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Dyfarniadau Cymrodoriaeth Addysgu 
Cenedlaethol, 2011

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod dau o staff 

academaidd Prifysgol Cymru wedi derbyn gwobrau 

Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol gan yr 

Academi Addysg Uwch (HEA).  Mae Dr Richard 

Tong a Ruth Dineen, ill dau o Athrofa Prifysgol 

Cymru, Caerdydd (UWIC), wedi derbyn £10,000 yr 

un i’w ddefnyddio ar eu prosiectau unigol ym maes 

addysgeg.  Dyma’r flwyddyn gyntaf i sefydliadau 

addysg uwch yng Nghymru gymryd rhan yn y cynllun, 

sy’n ceisio hyrwyddo a rhannu ymarfer addysgu 

arloesol ar draws y sector.

Roedd Ruth Dineen, Darlithydd Cyswllt Dysgu 

ac Addysgu, yn un o’r rhai a dderbyniodd wobr 

Cymrodoriaeth Addysgu Prifysgol Cymru yn 2010.  

Cwblhaodd y prosiect,  a oedd yn canolbwyntio ar 

asesu a symbylu myfyrwyr, mewn cydweithrediad ag 

Annie Grove-White, Prif Ddarlithydd yn Ysgol Gelf a 

Dylunio Caerdydd.  Wrth weithio gyda grŵp ffocws 

o fyfyrwyr, fe sylweddolodd Ruth mor werthfawr 

oedd cynnwys myfyrwyr o’r cychwyn cyntaf; mae’r 

datblygiad allweddol hwn wedi goleuo cylch gwaith 

ei phrosiect ymchwil presennol, sy’n ceisio ymchwilio 

‘cyd-gynhyrchu’ fel strategaeth ar gyfer cynllunio 

a chyflawni datrysiadau arloesol i broblemau 

addysgeg.  Mae cyd-gynhyrchu’n golygu cynnwys 

yr holl randdeiliaid trwy gydol y broses ddylunio 

a gweithredu, ac mae wedi cael ei ddefnyddio’n 

fwyaf yn y sector iechyd a chymunedol.  Mae’n 

uchafu perchnogaeth a chyfranogiad a thrwy gynnig 

cyfleoedd i ddysgu, cydweithio a chyfrannu, mae 

hefyd yn gwella lles y cyfranogwyr.

Mae Ruth yn bwriadu defnyddio’i dyfarniad 

Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol i ymgymryd 

ag adolygiad traws sector o fentrau cyd-gynhyrchu,  

gan arwain at gynllunio ‘cronfa feddalwedd’ i’w 

defnyddio gan sefydliadau neu unigolion.  Bydd yn 

gweithio gyda’r New Economics Foundation 

(www.neweconomics.org) yn Llundain a Spice 
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Sir Martin Evans(www.justaddspice.org) yng Nghymru, sy’n 

cydweithio gyda Llywodraeth San Steffan a 

Llywodraeth Cymru ar fentrau cyd-gynhyrchu a lles.

Dywedodd Ruth: “Mae’r dyfarniad wedi fy sbarduno 

go iawn ar gyfer yr ymchwil newydd rwy’n 

bwriadu ymgymryd ag ef ... rwyf wrth fy modd bod 

academyddion o Gymru’n gallu ymgeisio ‘nawr - mae 

cymaint o waith da yn cael ei wneud ar yr ochr yma 

i’r ffin, mae’n dda cael y cyfle i’w ddathlu ar draws y 

DU.”

Dr Richard Tong, Athro Gwyddor Chwaraeon ac 

Ymarfer Corff UWIC, yw Cyfarwyddwr Dysgu 

ac Addysgu a Dirprwy Ddeon Ysgol Chwaraeon 

Caerdydd.  Mae wedi ymwneud â mentrau dysgu 

ac addysgu am nifer o flynyddoedd, fel  Hyrwyddwr 

Safoni  dysgu ac  addysgu i Brifysgol Cymru, 

Academydd Cyswllt Anrhydeddus ar gyfer y 

Rhwydwaith Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth, 

ac fel Cadeirydd Adran Addysg a Datblygiad 

Proffesiynol Cymdeithas Gwyddor Chwaraeon ac 

Ymarfer Corff Prydain (BASES).  Yn y rôl hon, mae 

Richard wedi gweithio gyda chydweithwyr yn Ysgol 

Chwaraeon Caerdydd i gynhyrchu canllawiau ar 

ddarparu dulliau ymchwil i fyfyrwyr israddedig ac ar 

sut i fynd i’r afael â materion sy’n gysylltiedig â’r nifer 

cynyddol o fyfyrwyr sy’n ymgymryd â thraethodau hir.  

