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Mae’r Arolwg o Brofiad Myfyrwyr 
(a gynhelir gan grŵp y ‘Times 
Higher Education’) wedi cynhyrchu 
canlyniadau trawiadol i Fangor. Allan 
o’r 111 prifysgol yn yr arolwg, roedd 
Bangor yn safle 18 (i fyny o safle 33 
y llynedd). 

Mae hwn yn ganlyniad gwych, 
sy’n ein gosod yn uwch na amryw 
o brifysgolion adnabyddus, yn 
cynnwys St. Andrews, Manceinion, 

Birmingham, Efrog, Glasgow, Lerpwl, 
yr Imperial College yn Llundain a 
Choleg Prifysgol Llundain. 

Yn ogystal â’r llwyddiant hwn, 
gosodwyd Bangor yn safle 10 ym 
Mhrydain ar gyfer 6 categori, yn 
cynnwys ‘cyrsiau â fframwaith da’ a 
‘dysgu mewn grwpiau bychain’. Mae’r 
canlyniadau cyffredinol y ein gosod 
yn ail o blith prifysgolion Cymru, yr 
un safle ag yn Arolwg Cenedlaethol 

Myfyrwyr y llynedd - unwaith eto, 
canlyniad trawiadol iawn. Rhaid 
diolch i’r cannoedd o staff ar draws 
Prifysgol Bangor sydd wedi gweithio 
i greu’r newidiadau cadarnhaol hyn. 

CANLYNIADAU RHAGOROL YN YR
AROLWG O BROFIAD MYFYRWYR
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Y CYNLLUN CYMRODORIAETHAU 
DYSGU CENEDLAETHOL GAN YR 
ACADEMI ADDYSG UWCH

Ac yntau’n Ddatblygwr Addysgol 
ym Mhrifysgol er 2008, mae 
Charles hefyd yn gweithredu fel 
Cyfarwyddwr ar gyfer y PGCertHE. 
Mae Charles wedi gweithio mewn 
cysylltiad agos â chydweithwyr yn 
y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i 
gefnogi staff ym Mangor, ac mewn 
sefydliadau addysg uwch eraill 
ar draws Cymru, i astudio drwy’r 
iaith o’u dewis. Mae gan Charles 
gefndir mewn dysgu a chystadlu 
mewn chwaraeon, a’i ymrwymiad 
wrth ddysgu trwy brofiad ac 
ymarfer cynhwysol a arweiniodd 

tuag at ei gydnabyddiaeth. Mae 
Charles wedi gwneud ymchwil i 
lawer o agweddau ar addysgu a 
dysgu mewn addysg uwch, gwella 
ansawdd ac mae wedi gweithredu 
fel arholwr allanol ar gyfer llawer 
o brifysgolion ar draws y DU. 
Mae hefyd yn gweithio gyda’r 
Gymdeithas Datblygu Addysgiadol a 
Staff (SEDA) ar y Pwyllgor Papurau 
a’r Pwyllgor Ysgoloriaethau. Ers 
iddo ennill y wobr, mae Charles 
yn gweithio ar y Pwyllgor 
ar gyfer Cymrodyr Dysgu 
Cenedlaethol. 

Mae Charles wedi dechrau 
defnyddio ei gyllid o’r cynllun ac 
wrthi’n astudio ar gyfer cwrs Lefel 
7 y Sefydliad Arweinyddiaeth 
a Rheolaeth mewn Hyfforddi a 
Mentora. Mae cynlluniau ar gyfer y 
dyfodol yn ymwneud â defnyddio’r 
arian i gefnogi mwy o brojectau 
ymchwil pedagogaidd a datblygu 

rhwydweithiau â 
chydweithwyr 

mewn 
gwledydd 

eraill.

Mae’r Cynllun Cymrodoriaethau 
Dysgu Cenedlaethol yn cydnabod 
a gwobrwyo addysgu a dysgu 
rhagorol, a chyllidir ef gan Gyngor 
Cyllido Addysg Uwch Lloegr 
(HEFCE), Cyngor Cyllido Addysg 
Uwch Cymru (HEFCW), a’r Adran 

Cyflogaeth a Dysgu yng Ngogledd 
Iwerddon (DELNI). Mae’r cynllun 
yn hynod o gystadleuol; caiff pob 
enillydd wobr o £10,000 ar gyfer 
datblygu proffesiynol parhaus. Yn 
ddiweddar, ymunodd Dr Fay Short 
o Seicoleg â Dr Charles Buckley o 

Addysg, gan mai hi oedd yr ail aelod 
o Brifysgol Bangor, a’r unig unigolyn 
o sefydliad yng Nghymru, i ennill y 
wobr fawreddog hon yn 2013.

“Mae’n anrhydedd 
gwirioneddol cael y 
gydnabyddiaeth hon 
gan gydweithwyr 
a chael wobr mor 
fawreddog. Teimlaf 
ei bod yn fraint fy 
mod wedi gweithio 
gyda chydweithwyr 
mor gefnogol ac 
arloesol ym Mangor 
sydd wedi fy helpu i 
ddatblygu fy ngyrfa.” 
Dr Charles Buckley

CYMRAWD A ENILLODD GYMRODORIAETH 
DDYSGU GENEDLAETHOL YN 2012:
CHARLES BUCKLEY
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“Mae Prifysgol 
Bangor wedi 
rhoi cefnogaeth 
ryfeddol imi wrth 
imi ddatblygu 
fel darlithydd, ac 
mae’r Tîm Addysgu 
gwych yn yr Ysgol 
Seicoleg wedi rhoi 
cyfleoedd heb eu 
hail imi ddatblygu 
fy nyfeisiau newydd 
ym maes addysgu. 
Rwy’n edrych ymlaen 
at weithio mewn 
cysylltiad agos â 
Chymrodyr Dysgu 
Cenedlaethol yr 
Academi Addysg 
Uwch er mwyn 
rhannu fy syniadau 
ynglŷn ag ysbrydoli 
dysgu effeithiol 
a gwella fy arfer 
dysgu’n fwy fyth.”
Dr Fay Short

