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Rydym yn falch o fod yn sefydliad sy’n 
cydnabod y buddiannau y mae cymuned 
amrywiol o fyfyrwyr yn eu cynnig. Ni sydd 
â’r ail nifer uchaf o fyfyrwyr o ardaloedd 
cyfranogiad isel yn Ngrŵp Russell (HESA 
2018/19). 

Drwy ein Cenhadaeth Ddinesig, rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo 
cydraddoldeb a chydlyniant cymdeithasol. Yn 2019 ni oedd Prifysgol 
uchaf y DU yn rhestr Stonewall o gyflogwyr LGBT+ ac yn 2020, mae 
Prifysgol Caerdydd o fewn eu 10 Uchaf ar gyfer cyflogwyr y DU. 

Mae ein cynllun Llywodraethwyr Ysgol llwyddiannus yn gweld 56 aelod 
o staff yn gweithio ar y cyd ag Ysgolion yn ein cymunedau lleol yn 
cynnig gwybodaeth ac arbenigedd o ystod eang o ddisgyblaethau. 

Mae cyflawniadau fel y rhain yn dangos y math o sefydliad rydym yn 
falch o fod; un sy’n cefnogi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru sy’n 
ymwneud â mynd i’r afael â thlodi, cyrhaeddiad addysgol, symudedd 
cymdeithasol, yr iaith Gymraeg a hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth 
a chynhwysiant. Mae ein strategaeth Ehangu Cyfranogiad (WP) 2020-
2025 yn adlewyrchu ein dyheadau. Mae ein gweledigaeth yn seiliedig 
ar ein gwerthoedd a’n hymrwymiad i gefnogi a dathlu amrywiaeth a 
chreu cymuned agored a chynhwysol a rhoi myfyrwyr wrth wraidd yr 
hyn a wnawn.

Mae gan ein strategaeth Ehangu Cyfranogiad bedwar prif nod: 

1.  Ymgysylltu â phobl o bob cenhedlaeth a’u hysbrydoli i ystyried 
addysg uwch fel opsiwn realistig a chyraeddadwy.

2.  Denu a recriwtio myfyrwyr sydd â photensial academaidd, waeth 
beth fo’u cefndir neu’u profiadau personol.

3.  Galluogi pobl i bontio’n llwyddiannus i’r Brifysgol a meithrin profiad 
myfyriwr rhagorol a chefnogol.

4.  Meithrin ac annog dyfodol hyderus a llwyddiannus i bawb.

Mae’r adolygiad blynyddol hwn yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf, 
llwyddiannau prosiectau sydd wedi’u sefydlu eisoes ac sydd wedi 
addasu i’r pandemig Coronavirus (COVID-19), ac yn archwilio sut 
rydym yn gweddu ein gwaith i nodau ein Strategaeth WP 2020-2025.

Rhagair
Claire Morgan,  
Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Mae ein gweledigaeth yn 
seiliedig ar ein gwerthoedd 
a’n hymrwymiad i gefnogi 
a dathlu amrywiaeth a 
chreu cymuned agored a 
chynhwysol a rhoi myfyrwyr 
wrth wraidd yr hyn a wnawn.
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Rydym o’r farn bod pob unigolyn ifanc yn haeddu cael 
mynediad at addysg uwch (AU), beth bynnag fo’u cefndir. 
Mae ehangu cyfranogiad yn canolbwyntio ar gefnogi 
myfyrwyr sy’n hanu o rannau o’r gymuned sydd wedi’u 
tan-gynrychioli ym maes addysg uwch yn draddodiadol. 
Mae hefyd yn eu helpu i wireddu eu dyheadau wrth iddynt 
gynyddu drwy’r Brifysgol. 
Eleni gwelwyd heriau sylweddol i AU ac 
effaith ar rai o’r mwyaf agored i niwed yn 
ein cymdeithas. Mae ein perthnasoedd 
a’n gwaith gydag Ysgolion wedi’u haddasu 
trwy gydol y flwyddyn academaidd wrth inni 
ymateb i’r sefyllfa sy’n newid yn barhaus. 
Mae ein tîm wedi newid ei ffyrdd o weithio 
a darparu i sicrhau ein bod yn parhau i 
gefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed yn y 
gymdeithas a’r myfyrwyr sy’n dioddef yr 
effaith fwyaf niweidiol gan y pandemig. 

Yn ogystal ag amlygu ein prosiectau 
blaenllaw, bydd yr adolygiad blynyddol hwn 
yn edrych ar sut mae ein tîm wedi mynd 
i’r afael â heriau pandemig COVID19 ac 
ymateb iddynt. 

Gwyl eCampws Festival 

Ar ôl i ni symud ar-lein y flaenoriaeth gyntaf 
oedd penderfynu beth i’w gynnal yn lle ein 
hysgolion haf preswyl arferol. Crëwyd Gŵyl 
eCampws Festival. 

Yn hytrach na cheisio efelychu ein 
hysgolion haf traddodiadol i fformat ar-lein, 
cafodd yr ŵyl ei thrin fel rhaglen newydd 
gan ddefnyddio fframwaith NERUPI1, 
gan ein helpu i roi myfyrwyr, addysgeg 
a gwerthuso yng nghanol ein cynllunio. 
Cynhaliwyd yr ŵyl haf yn bennaf trwy 
Aula, y Llwyfan Profiad Dysgu ar gyfer 
Addysg Uwch, a welodd dros 380,000 o 
ryngweithiadau ar draws yr ŵyl.

1  Mae NERUPI yn bartneriaeth o dros 60 o sefydliadau addysg uwch sy’n gweithio gyda’i gilydd i greu dull newydd o werthuso gan ddefnyddio fframwaith wedi’i seilio ar praxis.  
Gwefan - http://www.nerupi.co.uk/

GORFFENNAF 29 - AWST 10

Llinyn  
yr Ŵyl5

cyfranogwyr 
myfyrwyr272

o weithgareddau 
unigol dros 2 wythnos

200

o lysgenhadon
54

Scott McKenzie,  
Pennaeth Ehangu Cyfranogiad ac Allgymorth

Addasu i fyd ar-lein 
– Effaith COVID-19
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Deilliannau’r ŵyl
Roedd arolwg a gynhaliwyd cyn ac ar ôl yr ŵyl yn  
ddull gwerthuso a ddefnyddiwyd i weld a fu newid  
mewn agweddau.

5 llinyn yr Ŵyl oedd:

Camu ‘Mlaen – Ein prosiect blaenllaw Camu ‘Mlaen ar gyfer pobl 
ifanc 16-17 oed o Dde Ddwyrain Cymru oedd ein carfan fwyaf. 
Dyluniwyd y prosiect i ddatblygu sgiliau ymchwil, ochr yn ochr â 
sesiynau mwy cymdeithasol ac addysgiadol i ymgysylltu pobl ifanc 
â’r Brifysgol a chefnogi eu ceisiadau UCAS. Am ragor o wybodaeth, 
gweler tudalen 10. 

Darganfod – Treialodd ein prosiect ar gyfer pobl ifanc 14+ ag 
Amodau Sbectrwm Awtistiaeth (ASC) ddull newydd o ymgysylltu 
digidol ar gyfer ein tîm. 

Cyflwynodd y prosiect raglen o weithgareddau trwy Minecraft, gan 
greu amgylchedd dysgu cymdeithasol rhithwir i ddysgu pobl ifanc 
ag ASC am fywyd y Brifysgol. I ategu’r prosiect, crëwyd podlediad 
hefyd. Am ragor o wybodaeth, gweler tudalen 8.

Insights – Anelwyd ein prosiect Insights at ddeiliaid cynnig 
Prifysgol Caerdydd o gefndiroedd WP ac fe’i cynlluniwyd i ddatblygu 
sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd Prifysgol trwy her menter. Nod y 
prosiect yw cefnogi pontio i’r Brifysgol.

Sutton Trust – Ein prosiect Sutton Trust wedi’i anelu at bobl ifanc 
16-17 oed ledled y DU ac mewn cydweithrediad ag Sutton Trust 
oedd yn anelu at gynnig gweithgareddau wedi’u teilwra i gefnogi 
myfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio meddygaeth, ochr yn 
ochr â sesiynau mwy cymdeithasol ac addysgiadol.

Gofalwyr – Cyflawnwyd ein prosiect gofalwyr ifanc gan ein tîm First 
Campus ac roedd wedi’i anelu at ofalwyr ifanc 16+ i’w cefnogi i 
symud ymlaen i’r Brifysgol.

