
RHANNU AC YSBRYDOLI
Addysgu a Dysgu ym Mhrifysgol Bangor 

Mae ein myfyrwyr yn fwy bodlon 
eleni nag erioed o’r blaen! 
Eleni rydym wedi gweld newid 
eithriadol yn ein safle yn yr Arolwg 
Cenedlaethol Myfyrwyr, gyda 
chynnydd o 86 i 91% mewn boddhad 
myfyriwr. Mae hyn yn rhoi Prifysgol 
Bangor ymysg y deg prifysgol 

uchaf yn y DU. Erbyn hyn rydym 
hefyd wedi cyrraedd cyfartaledd 
y sector ym Mhrydain, neu’n uwch 
na’r cyfartaledd, ym mhob un o’r 
prif fesurau boddhad myfyrwyr: 
Llyfrgell, Dysgu, Datblygiad Personol, 
Technoleg Gwybodaeth, Asesu ac 
Adborth, Trefniadaeth Cyrsiau a 

Chefnogaeth Academaidd. Mae hwn 
yn ganlyniad eithriadol iawn i ni fel 
sefydliad a hoffem ddiolch i’r staff 
niferus a chynrychiolwyr myfyrwyr 
ym mhob rhan o’n Prifysgol sydd 
wedi ein galluogi i gyrraedd y sefyllfa 
hon  

Parhau ar dudalen 2 …

PRIFYSGOL BANGOR: 
YN Y 10 UCHAF O RAN BODDHAD MYFYRIWR

CHWEFROR 2015

Cynnwys
Tudalen 2 
Canlyniadau Arolwg Myfyrwyr

Tudalen 3 
Ymgysylltu â Myfyrwyr

Tudalennau 4-5 
Cymrodyr Dysgu Cenedlaethol

Tudalennau 6-7 
Academi Cymrodyr Dysgu

Tudalennau 8-9 
Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Tudalen 10 
Technolegau dysgu i gryfhau dysg 
ymhlith myfyrwyr  

Tudalen 10 
Newyddion Llyfrgell ac Archifau

Tudalen 11 
Casgliad Celf Bangor 

Tudalen 12 
Ieithoedd i Bawb

Tudalennau 13-14 
Ysbrydoli Arloesedd



2

Gellir nodi nifer o ffeithiau amlwg sy’n amlygu’r 
perfformiad gwych hwn.  

1. Mae Prifysgol Bangor bellach yn rhannu’r 7fed 
safle ymhlith prifysgolion traddodiadol y DU, sef y 
sefydliadau hynny sy’n cynnig ystod eang o bynciau. 
Rydym hefyd yn 3ydd yn y DU o ran ein cefnogaeth 
academaidd, yn 5ed am argaeledd ein staff ac yn 7fed 
am ein tegwch wrth farcio ac asesu. Gyda sgôr o 91%, 
rydym bellach ar y cyd â phrifysgolion traddodiadol 
eraill megis Glasgow, Durham ac, yn wir, Rhydychen a 
Chaergrawnt.

2. Ni yn awr yw’r brifysgol orau yng Nghymru a’r unig 
brifysgol yng Nghymru â sgôr uwch na 90%. Yn ogystal 
â bod ar frig y tabl cyffredinol yng Nghymru, rydym 
hefyd ar y brig mewn bron pob un o’r is-gategorïau, 
megis ansawdd y dysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth 
academaidd a threfnu a rheoli cyrsiau.

3. Rydym ar y brig yng Nghymru mewn nifer helaeth 
o feysydd pwnc: Bioleg, Gwyddorau Biofeddygol, 
Astudiaethau Busnes, Cemeg, Ysgrifennu Creadigol, 
Peirianneg Electronig, Cyllid, Coedwigaeth, Ffrangeg, 

Almaeneg, Hanes, Ymarfer Dysgu Cychwynnol, 
Newyddiaduraeth, Y Gyfraith, Marchnata, Technoleg 
Feddygol, Cerddoriaeth, Seicoleg, Sbaeneg a Gwyddor 
Chwaraeon.

4. Gwelsom gynnydd yn sgoriau’r NSS drwodd a 
thro yn achos y rhan helaeth o’n hysgolion, gyda 
chynnydd o dros 5% yn y canlynol: Gwyddorau Biolegol, 
Cyfrifiadureg, Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, 
Peirianneg Electronig, Saesneg, Gwyddorau Gofal 
Iechyd, Ieithyddiaeth, Ieithoedd Modern, Cerddoriaeth, 
Gwyddorau Eigion ac Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a 
Daearyddiaeth.

5. Erbyn hyn mae’r rhan fwyaf o’n Hysgolion wedi 
cyrraedd y rhicyn 90% neu’n uwch: Ieithoedd Modern, 
Seicoleg, Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer,  
Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg, Peirianneg 
Electronig, Y Gyfraith, Gwyddorau Eigion, Gwyddorau 
Biolegol, Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg, Busnes, 
Cerddoriaeth a Cemeg. Mae’r rhan fwyaf o’r Ysgolion 
bellach â sgôr sy’n uwch na 86%, sef y sgôr cyfartalog 
y llynedd.

YN Y 10 UCHAF O RAN BODDHAD MYFYRIWR
Parhau o dudalen 1



3

CYSYLLTIADAU MYFYRWYR
Eleni, gwelwyd ymrwymiad y 
Brifysgol i ennyn diddordeb 
myfyrwyr drwy greu swydd 
academaidd uwch newydd: 
Cyfarwyddwr Cysylltiadau Myfyrwyr. 
Penodwyd cyfarwyddwr ym mhob 
Ysgol academaidd ac maent yn 
aelod o uwch dîm rheoli eu hysgol. 
Maent yn gyfrifol am arweinyddiaeth 
strategol o ran profiad myfyrwyr yn 
eu hysgol. Penodwyd dau ar hugain 
ar draws y sefydliad a bydd gwaith 
yn y maes hwn yn elwa’n aruthrol o’u 
harweinyddiaeth.

Mae cynllun newydd ar gyfer 
Myfyrwyr sy’n Hyrwyddo’r Llyfrgell 
wedi’i ddatblygu: bydd chwech 
o fyfyrwyr yn cael eu penodi i’r 
swyddi hyn sydd â thâl, ac yn 
cydweithio â Llyfrgellydd Cefnogaeth 
Academaidd Colegol i weithio ar 
brojectau a chydlynu’r modd y mae’r 
Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau 
yn derbyn adborth gan fyfyrwyr. 

Bydd yr Hyrwyddwyr yn dylanwadu 
ar y modd y mae’r gwasanaeth 
yn datblygu ar gyfer myfyrwyr, a 
byddant yn chwarae rhan hanfodol 
yn yr ymdrech hirdymor i wella 
cyfathrebu rhwng y Gwasanaeth 
Llyfrgelloedd ac Archifau a myfyrwyr.