CYMRAWD A ENILLODD GYMRODORIAETH 
DDYSGU GENEDLAETHOL YN 2013: FAY SHORT
Ochr yn ochr â’i swyddogaeth fel 
uwch-ddarlithydd a goruchwyliwr 
ymchwil ar draws y rhaglen 
is-radd ac ôl-radd, mae Fay yn 
ymgymryd â nifer o swyddogaethau 
a chyfrifoldebau eraill. Ar lefel 
adrannol, hi yw’r Cyfarwyddwr 
Astudiaethau Is-radd mewn 
Seicoleg. Ar lefel sefydliadol, hi 
yw’r hyrwyddwr rhyngwladoli ar 
gyfer y Coleg Gwyddorau Iechyd ac 
Ymddygiad, ac mae hi’n gwnselydd 
mygedol gyda’r Gwasanaeth 
Cwnsela Myfyrwyr. Mewn 
cydnabyddiaeth o’i llwyddiant, mae 
Fay wedi ennill yr anrhydeddau 
uchaf sydd ar gael ar gyfer addysgu 

ym Mhrifysgol Bangor, sef Gwobr 
Athro’r Flwyddyn yn y Gwobrau 
Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 
yn 2012 a Gwobr Cymrodoriaeth 
Ddysgu ym Mhrifysgol Bangor yn 
2011. Mae hi wedi’i chydnabod ar 
raddfa eang fel arbenigwr addysgu, 
ac mae ei chydweithwyr yn gofyn yn 
gyson iddi am gyngor ac arweiniad 
ar ddulliau addysgu effeithiol; yng 
ngeiriau un a fu’n bresennol yn y 
math hwnnw o hyfforddiant, “Rwy’n 
dysgu cymaint oddi wrthych chi, 
nid yn unig y cynnwys, ond hefyd 
sut i addysgu, sut i ysbrydoli, a sut i 
wneud y cyfan â gwên.” 

Mae Fay yn bwriadu defnyddio 
ei harian i edrych ar y modd y 
defnyddir technegau cwnsela mewn 
Addysg Uwch er mwyn annog dysgu 
a chefnogi datblygiad personol. Mae 
hi’n bwriadu mynd ar gwrs Therapi 
Ymddygiad Cyffroadol Rhesymol 
(REBT) yng Nghanolfan Albert Ellis 
ar gyfer REBT, sefydliad uchel ei 
barch yn Efrog Newydd, i ddysgu 
mwy am y modd y gellir defnyddio’r 
technegau hyn i wella profiad 
myfyrwyr.
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Sefydlwyd yr Academi Cymrodyr 
Dysgu ym 1996 fel ffordd o gydnabod 
cyfraniadau neilltuol at y Brifysgol ym 
maes addysgu a dysgu. Ers llawer o 
flynyddoedd, mae wedi cyflawni pwrpas 
gwobr ragoriaeth, ac mae dyfarnu 
cymrodoriaeth yn ffordd o gydnabod 
gwaith unigolyn. Yn ddiweddar, mae’r 
Academi, sy’n cynnwys y rhai sydd wedi 
ennill y wobr, wedi mynegi diddordeb 
yn y syniad o’i hehangu, fel ei bod yn 
fwy na chorff anrhydeddu a chydnabod 
yn unig. Mae’r Academi wedi dechrau 
cynnal gweithgareddau sy’n mynd 
y tu hwnt i gydnabod rhagoriaeth 
mewn addysgu a dysgu yn unig; trwy 
ei haelodau, mae’r Academi wedi 
dechrau mynd ati’n unswydd i hyrwyddo 
rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu. 
Cynhaliwyd Cynhadledd Flynyddol 
Bangor ar Addysgu a Dysgu, dan nawdd 
yr Academi, yn 2012 a 2013. Daeth y 
cynadleddau hyn â’r Athro Stephen 
Heppell a’r Athro Steve Wheeler i Fangor 
i draddodi prif anerchiadau, a hwythau, 
efallai, yn ddau o’r arweinyddion 

addysgol mwyaf dylanwadol yn Ewrop. 
Wrth i’r Academi barhau i hyrwyddo 
addysgu a dysgu ar draws y Brifysgol, 
rydym yn gobeithio bod pawb sydd â 
rhan mewn addysgu a dysgu yn cymryd 
rhan yn ein hymdrechion i gyrraedd 
rhagoriaeth.

LAW LECTURER  
WINS AWARD

Cynhadledd Flynyddol Bangor ar 
Addysgu a Dysgu 2013

ACADEMI CYMRODYR DYS GU BANGOR

Dyfarnu Cymrodoriaethau 
Dysgu Bangor
Bob blwyddyn, dyfernir Cymrodoriaeth Ddysgu Bangor i gydnabod 
rhagoriaeth ymhob agwedd ar addysgu. Dyfernir yr anrhydedd i 
ddarlithwyr sydd wedi cyfrannu’n amlwg ac mewn modd neilltuol 
at addysgu myfyrwyr a rhoi gofal bugeiliol iddynt. Bydd Cymrodyr 
Dysgu Bangor yn cael eu gwobr 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 addysgu.
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ACADEMI CYMRODYR DYS GU BANGOR

Dr Andrew Davies 
Ysgol Gwyddorau Eigion
“Mae gosod sawl her galed i’m myfyrwyr 
ond, er hynny, cael fy nghydnabod yn 
Gymrawd Dysgu, yn dangos imi fy mod 
yn gwneud y peth iawn. Rwy’n falch iawn 
o’r Gymrodoriaeth, ond yn fwy balch o’r 
myfyrwyr sy’n gadael y sefydliad hwn 
gyda’r posibilrwydd o newid y byd os 
byddant yn ddigon penderfynol.”

Dr Mark Hagger 
Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac 
Archaeoleg
“Ni allaf orbwysleisio pa mor ddiddorol y 
gwnaeth Dr Hagger y modiwl. Roedd ei 
frwdfrydedd a’i wybodaeth o’r pwnc yn 
anhygoel. Roedd yn hawddgar iawn ac 
yn fodlon cyfarfod er mwyn rhoi cymorth 
a chyngor yn ôl yr angen. At ei gilydd, 
modiwl gwych.”

Yr Athro James Intriligator  
Ysgol Seicoleg
“Yn fy addysg academaidd, nid wyf 
erioed wedi dod ar draws darlithydd 
mwy cadarnhaol na James Intriligator. 
Ysbrydoliaeth wirioneddol oedd dod ar 
draws darlithydd a oedd mor frwdfrydig 
dros y cwrs a hefyd dros y myfyrwyr… 
James oedd y darlithydd gorau imi ei 
gael erioed, a gwnaeth bob eiliad o’r 
modiwl yn ddiddorol ac yn werthfawr.”

Mr Gwilym Owen 
Ysgol y Gyfraith
“Roedd darlithoedd Mr Owen bob 
amser yn wych: yn ddiddorol ac yn 
rhyngweithiol. Wncwl G, fel yr adwaenir 
ef, yw’r darlithydd gorau imi ei gael o bell 
ffordd.”

Mr Jamie Sherry 
Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r 
Cyfryngau
“Mr Sherry yw’r darlithydd gorau i mi 
ddod ar ei draws – erioed. Oherwydd 
ei wybodaeth, ei frwdfrydedd a’i allu i 
ddewis deunyddiau sgrinio gwych, daw 
dysgu’n hwyl ac yn rhwydd a hynny, yn 
ei dro, yn eich annog chi i wneud llawer 
mwy o ymdrech ar eich aseiniadau.”