YN TEIMLO’N HYDERUS EU BOD YN 
GALLU I GYFLWYNO CAIS CRYF I’R 
BRIFYSGOL (32% CYN Y DIGWYDDIAD)

81%

YN TEIMLO’N HYDERUS YNGHYLCH 
EU GALLU I DDEFNYDDIO UCAS  
(43% CYN Y DIGWYDDIAD)

78%

YN TEIMLO Y BYDDEN 
NHW’N GALLU YMDOPI 
Â LEFEL YR ASTUDIO A 
FYDDAI’N OFYNNOL (71% 
CYN Y DIGWYDDIAD)

87%YN TEIMLO BOD 
GANDDYNT Y GALLU 

ACADEMAIDD I 
LWYDDO YN Y 

BRIFYSGOL (76% 
CYN Y DIGWYDDIAD)

94%

YN YMWYBODOL O 
WEITHGAREDDAU 
ALLGYRSIOL (70% 
CYN Y DIGWYDDIAD)

94%
YN TEIMLO’N HYDERUS 

YNGHYLCH MYND 
ATI I YMGYMRYD Â’R 
GWEITHGAREDDAU 

ALLGYRSIOL (DIM OND 
45% CYN Y DIGWYDDIAD)

84%

YN TEIMLO’N HYDERUS 
YNGHYLCH DEFNYDDIO 

GWASANAETHAU 
ACADEMAIDD A 

GWYBODAETH (DIM OND 
43% CYN Y DIGWYDDIAD)

89%
YN YMWYBODOL O’R 
GWASANAETHAU 
ACADEMAIDD A 
GWYBODAETH (51% 
CYN Y DIGWYDDIAD)

89%

YN TEIMLO BOD 
Y BRIFYSGOL YN 
EU CROESAWU 

(68% CYN Y 
DIGWYDDIAD)

93%
YN TEIMLO Y BYDDENT 

YN GALLU GWNEUD 
FFRINDIAU GYDA 

MYFYRWYR ERAILL (75% 
CYN Y DIGWYDDIAD)

97%

ROEDD 

ROEDD ROEDD 

ROEDD 

ROEDD 

ROEDD ROEDD 

ROEDD 

ROEDD 

ROEDD 
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Treialwyd mentrau newydd  
oherwydd y pandemig  
Gyda chyllid ychwanegol gan HEFCW roeddem yn gallu 
cyflwyno cynlluniau eraill i gefnogi ein dysgwyr, gan gynnwys:

Cynllun Gallu Digidol
Er mwyn brwydro yn erbyn allgáu digidol, sefydlodd y tîm y 
cynllun gallu digidol gyda llwybr carlam wedi’i greu ar gyfer 
myfyrwyr WP. Yn ystod tri mis cyntaf y cynllun, llwyddwyd i 
ddosbarthu 246 gliniadur a 7 4G donglau + data diderfyn 12 
mis i fyfyrwyr cyfredol a oedd angen mynediad at y dechnoleg 
gywir ar gyfer eu cyrsiau.

Pecynnau lles
Cefnogi Ymadawyr Gofal a Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio 
yn ystod cyfnod clo’r Coronavirus, dechreuon ni wneud 
galwadau ffôn i’r grwpiau hyn i wirio eu lles cyffredinol, ac i 
ofyn a allem ni eu cefnogi mewn unrhyw ffordd. Roeddem yn 
ymwybodol y gallai’r cloi yng Nghymru fod wedi arwain at rai 
o’n myfyrwyr sy’n fwy agored i niwed yn aros ar y campws, 
ar eu pennau eu hunain, dros gyfnod y Nadolig, felly ym mis 
Ionawr fe wnaethom anfon 150 o becynnau lles i ofalwyr sy’n 
gadael, myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio a’r garfan Camu 
‘Mlaen a oedd wedi ymuno â ni’r flwyddyn academaidd honno. 
Gobeithiwn y bydd y grwpiau hyn yn gwybod bod cymuned 
Prifysgol Caerdydd yn meddwl amdanynt ac y byddent yn eu 
hannog i gysylltu â’r Tîm Cymorth i Fyfyrwyr os oes angen 
unrhyw gymorth arnynt.

Llysgenhadon Arweiniol
Fe wnaethom gyflwyno elfen Llysgennad Arweiniol fwy 
cydgysylltiedig i’n Cynllun Llysgenhadon Myfyrwyr i sicrhau 
bod ein prosiectau’n adlewyrchu ein carfan myfyrwyr ac yn 
canolbwyntio ar ryngweithio rhwng cymheiriaid.

Arian ychwanegol i ddatblygu Tîm Pontio
Crëwyd pedair rôl trosglwyddo newydd i gefnogi myfyrwyr WP 
gyda phontio i’r Brifysgol dros y 2 flynedd nesaf. Bydd y tîm yn 
gweithio’n agos gyda Chefnogaeth a Lles Myfyrwyr i greu dull 
cydgysylltiedig i gefnogi’r rhai sydd wedi wynebu aflonyddwch 
addysgol oherwydd y pandemig a’n myfyrwyr mwy agored i 
niwed wrth iddynt ymgartrefu ym mywyd y Brifysgol.

hunanofal
Treuliwch amser yn yr awyr agoredGwisgwch yn gynnes, edmygwch y byd natur,  a gwnewch drefniadau  i gwrdd â ffrind yn yr  awyr agored.

Ysgrifennwch mewn dyddiadur  Beth bynnag a ddaw  i’ch meddwl, neu  bethau yr ydych yn  ddiolchgar amdanynt.

Gwnewch rywbeth i chi eich hun   
Darllenwch, ymlaciwch, lliwiwch, byddwch  yn greadigol,  gwnewch ioga  neu ddawnsio!

Isod mae yna gysylltiadau cymorth defnyddiol i chi, neu i rywun rydych  

chi’n ei adnabod sydd angen help  • Llinell gymorth y Samariaid: 116 123 (galwad am ddim ar unrhyw adeg) 

• Mind: 0300 123 3393 (9am – 6pm)  • Papyrus Ffôn HOPELINE UK: 0800 068 4141 • Pieta House: 1800 247 247 (Rhadffôn cefnogaeth 24 Awr) Testun: HELP 51444 

Anadlwch  yn ddwfn ac  yn araf
Sylwch ar sut mae’ch  corff yn teimlo, canolbwyntiwch  ar deimlad eich anadl.

Gwrandewch ar bodlediad positif neu’ch hoff gerddoriaeth   Rhywbeth sy’n codi eich  hwyl neu’n eich ymlacio! 

Helpwch rywun Bydd hyn yn codi’ch hwyliau hefyd! Mae gan Gwirfoddoli Caerdydd, sy’n rhan  o Gyngor Caerdydd,  lawer o gyfleoedd  gwirfoddol.
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Nod ein prosiectau ymgysylltu ac ysbrydoli yw codi ymwybyddiaeth a hyder mewn grwpiau a 
chymunedau nad ydyn nhw’n draddodiadol yn mynychu Addysg Uwch. Gellir gweld hyn trwy 
ein prosiectau cyn-16, yn enwedig y prosiectau sy’n cael eu rhedeg gan ein partneriaid. 
Rydym hefyd yn gweithio gydag oedolion i gefnogi eu mynediad yn ôl at Addysg Uwch.

Ymgysylltu ac Ysbrydoli

Symud LLLL ar-lein mewn ymateb i’r pandemig COVID

Unwaith i’r Brifysgol symud ar-lein oherwydd y pandemig, gwnaeth 
y prosiectau cymunedol hefyd. Dechreuodd ein tîm First Campus, 
sy’n rhedeg y prosiect mewn partneriaeth â’r tîm Addysg Barhaus 
a Phroffesiynol (CPE) ym Mhrifysgol Caerdydd, ymchwilio i’r camau 
nesaf.

Ym mis Medi 2020 cynhaliwyd ymarfer cwmpasu gyda’r tiwtoriaid ar 
LLLL i nodi:

• Y cyrsiau y gallent eu cynnig 

• Eu gallu i gynnig darpariaeth wyneb yn wyneb neu ar-lein 

• Eu hargaeledd i gyflwyno cyrsiau yn ystod y cyfnod clo

• Mynediad at wifi/technoleg sydd ei angen i gyflawni 

Dilynwyd hyn gan arolwg o bartneriaid cymunedol i ddeall sut 
roeddent yn gweithredu yn ystod y pandemig ac a oedd awydd am 
gyrsiau wyneb yn wyneb neu ar-lein. 

Bryd hynny, nid oeddem yn gwybod a fyddai pethau’n dychwelyd i 
normal o hanner tymor mis Hydref neu a fyddem yn gweithredu o 
dan gyfyngiadau cloi am gyfnod hirach. 