Mae’r Brifysgol hefyd yn cynyddu 
cysylltiad myfyrwyr mewn prosesau 
sicrhau a gwella ansawdd. O 
2014/15, bydd yr holl drefniadau 
archwilio ansawdd mewnol yn 
cynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig 
myfyrwyr, yn amlinellu sut beth 
yw bod yn fyfyriwr ym Mangor. 
Yn ogystal, mae tîm o Adolygwyr 
Myfyrwyr yn cael eu hyfforddi i 
gymryd rhan fel aelodau o’r panel 
llawn yn y broses adolygu. 

Meddai Jo 
Caulfield, Swyddog 
Cysylltiadau 
Myfyrwyr: “Mae wedi 
bod yn flwyddyn 
wych o ran ein gwaith 
yn ennyn diddordeb 
myfyrwyr a chaiff 
ein hymdrechion 
yn y maes eu 
cadarnhau gan ein 
llwyddiant yn yr 
Arolwg Cenedlaethol 
Myfyrwyr. Diolch 
yn fawr i bawb sy’n 
ymwneud â hyn.”
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MWY O GYMRODORIAETHAU DYSGU CENEDLAETHOL I FANGOR

Yr Athro Oliver Turnbull (canol) gyda Peggy Murphy a’i gŵr, Mr Rob Shepherd (chwith) a’r Athro James Intriligator a’i wraig y Parch Susanne Intriligator (dde) yn 

ystod noson wobrwyo’r Cymrodyr Dysgu Cenedlaethol.

Mae dau o’n cydweithwyr, yr Athro 
James Intriligator o’r Ysgol Seicoleg 
a Peggy Murphy o’r Ysgol Gwyddorau 
Gofal Iechyd wedi cael eu gwneud yn 
Gymrodyr Dysgu Cenedlaethol. 

Dyfarnwyd gan yr Academi 
Addysg Uwch, ac mae’r Cynllun 
Cymrodoriaethau Dysgu Cenedlaethol 
yn cydnabod a gwobrwyo addysgu 
a dysgu rhagorol – y wobr addysgu 
bwysicaf yn y DU.

Mae’r ddau’n ymuno â Dr Charles 
Buckley o’r Ysgol Addysg a Dr Fay 
Short o’r Ysgol Seicoleg fel aelodau 
o Brifysgol Bangor sydd wedi 
ennill y wobr hon - sy’n golygu bod 
Bangor bellach wedi ennill 4 allan 
o’r 10 Cymrodoriaethau Addysgu 
Cenedlaethol a ddyfarnwyd i 
brifysgolion yng Nghymru.

“Unwaith yn rhagor, mae Prifysgol Bangor 
wedi cael canlyniad nodedig yn y cynllun  
Cymrodoriaethau Dysgu Cenedlaethol – drwy 
wobrwyo Peggy Murphy a James Intriligator. 
Rydym bellach wedi derbyn mwy o wobrau 
nag unrhyw brifysgol arall yng Nghymru, 
sy’n dystiolaeth bellach o ragoriaeth 
ein haddysgu. Roedd yn bleser  mynd i’r 
seremoni wobrwyo, a gweld darlithwyr 
ardderchog yn cael eu gwobrwyo am eu 
hymdrechion.” 

Yr Athro Oliver Turnbull, 
Dirprwy Is-ganghellor



5

MWY O GYMRODORIAETHAU DYSGU CENEDLAETHOL I FANGOR
Meddai Peggy: 
“Rwyf wrth fy modd 
fy mod wedi ennill 
y Gymrodoriaeth 
Ddysgu Genedlaethol. 
Does dim llawer ers 
imi ddechrau gweithio 
ym Mhrifysgol Bangor, 
ac rwyf eisoes wedi 
synnu at y gefnogaeth 
rwyf wedi’i chael 
gan dîm yr Ysgol 
Gwyddorau Gofal 
Iechyd. Mae’r Ysgol 
yn lle egnïol i weithio 
ac, ers y cychwyn 
cyntaf, rwyf wedi cael 
fy nghynnwys ar nifer 
o fentrau addysgu a 
dysgu.” 

Mae Peggy Murphy yn Ddarlithydd 
Nyrsio a Thiwtor Derbyn yn yr Ysgol 

Gwyddorau Iechyd. Mae hi’n nyrs 
brofiadol ac wedi gweithio yn 

y DU ac yn Awstralia fel nyrs 
staff mewn gofal dwys, a 
dyrchafwyd hi’n brif nyrs 
mewn meddygaeth acíwt. 
Mae Peggy wedi gweithio’n 
galed gyda’r AAU ers dod 
yn Gymrawd yn 2006. 
Mae hi wedi canolbwyntio 

ar brofiad myfyrwyr wrth 
hyrwyddo dal gafael mewn 

myfyrwyr a’u llwyddiant yn 
eu gwaith ar Feedforward. 

Project rhagweithiol oedd hwn, yn 
canolbwyntio ar gynorthwyo myfyrwyr 

i ddysgu sut i ddefnyddio adborth yn effeithiol. 
Mae ei phroject wedi’i gynnwys mewn nifer o gyhoeddiadau gan yr AAU. Bu’n 
weithgar yn trefnu seminarau a chyflwyno mewn cynadleddau gan yr AAU o 
fewn rhaglen What Works? Student Retention and Success. Yn ddiweddar, mae 
Peggy wedi’i phenodi’n achredydd o fewn yr AAU a bydd yn cefnogi gwaith yr 
Academi ar draws y DU ac yn rhyngwladol. 

Mae James Intriligator yn Athro Arloesi a Seicoleg Defnyddwyr yn yr Ysgol 
Seicoleg. Yn ogystal â dysgu cyrsiau, mae James hefyd wedi helpu i ddatblygu 
a chynnal dwy raglen allgyrsiol, ryngddisgyblaethol arloesol sy’n adeiladu ar 
sgiliau entrepreneuraidd myfyrwyr a hefyd ar eu cysylltiadau busnes lleol, sef 
Menter Drwy Ddylunio a Social Enterprise Accelerator. Mae hefyd yn hyfforddi 
timau mewn cystadlaethau cenedlaethol ym meysydd busnes a menter, ac 
mae myfyrwyr wedi ennill sawl gwobr a chael sawl cynnig swydd o ganlyniad. 
Cyflwynodd James rai o’i syniadau newydd yn y Gynhadledd Ryngwladol ar 
gyfer Addysgwyr Menter a gynhaliwyd yr 
haf diwethaf; bu’n siarad am addysg 
ym maes menter gymdeithasol, 
addysg fenter i lefel Meistr, 
addysg ryngddisgyblaethol 
ar sail profiad, a chyfryngau 
cymdeithasol a dulliau 
datrys problemau ar sail 
chwarae gemau ar gyfer 
addysg menter. Yn 2013, 
enillodd anrhydedd unigryw 
arall, sef yr academydd 
cyntaf o Fangor i gael cadair 
bersonol, nid ar sail ymchwil 
ond, yn hytrach, am waith 
arloesol ac effaith mewn ymchwil 
ac addysgu. 