Cymrodyr Dysgu Bangor 2013

Mrs Sara Closs-Stacey 
Ysgol Busnes Bangor
“Roedd agwedd Sara tuag at addysgu yn 
chwa o awyr iach ac yn brofiad pleserus. 
Roedd y dull o addysgu’n teimlo fel 
pe bawn yn rhan o ddosbarth o 30 yn 
hytrach nag mewn llond neuadd o 200 o 
fyfyrwyr.”
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Crëwyd y Gwobrau Dysgu dan 
Arweiniad Myfyrwyr fel dull newydd 
o godi proffil addysgu a nodi ymarfer 
da, gan helpu myfyrwyr i ystyried 
a dylanwadu’n gadarnhaol ar eu 
dysgu a datblygu partneriaethau 
cryfach rhwng myfyrwyr a staff. 
Mae’r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad 
Myfyrwyr yn enghraifft ragorol o 
gydweithio rhwng staff a myfyrwyr - 
maent yn galluogi myfyrwyr i gynnig 
eu syniadau eu hunain ynglŷn ag 
addysgu da. 

Dywedodd Rhys Taylor, Is-
lywydd Addysg a Lles Undeb 

Myfyrwyr Bangor:  “Rydym yn dal 
i gael nifer fawr o enwebiadau o 
ysgolion academaidd ac adrannau 
gwasanaeth ac mae hyn yn dangos 
bod myfyrwyr yn cydnabod ac yn 
gwerthfawrogi ymroddiad y staff 
ym mhob rhan o’r sefydliad. Mae’n 
gyfle gwych i rannu ymarfer da, i 
fyfyrwyr ddiolch i staff am eu gwaith 
ac i annog y sefydliad i gynnwys 
myfyrwyr yn y broses o sicrhau 
amgylchedd addysgol cadarnhaol.” 

Mae’r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad 
Myfyrwyr yn tynnu sylw at y gwaith 
rhagorol sy’n digwydd yn y Brifysgol. 

Dywedodd yr Athro Carol Tully, 
Dirprwy Is-Ganghellor: “Mae’r 
Gwobrau Dysgu dan Arweiniad 
Myfyrwyr wedi bod yn llwyddiant 
mawr eto eleni ac maent yn tynnu 
sylw at y gwaith gwych a gaiff ei 
wneud gan aelodau’r staff trwy’r 
Brifysgol. Roedd yr enwebiadau’n 
deimladwy ac yn ysbrydoliaeth ac 
roedd yn hyfryd gweld cymaint o 
bobl yn cael eu cydnabod am eu 
gwaith rhagorol. Rwy’n credu mai’r 
ganmoliaeth orau gall aelod staff 
ei chael yw cael gwobr gan eich 
myfyrwyr.”

GWOBRAU DYSGU DAN
ARWEINIAD MYFYRWYR

ATHRO/ATHRAWES Y FLWYDDYN 

Dr Lucy 
Huskinson
Ysgol 
Athroniaeth a 
Chrefydd
“Mae ei dysgu 
brwdfrydig a’i 
diddordeb brwd 

mewn ymchwil myfyrwyr yn creu 
amgylchedd academaidd y mae 
myfyrwyr yn ysu amdano... Mae 
myfyrwyr yn cael budd mawr o’i 
brwdfrydedd heintus. Mae hi’n gallu 
bywiogi darlithoedd a seminarau.  
Beth sy’n arbennig o amlwg yn 
nysgu Lucy yw ei gallu i ysbrydoli 
myfyrwyr. Yn fwyaf arbennig, mae 
Lucy yn gwybod pan fydd myfyriwr 
ar ei chwrs yn datblygu diddordeb 
academaidd, ac mae hi’n gwneud 
popeth posib i annog a chynnal y 
diddordeb hwnnw. Mae anogaeth 
a chefnogaeth barhaol Lucy yn 
galluogi ei myfyrwyr i ddatblygu a 
blodeuo’n academaidd...”

ATHRO/ATHRAWES NEWYDD Y 
FLWYDDYN 

Dr Thandiwe Gilder
Ysgol Seicoleg
“Roedd Thandi yn hyderus, yn 

hwyliog ac yn 
barod iawn ei 
chymwynas. 
Roedd yn sicrhau 
ei bod ar gael 
ac roedd hi bob 
amser yn hapus 
i fynd dros 

unrhyw beth oedd unrhyw un yn 
cael trafferth ei ddeall... Yn ogystal â 
bod yn athrawes wych... mae Thandi 
wedi rhoi adborth...  nid oedd yn 
annelwig na’n aneglur, ac roedd yn 
gymorth i mi wella fy ngwaith.”

ATHRO ÔL-RADD Y FLWYDDYN 

Mr Stephen Clear 
Ysgol y Gyfraith
“Mae Stephen yn 
rhoi popeth i’w 
fyfyrwyr... nid oes 
unrhyw gwestiwn 
yn rhy fawr neu’n 
rhy fach ac mae’n 

ceisio gwneud ei fyfyrwyr deimlo’n 
gartrefol bob amser. Gwna bopeth 
posib i helpu bob amser.”

GWOBR AM HYRWYDDO ADDYSG 
CYFRWNG CYMRAEG 

Ms Sian Beidas  
Ysgol Ieithoedd Modern

Enillwyr Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr
Llongyfarchiadau i enillwyr hynod haeddiannol 2013

“Mae Sian yn 
athrawes hynod 
o dda sy’n rhoi 
darlithoedd 
diddorol a 
gafaelgar ac 
mae hi’n pontio’r 
bwlch rhwng 

athro a myfyriwr... Mae’n fy ysbrydoli 
bod darlithydd Cymraeg yn falch o’i 
threftadaeth a’i diwylliant ac yn ei 
hyrwyddo i fyfyrwyr eraill.” 

GWOBR RYNGWLADOL 

Ms Manuela 
Vittori  
Canolfan Addysg 
Ryngwladol
“Mae hi’n ddynes 
wych. Mae 
hi’n garedig, 
yn gefnogol, 

yn ofalus o broblemau myfyrwyr 
newydd, yn enwedig myfyrwyr 
rhyngwladol. Mae hi bob amser yn 
ceisio datrys problemau myfyrwyr.”