Mae hefyd wedi bod yn rhan o weithgor i’r Academi 

Addysg Uwch yn ddiweddar, sydd wedi cynhyrchu tri 

phapur sefyllfa ar safonau asesiadau mewn Addysg 

Uwch.  

Cred Richard bod lleoli’r dysgwr yng nghanol yr 

amgylchedd ddysgu’n rhan hanfodol o addysgeg 

ac mae’n pwysleisio, yn ymarferol ac yn ei ymchwil,  

dylanwad dull o draddodi sydd nid yn unig yn 

strwythuredig ond hefyd yn danbaid a brwdfrydig.  

Mae’n bwriadu defnyddio’i ddyfarniad Cymrodoriaeth 

Addysgu Cenedlaethol i rannu’r fath ymarfer da ar 

raddfa genedlaethol.

Bydd Richard a Ruth yn derbyn eu dyfarniadau mewn 

seremoni yn Llundain ar 5 Hydref.  Am wybodaeth 

bellach ynglŷn â Chymrodoriaethau Addysgu 

Cenedlaethol, ewch i wefan yr Academi Addysg Uwch: 

http://www.heacademy.ac.uk

Emily Blewitt

Cynorthwy-ydd Clerigol (Ansawdd)

Digwyddiadau ar Ddod
Medi 2011

22 Medi  Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i uchafu profiad myfyrwyr
   Llundain
   http://guardianseminarsocialhe-eorg.eventbrite.com/

29-30 Medi  Cynhadledd Flynyddol y Strategaeth Ansawdd 2011: Y Fframwaith ansawdd newydd:   
   goblygiadau a chanlyniadau
   Aston
   http://www.qualitystrategynetwork.org.uk/forthcoming.php 

6 Hydref  Datblygu Llythrennedd Digidol: Cyfres o weithdai cenedlaethol ar ddatblygu dysgwyr a  
   sefydliadau dysgu ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain
   Bryste
   http://www.jisc.ac.uk/diglitworkshops

20 Hydref  Seminar AUA:  The life and times of HE: cipolwg ar hanes cyd-destun cymdeithasol a   
   gwleidyddol Addysg Uwch
   Llundain
   http://www.aua.ac.uk/event-2-The-Life-and-Times-of-Higher-Education.html
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Prifysgol Cymru ac Eisteddfod Genedlaethol 
Cymru
Mae Prifysgol Cymru yn gwerthfawrogi ac yn 

hyrwyddo etifeddiaeth ieithyddol, ddiwylliannol 

a chenedlaethol Cymru mewn sawl ffordd. Un 

enghraifft yw noddi’r Babell Lên yn Eisteddfod 

Genedlaethol Cymru - cartref yr Ymryson, 

cystadlaethau llenyddol, storïau a llawer mwy, yn 

cynnwys Darlith Flynyddol Prifysgol Cymru.

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, a gynhaliwyd 

yn Wrecsam, Gogledd Cymru, traddodwyd y Ddarlith 

Flynyddol gan Bennaeth Ysgol Diwinyddiaeth, 

Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd 

Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Yr Athro D. 

Densil Morgan BA DD (Cymru), DPhil (Oxon).  Testun 

y ddarlith oedd etifeddiaeth Thomas Charles Edwards 

– dyn a wnaeth argraff barhaol ar grefydd a dysgu 

yng Nghymru.

Roedd “Y Tywysog”, fel y mae’r Athro Morgan yn 

ei alw, yn weinidog Methodist a wnaeth gyfraniad 

amlwg i grefydd a dysgu yng Nghymru mewn cyfnod 

tyngedfennol yn hanes y wlad.  Fe’i ganwyd ym 

1837, a chafodd ei addysgu yng Ngholeg y Bala a 

Rhydychen, ac wedi hynny daeth yn weinidog yn 

Lerpwl, yn pregethu’n rheolaidd ar draws Cymru.  