Meddai James: 
“Mae’n anrhydedd 
mawr imi ennill y 
wobr hon. Diolch o 
galon i’m myfyrwyr 
rhyfeddol ers 10 
mlynedd – mae’r 
modd y maent yn 
dysgu, eu hymroddiad 
a’u mwynhad yn 
gwneud y cyfan yn 
werth chweil. Ac 
rwy’n ddiolchgar i 
Brifysgol Bangor ac, 
yn benodol, i’r Ysgol 
Seicoleg, am roi 
rhyddid a chefnogaeth 
imi – mae’r ddau beth 
hyn yn ofynnol ar 
gyfer dysgu arloesol.” 
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Dr Penny Dowdney o’r Swyddfa 
Ymchwil ac Arloesi yw Pennaeth 
newydd  Academi’r Cymrodyr 
Dysgu. Bob blwyddyn, dyfernir 
Cymrodoriaeth Ddysgu Prifysgol 
Bangor i gydnabod rhagoriaeth 
ymhob agwedd ar addysgu. Dyfernir 
yr anrhydedd i ddarlithwyr sydd 
wedi cyfrannu’n amlwg ac mewn 
modd neilltuol at ddysgu myfyrwyr 
a rhoi gofal bugeiliol iddynt. Meddai 
Penny: “Rwyf wrth fy modd yn 
cymryd y swydd hon ac edrychaf 
ymlaen at weld y Cymrodyr Dysgu 
yn gweithio gyda’i gilydd i ddangos 
y gwaith rhagorol sydd gennym 
ym Mhrifysgol Bangor, yn ogystal 

â pharhau i feithrin datblygu 
rhagoriaeth ac ysbrydoli arloesi.”

Bydd Cymrodyr Dysgu Bangor yn 
derbyn eu gwobrau yn y seremoni 
raddio flynyddol, fel bod y myfyrwyr 
hynny sydd wedi cael budd o waith 
caled ac ymroddiad y Cymrawd yn 
bresennol i weld yr anrhydedd yn 
cael ei gyflwyno. Daw Cymrodyr 
Dysgu Bangor hefyd yn aelodau o 
Academi Cymrodyr Dysgu Bangor, 
fel y cefnogir eu gwaith ac i annog 
mwy o ddatblygiad proffesiynol yn 
eu maes dysgu.

ACADEMI CYMRODYR DYSGU BANGOR

Dr Lucy Huskinson
Ysgol Athroniaeth a Chrefydd
“Mae Lucy bob amser yn canolbwyntio ar anghenion myfyrwyr. Mae ei 
brwdfrydedd yn y dosbarth yn ennyn gwir angerdd am ddysgu (mae niferoedd 
mawr o fyfyrwyr yn eu dosbarthiadau bob amser, ac mae’n denu myfyrwyr 
o nifer o wahanol ddisgyblaethau). Mae ei dull agored ac ystyriol wedi helpu 
nifer o fyfyrwyr o bob math o gefndiroedd i deimlo’n gyfforddus a siarad am 
eu hanawsterau personol, oherwydd maent yn teimlo ei bod hi wir yn gwrando 
ac yn ceisio helpu mewn unrhyw ffordd bosib. Mae ei hagwedd greadigol 
yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu amrywiaeth o sgiliau academaidd a 
rhyngbersonol a’r hyder fyddant eu hangen nid  ar gyfer astudio academaidd 
yn unig, ond i fywyd y tu allan i’r dosbarth, yn cynnwys cyflogaeth at y dyfodol.”  

Cymrodyr Dysgu Bangor 2014 - sylwadau myfyrwyr

Dr Fran Garrad-Cole
Ysgol Seicoleg
“Ni chredaf fod unrhyw fodiwl arall rwyf wedi’i wneud wedi fy ngorfodi i 
ehangu fy ymwybyddiaeth o waith fel y modiwl hwn. Roedd yn llythrennol 
anhygoel, nid wyf erioed wedi gweithio mor galed ac rwy’n falch bod Fran 
wedi fy mherswadio i’w wneud.” 

“Diolch am gredu ynof fi. Roeddech yn fy ngweld i, ac mae hynny’n gwneud 
gwahaniaeth. Rwy’n ddyledus i chi o waelod fy nghalon - mae fy nyfodol yn 
ddisgleiriach. Nid ystadegyn ydwyf bellach.” 

Mr Colin Bradley 
Ysgol Busnes Bangor
“[Colin yw’r] darlithydd gorau o bell ffordd, yn llawn gwybodaeth ac yn 
hawdd mynd ato. Mae Colin wedi bod yn ddarlithydd rhagorol. Mae’r amser 
ac ymrwymiad a roddodd i bob myfyriwr yn rhyfeddol. Roedd y tiwtorialau 
a’r darlithoedd yn ymarferol iawn a gweithiwyd drwy’r enghreifftiau mewn 
ffordd ddiddorol llawn gwybodaeth.”  
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Dr Tracey Lloyd  
Ysgol Seicoleg
“Ysgrifennaf i ddiolch i chi am yr holl waith a wnaethoch i mi dros y flwyddyn 
ddiwethaf. Mae eich cefnogaeth, natur garedig ac ymroddiad wedi gwneud 
gwir wahaniaeth yn ystod blwyddyn anodd iawn. Llwyddais i gyflawni fy mhrif 
nod yn y brifysgol a chredaf eich bod yn haeddu llawer iawn o glod, o ystyried 
y ffordd wnaethoch fy arwain drwy fy nhraethawd hir.” 

Dr James Walmsley 
Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth
“Er fy mod yn fyfyriwr dysgu o bell, nid oeddwn byth yn teimlo’r ‘bwlch’. 
Nid oedd diffyg cyswllt gweledol gyda’n trefnwyr modiwlau (darlithwyr) yn 
broblem... roedd y deunydd dysgu a gefais yn fy nghefnogi i lwyddo. Hefyd, 
roedd y rhyngweithio rhwng y tîm amlddisgyblaethol a’r myfyrwyr ac ymhlith 
myfyrwyr yn golygu fy mod yn mwynhau ‘bywyd myfyrwyr’ i’r eithaf. Ar ben 
hynny, roedd ymateb cyflym cyfarwyddwr y cwrs a’r tîm cyfan i broblemau 
personol ac academaidd myfyrwyr yn fy annog i barhau hyd yn oed dan 
amgylchiadau dwys.” 