GORUCHWYLIWR Y FLWYDDYN 

Yr Athro Judy Hutchings   
Ysgol Seicoleg
“Mae’r Athro Hutchings wedi rhoi 
cefnogaeth ac arweiniad rhagorol 
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i mi trwy gydol fy 
amser ym Mangor. 
Mae hi’n eich 
annog i feddwl a 
chael syniadau 
gwreiddiol... Mae 
hi’n cyfathrebu 
ac yn rhannu ei 

gwybodaeth gydag arbenigedd 
mawr, ac mae hi bob amser yn 
sicrhau eich bod yn gadael ei 
swyddfa yn awyddus i weithio ac 
yn teimlo’n gadarnhaol am yr hyn 
rydych wedi ei ddysgu. Mae hi’n 
gynnes ac yn agos atoch ac mae 
gan bawb barch mawr tuag ati hi.”

GWOBR ADBORTH ARDDERCHOG 

Ms Rebecca 
Skains  
Ysgol 
Astudiaethau 
Creadigol a’r 
Cyfryngau
“Mae hi’n 
athrawes wych 

ac mae hi’n mynd yr ail filltir.... Pan 
oedd oedi gyda darn o ryddiaith, 
anfonais e-bost ati hi, a rhoddodd fi 
ar y trywydd iawn... gan roi adborth 
manwl a rhagorol.”

GWOBR CEFNOGAETH FUGEILIOL 
EITHRIADOL 

Mrs Gillian 
Griffith  
Ysgol 
Cerddoriaeth
“Gillian 
yw’r glud 
sy’n cadw’r 
adran gerdd 
ynghyd... 

mae hi’n mynd yr ail filltir bob tro ac 
mae gan bawb yn yr adran feddwl y 
byd ohoni oherwydd hynny.” 

GWOBR BYWIOGI DYSGU 

Mr Nigel Brown  
Ysgol Gwyddorau 
Biolegol
Mae’n braf dod o 
hyd i ddarlithydd fel 
Nigel Brown, sy’n 
meddwl cymaint am 
ei fyfyrwyr... mae’n 

llwyddo i gyflwyno darlithoedd 

rhagorol a bod yn gyfrifol am Ardd 
Fotaneg Treborth yr un pryd - a 
sicrhau bod yr ardd yn adnodd 
gwych i fyfyrwyr a’r cyhoedd.”

GWOBR YMGYSYLLTU Â MYFYRWYR 

Dr Chris Collins   
Ysgol 
Cerddoriaeth
“Mae wedi 
treulio’r chwe 
mis diwethaf 
yn gwneud 
newidiadau 

ysgubol i bethau oedd angen eu 
newid ac mae’r canlyniadau eisoes 
yn rhyfeddol!... Mae’r myfyrwyr ar 
ei feddwl bob amser ym mhob dim 
mae’n ei wneud...”

GWOBR ADRANNAU GWASANAETH 
I FYFYRWYR 

Uned Cymorth 
Ariannol    
Gwasanaethau 
Myfyrwyr
“Mae’r gwaith 
mae Wendy 
a Gwenda yn 
ei wneud yn 
achubiaeth i 
fyfyrwyr fel fi, 

sy’n wynebu problemau ariannol 
a fyddai fel arall wedi golygu y 
byddai’n rhaid i mi roi’r gorau 
i’r brifysgol.  Gallaf ddweud yn 
ddiffuant na fuaswn ym Mangor 
heddiw heblaw amdanyn nhw.”

GWOBR ARLOESI 

Dr Pedro Telles   
Ysgol y Gyfraith
“Cyflwynodd Dr Telles fodiwl 
ymarferol newydd eleni. Y modiwl 
hwn, sef “Start-up law”, yw’r dull 
mwyaf ymarferol o ennill profiad 
heb fynd allan o’r dosbarth. Mae’r 
ffaith iddo ddod â chyfoeth o 
fuddsoddwyr/entrepreneuriaid 
difrifol ac arbenigwyr cyfreithiol 
i siarad yn uniongyrchol â ni, yn 
ogystal â’r sesiynau wythnosol am 
fusnesau newydd/buddsoddwyr/
amddiffyniad cyfreithiol wedi ei 
gwneud yn bleser dod i’r brifysgol 
a thrafod â’m cyd-fyfyrwyr. Mae’r 
modiwl hwn yn arloesol ac yn 

flaengar a dylai Dr Telles gael 
cydnabyddiaeth am hynny.”

AELOD STAFF CEFNOGI’R 
FLWYDDYN 

Mrs Liz du Pre   
Canolfan 
Dyslecsia Miles
“Mae Liz yn 
annwyl, yn 
ofalgar ac yn 
wirioneddol 
barod ei 

chymwynas... byddaf yn gweld colli 
Liz ar ôl i mi adael Bangor, ond 
rwyf mor ddiolchgar iddi hi am ei 
chymorth yn ystod y tair blynedd 
ddiwethaf. Mae Liz yn wirioneddol 
wych yn ei gwaith.”

CYNRYCHIOLYDD CWRS Y 
FLWYDDYN 

Nerys MacDonald   
Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith 
Saesneg
“Hoffwn enwebu Nerys am wobr 
cynrychiolydd cwrs y flwyddyn am 
ei gwaith caled a’i hymroddiad... 
ei hagosatrwydd a’i natur 
gymdeithgar. Mae Nerys ar gael 
bob amser os oes unrhyw broblem 
yn codi neu ganmoliaeth i’w rhoi ac 
mae hi’n barod i wrando ar bawb. 
Mae hi’n gwneud amser i gwrdd 
â phobl wyneb yn wyneb os oes 
angen mwy o gymorth na ellir ei 
gynnig trwy e-bost.

GWOBR AM GYRHAEDDIAD 
EITHRIADOL 

Dr David Evans   
Ysgol 
Cerddoriaeth
Derbyniwyd wedi 
ei farw gan ei fab. 
“Roedd 
marwolaeth Dr 
David Evans yn 
ysgytwad i lawer 

gan ei fod wedi digwydd yn eithaf 
sydyn. Cafodd David ddylanwad ar 
fywydau cannoedd (os nad miloedd) 
o fyfyrwyr. Roedd yn garedig, yn trin 
pobl fel pe baent yn deulu, yn siarad 
â phobl ddieithr fel pe bae yn eu 
hadnabod ers blynyddoedd, ac yn un 
o’r bobl gleniaf a gwrddais erioed.”
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Cynhadledd Staff/Myfyrwyr 2013

DATBLYGIADAU 
CEFNOGAETH MYFYRWYR

Mae Jo Caulfield, Swyddog Project 
Ennyn Cyfraniad Myfyrwyr, wedi 
ei lleoli yn swyddfa’r Dirprwy 
Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr, 
ac mae hi’n arwain y gwaith o 
ddatblygu rhwydwaith ledled y 
Brifysgol i greu dulliau arloesol sy’n 
cynnwys myfyrwyr o gyfoethogi 
addysgu, dysgu a sicrhau ansawdd. 