Ym 1872 cafodd ei benodi’n brifathro cyntaf Coleg 

Prifysgol Cymru (Prifysgol Aberystwyth bellach), 

ac fe lywiodd y coleg trwy heriau’r blynyddoedd 

cynnar. Ar ei ymddeoliad ym 1891, olynodd ei dad 

yn brifathro Coleg y Bala, a throi’r coleg yn un cyfan 

gwbl ddiwinyddol, ac arhosodd yno nes ei farwolaeth 

ym 1900.

Eleni hefyd fe gynhaliodd Prifysgol Cymru gyfres o 

‘Sgyrsiau Llenyddol’ yn yr Eisteddfod. Cynhaliwyd 

y sgyrsiau gan Catrin Beard - beirniad llenyddol, 

cyflwynydd teledu ac aelod o banel llenyddiaeth yr 

Eisteddfod, yn ogystal ag aelod o staff y Brifysgol.  

Roedd y gwesteion yn cynnwys y nofelydd a’r 

gantores a chyfansoddwr Fflur Dafydd; y bardd 

Mererid Hopwood, y ferch gyntaf i ennill Cadair yr 

Eisteddfod Genedlaethol;  yr awdur a’r darlledwr Jon 

Gower a’r cyhoeddwr Simon Thirsk.   

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, cynhaliwyd nifer o 

ddigwyddiadau eraill ar stondin Prifysgol Cymru, yn 

arddangos a dathlu ymchwil a gweithgareddau cyn-

fyfyrwyr y Brifysgol.  

Am fwy o wybodaeth ar y digwyddiad hwn, a 

chynlluniau ar gyfer yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf, 

ewch i http://www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/

content.php?nID=346

Shone Hughes

Pennaeth Cyfathrebu

Yr Athro D. Densil Morgan
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Sut fedrwn ni fod y fersiwn gorau posib ohonom 

ni’n hunain? Dyma gwestiwn hynafol sydd wedi 

poeni  meddylwyr mewn amrywiaeth o feysydd,  

o academia, busnes, seicoleg ac astudiaethau 

cymdeithasol i fyd chwaraeon.  Yn ôl meddwl 

traddodiadol mae ein cryfderau fel arfer yn gofalu 

amdanynt eu hunain, a mynd i’r afael â’n gwendidau 

sydd angen i ni ei wneud fel unigolion, timau a 

sefydliadau i gyrraedd ein potensial yn llawn.  Fodd 

bynnag, cred Dr Gary Pritchard, Uwch  Ddarlithydd 

yng Nghyfadran Y Celfyddydau a’r Dyniaethau, bod 

yr agwedd hon yn hen ffasiwn ac anghywir.  Mae 

ymchwil wedi dangos bod gan unigolion fwy o allu i 

ragori pan fyddant yn canolbwyntio’n bennaf ar eu 

cryfderau.
 

“Mae “Uchafu eich Talent” yn rhaglen flaengar 

newydd wedi ei chynllunio gan Gary sy’n ceisio annog 

y gorau mewn unigolion, timau a sefydliadau trwy 

ddefnyddio agwedd tuag at ddatblygiad personol a 

phroffesiynol sy’n ‘seiliedig ar gryfderau’.  Cred Gary 

bod llawer o bobl eisoes yn meddu ar nifer o dalentau 

craidd sy’n allweddol ar gyfer cyrraedd lefelau hyd yn 

oed uwch o gyflawniad personol. Gellir defnyddio’ r 

agwedd seiliedig ar gryfderau hon mewn sawl cyd-

destun yn cynnwys meithrin tîm a hyfforddi personol 

ac fe all ddod yn sbardun ar gyfer newid trefniadol.  

Mae wedi dyfeisio rhaglen hyfforddi sy’n defnyddio 

amryw o strategaethau i alluogi cyfranogwyr i 

adeiladu rhaglen unigol o gryfderau personol ochr 

yn ochr â strategaeth, a rhoi’r hyder iddynt i’w 

ddefnyddio a’i ddatblygu.
 