Dr Yvonne McDermott-Rees  
Ysgol y Gyfraith
“Mae Dr McDermott-Rees, heb unrhyw amheuaeth, wedi perffeithio’r gallu 
i ddeall pob myfyriwr fel unigolyn ac ymateb i’w hanghenion. Mae ganddi’r 
gallu i’ch tawelu pan rydych yn nerfus, ac i’ch ysgogi pan fyddwch yn araf. 
Mae dull Dr Yvonne a’i ffordd o ddarlithio, yn gwneud i mi syrthio mewn 
cariad â’r modiwlau mae hi’n eu dysgu, fy hoff fodiwlau mewn Cyfraith 
Ryngwladol. Mae’n egnïol, yn ddeallus ac yn hawdd mynd ati. Yn anad dim, 
mae Dr Yvonne yn esiampl dda, ac yn werth ei hefelychu fel darlithydd, ac yn 
bersonol rwy’n anelu at fod fel hi yn y dyfodol.”  

Mrs Sara Roberts 
Ysgol Gwyddorau Iechyd
“Mae dulliau dysgu Sara yn cwmpasu amrywiaeth o arddulliau dysgu, mae 
ganddi’r gallu prin i greu amgylchedd dysgu ysgogol a deinamig lle mae pob 
aelod o’r grŵp yn chwarae rhan. Mae hyn wedi ei amlygu’n ofalus ar bob 
lefel o waith Sara, o ddysgu i strwythur y cwricwlwm a’r cwrs ei hun. Mae 
gan Sara y gallu i gefnogi’r rhai sydd ag anawsterau allanol ac mae’n fedrus 
a hyblyg o ran darparu cefnogaeth a strategaethau i roi’r cryfder i fyfyrwyr 
gwblhau’r cwrs.”  

Dr Gavin Lawrence  
Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer
“Os yw dysgu’n siwrnai yna’r darlithwyr ar y modiwl hwn oedd yr arweinwyr 
ar y daith. Roeddent yn ddiddorol ac ysbrydoledig. Roedd y gefnogaeth 
ychwanegol ynglŷn â sut i wneud y defnydd gorau o’r wybodaeth yn 
effeithiol. Roeddwn yn deall yn iawn bob amser beth oedd yn ddisgwyliedig 
gennyf ac roedd y pwnc yn cael ei egluro’n dda. Mae gwaith caled a 
diwydrwydd y ddau ddarlithydd yn amlwg ynghyd â’u gofal gwirioneddol am 
eu myfyrwyr. Rwy’n ddiolchgar iawn am eu gwaith da, a hoffwn pe baent yn 
feincnod i’r holl bobl sydd eisiau dysgu fel eu bod yn anelu at fod fel nhw. 
Rwyf wedi dysgu gymaint o’r modiwl hwn, nid y cynnwys yn unig ond llawer 
o bethau fydd yn fy helpu mewn modiwlau eraill.”
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LLONGYFARCHIADAU I ENILLWYR HYNOD HAEDDIANNOL 2014

GWOBRAU DYSGU DAN ARWEINIAD MYFRWYR

Mae’r Gwobrau Dysgu dan 
Arweiniad Myfyrwyr yn rhoi 
llais i fyfyrwyr wrth iddynt 
amlygu rhagoriaeth yn eu dysgu,  
cefnogaeth fugeiliol a thechnegol. 
Mae’r gwobrau yn enghraifft 
wirioneddol o gydweithio mewn 
partneriaeth rhwng staff a 
myfyrwyr - maent yn grymuso 
myfyrwyr i roi eu syniadau eu 
hunain am ddysgu da ger bron.

Dywedodd Rhys Taylor, Llywydd 
Undeb y Myfyrwyr: “Mae’n wych 
gweld cymaint o enwau gwahanol 

yn dod i fyny flwyddyn ar ôl 
blwyddyn a pha mor angerddol 
yw’r myfyrwyr am eu profiadau 
dysgu ac addysgu. Mae’r Gwobrau 
Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 
yn brysur sefydlu’n ddigwyddiad 
rheolaidd yng nghalendr y Brifysgol 
ac mae Undeb y Myfyrwyr yn 
hynod o awyddus i sicrhau bydd 
y prosiect hwn yn parhau i dyfu. 
Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr 
a diolch enfawr i banel myfyrwyr y 
Gwobrau - hebddynt hwy ni fyddai’r 
gwobrau’n bodoli.”

Dywedodd yr Athro Carol 
Tully, Dirprwy Is-Ganghellor: 
“Mae’r Gwobrau wedi bod yn 
llwyddiannus iawn eto eleni ac 
yn wir yn pwysleisio’r gwaith 
gwych a wneir gan staff ar draws 
y Brifysgol. Roedd yr enwebiadau 
yn ysbrydoledig ac roedd yn wych 
gweld cymaint o bobl yn cael eu 
cydnabod am eu gwaith rhagorol.”

ATHRO/
ATHRAWES Y 
FLWYDDYN 

Mari Wiliam 
Ysgol Hanes, 
Hanes Cymru ac 
Archaeoleg

”Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 
mae Mari wedi bod yn ddarlithydd 
a goruchwylydd traethodau hir 
ardderchog, yn mynd allan o’i ffordd 
i sicrhau fy mod yn cael y mwyaf o’m 
gradd. Tu allan i’r darlithoedd, mae 
Mari wedi rhoi llawer o gymorth, yn 
arbennig yn ystod y flwyddyn olaf 
a oedd yn anochel yn llawn straen, 
gan roi cyfle i mi fynegi’r straen yn 

ei swyddfa a rhoi cyngor astudio 
parhaus, gan roi’r argraff bod ganddi 
amser i bob myfyriwr. Mae Mari yn 
barod i ymuno â gweithgareddau 
myfyrwyr fel y gwelwyd gyda’i 
pherfformiad fel dyn eira ym mharti 
Nadolig yr adran!”

ATHRO/
ATHRAWES 
ÔL-RADD Y 
FLWYDDYN 

Sarah Cooper 
Ysgol 
Ieithyddiaeth ac 
Iaith Saesneg 
“Mae Sarah 

yn wych! Mae’n ennyn diddordeb 
mewn darlithoedd mawr ac mewn 

seminarau hefyd. Mae’n gwneud 
y darlithoedd a’r seminarau yn 
ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth. 
Rwy’n teimlo fel myfyriwr fy mod yn 
dysgu rhywbeth ym mhob darlith. 
Mae wedi cymryd at y rôl a chredaf 
ei bod yn wir haeddu’r wobr.”