Yn ystod blwyddyn gyntaf y 
project, mae hi wedi cydweithio ag 
amryw o ysgolion academaidd ac 
Undeb y Myfyrwyr. Un enghraifft 
amlwg o hyn yw’r cynadleddau 
staff/myfyrwyr (gweler y llun) a 
gynhaliwyd ym mhob coleg yn y 
brifysgol.  Trefnwyd y digwyddiadau 
hyn ar y cyd ag Undeb y Myfyrwyr 
a daethant â myfyrwyr a staff at ei 
gilydd o bob ysgol academaidd ym 
mhob coleg i drafod canlyniadau’r 
Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol a 
datblygu cynllun gweithredu at y 

dyfodol. Roedd y cynadleddau 
yn llwyddiannus a chafwyd 
adborth cadarnhaol gan y staff 
a’r myfyrwyr a gymerodd ran, a 
bydd y cynlluniau gweithredu yn 
awr yn dod yn eitemau sefydlog 
ar agendâu pwyllgorau staff/
myfyrwyr pob ysgol fel y gellir 
olrhain eu cynnydd. 

Yn ystod y flwyddyn nesaf, 
bydd y project yn edrych ar 
ennyn diddordeb myfyrwyr 
a’u hymdeimlad o berthyn 
trwy ymchwilio i ganfyddiadau 
myfyrwyr am gymuned y brifysgol 
ac i ba raddau maent yn teimlo eu 
bod yn rhan o’r sefydliad. Mewn 
geiriau eraill, mae’r project hwn 
yn gymorth i ni ddeall sut brofiad 
mae’r myfyrwyr yn ei gael yma fel 
ein bod yn gallu dod o hyd i ffyrdd 
newydd o gyfoethogi eu profiad.

LLAIS MYFYRWYR

Jo Cauldfield
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Mae’r Brifysgol wedi buddsoddi’n 
helaeth mewn TG er mwyn gwella’r 
profiad a gaiff y myfyrwyr a’r staff. 
Mae ystafelloedd dysgu ar draws y 
Brifysgol wedi cael eu gweddnewid 
trwy gyfrwng rhaglen £500,000 y 
flwyddyn. Mae’r Brifysgol hefyd wedi 
buddsoddi er mwyn sicrhau bod 
pob cyfrifiadur i fyfyrwyr yn cael 
ei adnewyddu bob 3-5 mlynedd ac 
wedi gwella cyfleusterau argraffu 
myfyrwyr yn sylweddol ar draws 

y Brifysgol, o ran cyfleustra a 
chynaliadwyedd.

Mae rhaglen fuddsoddi £400,000 
mewn Neuaddau Preswyl wedi 
darparu cysylltiad diwifr â’r 
rhyngrwyd ym mhob un o’r 
neuaddau, sy’n bwysig  i fyfyrwyr 
allu cysylltu eu ffonau clyfar, eu 
iPads a’u dyfeisiadau symudol â’r 
rhyngrwyd. Hefyd, mae’r Brifysgol 
wedi buddsoddi er mwyn dyblu 

ein capasiti 
rhyngrwyd, 
gan roi 
cysylltiad 
cyflymach i’r 
holl fyfyrwyr 
a staff, o 
8mb fesul 
defnyddiwr i 
24 mb fesul 
defnyddiwr. 
Mae hyn yn 
cyd-fynd â 
datblygiadau  
yn y 
ddarpariaeth 

band llydan domestig yn yr ardal.

Cyflwynwyd FyMangor i’r holl 
fyfyrwyr a staff i greu canolbwynt 
personol o wybodaeth iddynt, megis 
amserlenni ar-lein, gwybodaeth am 
fodiwlau a marciau, rhoi adborth 
am sut caiff y modiwlau eu dysgu. 
Mae FyMangor hefyd yn galluogi 
myfyrwyr newydd i gofrestru ar-lein 
am y tro cyntaf, fel nad oes angen 
ciwio i gofrestru bellach.

Yn seiliedig ar sylwadau myfyrwyr, 
mae’r Brifysgol wedi rhoi system 
e-bost, calendr a chydweithio 
newydd ar waith (Office 365) i 
fyfyrwyr a staff. Mae’n cynnig cyfres 
o arfau newydd integredig y gellir 
eu defnyddio i weithio, astudio 
a chydweithio yn fwy effeithiol. 
Mae Office365 yn gweithio’n dda 
ar ddyfeisiau symudol, yn cynnig 
e-bost a chalendr yn Gymraeg ac 
yn Saesneg gydag amrywiaeth o 
swyddogaethau eraill a fydd yn cael 
eu cyflwyno yn ystod y flwyddyn 
sydd i ddod.

FyMangor

BUDDSODDI MEWN T.G.
DATBLYGIADAU 

CEFNOGAETH MYFYRWYR
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Lansiwyd y Ganolfan Sgiliau 
Astudio ym mis Ionawr 2013 ac 
mae ganddi fentrau gyda’r bwriad 
o ddarparu cefnogaeth â dysgu sy’n 
benodol i bwnc ac yn gyffredinol i 
fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. 
Mae model cynllunio, adeiladu 
a gwasanaethu cydweithredol y 
ganolfan wedi arwain at nifer o 
wahanol gynlluniau arloesi mewn 
ysgolion, yn enwedig datblygu  
modiwl Safbwyntiau Proffesiynol 
o fewn yr Ysgol Peirianneg 

Electroneg, a chyfraniadau at 
fodiwlau cyfrwng Cymraeg a 
Saesneg yn yr Ysgol Cerddoriaeth, 
Ysgol Gwyddorau Meddygol, Ysgol 
Gwyddorau Cymdeithas, Athroniaeth 
a Chrefydd, Hanes ac Addysg. 
Datblygir deunyddiau addysgu i’r 
rhaglenni hyn ar ôl dadansoddi 
samplau o waith myfyrwyr, ac 
maent yn seiliedig ar waith darllen 
sy’n berthnasol i’r  modiwlau 
penodol. Ar wahân i’r disgyblaethau, 
mae’r Ganolfan yn cynnig rhaglen 

wythnosol o weithdai gyda nifer dda 
yn mynd iddynt, apwyntiadau unigol 
a sesiynau galw heibio ar gyfer 
mathemateg ac ystadegau.  