Roeddem yn pryderu am recriwtio ac ymgysylltu ar-lein, ac felly fe 
wnaethon ni dreialu rhaglen beilot o bedwar cwrs a gynigiwyd i’n 
partneriaid cymunedol sy’n ymgysylltu fwyaf.

Y cyrsiau a ddewiswyd oedd:

• Dechrau Busnes Bach a’i Redeg yn Llwyddiannus

• Chwarae Plant

• Deall Plentyndod 

• Cyfieithu ar y pryd mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Cafodd y penderfyniad ei bennu’n rhannol gan geisiadau gan 
leoliadau am gyrsiau. Gwnaethom gyfyngu cyrsiau i 8 dysgwr er 
mwyn gallu gweld pawb ar alwad zoom ac am ei fod yn nifer y 
byddai’r tiwtor yn gallu ei reoli. 

Gan mai lle ‘cyfarfod’ byw yn unig y mae zoom yn ei gynnig, 
gofynnwyd i diwtoriaid greu llyfrau gwaith yr oedd modd eu hargraffu 
a’u hanfon at y dysgwyr cyn dechrau’r cwrs ar-lein. 

Mae ein cyrsiau wyneb yn wyneb arferol yn cynnwys 9 sesiwn 2 awr 
o hyd. Fe wnaethon ni ychwanegu 2 sesiwn arall at y cwrs er mwyn 
cynnwys cyflwyniadau a phrofion technegol, yn ogystal â sesiwn 
ychwanegol i ddal i fyny rhag ofn y byddai unrhyw broblem dechnegol 
yn achosi aflonyddwch yn ystod y cwrs. 

Mae’r cyrsiau ar-lein wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Mae tri chwrs 
wedi’u cwblhau erbyn hyn ac mae saith cwrs arall naill ai’n cael eu 
cynnal ar hyn o bryd neu wedi’u trefnu yn ystod y tri mis nesaf.

Byw’n Lleol, Dysgu’n Lleol  (LLLL)

Mae’r grŵp hwn wedi profi ei bod yn bosibl 
bondio ar-lein oherwydd eu bod wedi bondio’n 
wych. Maen nhw i gyd wedi dweud eu bod 
nhw’n caru’r ar-lein, ond maen nhw’n dymuno 
y gallen nhw gwrdd â’i gilydd a chwrdd â mi. 
–  Rhiannon Morgan, tiwtor LLLL,  

Cwrs Seicoleg Plant

Diben ein cyrsiau Byw’n Lleol Dysgu’n Lleol yw ymgysylltu â rhieni, 
myfyrwyr aeddfed a phobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu 
hyfforddiant. Gallant baratoi’r ffordd ar gyfer astudio rhaglen gradd 
lawn, neu fod yn gamau tuag at ail ymuno â byd gwaith. Mae’r 
prosiect hwn yn cynnig modiwlau lefel 3, 10 credyd yn rhad ac yn 
ddim (sy’n lled-gyfwerth â Safon Uwch) yn ardaloedd Cymunedau’n 
Gyntaf o amgylch Caerdydd a Chymoedd de Cymru, lle mae 
cyfranogiad mewn addysg uwch yn isel ar hyn o bryd. 
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Mae’r Prosiect Darganfod yn rhaglen bwrpasol a ddyluniwyd yn 
benodol ar gyfer pobl ifanc 14-19 oed sydd â chyflwr sbectrwm 
awtistiaeth (ASC). Yn 2019/20 roedd y prosiect yn cynnwys 
diwrnod blasu, prosiect mentora bob pythefnos ac ysgol haf. 

Yn dilyn y cau pandemig yn 2020 symudodd y rhaglen ar-lein yn 
gyflym a pharhau i ymgysylltu â’r bobl ifanc hyn.

Gŵyl Haf

Parhaodd y prosiect Darganfod ar-lein a daeth yn rhan o Ŵyl 
eCampws a redir gan y tîm Ehangu Cyfranogiad ac Allgymorth. 
Cafodd y prosiect yr ymgysylltiad parhaus uchaf o’r holl wyliau 
gyda’r 24 myfyriwr cychwynnol a wahoddwyd yn parhau hyd y 
diwedd. 

Anogwyd y dysgwyr ar ŵyl haf Darganfod i ymgysylltu â’r ŵyl trwy 
ddysgu cydamserol (galwadau Zoom) a dysgu asyncronig (platfform 
addysg Aula), yn ogystal â defnyddio Minecraft i archwilio a chreu 
eu profiad Prifysgol eu hunain. Adlewyrchwyd yr hyn a fyddai fel 
arfer yn aros ar y campws yn Neuaddau’r Brifysgol i brofi sgiliau 
cymdeithasol a bywyd dod yn fyfyriwr yn y defnydd o Minecraft wrth 
i’r dysgwyr greu eu campws Prifysgol eu hunain a’u neuaddau lle 
roeddent bron yn aros, gan weithio gyda’i gilydd i fwrdd stori y taith 
myfyriwr gan gynnwys:

• Ymgartrefu yn y neuaddau

• Cyfarfod â chyd-letywyr 

• Chwaraeon a Chymdeithasau

• Cefnogaeth i Fyfyrwyr 

• Yr amgylchedd dysgu

• Graddio

Podlediad 

Yn ystod gŵyl yr haf y llynedd, treialodd ein tîm bodlediad fel ffordd 
arall o ymgysylltu â phobl ifanc sydd ag ASC am Addysg Uwch. 
Oherwydd poblogrwydd y podlediad, eleni mae ein tîm yn anelu at 
recordio 10 sesiwn gyda phynciau yn gwahodd gwesteion amrywiol 
i drafod beth yw bod yn ddysgwr gydag ASC, a mynediad at  
Addysg Uwch.

2020/21

Lansiwyd ein prosiect ar-lein parhaus ym mis Mawrth ac mae’n 
digwydd bob pythefnos gyda grŵp o 26 o bobl ifanc ASC sy’n 
ymgysylltu’n weithredol. Arweinir sesiynau gan ein llysgenhadon 
myfyrwyr a gallant ymwneud ag AU, dewisiadau o amgylch cyrsiau, 
neu ochr gymdeithasol AU. Rydym hefyd yn sicrhau bod ein 
sesiynau’n cael eu harwain gan ddysgwyr fel bod gan gyfranogwyr 
y rhaglen lefel o berchnogaeth i allu trafod materion neu bryderon 
mewn fforwm diogel sydd i’w groesawu. Rydym bellach hefyd 
yn cynnal cymdeithasau Minecraft yn fisol gyda 14 o bobl ifanc 
yn ymgysylltu â hyn. Ein gobaith yw y byddwn yn parhau i ennyn 
diddordeb y dysgwyr hyn ochr yn ochr â datblygu ein gŵyl haf eleni. 

Dyfodol Darganfod 

Mae’r pandemig wedi ein hannog i archwilio gwahanol ffyrdd 
o ymgysylltu ac yn benodol mae wedi cael effaith gadarnhaol 
ar ein cyfranogwyr Darganfod trwy ddefnyddio Minecraft 
a’r anhysbysrwydd y gall bod ar-lein ei roi. Unwaith y gallwn 
ddychwelyd i gyflawni wyneb-yn-wyneb bydd dull dysgu cyfunol ar 
gyfer y prosiect hwn. Rydym hefyd yn archwilio ein perthnasoedd 
a’n hymgysylltiadau â rhieni i sicrhau eu bod yn cymryd rhan yn 
natblygiad a gwelliant y prosiect.

Kyle Eldridge
Ar ôl mynychu’r prosiectau Darganfod a Camu ‘Mlaen, mae 
Kyle bellach yn astudio ar gyfer gradd ym Mhrifysgol De Cymru 
- un o’n sefydliadau partner Reaching Wider. Mae Kyle yn 
cefnogi ein rhaglenni allgymorth yn rheolaidd fel llysgennad 
myfyrwyr arweiniol, gan gynnig cefnogaeth cymheiriaid i 
ddarpar fyfyrwyr iau. Cliciwch y ddelwedd uchod i glywed gan 
Kyle.