ATHRO/
ATHRAWES 
NEWYDD Y 
FLWYDDYN 

Farhaan Wali 
Ysgol 
Athroniaeth a 
Chrefydd 

“Mae’n ein hannog i drafod a dadlau 
syniadau yn y dosbarth ac mae hyn 
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yn gwella ein dealltwriaeth ac yn 
ein helpu i ffurfio barn am bynciau 
arbennig a lleisio’r farn honno. Mae 
Farhaan yn ddarlithydd gwych ac 
yn ddyn hynaws a diymhongar sy’n 
haeddu canmoliaeth a chlod am ei 
gyfraniad enfawr i’n hysgol.”  

GWOBR  
ARLOESI 

Lynda Yorke
Ysgol 
Amgylchedd, 
Adnoddau 
Naturiol a 
Daearyddiaeth 

“Roedd yn ysbrydoledig i weld pa 
mor ymroddedig yw Dr Yorke tuag at 
ei myfyrwyr nid i ddysgu yn unig ond 
i roi profiadau’r byd go iawn hefyd. 
Mae hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sydd 
â diddordeb yn y math hwn o waith 
i rwydweithio a gofyn cwestiynau 
sy’n berthnasol i’r gyrfaoedd a 
ddewisant yn y dyfodol.”  

AELOD O STAFF/
TÎM CEFNOGI’R 
FLWYDDYN   

Sian Lewis
Ysgol Seicoleg

“Mae Siân yn ased gwych i’r 
Ysgol Seicoleg. Er gwaethaf ei 
llwyth gwaith bydd bob amser yn 
gwneud amser i drafod pethau 
gyda myfyrwyr sy’n aml yn galw 
heibio i’w gweld. Mae’n anhygoel 
o gefnogol ac yn mynd y tu hwnt i 
ofynion ei swydd i BOB myfyriwr 
sy’n dod i’w gweld, hyd yn oed os na 
all gynnig ei chymorth yn benodol. 
Byddem ar goll fel adran heb Siân. 
Mae llawer o’r myfyrwyr y mae yn 
eu cefnogi yn ei pharchu ac yn hoff 
iawn ohoni.”  

GWOBR AM 
HYRWYDDO 
ADDYSG 
CYFRWNG-
CYMRAEG  

Peredur 
Webb-Davies 
Ysgol 

Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg 
 
“Rwy’n credu ei fod yn ymarfer 
ei ddarlithoedd gartref cyn eu 
cyflwyno i ni fyfyrwyr. Mae popeth 
yn cael eu cyfleu’n glir iawn a phob 
pwnc yn llifo’n daclus i’r nesaf. 
Mae’n egluro popeth yn hynod o 
dda - ac mae llawer o’r hyn mae’n 
ei ddysgu yn gymhleth hefyd 
(treigladau Cymraeg, er enghraifft). 
Mae’r rhan fwyaf o’r pethau rwy’n 
eu gwybod am y pwnc wedi dod yn 
bennaf oddi wrth Peredur ei hun.” 
 
 
 

GWOBR 
CEFNOGAETH 
FUGEILIOL 
EITHRIADOL  

Sian Pierce
Ysgol 
Amgylchedd, 
Adnoddau 

Naturiol a Daearyddiaeth 
 

GORUCHWYLYDD 
TRAETHAWD 
HIR/THESIS Y 
FLWYDDYN 

Martina Feilzer
Ysgol Gwyddorau 
Cymdeithas 

 
GWOBR 
ADBORTH 
ARDDERCHOG  

Gwyn Ellis
Ysgol Addysg

 
 

GWOBR AGORED 

Gavan Cooke
Ysgol Gwyddorau 
Biolegol

 
 

 
 
 

GWOBR 
RYNGWLADOL 

Monalisa Odibo
Warden a 
Chanolfan 
Addysg 
Ryngwladol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GWOBR ADRANNAU GWASANAETH 
I FYFYRWYR  

Gwasanaeth Cwnsela

GWOBR MEDDWL 
YN GYNALIADWY  

Helen Gittins, 
James Walmsley 
a Nicola Owen
Ysgol 
Amgylchedd, 
Adnoddau 

Naturiol a Daearyddiaeth 

Roedd nifer o wobrau eraill i gydweithwyr hefyd:
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Mae’r Tîm Technoleg Dysgu yn 
cydweithio’n agos ar hyn o bryd gydag 
academyddion i gynhyrchu Adnoddau 
Addysgol Agored. Mae un o’r Adnoddau 
Addysgol Agored cyntaf i’w creu fel 
rhan o broject CADARN yn gyfres o 
saith fideo byr o fyfyrwyr a darlithwyr 
yn trafod eu disgwyliadau academaidd. 
Mae’r gyfres hon o fideos a baratowyd 
gan y Ganolfan Sgiliau Astudio yn 
rhoi amlinelliad a blas o’r argraff 
gyntaf a gaiff myfyrwyr o draethodau 
academaidd, y pryderon a’r anawsterau 
y gallant eu hwynebu ac awgrymiadau 
ynglŷn â sut i gynllunio ac ysgrifennu 
aseiniad yn y flwyddyn gyntaf yn 
llwyddiannus. Mae’r fideos cyfrwng 
Cymraeg hyn yn berthnasol i fyfyrwyr 
ym mhob ysgol ac maent ar gael yn 
awr fel adnodd agored ar wefan y Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’r Brifysgol wedi buddsoddi dros 
£500,00 yn yr isadeiledd storio - gan 
wneud yn siŵr bod eich gwaith a’ch 
data yn cael ei storio’n ddiogel ac yn 
ofalus.

Mae FyMangor wedi cael rhagor o 
welliannau ar gyfer eleni. Mae hyn 
yn cynnwys gwella ein llawlyfrau 
myfyrwyr - yn cynnwys ychwanegu 

cyfleusterau i fyfyrwyr a staff weld 
cynnwys y llawlyfr ‘Ysgol benodol’ a 
rhannu cysylltiadau uniongyrchol i 
dudalennau llawlyfrau yn rhwydd drwy 
e-bost.

Mae Tîm y We wedi cefnogi Swyddog 
Ymgysylltu â Myfyrwyr y Brifysgol, Jo 
Caulfield, i ddatblygu cynnwys ar gyfer 
y safle penodol i fyfyrwyr y flwyddyn 
gyntaf ar FyMangor dros yr haf. Mae’n 
cynnwys yr holl wybodaeth ganolog y 
mae myfyrwyr y flwyddyn gyntaf angen 
ei gwybod, ond yn bwysicaf oll, mae’r 
wybodaeth wedi’i threfnu o gwmpas 
llinell amser i’w harwain drwy’r 
flwyddyn. Er mwyn osgoi eu gorlwytho 
gyda gwybodaeth bydd gwybodaeth 
berthnasol yn ymddangos ar yr adeg 
briodol o’r flwyddyn. Mae hyn yn 

cynnwys manylion am ddigwyddiadau, 
gwasanaethau, gweithdai a thasgau 
angenrheidiol. Mae yna hefyd restr o 
‘bethau i’w gwneud’ yn gysylltiedig â 
phob adeg o’r flwyddyn, yn nodi tasgau 
yr hoffem i fyfyrwyr eu cyflawni. 