Diolch i ymchwil Gary yn y maes hwn,  comisiynwyd 

Ysgol y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn ddiweddar 

gan Wasanaeth Tân De Cymru i helpu i hyfforddi eu 

huwch swyddogion tân a chomanderiaid i ddatblygu 

eu proffiliau talent.  Roedd hyn yn cynnwys “diwrnod 

hyfforddi” penodol, oedd yn cynnwys rhoi archwiliad 

talent personol i bob un o’r dynion tân yn defnyddio 

math o brawf seicometreg.  Yna datblygwyd hyn 

trwy senarios mewn grŵp a oedd yn eu galluogi i 

ddefnyddio’r cryfderau hyn i wella eu hagwedd tuag 

at bopeth o sefyllfaoedd brys i ddatblygu perthynas 

mwy effeithiol gyda’u cydweithwyr.
 

Mae gwaith Gary yn y maes hwn yn enghraifft dda 

o sut y mae Ysgol y Celfyddydau a Dyniaethau’n 

cyfrannu at fywyd proffesiynol a chyhoeddus yng 

Nghymru.  Mae’n cynnig cefnogaeth ac ymchwil 

academaidd ar lefel uchel mewn cyd-destunau 

cymhwysol a chyflenwol sy’n galluogi i sefydliadau 

mawr, cymhleth yn ogystal â mentrau bach a 

chanolig a microfusnesau  yng Nghymru i weithio’n 

fwy effeithiol a bod yn fwy cystadleuol.  Mae hyn yn 

helpu i roi Cymru wrth galon yr agenda “Economïau 

Creadigol”. 

       

       Yr Athro Sion Hughes,

       Uwch Ddarlithydd mewn Celf a   

       Dylunio; 

       Dr Gary Pritchard,

       Uwch Ddarlithydd mewn Celf a   

       Dylunio;

       Ysgol y Celfyddydau a’r Dyniaethau, 

       Prifysgol Cymru 

Barn o’r Gyfadran - Defnyddio meddwl yn 
greadigol i ddiffodd tanau

Sir John Cadogan 

Dr Gary Pritchard gydag aelodau o 
Wasanaeth Tân De Cymru
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Ffeiriau Glasfyfyrwyr a Sefydlu Myfyrwyr

Bydd y Tîm Cyswllt Myfyrwyr yn mynychu Ffeiriau 
Glasfyfyrwyr a digwyddiadau Sefydlu Myfyrwyr ar y 
dyddiadau canlynol :

Medi:
14     The Organisation for Professionals in 
    Regulatory Affairs (TOPRA), Addlestone
14 -15    Institute of Business and Technology (IBAT), 
    Dulyn   
19    British Institute of Technology and 
     E-commerce (BITE), Llundain  
     Ealing Hammersmith and West London 
     College, Llundain  
     Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd   
22     Prifysgol Cymru, Casnewydd   
28     Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam
     Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant 
     (campws Caerfyrddin)   
30     Prifysgol Fetropolitan Abertawe   
   
Hydref:
04    Hereford College of Arts 
05    Holborn College, Llundain  
    Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant 
    (campws Llanbedr Pont Steffan)
07   Newcastle College, Newcastle upon Tyne  
18   City of London College (CLC), Llundain    

Bydd Tîm Cyswllt Myfyrwyr Prifysgol Cymru yn nodi 
dechrau blwyddyn academaidd 2011/12 drwy fynychu 
Ffeiriau Glasfyfyrwyr a digwyddiadau Sefydlu er mwyn 
croesawu’r cohort newydd o fyfyrwyr. 

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn teithio i 
sefydliadau PC ac i Ganolfannau Cydweithredol ar 
draws y DU ac Iwerddon, ac yn cyfarfod â myfyrwyr 
a staff. Drwy gysylltu’n uniongyrchol â myfyrwyr, ein 
nod yw hybu ymwybyddiaeth o PC a’i rôl; amlygu’r 
berthynas rhwng y sefydliadau a’r Brifysgol; ac annog 
myfyrwyr i gyfranogi fel partneriaid yn y broses 
academaidd. Byddwn yn rhoi cyflwyniadau ar 
amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys grwpiau a 
digwyddiadau megis Cymdeithas Myfyrwyr Llundain, 
Cynhadledd y Myfyrwyr Ymchwil, a’r Confensiwn 
Myfyrwyr Blynyddol, sy’n ategu’r hyn a gynigir gan y 
sefydliadau unigol.