GWYLIO’R ASTUDIAETH ACHOS >

Darganfod 

Trwy wallgofrwydd 2020, 
Darganfod oedd yr angor yr 
oedd ei angen ar fy mhlentyn.
– Rhiant cyfranogwr Darganfod

https://youtu.be/_HTAdgi-EEw
https://youtu.be/_HTAdgi-EEw
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First Campus

Mae First Campus yn brosiect Ymgyrraedd yn Ehangach a ariennir 
gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW). Sefydlwyd 
Ymgyrraedd yn Ehangach yn 2002 gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch 
Cymru. Diben First Campus yw ehangu mynediad at addysg uwch 
drwy fynd i’r afael â rhwystrau rhag cyrraedd addysg uwch a ffynnu 
ynddi. Drwy gydweithio, mae First Campus yn cyflwyno cyfres 
o weithgareddau i groestoriad eang o fyfyrwyr ysgol a dysgwyr 
sy’n oedolion. Mae’r gweithgareddau yn ategu’r cwricwlwm, yn 
cyfoethogi astudiaethau, ac yn annog cyfranogiad. Mae First 
Campus yn gweithio gydag ysgolion sy’n flaenoriaeth gyda’r bwriad 
o weithio gyda phobl ifanc y mae eu codau post o fewn dau gwintel 
isaf mynegai amddifadedd lluosog. Mae ganddyn nhw hefyd ffocws 
o weithio gydag oedolion sy’n ddysgwyr a rhai o’n pobl ifanc mwy 
agored i niwed (gofalwyr a rhai â phrofiad o ofal).

Trio Sci Cymru 

Rydym yn gweithio gyda thros 3,100 o ddisgyblion ysgol cyfnod 
allweddol 3 ar draws Cymoedd De Cymru yn rhan o fenter o bwys 
gan Lywodraeth Cymru a’r UE i gynyddu’r niferoedd sy’n dewis 
astudio pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a 
mathemateg). Dros dair blynedd, mae myfyrwyr Trio Sci Cymru 
yn cael cyfle i gymryd rhan mewn tair rhaglen wahanol sy’n mynd 
ag ymchwil flaenllaw’r Brifysgol ar draws Fferylliaeth, Cemeg ac 
Astroffiseg yn uniongyrchol i’r ystafell ddosbarth. 

Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru sy’n arwain 
Trio Sci Cymru ac mae’n cael ei chynnal mewn cydweithrediad â 
phrifysgolion Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth a Bangor. 

Sioe Deithiol Addysg Uwch  
Prosiect a gynhelir gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yw 
Sioe Deithiol Addysg Uwch. Mae’n cynnig ystod o sgyrsiau a 
gweithdai i wella dyheadau disgyblion ysgol ym mlynyddoedd 
9-11 mewn ysgolion ar draws Cymru. Yn bennaf, mae’n targedu 
ardaloedd lle nad oes llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i 
addysg uwch. Mae’n canolbwyntio ar helpu myfyrwyr i wireddu 
eu potensial, yn ogystal â dangos sut brofiad yw mynd i’r 
Brifysgol mewn gwirionedd drwy chwalu camsyniadau cyffredin.

85
YMWELIAD

131 
CYFLWYNIAD

18,000 
O DDISGYBLION 

WEDI’U HYMGYSYLLTU 

2019/20 Cyn Covid

Cyn-16 oed

O ran y gweithdai rhithwir fy adborth yw 
eu bod wedi’u cynllunio a’u trefnu’n dda 
iawn; roedd y sesiynau wedi’u ‘meintio’n 
dda’ gan arwain at gyflymder rhagorol; 
cafodd yr elfen ryngweithiol groeso mawr 
gan ddisgyblion i gynyddu ymgysylltiad 
trwy gydol y sesiwn; ac adborth 
disgyblion oedd eu bod yn mwynhau’r 
sesiwn ac yr hoffent wneud mwy.

–  Craig Hughes, athro Gwyddoniaeth  
yn Ysgol St Cenydd, Caerffili
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Trwy Ddenu a Recriwtio rydym yn gweithio’n 
bennaf gyda myfyrwyr ôl-16 i’w cefnogi i 
ennill y sgiliau a’r ddealltwriaeth i ffynnu 
mewn AU. Rydym yn gwneud hyn trwy rai o’n 
prosiectau blaenllaw a’r rhai sydd wedi’u 
teilwra ar gyfer grwpiau pwrpasol sydd 
angen cefnogaeth ychwanegol.

Camu ‘Mlaen 
Mae Camu ‘Mlaen i’r Brifysgol yn rhaglen academaidd rad ac am 
ddim o weithgareddau, digwyddiadau a dosbarthiadau meistr sy’n 
rhoi’r cyfle i fyfyrwyr coleg a chweched dosbarth o grwpiau a dan-
gynrychiolir i ddysgu am y Brifysgol ac ennill sgiliau a gwybodaeth 
academaidd ychwanegol i allu gwireddu eu potensial yn y Brifysgol. 
Tiwtoriaid PhD sy’n cynnal y dosbarthiadau meistr, ac mae’r 
ffrydiau wedi’u halinio â chwricwlwm Cymru, ac yn cynnwys: 

• Celfyddydau Mynegiannol 

• Iechyd a Lles

• Dyniaethau

• Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

• Mathemateg a Rhifedd 

• Diwrnodau Agored Gwyddoniaeth a Thechnoleg 

Mae ymuno â’r cynllun yn cynnig cyfle unigryw i allu gwneud cais 
ar gyfer yr Ysgol Haf Camu ‘Mlaen, rhaglen breswyl â chynhadledd 
academaidd yn benllanw iddi, o dan arweiniad y dysgwyr eu 
hunain. Nod y gynhadledd yw meithrin sgiliau ymchwil academaidd 
drwy greu posteri cynhadledd a rhoi cyflwyniadau, yn ogystal â 
meithrin sgiliau personol fel gwaith tîm, cyfathrebu a hunanhyder.

O FYFYRWYR A 
YMGYMERODD Â’R 

RHAGLEN DOSBARTH 
MEISTR YN 2019/20

282 68.2%  
O GYNNYDD MEWN 

YMGYSYLLTIAD MYFYRWYR 
Â’R RHAGLEN NEWYDD

AWR O AMSER ADDYSGU 
FESUL MYFYRIWR9-14

DROS 110  
O GYFRANOGWYR CAMU 
‘MLAEN BLAENOROL A 
YMRESTRODD Â PHRIFYSGOL 
CAERDYDD YM MIS MEDI 2020

Denu a Recriwtio

119
O FYFYRWYR 
BLWYDDYN 12 

SY’N MYND I ŴYL 
AR-LEIN CAMU 

‘MLAEN YN 2020

104
YN YMGYMRYD 

YN WEITHREDOL 
Â’N PLATFORM 
AR-LEIN, AULALuthfun Nessa

Roedd Lufthan yn aelod o’r rhaglen Camu ‘Mlaen 
cyn llwyddo i ennill lle ym Mhrifysgol Caerdydd i 
astudio Meddygaeth. Mae hi wedi gweithio gyda’r 
tîm ers blynyddoedd fel llysgennad myfyrwyr ac mae 
hi bellach yn agosáu at ddiwedd ei gradd Feddygol. 
Cliciwch y ddelwedd uchod i glywed gan Lufthan.

GWYLIO’R ASTUDIAETH ACHOS >

https://youtu.be/_lU78AJ5nrc
https://youtu.be/_lU78AJ5nrc
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Rhan bwysig o’n gwaith gyda Camu ‘Mlaen yw ymgysylltu â 
chymheiriaid ac felly gwnaethom gyflogi llysgenhadon myfyrwyr i 
ddatblygu cyflwyniadau a arweinir gan fyfyrwyr yn seiliedig ar yr hyn 
yr oedd myfyrwyr yn teimlo bod angen i bobl ifanc ei wybod am y 
Brifysgol ac yn benodol o ystyried y flwyddyn ddiwethaf. 

Dyma rai enghreifftiau o gyflwyniadau dan arweiniad myfyrwyr:

• Diwrnod ym mywyd ..... bydd eich llysgenhadon myfyrwyr yn cynnig 
cipolwg ar sut brofiad yw astudio eu pwnc dewisol. Ymhlith y 
pynciau mae Meddygaeth, y Gyfraith, Seicoleg, Saesneg, Gofal 
Iechyd a llawer mwy….

• Bywyd Myfyrwyr  

• Pwysigrwydd dewis y cwrs iawn i chi

• Awgrymiadau ar gyfer arian a chyllidebu 

• Cefnogi a Lles Myfyrwyr 

• Astudio ar-lein a dysgu o bell; effeithiau’r pandemig

• Awgrymiadau astudio 

Mae’r ymgysylltu wedi bod yn dda ac mae’r adborth ar y 
cyflwyniadau a gynhaliwyd wedi bod yn gadarnhaol. 

Hyd yma mae bron i 500 o ddisgyblion blwyddyn 12 a 13 wedi 
ymuno â’r gyfres o weminarau. 

Bydd y tîm yn parhau i gynnal ysgol haf Camu ‘Mlaen i ddisgyblion 
blwyddyn 12 fel rhan o’r ŵyl eleni tra ein bod ni’n dal ar-lein. 