Yn ddiweddar mae’r Ganolfan wedi 
lansio rhaglen generig Mentora 
Ysgrifennu i Gyfoedion ac mae ar 
hyn o bryd yn datblygu cynllun 
cefnogi cyfoedion yn seiliedig ar 
ddisgyblaethau trwy raglen Arweinwyr 
Astudio Academaidd. Daw’r mentoriaid  
ysgrifennu i gyfoedion o wahanol 
ddisgyblaethau ac maent yn cynnal 
sesiynau un i un i fyfyrwyr israddedig 
ac ôl-raddedig, yn ymateb fel cyfeillion 
beirniadol i waith ysgrifennu gan 
gyd fyfyrwyr. Mae’r mentoriaid yn 
dilyn modiwl hyfforddiant eang 22 
awr, lle maent yn archwilio prosesau 
a strategaethau ysgrifennu unigol, 
ac yn datblygu eu gwybodaeth am 
genre ac ymarfer disgyblaethol trwy 
ddadansoddi gwaith myfyrwyr a 
phapurau mewn cyfnodolion. Bydd 
gwerthuso effaith yn canolbwyntio 
ar brofiad y mentor a chyrhaeddiad y 
myfyriwr. 

CANOLFAN SGILIAU ASTUDIO

Mae sawl ardal yn y llyfrgell 
wedi’u hadnewyddu, yn cynnwys  
Darllenfa Richards a’r Ganolfan 
Addysg Newydd yn yr Archifau, 
lle gall myfyrwyr, ymchwilwyr 
ac aelodau o’r gymuned ddysgu 
am ein casgliadau treftadaeth. 
Mae’r Brifysgol hefyd wedi 
cynyddu cefnogaeth i fyfyrwyr a 
staff, yn cynnwys tîm Cefnogaeth 
Academaidd yn y Llyfrgell sy’n 

darparu hyfforddiant sgiliau 
ymchwil ac maent hefyd yn 
gweithredu fel pwynt cyswllt. 
Hefyd gwnaed buddsoddiad mawr 
o £500,000 er mwyn cynyddu nifer 
y llyfrau craidd ac adnoddau eraill. 
Mae hyn yn cynnwys gweithredu 
system rhestrau darllen ar-lein i 
sicrhau y gall myfyrwyr weld eu 
rhestrau darllen yn unrhyw le ac ar 
unrhyw adeg.  

Mewn ymateb 
i geisiadau 
gan fyfyrwyr 
y llynedd, 
mae’r Brifysgol 
wedi cyflwyno 
ffynhonnau dŵr, 
cynyddu nifer 
y cyfrifiaduron, 
ac wedi sefydlu 
staff cefnogi sy’n 
symud o le i le 

yn y llyfrgell i gynorthwyo gydag 
ymholiadau a monitro’r lleoedd 
astudio.  Penderfynwyd hefyd i 
ymestyn yr arbrawf oriau agor 24/7 
yn y Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol, 
ac mae sylwadau myfyrwyr am y 
cyfnod hwn wedi bod yn rhagorol:

• “Diolch i’r [llyfrgell 24 awr], 
roeddwn yn gallu cwblhau fy 
ngwaith cwrs mewn lleoliad 
a oedd yn berffaith ar gyfer 
astudio, a hynny ar adeg a oedd yn 
effeithiol i mi.”

• “Mae’r estyniad ar oriau’r 
llyfrgell yn syniad gwych, yn 
enwedig i’r rhai sy’n gyflogedig yn 
ystod y dydd.”

• “Amgylchedd Perffaith; da 
chi, gwnewch y trefniant yn un 
parhaol!”

DATBLYGIADAU YN Y LLYFRGELL  
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Darperir y Dystysgrif Addysg Uwch 
i Raddedigion (PGCertHE) ym 
Mhrifysgol Bangor i gydweithwyr 
sy’n ymwneud ag addysgu ac mae’n 
eu helpu i ddatblygu eu hymarfer. 
Achredir y cynllun PGCertHE gan 
yr Academi Addysg Uwch a’r 

Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth i 
roi cymhwyster a gydnabyddir yn 
genedlaethol y gellir ei ddefnyddio 
ym mhob man. Daw cydweithwyr 
sy’n cwblhau’r dyfarniad yn 
llwyddiannus yn Gymrodyr o’r 
Academi Addysg Uwch.  Erbyn hyn 

mae llawer mwy o diwtoriaid yn 
astudio ar gyfer y dyfarniad sydd ar 
wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd 
ac mae hyn yn ychwanegu at 
ansawdd uchel yr addysgu ym 
Mhrifysgol Bangor.

“Roedd y cwrs PGCertHE yn rhoi’r cyfle i mi feddwl 
am fy ffordd o ddysgu. Gwnaeth y cwrs fy helpu 
i ystyried sut i ryngweithio gyda myfyrwyr ac yn 
arbennig pa addasiadau i wneud i fyfyrwyr gydag 
anghenion gwahanol.” 
Dr Sophie Williams, Darlithydd, Ysgol yr 
Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

“Rydw i wedi dysgu llawer o’r cwrs PGCertHE. 
Bu’n gyfle gwych i ddeall y theori tu ôl i addysgu, 
ac i ganfod ffyrdd newydd o wella fy addysgu. 
Rwyf hefyd wedi mwynhau cwrdd â chydweithwyr 
diddorol o Ysgolion eraill.”   
Dr Yvonne McDermott, Darlithydd/Cyfarwyddwr 
Addysgu a Dysgu, Ysgol y Gyfraith

Mae dechrau’r dyfarniad yn cynnwys cydweithwyr 
o amrywiaeth o ysgolion ar draws y Brifysgol a 
gweithdai gan yr Athro Alan Mortiboys ar ddylunio 
a chynllunio addysgu a symbylu myfyrwyr gan 

ddefnyddio adborth effeithiol.  
Anogir cydweithwyr ar y 
cwrs i ddatblygu arferion 
arloesi newydd gyda’u 
myfyrwyr a datblygu eu 
harferion adfyfyriol. Dyma 
rai o’r sylwadau gan y staff 
presennol yn y bocs ar y dde:

Yr Athro Alan Mortiboys

Cydnabyddiaeth broffesiynol ar gyfer addysgu: 

Maent yn gyfres o weithdai 
datblygu academaidd sy’n 
cefnogi’r rhaglen ac maent 
ar gael ar wefan PGCertHE 
www.bangor.ac.uk/adu/
the_scheme/the.php.
en. Cefnogir y rhaglen 
gan nifer o wahanol 
arbenigwyr ym Mhrifysgol 
Bangor. Mae hefyd yn 
defnyddio siaradwyr o fri 

rhyngwladol fel Dr Kate Exely 
sy’n gweithio ym Mhrifysgol 
Leeds ac yn helpu staff ynglŷn 
ag egwyddorion asesu a’r Athro 
Tony Ghaye sy’n awdurdod 
cydnabyddedig ar ddefnyddio 
ymarfer adfyfyriol ym maes 
addysgu a dysgu.

Gweithdai PGCertHE

Cynhadledd Flynyddol y 
PGCertHE 
Cynhelir cynhadledd flynyddol y cwrs PGCertHE 
ym mis Ebrill bob blwyddyn ac anogir staff i fynd 
yno i gefnogi eu cydweithwyr. 