Mae offer technoleg yn ein 
hystafelloedd dysgu wedi’u 
huwchraddio yn ystod yr haf eleni. Bydd 
myfyrwyr yn sylwi bod darllenfeydd a 
systemau HD newydd yn narlithfeydd 
1-5, 5-6 Wheldon ac mewn ystafelloedd 
seminar llai fel M14 a Cherddoriaeth. 
Gwnaed llawer o newidiadau hefyd 
yn labordai Cemlyn Jones ym 
Mhorthaethwy - gan roi system AV 
newydd seiliedig ar HD ar draws nifer o 
sgriniau.

TECHNOLEGAU DYSGU I WELLA DYSGU 
MYFYRWYR

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell ac 
Archifau ym Mangor yn parhau i 
gynnig cefnogaeth ragorol i wella 
profiad myfyrwyr a sgoriodd 87% yn 
y canlyniadau Arolwg Cenedlaethol 
Myfyrwyr yn ddiweddar sydd llawer 
yn uwch na boddhad myfyrwyr yn y 
sector yn y DU. Mae sawl datblygiad 
newydd fel yr Ardal Astudio i Ôl-
raddedigion yn Llyfrgell Deiniol 
ac ardal dysgu gymdeithasol yn y 

Llyfrgell Gwyddorau Gofal Iechyd, 
Wrecsam.

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi 
cyhoeddi mynediad agored a data 
ymchwil a chynhaliwyd digwyddiad 
undydd mawr yn ddiweddar ym 
mis Hydref. Ymhlith y siaradwyr 
gwadd oedd Ben Johnson o HEFCE 
a siaradodd am ofynion REF ar 
gyfer mynediad agored, Roger 

Tritton a drafododd gwaith JISC yn 
archwilio modelau busnes potensial 
i fonograffau mynediad agored yn y 
dyniaethau a gwyddorau cymdeithas 
a chynrychiolwyr o PLOS, Wiley a 
Biomed Central. 

Diolch i Grŵp Cronfa Rhoddion 
Bangor, gall y Gwasanaethau 
Archifau gynnig mynediad am ddim 
yn awr i Find My Past. Mae hwn yn 
adnodd perffaith i olrheinwyr achau 
a all ddefnyddio’r system ar y cyd â 
llawysgrifau gwreiddiol yr Archifau.

Rhoddwyd Darlith Flynyddol yr 
Archifau a Chasgliadau Arbennig 
ym mis Tachwedd 2014 gan Syr 
Deian Hopkin ar ‘Cof a Hanes: Cofio’r 
Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru’.  
Mae gan yr Archifau a’r Casgliadau 
Arbennig arddangosfa o’r enw ‘Y 
Rhyfel Mawr’ a fydd yng nghoridor 
Siambr y Cyngor tan 20 Mawrth 
2015.  

NEWYDDION Y GWASANAETH LLYFRGELL AC ARCHIFAU

Offer a ariannwyd gan y project 
CADARN.

Siaradwyr gwadd yn y digwyddiad wythnos Mynediad Agored 2014 a gynhaliwyd 
gan y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau.  O’r chwith: Beth Hall, Sue Hodges, Roger 
Tritton (JISC), Eva-Maria Scheer (Wiley), Ben Johnson (HEFCE), Nicola Stead (PLOS) 
a Daniel Wilkinson (BioMed Central).
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Mae Casgliad Celf Bangor yn un o drysorau 
cudd y Brifysgol. Bydd ymwelwyr diweddar â’r 
Brifysgol wedi sylwi ar y paentiadau niferus sy’n 
addurno waliau’r caffis, coridorau, darlithfeydd 
ac ystafelloedd seminar. Maent yn sicr yn helpu 
i wneud Bangor yn lle ysbrydoledig i astudio, 
ond maent hefyd o arwyddocâd diwylliannol 
rhyngwladol. Cyfeiriwyd at gasgliad celf Bangor 
mewn erthygl ddiweddar yn y Times Higher 
Education am y casgliadau celf gorau ym 
mhrifysgolion y DU. Mae’r rhai sydd wedi eu 
harddangos yn cynnwys tirluniau a phortreadau gan 
Kyffin Williams, yr artist byd-enwog o Ynys Môn, yn 
ogystal â champweithiau modernaidd gan Brenda 
Chamberlain a Catrin Webster. Yr hyn sy’n llai 
hysbys yw mai dim ond cyfran fechan o’r casgliad 
sydd wedi’i harddangos. Mae casgliad Bangor yn 
ymestyn i dros 230 o baentiadau olew a 180 o 
ddyfrlliwiau, ac yn cynnwys gwaith o’r 17eg ganrif i’r 
presennol. Mae’n cynnwys gwaith gan David Jones, 
y bardd-arlunydd, Edward Wadsworth, y swrealydd, 
a T Rowland Hughes, y sefydlwyd y casgliad gyda’i 
rodd. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd cadwyd gwaith o’r 
National Gallery gyda chasgliad Bangor, pan gafodd 
ei adleoli dros dro adeg y bomiau yn Llundain. 

Yn Adeilad Brambell yn yr Ysgol 
Gwyddorau Biolegol, mae casgliad 
anhygoel o sgerbydau, anifeiliaid 
wedi’u stwffio, cyrn, wyau adar a 
sbesimenau wedi’u cadw mewn 
jariau gwydr. Ymhlith yr eitemau 
gorau mae cyrn elc o Iwerddon, 
sydd dros 7000 o flynyddoedd oed, 
a chasgliad o adar a mamaliaid 
rhyfedd o Awstralia a Seland 
Newydd. Un o’r eitemau mwyaf 
cofiadwy i’r cyhoedd yw’r oen dau 
ben sydd mewn cromen wydr. 
Casglwyd rhai o’r sbesimenau byd 
natur hyn yn niwedd y 19eg ganrif, 
cyn bod unrhyw un o adeiladau 
presennol y Brifysgol yn bodoli. 
Dros y blynyddoedd, mae’r casgliad 
wedi tyfu, a symud. Fe’i defnyddiwyd 
yn bennaf i ddysgu bioleg, ond yn 
y blynyddoedd diwethaf, mae’r 
curadur, Dr Rosanna Robinson, wedi 
cael help nifer o fyfyrwyr i wella’r 
arddangosfeydd a llunio deunyddiau 
dehongli dwyieithog ac adnoddau 

dysgu. Yn gynyddol, fe’i hagorwyd 
i ymweliadau gan ysgolion a 
digwyddiadau cyhoeddus. Bydd 
grant a gafwyd yn ddiweddar 
gan Gronfa Treftadaeth y Loteri 
yn caniatáu datblygu’r casgliad 
ymhellach a chynyddu mynediad 
y cyhoedd. Rhoddwyd grant o 
£1.4 miliwn i’r Brifysgol, mewn 
partneriaeth ag Amgueddfa ac 