Diben thema’r mentrau cyswllt myfyrwyr eleni 
‘Myfyrwyr wrth Galon PC’ yw pwysleisio rôl bwysig 
myfyrwyr o fewn cymuned academaidd fyd-eang PC, 
sy’n rhychwantu dros gant a thri deg o ganolfannau 
mewn tri deg o wledydd gwahanol.

Rhys Parry
Swyddog Cyswllt Myfyrwyr

Rhys Parry gyda’r enillydd Hayley Armstrong, yn Ffair 
Glasfyfyrwyr Prifysgol Cymru, Casnewydd, 2010.
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Gall testun y cyhoeddiad hwn fod ar gael mewn fformatau eraill -
cysylltwch â’r Brifysgol.

newyddionansawdd@cymru.ac.uk

Sefydlwyd Hereford College of 
Arts (HCA) yn y 1850au ac mae 
wedi cadw ei statws fel coleg celf 
arbenigol ers hynny.   

Mae’r Coleg yn darparu Addysg Bellach ac Uwch, 

a dyma’r unig goleg yn Rhanbarth Canolbarth y 

DU sy’n canolbwyntio’n unig ar Gelf, Dylunio a’r 

Celfyddydau Perfformio. Mae’r Coleg yn cydweithio 

â grwpiau a chyrff celfyddydol a chymunedol 

rhanbarthol, gan gynnal cynadleddau, gweithdai, 

darlithoedd, arddangosfeydd ac amrywiaeth o 

ddosbarthiadau addysg barhaus. Mae’r corff 

myfyrwyr yn cynnwys dysgwyr lleol, cenedlaethol a 

rhyngwladol.

Mae maint a natur arbenigol HCA yn caniatáu iddo 

ymateb yn hyblyg ac yn effeithlon i anghenion 

myfyrwyr unigol, gan gadw cymarebau staff-

myfyrwyr da a hwyluso mynediad rhagorol at 

gymorth dysgu penodol mewn amrywiaeth eang 

o weithgareddau dysgu. Mae gan bob myfyriwr ei 

ofod gweithio unigol, ac anogir myfyrwyr i gysylltu 

â’u tiwtoriaid yn gyson am gyngor arbenigol a 

thrafodaethau mwy anffurfiol. Mae’r coleg yn 

cynnig amrywiaeth o adnoddau amlgyfrwng, ac 

mae’r mwyafrif o’r staff yn artistiaid, dylunwyr neu 

berfformwyr gweithredol.

Bu’n bosibl astudio cyrsiau addysg uwch ers sawl 

blwyddyn yn y Coleg ar ffurf Diplomâu Cenedlaethol 

Uwch. Dilyswyd y radd BA (Anrh) gyntaf mewn 

Crefftau Dylunio gan Brifysgol Cymru ym 1995.

Mark Narusberg, Swyddog Dilysu

Ffeithiau a ffigurau
Sefydliad a lleoliad:     Hereford College of Arts (HCA), Swydd Henffordd 

Cydweithio â PC er:     1995

Rhaglenni dilysedig PC yma :    BA (Anrh) mewn Gwaith Artist Gof

       BA (Anrh) mewn Celfyddydau Cymwysedig Cyfoes

       BA (Anrh) mewn Celfyddyd Gain

       BA (Anrh) mewn Dylunio Gemwaith

       BA (Anrh) mewn Dylunio Tecstilau

       FdA mewn Ymarfer Celfyddydol Creadigol

       BA (Anrh) mewn Animeiddio

       BA (Anrh) mewn Dylunio Cyfryngau Ffilm a Sgrin 

       BA (Anrh) mewn Dylunio Graffig a Chyfryngau

       BA (Anrh) mewn Darlunio

       BA (Anrh) mewn Ffotograffiaeth

       FdA mewn Ffotograffiaeth Fasnachol

Nifer cyfredol o fyfyrwyr PC:    371 

Proffil o Ganolfan Gydweithredol Prifysgol 
Cymru: Hereford College of Arts (HCA)