Y rhaglen:     

Dr Kate Exley

Yr Athro
Tony Ghaye

TYSTYSGRIF ADDYSG 
UWCH I RADDEDIGION
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LAW LECTURER  
WINS AWARDARLOESI MEWN ADDYSGU YM MANGOR

Cynnwys myfyrwyr mewn hunan arfarnu

Nosweithiau Rhannu ac Ysbrydoli
Mae’r Academi Cymrodyr Dysgu ac Undeb y Myfyrwyr yn cynnal 
cyfres o nosweithiau Rhannu ac Ysbrydoli. Ym mhob digwyddiad 
mae un o enillwyr y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr ac un 
aelod o’r Academi Cymrodyr Dysgu yn cyflwyno eu barn am addysgu 
a dysgu i gydweithwyr, myfyrwyr a’r cyhoedd. Maent yn gyfle gwych 
i staff a myfyrwyr ddod at ei gilydd i rannu eu barn am addysgu a 
dysgu ym maes addysg uwch. Mae Dr Yvonne McDermott 

o Ysgol y Gyfraith yn adrodd 
am gyfres o arferion arloesi a 
fwriedir i wella profiad myfyrwyr 
a datblygu sgiliau penodol.  
Mae’r rhain yn cynnwys sesiwn 
ar gyfer Cyfraith Tir sy’n dod â 
chyfreithwyr sy’n gweithio yn 
y maes a myfyrwyr at ei gilydd 
i ddefnyddio’r gyfraith ochr yn 
ochr ag ymarferwyr cyfreithiol; 
yn cynnwys ffug lysoedd (hynny 
yw sesiynau mewn ffug lys) yn 
yr asesu; defnyddio siaradwyr 
gwadd proffesiynol fel yr un 
o Gomisiwn Cwynion y Wasg 
a defnyddio adnoddau ar-lein 
fel ‘The Virtual Lawyer’. Mae’r 
Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 
yn dangos cyfradd bodlonrwydd 
o 93% eleni, cynnydd o 10% a 50 
lle yn uwch ar y tabl cynghrair.

Gwella boddhad 
myfyrwyr a 
chanlyniadau ACM 
trwy addysgu 
creadigol

Mae’r Athro Tom Rippeth o’r Ysgol 
Gwyddorau Eigion wedi bod yn 
datblygu ‘dulliau hunan arfarnu’ sydd 
wedi arwain at well marciau i fyfyrwyr 
mewn traethodau ac adborth wedi 

ei dargedu’n fwy gan staff.  Bydd 
myfyrwyr yn hunanasesu traethawd 
cyn i’r tiwtor farcio’r gwaith ac yn ei 
gyflwyno mewn cynhadledd fer. Hefyd 
ceir asesiad o werthusiad beirniadol 

o raglen ddogfen 
newid hinsawdd 
ac ymarfer darllen 
papur gwyddonol 
ar-lein. Dywed Tom 
bod y fenter wedi 
arwain at gynnydd 
ym marc cymedrig 
y modiwlau. 
Dywedodd 93% o 
fyfyrwyr y bu hyn yn 
berthnasol iawn i’w 
cwrs gradd.

Mae Dr James Walmsley o Ysgol yr 
Amgylchedd, Adnoddau Naturiol 
a Daearyddiaeth yn cydlynu cwrs 
dysgu o bell sy’n darparu cyfres 
integredig o raglenni ôl-radd 
sy’n gysylltiedig â choedwigaeth. 
Meddai’r arholwr allanol: “Y rhaglen 
hon yw’r orau ar hyn o bryd o ran 
recriwtio myfyrwyr i gwrs Meistr 
(dysgu o bell neu hyfforddedig) 
mewn Coedwigaeth a gynigir yn 
y DU. Mae’n amlwg yn cyflawni 

angen o fewn y proffesiwn ac mae’r 
safonau a gyflawnir yn brawf o 
ansawdd deunydd y cwrs, mewnbwn 

y staff a’r trefniadau gweinyddol a’r 
gefnogaeth.”

Canmoliaeth uchel
am y cyrsiau dysgu
o bell creadigol ym
maes Coedwigaeth
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ARLOESI MEWN ADDYSGU YM MANGOR
Cyllid allanol i gefnogi datblygu 
cwricwlwm arloesol
Mae Dr James McDonald a Dr Rosanna Robinson o’r Ysgol Gwyddorau 
Biolegol wedi bod yn gweithio ar fodiwl newydd i ddatblygu sgiliau 
myfyrwyr yr ail flwyddyn sy’n astudio Gwyddorau Biolegol. Maent yn 
cynnwys sgiliau generig fel llythrennedd, rheoli amser, annibyniaeth 
a gwaith tîm, a sgiliau lefel uwch fel meddwl yn feirniadol ac yn 
greadigol a defnyddio dull gweithredu gwyddonol. Mae gan y modiwl 

Sgiliau Biowyddoniaeth ddull hyblyg 
o ddysgu (darlithoedd, tiwtorialau, 
gweithdai ac aseiniadau ar-lein) ac 
mae’n boblogaidd iawn gyda myfyrwyr. 
Datblygwyd y modiwl gyda chymorth 
grant a ddyfarnwyd i Dr Robinson 
gan Ganolfan Biowyddoniaeth y DU yr 
Academi Addysg Uwch i wella sgiliau 
cyflogadwyedd ac fe’i cyhoeddwyd yn y 
cyfnodolyn ‘BioScience Education’.

Eglurodd Dr Gavin Lawrence o’r 
Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, 
Iechyd ac Ymarfer sut mae llawer 
o’r tiwtoriaid yn yr Ysgol wedi bod yn 
defnyddio ‘asesu ar gyfer dysgu’ (rhoi 
ymreolaeth i fyfyrwyr am elfennau 
o gynnwys eu hasesiad crynodol) 
ynghyd â darlithoedd dynodedig fel 
bod myfyrwyr yn ymgyfarwyddo 
â chynnwys y meini prawf sydd ar 
gael i farcio aseiniadau crynodol a’u 
defnyddio.  Fel rheol mae’r darlithoedd 
hyn dan arweiniad myfyrwyr ac 
yn cynnwys nifer o ymarferion 
defnyddiol, er enghraifft gofyn i 
fyfyrwyr ddadansoddi ac ail-eirio’r 
meini prawf marcio fel eu bod yn deall 
yr eirfa bedagogaidd yn iawn. Mae’r 
syniad hwn wedi cael sylwadau ffafriol 
iawn gan fyfyrwyr: “Dulliau asesu 
gwych sy’n rhoi’r rhyddid i chi gymryd 
diddordeb, meddwl tu allan i’r bocs a 
bod yn annibynnol”; “Un o agweddau 
mwyaf defnyddiol y modiwl oedd y 
ddarlith ar ffurf seminar yn egluro’r 
meini prawf asesu.”