Oriel Gelf Gwynedd ar gyfer “Ennyn 
Diddordeb mewn Casgliadau: 
Ehangu Mynediad i Dreftadaeth 
Gwynedd.” O ganlyniad bydd 
rheolaeth o bob un o gasgliadau’r 
Brifysgol (sy’n cynnwys Celf Gain, 
Cerameg, Daeareg, Coed, Dodrefn ac 
Offerynnau Cerddorol) a mynediad 
atynt yn cael ei wella.  

ARIAN Y LOTERI AM DRYSORAU CUDD

Hugh Thomas, Portread o Ffarmwr (1950) gan Kyffin Williams, yn cael ei 
arddangos yn awr ym Mwyty’r Teras. 

CASGLIAD CELF BANGOR: 
YMYSG Y GORAU YN Y D.U. 

Ein sgerbwd anhygoel o ddyfrgi y môr.
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GALW MAWR AM Y CYNLLUN 
IEITHOEDD I BAWB

Ers mis Medi 2014, mae’r holl staff a 
myfyrwyr wedi cael cyfle i gofrestru 
i ddosbarth iaith am ddim diolch i’r 
rhaglen newydd ‘Ieithoedd i Bawb’, 
a gynhaliwyd gan yr Ysgol Ieithoedd 
Modern gyda chefnogaeth Erasmus+. 
Gall aelodau o’r gymuned hefyd 
gofrestru ar y modiwlau ieithoedd  
drwy’r Ysgol Dysgu Gydol Oes. 

Bu’r galw am y modiwlau iaith yn 
annisgwyl o uchel ers i’r cofrestru 
agor, gyda bron i 500 o ddysgwyr 
iaith wedi cofrestru o’r newydd y 
semester hwn yn unig. Mae rhestri 
aros ar gyfer rhai ieithoedd, a 
gobeithir y bydd llwyddiant y rhaglen 
yn golygu y gellir ei ehangu yn y 
blynyddoedd sydd i ddod. 

Yr ieithoedd a gynigir yw Ffrangeg, 
Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg, 

Tsieinëeg (Mandarin) a Japaneg ac 
mae gwahanol ddosbarthiadau ar 
gyfer amrywiaeth o lefelau.

Cyflwynwyd y cynllun fel rhan o 
raglen rhyngwladoli’r Brifysgol, 
a gobeithir y bydd yn hybu 
ymwybyddiaeth ieithyddol a 
diwylliannol staff a myfyrwyr, a hefyd 
yn annog mwy i gymryd rhan mewn 
rhaglenni cyfnewid rhyngwladol. 

Dywedodd Dr Anna Saunders, 
cydlynydd y rhaglen: “Mae ‘Ieithoedd 
i Bawb’ yn cynnig cyfle unigryw i 
staff a myfyrwyr naill ai ddechrau 
dysgu iaith o’r newydd neu ddatblygu 
sgiliau iaith presennol ymhellach. 
Mae dysgu iaith yn hwyl ac yn 
her, yn ehangu gorwelion, yn agor 
drysau i ddiwylliannau eraill a hybu 
cyflogadwyedd. Mewn marchnad 

swyddi sy’n gynyddol yn gystadleuol, 
mae myfyrwyr sy’n gallu dangos 
sgiliau iaith yn aml yn ennill y blaen 
ar ymgeiswyr eraill.”  

Mae Bangor yn ganolfan addysgol 
a diwylliannol yn un o’r ychydig 
ranbarthau yn y DU lle mae mwyafrif 
y boblogaeth yn siarad dwy neu fwy 
o ieithoedd, ac mae’r Brifysgol yn 
arbennig o falch o’r fenter newydd 
hon.

Mae’r cyrsiau iaith am ddim a gynigir 
gan Brifysgol Bangor yn ffordd 
wych o baratoi ar gyfer y flwyddyn 
dramor sydd rhwng blynyddoedd 
dau a thri pob gradd sydd â phrofiad 
rhyngwladol.

Tra roedd Daniel Forster yn fyfyriwr 
yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau 
Naturiol a Daearyddiaeth, aeth 
i Japan am flwyddyn o brofiad 
rhyngwladol. 

Blwyddyn ychwanegol at gwrs 
gradd yw’r cyfle hwn i astudio 
dramor, ac ar ôl cwblhau gradd 
pedair blynedd, bydd myfyrwyr yn 
graddio ‘gyda phrofiad rhyngwladol’ 
wedi ei ychwanegu at deitl eu gradd.

Meddai Daniel: “Yn Japan, astudiais 
ar raglen SATOMU (Semester 
Abroad at Tokyo Metropolitan 
University), a oedd yn cynnwys 
gwersi Japaneg ar lefel N4 ac N3 

a hefyd modiwlau ar ddiwylliant a 
chymdeithas Japan. 

“Roeddwn yn byw ym Minami-
Osawa, maestref i’r gorllewin o 
Tokyo. Gan fy mod wedi dechrau 
hyfforddi gyda Chymdeithas Ki 
Menai, clwb sy’n gysylltiedig 
â Phrifysgol Bangor, treuliais 
amser yn dysgu Ki-Aikido yn dojo 
y brifysgol. Gair Japaneg am le i 
ddysgu’r crefftau ymladd yw dojo”. 

Darllenwch fwy am brofiadau 
Daniel yn Japan yn www.bangor.
ac.uk/senrgy/news/international-
experience-year-in-japan-for-
student-dan-20473

Daniel Forster
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Darn o Raspberry Pi... 
Mae’r modiwl Theori ac Ymarfer Rhwydweithio 
a grëwyd gan Dr Dave Perkins, yn integreiddio 
Raspberry Pis i’r radd Systemau Gwybodaeth 
Cyfrifiadurol  ym Mangor ac yn dysgu rhwydweithio 
mewn ffordd bragmatig gydag agweddau academaidd 
ar systemau busnes. Defnyddir cyfrifiaduron 
Raspberry Pi ar gyfer gweithgareddau ymarferol yn 
gysylltiedig â rhwydweithio yn ein labordy newydd 
pwrpasol. Mae’r myfyrwyr yn dechrau drwy adeiladu 
canolfan cyfryngau o’r dechrau gyda’r Pi yn rhan 
greiddiol ohoni ac yn y sesiwn nesaf mae’r myfyrwyr 
yn cysylltu eu Pis at ei gilydd trwy adeiladu’r 
rhwydwaith cyfrifiadurol. Wedyn mae’r gyfres yn 
mynd drwy dechnolegau rhwydwaith gan symud i 
systemau diogelwch a busnes.