Yn debyg i’n Prosiect Darganfod, mae addasu i waith ar-lein wedi 
cael ei anawsterau, ond mae hefyd wedi bod yn gyfle i’r tîm dreialu 
ymgysylltu ar-lein. Mae hyn yn golygu unwaith y gallwn gynnig y 
dosbarthiadau meistr wyneb yn wyneb, gellir gwella hyn gydag 
elfen ar-lein. Mae hyn hefyd yn golygu ein bod yn llai cyfyngedig gan 
ddaearyddiaeth a gallwn gynnig prosiect ar-lein ledled Cymru a’r DU.

Effaith Pandemig COVID

Cafodd ein dosbarthiadau meistr yn 2020 eu canslo pan symudon 
ni i ddysgu ar-lein. Fodd bynnag, roeddem yn dal i gynnal ysgol haf 
Camu ‘Mlaen ar-lein fel rhan o Ŵyl eCampws Festival. Gwelodd 
rhan Camu ‘Mlaen yr ŵyl haf, 119 o ddysgwyr yn ymgysylltu â ni i 
ddechrau. Roedd canlyniadau dysgwyr yr ŵyl haf ar-lein yn debyg 
i’r rhai o fewn cyflwyno wyneb yn wyneb; gweithiodd dysgwyr mewn 
grwpiau i ymchwilio a chyflwyno posteri fel rhan o’r gynhadledd a’r 
dathliad terfynol.

Oherwydd cau Ysgolion a natur anrhagweladwy’r cyfnod clo ym 
mlwyddyn academaidd 2020/21, penderfynwyd peidio â cheisio 
datblygu’r dosbarthiadau meistr ar-lein. Yn lle crëwyd cyfres o 
weminarau newydd, Darganfod Caerdydd, gan gynnig 48 sesiwn ar 
draws 3 mis i ddisgyblion blwyddyn 12 a 13 gan gynnwys:

• Gwneud nodiadau 

• Rheoli eich amser 

• Undeb y Myfyrwyr 

• Gwneud y gorau o Addysg Uwch - Gyrfaoedd 

• Sesiynau pwrpasol ar gyfer gofalwyr, pobl â phrofiad o ofal a 
phobl ifanc â Chyflwr Sbectrwm Awtistiaeth 

• Iechyd a Lles 

• Canllaw i Rieni a Gwarcheidwaid ynghylch y Brifysgol 

• Cyflwyniad i AU 

• UCAS a chyflwyno cais i’r Brifysgol 

• Llwybrau amgen i Feddygaeth – Cymdeithas Feddygol  
Caribïaidd Affrica 

• Dewisiadau ar ôl blwyddyn 13 - Gwasanaeth gyrfaoedd 
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Cymerodd 250+ o fyfyrwyr 

ran mewn digwyddiadau 

mynediad at broffesiynau yn 

2019/20 cyn covid

Mynediad at Broffesiynau 
Mae Mynediad at Broffesiynau wedi ymrwymo i wella mynediad 
at Feddygaeth, Deintyddiaeth, pynciau Gofal Iechyd, y Gyfraith a 
Newyddiaduraeth, ac mae’n cynnal nifer o raglenni drwy ysgolion 
academaidd sy’n ceisio bodloni’r agenda hon. Yn 2019, rydym 
wedi cydweithio ag Sutton Trust ac Ymddiriedolaeth Jonathan 
Schofield er mwyn cynnal rhaglen o weithgareddau ar gyfer 
myfyrwyr chweched dosbarth a myfyrwyr coleg. Rydym hefyd yn 
cynnal ein hail flwyddyn o lwybrau astudio’n hyblyg tuag at bynciau 
Gofal Iechyd ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion. Mae pob un o’n 
rhaglenni yn rhan o gyfres o ymyriadau tymor canolig i dymor hir 
sy’n cynnig llwybrau a gefnogir tuag at y proffesiynau. 

Derbyn Myfyrwyr ar sail Cyd-destun 
Mae o bwys i ni fod ein system derbyn myfyrwyr mor deg â phosibl 
felly rydym wedi cyflwyno system Derbyn Myfyrwyr ar sail Cyd-
destun i sicrhau cydraddoldeb llwyr ar gyfer y rheiny sy’n hanu o 
gefndiroedd cymdeithasol neu addysgol difreintiedig. Mae Derbyn 
Myfyrwyr ar sail Cyd-destun yn derm sy’n cael ei ddefnyddio gan 
Brifysgol Caerdydd, ac yn fwy cyffredinol yn y sector, sy’n ymwneud 
â defnyddio gwybodaeth ychwanegol yn rhan o’r broses o dderbyn 
myfyrwyr. Mae’r system yn ein galluogi i roi cyd-destun ar gyfer 
perfformiad a chyflawniad ymgeisydd unigol. Mae ein system yn 
seiliedig ar ba mor debygol yw ymgeisydd i fynd i’r Brifysgol, ac 
mae’n defnyddio’r dangosyddion canlynol:

• Enillion blynyddol gros yr aelwyd, yr Adran Gwaith a  
Phensiynau (DWP) 

• Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru a Lloegr  

• Data perfformiad chweched dosbarth ysgolion uwchradd 
Cymreig a Seisnig 

• Cyfraddau prydau ysgol am ddim Cymreig a Saesnig 

• Baner UCAS mewn gofal 

• Dynodydd ceisiwr lloches/ffoadur

Mae defnyddio’r dangosyddion hyn yn ein helpu i gael gwell 
dealltwriaeth o botensial ymgeisydd unigol i lwyddo a goresgyn 
unrhyw anfantais.
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Aeth 60 o ddysgwyr llwybr 

ymlaen i ymuno â Phrifysgol 

Caerdydd ar gyfer eu 

graddau israddedig

Llwybrau
Fel rhan o’n cefnogaeth i addysg oedolion mae ein hadran Addysg 
Barhaus a Phroffesiynol (CPE) yn darparu cyrsiau rhan amser 
gyda’r nos ac ar benwythnosau. 

Mae ein rhaglen llwybrau’n ddewis amgen i gymwysterau Safon 
Uwch a mynediad gan ei bod yn cael ei haddysgu a’i hasesu mewn 
ffyrdd tebyg i gyrsiau israddedig blwyddyn gyntaf. Mae hyn yn 
golygu y bydd dysgwyr yn cael profiad ymarferol o astudio ar lefel 
gradd mewn amgylchedd addysg uwch.

Diwrnodau Agored 
Mae’r Brifysgol yn cynnal pedwar diwrnod 
agored bob blwyddyn – ffordd effeithiol 
o godi ymwybyddiaeth ac annog pobl i 
fynd ymlaen i’r Brifysgol. Mae ymweld â 
ni yn cynnig y cyfle i edrych o amgylch 
y campysau a’r cyfleusterau, cwrdd â’n 
myfyrwyr a’n staff, a gofyn cwestiynau. 
Mae’r Tîm Ehangu Cyfranogiad yn 
cynnal digwyddiad ochr yn ochr â’r prif 
ddiwrnodau agored i israddedigion i 
gefnogi’r dysgwyr rydym yn gweithio 
gyda nhw er mwyn gwneud yn siŵr eu 
bod yn cael profiad cadarnhaol. Rydym 
hefyd yn cynnig cyflwyniadau addysg 
uwch ychwanegol, cyngor wedi’i deilwra 
a chefnogaeth ar gyfer ceisiadau. Mae 
Diwrnodau Agored wedi bod ar-lein dros y 
flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Rwy’n hynod ddiolchgar i’r llwybr ac yn enwedig i Jan 
Stephens am ei chyngor, ei chefnogaeth a’i hanogaeth, 
ac wrth gwrs, i’r tîm bendigedig o diwtoriaid wnaeth 
ein paratoi ar gyfer yr hyn oedd i ddod ar y cwrs gradd. 
Mae’r cwrs llwybr yn ysbrydoliaeth fawr i’r rheini sydd 
am fynd â’u haddysg ymhellach. Ni feddyliais erioed y 
gallwn gyflawni’r fath lwyddiant, tan i’r cwrs ddatgelu fy 
mhotensial go iawn i mi!