Ennyn diddordeb 
mewn meini prawf 
marcio asesiadau

Cymdeithaseg 
Cerddoriaeth yng 
Nghymru
Mae Dr Rhian Hodges o’r Ysgol 
Gwyddorau Cymdeithas a Gwawr 
Ifan o’r Ysgol Cerddoriaeth yn 
cynnal project arloesol, sef 
menter traws-ddisgyblaethol, 
cyfrwng Cymraeg sy’n cyfuno 
dysgu o ddwy ddisgyblaeth 
allweddol i wella profiad 
myfyrwyr. Mae hwn yn fodiwl a 
ariannir gan y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol ac a ddatblygir ym 
mhob rhan o Gymru yn yr ychydig 
flynyddoedd nesaf.  Cafwyd 
sylwadau cadarnhaol iawn gan 
fyfyrwyr: “Rwyf yn teimlo’n 
bendant fy mod wedi ehangu 
fy nealltwriaeth am faterion 
fel hunaniaeth, globaleiddio, 
cenedligrwydd a’r iaith Gymraeg.”

Mae athrawon 
arbenigol Canolfan 
Dyslecsia Miles 
ynghyd â Dr Markéta 
Caravolas o’r Ysgol 
Seicoleg, wedi 
datblygu rhaglenni 
ymyriad newydd i 
ddisgyblion gyda 
dyslecsia sydd 
hefyd yn darparu 
hyfforddiant a 
mentora i fyfyrwyr 
Prifysgol Bangor 

sy’n brentisiaid. Mae profiad Llamu wedi helpu myfyrwyr i sicrhau 
lleoedd ar gyrsiau yn cynnwys Meistr mewn Gwyddorau Addysgol, 
Dulliau Ymchwil a Therapi Lleferydd, yn ogystal â chael swyddi ym 
maes Anghenion Addysgol Arbennig, fel cynorthwywyr dosbarth neu 
weithwyr allgymorth yn y gymuned.  “Roedd yn bleser cael bod yn 
rhan o ganolfan mor groesawgar, proffesiynol a llwyddiannus, ac 
mae’r profiad [Llamu] yn bendant wedi cadarnhau fy mwriad i fynd i 
faes addysg yn y dyfodol.”

Rhaglen Llamu i Lythrennedd
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CANOLFAN NEWYDD GWELLA ADDYSGU A 
DYSGU (CELT)

AC YN OLAF  

Mae’r Brifysgol wedi sefydlu 
Canolfan newydd ar gyfer 
Rhagoriaeth mewn Addysgu a 
fydd yn darparu hyfforddiant a 
chefnogaeth perthnasol o ansawdd 
uchel ar gyfer addysgu, gyda 
chylch gorchwyl cwbl academaidd 
sy’n ymestyn drwy’r Brifysgol. 
Bydd dwywaith gymaint o staff yn 
y Ganolfan ag a oedd yn yr Uned 
Datblygu Academaidd flaenorol, 
a byddant yn rhoi cefnogaeth 
ac arweiniad ar bob agwedd ar 
addysgu, dysgu ac asesu ac yn 
gweithio’n agos â chydweithwyr 
yn yr adran Adnoddau Dynol, 

Gwasanaethau TG, Gwasanaethau 
Myfyrwyr, y Ganolfan Addysgu 
Ryngwladol a gwasanaethau 
canolog eraill. Yn bwysig iawn, 
mae’r ganolfan yn cynnwys staff 
llawn amser a chydweithwyr ar 
secondiad sy’n dysgu ar hyn o 
bryd mewn colegau ym mhob rhan 
o’r Brifysgol i sicrhau bod dull 
integredig o ran cynnig cefnogaeth.    

Mae’r Ganolfan yn cydlynu nifer o 
wahanol elfennau o ddatblygiad 
proffesiynol, yn cynnwys lledaenu 
arfer orau mewn addysgu drwy’r 
Brifysgol, ymchwil pedagogaidd ac 

ennill grantiau cysylltiedig, cyrsiau 
cynefino i staff sy’n gysylltiedig 
ag addysgu, yr Academi Cymrodyr 
Dysgu, bodlonrwydd myfyrwyr, 
Adnoddau Addysgol Agored a 
datblygu a hyrwyddo technolegau 
dysgu electronig a thechnolegau 
dysgu arloesol eraill. Hefyd, mae’r 
Ganolfan yn cynnig canllawiau i 
staff ym mhob cyfnod o’u gyrfaoedd 
i gael cydnabyddiaeth broffesiynol 
am eu haddysgu ac i gynnig 
cefnogaeth a chyngor ar wneud cais 
am ddyfarniad rhagoriaeth dysgu 
fel y Cynllun Cymrodyr Addysgu 
Cenedlaethol. 

Mae sawl enghraifft yn y newyddlen 
hon am ymarfer arloesol ac 
addysgu ysbrydoledig ym 
Mhrifysgol Bangor: datblygiadau 
cadarnhaol mewn meysydd fel 
canlyniadau’r Arolwg Profiad 
Myfyrwyr, a llwyddiannau gyda staff 
yn ennill Cymrodorion Addysgu 
Cenedlaethol dros y ddwy flynedd 
ddiwethaf. Hefyd cynhaliwyd 
ail gynhadledd lwyddiannus yr 
Academi Cymrodyr Addysgu, ac 
mae rhagoriaeth addysgu wedi cael 
ei gwobrwyo gyda dyrchafiadau,  
Gwobrau Addysgu dan arweiniad 
Myfyrwyr, Gwobrau Arloesi a rhagor 
o benodiadau i’r Academi. Mae nifer 
o brojectau wedi datblygu profiad 
myfyrwyr ym Mangor: gyda’n 

gwaith aml-weddog yn ymgysylltu 
â myfyrwyr, a datblygiadau cyffrous 
i gefnogi dysgu ac addysgu ym 
meysydd fel TG, y Ganolfan Sgiliau 
Astudio, y llyfrgell yn ogystal â 
nosweithiau Rhannu ac Ysbrydoli.

Rwyf yn falch iawn bod Bangor 
yn parhau i ddatblygu arfer da 
ym maes addysgu a dysgu, ac 
yn cynyddu ei phroffil cryf yng 
Nghymru, y DU a thu hwnt. Rwyf 
yn arbennig o falch bod ein gwaith 
da wedi cael ei gydnabod mewn 
cymaint o wahanol ffyrdd.

Yr Athro Oliver Turnbull
Dirprwy Is-Ganghellor, 
Addysgu a Dysgu
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