Siarad cyhoeddus yn hyderus
Dechreuwyd Sesiynau Ymarfer Cyflwyniadau Llafar 
Seicoleg a elwir yn POPPS, fel fforwm gwirfoddol i 
ymarfer cyflwyniadau dros 12 mlynedd yn ôl ac erbyn 
hyn mae’n rhan bwysig o’r cwricwlwm. Mae sesiynau 
wythnosol dan arweiniad cyfoedion yn caniatáu i fyfyrwyr 
ymarfer y sgil cyflogadwyedd hollbwysig hwn mewn 
lleoliadau anffurfiol lle rhoddir credyd am ‘roi cynnig 
arni’ yn hytrach na pha mor dda y maent yn ei wneud. 
Mae ymchwil diweddar gan Dr Fran Garrad-Cole wedi 
dangos y gall cymryd rhan mewn dim ond 12 wythnos o’r 
cwrs hwn leihau lefelau pryder am siarad yn gyhoeddus 
yn sylweddol. Erbyn hyn mae’r rhaglen wedi cael ei 
mabwysiadu gan yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r 
Cyfryngau; Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac 
Ymarfer a’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas.

Rhaglen Meistr 
Llenyddiaethau Cymru 
Newydd ac Arloesol  
I gyd-fynd â chanmlwyddiant geni Dylan Thomas 
llynedd, mae’r MA cyntaf drwy’r byd yn Llenyddiaethau 
Cymru, a ddysgir ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg a’r 
Ysgol Llenyddiaeth Saesneg, yn ystyried llenyddiaethau 
Cymraeg a Saesneg o Gymru ochr yn ochr. Mae Darllenfa 
Shankland, rhan hynaf y llyfrgell, yn ganolfan ddelfrydol 
i’r rhaglen hon, yn cynnig un o’r casgliadau mwyaf o 
lenyddiaeth Cymraeg a deunyddiau hanesyddol yn y byd. 
Mae athrawon ar y cwrs yn cynnwys y beirniad ac awdur 
nodedig ac enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn Cymru, 
Dr Angharad Price o Ysgol y Gymraeg. Mae athrawon 
o’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg yn cynnwys Dr Tomos 
Owen, un o drefnwyr y gynhadledd ddiweddar ‘Cymru 
Annibynnol?’ a chyhoeddwyd llawer o’r papurau yn y 
Wales Arts Review.  

Gweithio gyda Raspberry Pi yn y labordy newydd.

Cyflwyno tarian y gystadleuaeth ‘POPPS Idol’ i Mutindi Kithu am ei haraith 
fyrfyfyr ‘os byddai fy nhraed yn ddwylo ac fy nwylo yn draed …’!

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas (Canghellor), yr Athro John G Hughes (Is-
Ganghellor), yr Athro Peredur Lynch (Ysgol y Gymraeg), Dr Andy Webb a Dr 
Tomos Owen (Ysgol Llenyddiaeth Saesneg) yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 
ystod yr haf eleni i lansio’r MA newydd.

YSBRYDOLI ARLOESI
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Gofynnodd Jessica Fletcher (Ysgol Gwyddorau Biolegol) i 
israddedigion gynllunio a chreu arddangosfa ryngweithiol 
i hybu dealltwriaeth y cyhoedd am wyddoniaeth fel 
rhan o’i modiwl. Roedd y gweithgareddau a luniwyd yn 
cynnwys ‘Mae mor rhwydd ag A, B O!’ - gweithgaredd 
am grwpiau gwaed a thrallwyso gwaed, yn ogystal ag 
‘Ensymau - Pacman Bywyd’.

Defnyddio delweddau gweledol i gynorthwyo  
dysgu ac addysgu mewn Cyfrifeg  
Bu’r Cymrawd Dysgu Sara Closs-Stacey yn dangos fideos o drafodaethau seneddol 
ac adroddiadau newyddion yn ystod sesiynau dysgu ac yna’n defnyddio bwrdd gwyn 
rhyngweithiol i greu llun neu ddiagram gweledol yn fyw o flaen myfyrwyr i egluro theorïau 
allweddol ac i adeiladu pob cysyniad fel proses. Mae Sara’n trawsnewid pynciau ‘di-nod, 
gwastad a haniaethol’ fel theori ac ymarfer sy’n ymwneud â safonau cyfrifeg ac yn defnyddio  
sefyllfaoedd bywyd go iawn yn ei darlithoedd, i wneud y pwnc yn berthnasol i fywydau’r 
myfyrwyr eu hunain. Gofynnir i fyfyrwyr ddehongli, gwerthuso’n feirniadol a thrafod prif 
ddadleuon a pholisïau’r llywodraeth mewn cymdeithas heddiw.

Gŵyl Wyddoniaeth Bangor
Daeth dros 3000 o ymwelwyr i’r ŵyl a gynhelir am wythnos bob blwyddyn, i rannu ein 
brwdfrydedd am wyddoniaeth.  Dau o’r digwyddiadau cyhoeddus mwyaf poblogaidd 
oedd yr arddangosfa “Bydoedd Cudd”, gyda staff a myfyrwyr o wahanol ysgolion y 
Gwyddorau wedi creu amrywiaeth eang o arddangosfeydd diddorol a gweithgareddau 
gwyddonol ymarferol; a’r “Diwrnodau Ecowyddoniaeth”, a luniwyd i gefnogi 
cwricwlwm  ysgolion uwchradd.   

Logo a gynlluniwyd gan fyfyrwyr

Llinellau annelwig - gweithgaredd a gwybodaeth am effeithiau alcohol.

Ac yn olaf … Bangor yn 
chwarae Game of Thrones
Cafodd un o’n myfyrwyr, Daniel Hughes, brofiad gwell 
na’r disgwyl pan oedd yn perfformio gyda Chymdeithas 
Ddrama Saesneg Bangor yng Ngŵyl Caeredin yr haf 
yma. Pwy ddaeth yno i’w gweld ond GRR Martin, awdur 
y gyfres boblogaidd iawn Game of Thrones, ac un o’r 
awduron mwyaf poblogaidd yn y byd.  

Daniel Hughes (chwith) gyda GRR Martin, awdur y gyfres Game of Thrones.

Sara Closs-Stacey