–  Graddiodd Simba Chabarika o Ysgol y Gyfraith 
a Gwleidyddiaeth yn 2019. Dechreuodd ei radd 
ar ôl cwblhau’r Llwybr.
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Tynnu sylw at ein Hysgolion Academaidd 

Yn ogystal â’r prosiectau sy’n cael eu rhedeg yn ganolog, mae yna lawer o fentrau ledled 
y Brifysgol sy’n gweithio tuag at agenda’r genhadaeth ddinesig. Er na allwn eu rhestru i 
gyd, hoffem dynnu sylw at ychydig:

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd 

Sefydlwyd Treftadaeth (CAER) yn 2011 ac mae’n brosiect ar y cyd 
rhwng Gweithredu yng Nghaerau a Threlái, Prifysgol Caerdydd, 
ysgolion lleol, preswylwyr, grwpiau cymunedol a llawer o bobl 
eraill. Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar ymchwil i un o’r safleoedd 
treftadaeth mwyaf trawiadol yng Nghymru, nad yw’n cael ei 
werthfawrogi’n ddigon - Bryngaer Caerau. Mae’r safle cenedlaethol 
pwysig hwn wedi’i amgylchynu gan faestrefi gorllewin Caerdydd, 
Caerau a Threlái, cymunedau bywiog sy’n llawn talent ond sy’n 
wynebu heriau cymdeithasol ac economaidd difrifol.

Yn 2019 lansiodd CAER y Prosiect Bryngaer Cudd, a ariannwyd gan 
Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, Sefydliad Moondance, 
First Campus, Cymdeithas Archaeolegol Caerdydd, Cyngor Caerdydd, 
Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Caerdydd gyda’r 
weledigaeth:

‘‘Gwneud Caerau Hillfort yn lle unigryw a bythgofiadwy i ymwelwyr 
trwy wneud y gorau o’i leoliad, ei harddwch naturiol, ei dreftadaeth 
archeolegol a’i hanes cymdeithasol. 

Gan weithio ochr yn ochr â phobl leol fel cyd-grewyr, cyd-ymchwilwyr 
a chyd-guraduron, byddwn yn datblygu profiad hygyrch, synhwyraidd, 
dan do ac awyr agored ar safle y gall pawb sy’n ymweld ag ef fel man 
ar gyfer cyfleoedd, creadigrwydd, hwyl a dysgu.’

Yn 2020 cafodd y prosiect ei gydnabod yng Ngwobrau Cyngor 
Archeoleg Prydain / Marsh, gan ennill y Prosiect Archeoleg 
Cymunedol Orau gyda chategori cymorth â thâl.

Treftadaeth CAER, Bryngaer Gudd
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Addasu yn ystod y Pandemig 

Gan addasu cynlluniau 2020 ar gyfer y cyfnod clo, ymatebodd 
Prosiect arobryn Bryngaer Gudd Treftadaeth CAER i amgylchiadau 
esblygol Covid-19 drwy ddyfeisio’r Gloddfa Fawr ac Archaeoleg 
Cwpwrdd a’r cynllun Parseli Bwyd yn seiliedig ar Dreftadaeth gan 
sicrhau effaith gymdeithasol ac ymchwil sylweddol er gwaethaf 
anawsterau’r pandemig. 

Ar gyfer y Gloddfa Fawr, bu aelodau o’r gymuned yn gwneud gwaith 
cloddio archeolegol yn eu gerddi er mwyn adrodd stori ehangach 
yr ardal, gan osod y fryngaer sy’n edrych dros eu cartrefi yn ei 
chyd-destun. Llwyddodd pob oedran yn y gymuned i ddod o hyd 
i’w darganfyddiadau eu hunain gyda chymorth cyfarwyddiadau 
arbenigol a grëwyd yn bwrpasol ac a nodwyd gan archeolegwyr 
proffesiynol o Gaerdydd a Phrifysgol Lincoln. 

Bu mwy fyth o aelodau’r gymuned yn cloddio am wrthrychau coll 
yn eu cartrefi ar gyfer Archaeoleg Cwpwrdd, gan fyfyrio ar straeon 
y gwrthrychau a phostio bywgraffiadau, fel bod cyfle i’r rheini oedd 
heb fannau agored gymryd rhan hefyd. 

Ac yn olaf, ysbrydolodd treftadaeth y safle ryseitiau hanesyddol 
ar gyfer Parseli Bwyd Treftadaeth, a ddanfonwyd yn ddiogel i 
gyfranogwyr yn sgîl y cynnydd mewn tlodi bwyd a banciau bwyd yn 
genedlaethol. 

Cyrhaeddodd y prosiect dros 130 o unigolion mewn 39 o 
gartrefi, a 30 o ddisgyblion blwyddyn pump mewn un ysgol leol 
gyda’r gweithgareddau archaeoleg. Cyrhaeddodd 25 cartref arall 
gyda pharseli bwyd treftadaeth bob pythefnos.

Roedd yn weithgaredd hyfryd i’w wneud 
yn lle gwersi hanes ffurfiol yn ystod y 
cyfnod clo. Fe wnaethon ni fanteisio ar 
yr amser o weithio ar y gloddfa i drafod 
themâu hanesyddol. Roedd y plant 
eisiau clywed am lo a arweiniodd at 
drafodaethau am hanes Cymru.
– Aelod o’r gymuned leol, Trelái
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Yr Ysgol Ieithoedd Modern

Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, nod y Prosiect Mentora 
Myfyrwyr MFL yw annog pobl ifanc i weld gwerth ieithoedd i’w 
bywydau fel dinasyddion Cymru a’r Byd. Dyma un o bedwar pwrpas 
y Cwricwlwm newydd i Gymru 2022. Rydym yn gwneud hyn trwy 
hyfforddi myfyrwyr Prifysgol o bob un o’n 5 prifysgol bartner, i ddod 
yn fentoriaid iaith i ddisgyblion ysgolion uwchradd ym Mlynyddoedd 
8 a 9. Eu rôl yw ysbrydoli cariad a chymhelliant cynhenid tuag at 
ddysgu iaith a rhyngddiwylliannedd, gan ysbrydoli’r genhedlaeth 
nesaf i weld gwerth personol a phroffesiynol gweld pethau  
o sawl safbwynt.

Mae gwerthusiad allanol yn dangos bod rhwng 40-50% o 
ddisgyblion sy’n cael eu mentora yn dewis astudio iaith TGAU 
yn flynyddol. Mae hyn yn erbyn cyfartaledd cenedlaethol o 18% 
o ddisgyblion Blwyddyn 11 a gofrestrwyd ar gyfer Iaith Dramor 
Fodern TGAU yn 2018 (Llywodraeth Cymru 2018). Yn gyffredinol, 
roedd disgyblion a fentorir yn wedi nodi diffyg diddordeb mewn 
ieithoedd cyn mentora, gan wneud y newid mewn agwedd yn 
bwysicach fyth.

Mae’r prosiect wedi graddio i weithio gyda thros 100 o ysgolion 
uwchradd yng Nghymru gan ddangos bod graddfa ac effaith 
wedi’u rheoli’n effeithiol. 

Ers dechrau’r pandemig COVID-19 mae’r prosiect wedi ceisio 
ymateb mor ddefnyddiol â phosibl i gefnogi’r amgylchiadau heriol 
y mae dysgwyr ac athrawon wedi’u profi. Trwy haf 2020, aeth tîm 
y prosiect ati i ddigideiddio’r prosiect ac maent wedi llwyddo i 
gyflawni tair ffrwd o waith ym mlwyddyn academaidd 2020-2021:

Rhaglen Fentora Ar-lein Blwyddyn 8/9

• Cyflwynwyd sesiynau mentora yn gydamserol ac yn 
anghydamserol yn nhymor yr hydref a’r gwanwyn mewn blociau 
o chwe sesiwn. Cyflwynwyd y prosiect ar-lein trwy blatfform dysgu 
ar-lein Llywodraeth Cymru, Hwb. 

• Eleni, cymerodd 67 o ysgolion ran mewn mentora ar-lein, gyda 
28 ohonynt yn newydd ac 19 mewn ardaloedd sy’n anoddach eu 
cyrraedd yn ddaearyddol gan olygu mai mentora ar-lein yw’r unig 
opsiwn ar gyfer cyfranogi.

• Llwyddodd 115 o fentoriaid o bob un o bum prifysgol 
bartner i gwblhau hyfforddiant ar-lein yn llwyddiannus dros 
hyfforddiant Medi 2020 ac Ionawr 2021. Cyflwynwyd yr holl 
hyfforddiant gan dîm mewnol hynod arbenigol. 

• Cwblhaodd 32 o fentoriaid uned 1 o achrediad a gydnabyddir 
yn rhyngwladol i hybu eu sgiliau a’u datblygiad proffesiynol. 

• Gwnaethom ddatblygu partneriaethau ychwanegol gydag 
UWTSD, Seren, First Campus a Cholegau Cymru. 

• Mae dysgwyr ac athrawon yn frwd dros y profiad ac mae’r 
defnydd o blatfformau digidol wedi helpu i gadw’r sesiynau’n 
rhyngweithiol ac yn ysgogol.

Ieithoedd Tramor Modern (MFL) 
Prosiect Mentora Myfyrwyr

Mae mentora gyda 9.1 wedi bod 
yn mynd yn wych! Maen nhw i 
gyd wedi ymgysylltu’n anhygoel, 
cymaint felly fel ein bod ni’n 
cychwyn clwb ieithoedd amser 
cinio yn y Flwyddyn Newydd i 
barhau â rhywfaint o’r gwaith 
maen nhw wedi’i ddechrau a 
dilyn eu diddordebau iaith.
– Athro
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Y Rhaglen Adnoddau Athrawon a Chefnogaeth Ysgol 

Mae’r llif newydd hwn o waith, a ddatblygwyd ers mis Medi 2020, 
wedi cyflwyno dysgwyr ac athrawon i ffyrdd newydd o addysgu a 
dysgu trwy Genial.ly, Padlet a Planet eStream. Mae’r adnoddau’n 
darparu cyfleoedd dysgu cyfunol yn ogystal ag ymgysylltu â 
methodolegau a gweithgareddau dysgu digidol. Mae’r adnoddau’n 
datblygu ‘hanfod dysgu’ wrth wraidd Cwricwlwm Cymru 2022, tra 
hefyd yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu cymhwysedd digidol. 

Mae’r adnoddau’n cefnogi uchelgeisiau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau Dyfodol 2015, yn benodol trwy ddarparu 
gweithgareddau sy’n annog Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang, Cymru 
o gymunedau cydlynol, a Chymru o ddiwylliant bywiog ac iaith 
Gymraeg ffyniannus. 

Mae’r elfen hon o’r prosiect wedi ymgysylltu â 71 o ysgolion 
ledled Cymru hyd yma. 

Prosiect Adfer Ieithoedd ymhlith y rhai ôl-16 oed 

Ym mis Ebrill 2020, gweithredodd y prosiect raglen ymgysylltu 12 
wythnos ar gyfer dysgwyr ôl-16 y gallai pobl ifanc ymgysylltu â hi 
gartref. Cofnododd y rhaglen dros 450 o achosion o ymgysylltu yn 
ystod y cyfnod Ebrill-Gorffennaf 2020. 

O ystyried y llwyddiant hwn, ariannwyd y prosiect i gyflawni hyn 
eto yn nhymor yr hydref a’r gwanwyn. Yn ystod yr amser hwn mae’r 
prosiect wedi cyflwyno deg wythnos o ddarlithoedd, seminarau, 
dosbarthiadau iaith byw ynghyd â sesiynau Holi ac Ateb. 
Mae hefyd wedi cynnwys cynhadledd penwythnos ar ‘ddad-
drefedigaethu’r cwricwlwm’ ym mis Rhagfyr 2020 a gŵyl 
‘cysylltu ieithoedd’ wythnos o hyd ym mis Chwefror 2021. 

Mae’r prosiect hwn wedi cefnogi nodau’r Cwricwlwm ar gyfer Cymru 
i hyrwyddo dysgu rhyngddisgyblaethol, trawsgwricwlaidd ac wedi 
gweithio gyda dysgwyr ôl-16 mewn ysgolion uwchradd a cholegau 
ledled Cymru. Mae’r sesiynau wedi dangos cysylltiadau rhwng 
ieithoedd rhyngwladol a meysydd pwnc eraill fel y dyniaethau, y 
gwyddorau cymdeithasol, y gwyddorau, mathemateg a thechnoleg. 

Er mis Medi 2020, mae’r prosiect wedi derbyn dros 700 o 
achosion o ymgysylltu gan ddysgwyr ar draws ei ddigwyddiadau 
ac wedi cyrraedd 50 o wahanol ysgolion a cholegau. 

Cofnododd y rhaglen dros 700 

o achosion o ymgysylltu rhwng 

Tachwedd 2020 - Mawrth 2021
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Dyfodol Pontio 
Mae tîm pontio newydd yn cael ei weithredu gan ddefnyddio 
cyllid CCAUC i frwydro yn erbyn effaith COVID-19. Mae hwn yn 
gydweithrediad rhwng Tîm WP ac Allgymorth a Chefnogaeth a 
Lles Myfyrwyr yn cydweithio’n agos i sicrhau cefnogaeth gan gyn-
Brifysgol trwy gydol eu hamser yn y Brifysgol, gan ganolbwyntio ar 
grwpiau agored i niwed ond hefyd y rhai o gefndiroedd WP sydd 
wedi bod yn rhan o brosiectau cyn-Brifysgol gyda thîm WP.

Pontio a Chefnogi 
Gall pontio i brifysgol fod yn anodd i lawer o fyfyrwyr, ond yn aml gall y grwpiau a’r 
cymunedau rydyn ni’n gweithio gyda nhw weld hyn yn her benodol, p’un a yw’n ddiffyg 
rhwydwaith cymorth, pryderon ariannol neu faterion hyder. Nod ein gwaith ynghylch 
pontio a chefnogi yw lleihau’r rhwystrau i’r grwpiau hynny rhag AU a sicrhau eu bod yn 
teimlo’n rhan o gymuned Prifysgol Caerdydd.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau 
Yn rhan o’n hymrwymiad i wneud yn siŵr bod cyfleoedd i bawb 
sydd â’r gallu i astudio yng Nghaerdydd, rydym yn cynnig 
Cynllun Bwrsariaeth Caerdydd. Mae’n rhoi cefnogaeth ariannol 
ychwanegol i fyfyrwyr o gefndiroedd incwm is, ac mae ar ben 
unrhyw grantiau cynhaliaeth a benthyciadau a ariennir gan y 
wladwriaeth. Rydym yn cynnig bwrsariaethau i fyfyrwyr sydd â 
phrofiad o ofal, sy’n ofalwyr, yn gyn-filwyr y lluoedd arfog neu wedi 
ymddieithrio, ac rydym hefyd yn cynnig bwrsariaeth sy’n cysylltu 
â’n cynllun Camu ‘Mlaen i’r Brifysgol.

Myfyrwyr Aeddfed 
Mae myfyrwyr aeddfed yn ymgymryd â’u hastudiaethau 
gydag ymroddiad a brwdfrydedd. Maent hefyd wedi meithrin 
sgiliau cymdeithasol a rhyngbersonol drwy gydol eu bywydau 
sy’n gwella’r profiad dysgu i bawb. Gan eu bod yn dod o 
amrywiaeth eang o gefndiroedd, mae gan fyfyrwyr aeddfed 
ystod o gymwysterau a phrofiad sy’n gysylltiedig â gwaith, ac 
mae canlyniad eu graddau’n aml yn well na chanlyniadau ar 
gyfartaledd. Ar Ddiwrnodau Agored, rydym yn cynnal sesiynau 
galw heibio penodol ar gyfer myfyrwyr aeddfed. Mae’r rhaglenni 
Byw’n Lleol, Dysgu’n Lleol a Llwybrau yn cynnig llwybrau 
hyblyg ar gyfer astudio am radd. Rydym hefyd yn cynnal 
digwyddiadau sefydlu wedi’u teilwra ar gyfer myfyrwyr aeddfed 
sydd newydd ddechrau eu gradd ym Mhrifysgol Caerdydd 
mewn cydweithrediad â’r swyddog Myfyrwyr Aeddfed yn undeb 
y Myfyrwyr.



19

Cynllun Llysgenhadon Myfyrwyr  (SA)
Mae’r Llysgenhadon yn gweithio’n agos gyda’n tîm, ac fe’u hanogir 
hefyd i gymdeithasu ymysg ei gilydd i greu ymdeimlad o berthyn 
i gymuned y Brifysgol. Rydym yn annog y rheini o gefndiroedd WP 
i ymgeisio am ein rolau llysgennad i roi cefnogaeth cymheiriaid 
i gymheiriaid ond hefyd fel mecanwaith cymorth ac ymdeimlad 
o berthyn i’r myfyrwyr WP hynny hefyd. Mae ein llysgenhadon yn 
gweithio’n agos gyda’r tîm.

Nid yw ein gwaith yn dod i ben unwaith 
y bydd ein dysgwyr yn y Brifysgol, rydym 
yn gweithio ar y cyd â thimau eraill ledled 
y Brifysgol i sicrhau ein bod yn cefnogi 
ac yn adeiladu ein myfyrwyr yn barod ar 
gyfer byd gwaith a dyfodol llwyddiannus.

Dyfodol Hyderus  
a Llwyddiannus

Zoe Bannister
Cyfarfod â Zoe, un o’n 
llysgenhadon myfyrwyr. Mae Zoe 
wedi gweithio gyda ni ar sawl 
prosiect gan gynnwys Darganfod 
a Camu ‘Mlaen.

GWYLIO’R ASTUDIAETH ACHOS >

91 
LLYSGENHADON MYFYRWYR 

AR GYFER 2020/2021

https://youtu.be/PhBK5MSnJUs
https://youtu.be/PhBK5MSnJUs
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GO Wales
Ein GO Wales arobryn (Gwobrau NUE 2021): Cyflawni drwy Raglen 
Profiad Gwaith ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol 
Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru ac mae ar waith ledled Cymru. 
Mae GO Wales yn helpu myfyrwyr cymwys i gael cyfleoedd profiad 
gwaith. Oherwydd amgylchiadau personol, mae rhai myfyrwyr 
talentog yn aml yn ei chael hi’n anoddach nag eraill dod o hyd i 
gyfleoedd gwerthfawr ac, o ganlyniad, yn cael eu diystyru. Nod GO 
Wales yw sicrhau chwarae teg drwy helpu myfyrwyr i gael profiad 
gwaith hyblyg a pherthnasol sy’n cyd-fynd â’u hamserlen a’u 
hanghenion. 

I ddechrau, mae cynghorwyr GO Wales yn cwrdd â myfyrwyr i 
drafod nodau gyrfa, sgiliau cyflogadwyedd, nodau profiad gwaith, 
a dod i ddeall amgylchiadau ac ymrwymiadau personol myfyrwyr. 
Pan gyflwynwyd cyfyngiadau pellter cymdeithasol, cynigiodd y tîm 
apwyntiadau rhithwir i fyfyrwyr. Mae’r rhain wedi bod yn boblogaidd 
iawn, a chynyddodd apwyntiadau gan 152% yn 19/20 o gymharu 
â 18/19. 

Yn ystod 19/20, trefnwyd 61 o gyfleoedd profiad gwaith. Lle’n 
bosibl, addaswyd cyfleoedd profiad gwaith corfforol i brofiad gwaith 

rhithwir er mwyn bodloni gofynion pellter cymdeithasol. Nid oedd 
profiad gwaith rhithwir yn opsiwn ar gyfer pob cyfle felly cyflwynwyd 
mathau eraill o gymorth cyflogadwyedd. 

Cyflwynodd Swyddogion Prosiect brofiad gwaith rhithwir newydd 
o’r enw Cwrdd â’r Proffesiynol. Mae’r cyfleoedd hyn wedi galluogi 
myfyrwyr i holi gweithiwr proffesiynol i ddarganfod mwy am rôl yrfa 
benodol, prosesau recriwtio a dethol a chyngor cyflogadwyedd 
cyffredinol heb yr angen i fynd i adeilad cyflogwr. Mae myfyrwyr yn 
ymchwilio i’r maes gyrfa, y cyflogwr a rolau swyddi, yna’n paratoi 
cwestiynau cyn cwrdd â’r cyflogwr. Gall myfyrwyr ymarfer eu 
cwestiynau gydag ymgynghorydd GO Wales cyn cwrdd â chyflogwr. 
Mae cyfleoedd Cwrdd â’r Proffesiynol wedi galluogi myfyrwyr i 
adeiladu eu rhwydweithiau a’u cysylltiadau, gwella eu dealltwriaeth 
o’r sgiliau y mae cyflogwyr yn edrych amdanynt a deall y cyfleoedd 
cyflogaeth sydd ar gael yn eu sector. Mae cyfleoedd Cwrdd â’r 
Proffesiynol wedi bod yn boblogaidd ymhlith myfyrwyr a chyflogwyr. 
Pan fydd gofynion pellter cymdeithasol yn cael eu llacio, byddwn yn 
parhau i gynnig cyfleoedd Cwrdd â’r Proffesiynol ochr yn ochr  
ag opsiynau profiad gwaith corfforol. 

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd  

Yn Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, yn ychwanegol at y brif ddarpariaeth o wasanaeth ar 
gyfer pob myfyriwr, mae cefnogaeth ychwanegol benodol ar gael i fyfyrwyr o grwpiau sydd 
heb gynrychiolaeth ddigonol.

Hannah Ali
Occae nonest, sum quae endem ipsamusant re 
cullestem re vene audi tent mos sam ad magnat pos 
dolor aboremp erferes ectotaqui aut laborehenis. 
Occae nonest, sum quae endem ipsamusant.

READ MORE >

Rhaglen Hyder o ran Gyrfa 
Mae ymchwil gan Universities UK (2019), yn tynnu sylw at dri 
rhwystr sy’n atal myfyrwyr ehangu cyfranogiad rhag cyflawni 
llwyddiant yn y farchnad lafur i raddedigion. Nid oes ganddynt 
rwydweithiau na chysylltiadau, cymaint o hyder na pherfformiad 
cystal mewn cyfweliadau. Mae’r rhaglen Hyder o ran Gyrfa wedi’i 
datblygu i gynorthwyo myfyrwyr i oresgyn y rhwystrau hyn ac mae’n 
ategu GO: Wales: Cyflawni trwy raglen Profiad Gwaith. Roedd y 
rhaglen gychwynnol wyneb yn wyneb gyda 43 o fyfyrwyr yn cael eu 
cefnogi. Dros y flwyddyn academaidd, datblygwyd rhaglen gymorth 
ar-lein strwythuredig sydd bellach yn fyw ar gyfer 20/21. Mae’r 
rhaglen Hyder Gyrfa yn dysgu popeth sydd angen iddynt ei wybod 
am fynd i mewn i’r farchnad swyddi, mae’n cynnwys sesiynau ar 
sut i ddatblygu proffil CV a LinkedIn a sut i adeiladu rhwydwaith 
proffesiynol gyda chyflogwyr. Bydd myfyrwyr yn dysgu am yr hyn 
y mae cyflogwyr yn chwilio amdano a sut i gyflwyno’u sgiliau a’u 
profiadau mewn ceisiadau ac mewn cyfweliad. Bydd myfyrwyr 
hefyd yn cael awgrymiadau ar feithrin gwytnwch a beth i’w ystyried 
wrth symud o fod yn fyfyriwr i’u camau nesaf ar ôl y Brifysgol.

Elpida Petrovits
Mae Elpidia yn ofalwr ifanc. Nid oedd ganddi’r 
cysylltiadau i ennill profiad gwaith gyrfa-benodol ac, 
oherwydd ei hymrwymiadau gofalu, na’r amser i’w gaffael 
yn annibynnol. 

Mae Elpida wedi bod ar raglen GO Wales ers dechrau 
2020, gyda chyswllt a thrafodaeth reolaidd o’r sefyllfa 
profiad gwaith sy’n newid oherwydd COVID-19.

GWYLIO’R ASTUDIAETH ACHOS >

https://youtu.be/res9xRTNk2M
https://youtu.be/res9xRTNk2M
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Myfyrdodau
Er ei bod wedi bod yn flwyddyn gythryblus i rai o’r bobl ifanc a’r 
cymunedau rydyn ni’n gweithio gyda nhw, rydyn ni’n obeithiol 
y bydd y newidiadau rydyn ni wedi’u gwneud i brosiectau yn 
cyfrannu at brosiectau mwy cynaliadwy yn y dyfodol. 

Addasodd ein tîm yn gyflym i weithio ar-lein ac maent wedi 
datblygu darpariaeth ar-lein sydd wedi dangos ei bod yn a 
pharhau i ddilyn ein nodau a’n hamcanion NERUPI. Mae’r cloi 
wedi rhoi amser a lle inni ailddatblygu meysydd o’n gwaith, i 
ganolbwyntio fwy ar ymgysylltu a hyrwyddo’r hyn a wnawn. 

Mae ein dull bellach yn gallu cynnig cyfleoedd dysgu cyfunol i’n 
dysgwyr sy’n golygu y gallwn gyrraedd cymunedau newydd. Er 
ein bod wedi ein cyfyngu o’r blaen yn ôl lleoliad, gallwn nawr 
ddefnyddio technoleg i gael mynediad atynt. 

Fel rhan o’n cenhadaeth ddinesig, rydym bellach yn edrych 
i mewn i gynllun benthyca ar gyfer offer digidol a mynediad i 
grwpiau cymunedol ac unigolion mynediad at ein hadnoddau 
ar-lein ac ar y safle gan gynnwys llyfrgelloedd, ystafelloedd 
cyfrifiaduron ac ati. 

Yn dilyn y pandemig mae gennym bellach ffocws cryf ar 
bontio a chefnogi pobl ifanc i Addysg Uwch dros yr ychydig 
flynyddoedd nesaf.


