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2 Rhagair

CROESO

IS-GANGHELLOR
Martin Bean
Pryd bynnag y bydd rhywun yn gofyn i mi 
beth yw’r peth gorau am fy swydd, does 
dim rhaid i mi hyd yn oed aros i feddwl 
am y peth.  Does dim byd a all guro 
mynychu un o’r 26 o seremonïau graddio 
sy’n cael eu cynnal bob blwyddyn ledled 
y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Maen nhw’n 
gyfle unigryw i weld a chwrdd â’r bobl y 
mae eu bydoedd wedi cael eu newid gan 
y Brifysgol Agored, ac i ddweud wrth ein 
graddedigion mor bwysig yw hi iddyn 
nhw gydio yn yr hyn y maent wedi ei 
ddysgu a newid y byd ehangach hefyd. 

Nid gormodiaith yw hyn - does dim 
modd gorliwio’r effaith a gawn ar ein 
myfyrwyr, eu teuluoedd, eu cyflogwyr  a’n 
cymunedau. Wrth ddarllen yr adroddiad 
hwn cewch weld sut y mae agwedd 
arloesol y Brifysgol Agored tuag at 
addysg yn cael effaith wirioneddol ar y 
byd lle’r ydym i gyd yn byw.

Am fwy na phedwar degawd buom 
yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i 
gyflwyno’r gorau oll o ran addysgu a 
dysgu, ymdriniaeth a ddarluniwyd yn glir 
eleni pan lansiwyd FutureLearn yn 
llwyddiannus. Roeddem wedi cyhoeddi’n 
cynlluniau ar gyfer y platfform ar ddiwedd 
2012, ac fel y gwelwch ar dudalen 6, prin 
naw mis yn ddiweddarach agorodd y 
cyrsiau ar-lein di-dâl cyntaf ar gyfer 
cofrestru. Mae pobl ledled y byd wedi 

arwyddo ar eu cyfer, a 160 o 
genhedloedd yn cael eu cynrychioli hyd 
yn hyn. Mae cyrsiau ar-lein agored 
enfawr, neu MOOCs, yn newid y ffordd y 
mae byd addysg yn gweithio, a diolch i’r 
Brifysgol Agored, mae’r DU ar flaen y gad 
yn y datblygiad cyffrous hwn.

Ond nid dyna’r cyfan o ran 
arloesedd.  Eleni hefyd fe gafodd OU 
Anywhere ei roi ar waith yn llawn, sy’n 
golygu fod bron bob un o’n defnyddiau ar 
gyfer cyrsiau isradd i’w cael ar-lein mewn 
fformat addas i ffôn clyfar a llechen. 
Mae’r prosiect hwn, y cyntaf o’i fath yn y 
byd, yn galluogi myfyrwyr i astudio pryd 
bynnag a ble bynnag sydd fwyaf cyfleus 
iddyn nhw, sy’n gwneud y Brifysgol 
Agored yn fwy hygyrch ac agored nag 
erioed.

Mae’n hymrwymiad i arloesedd sy’n 
gallu newid y byd yn ymestyn i faes 
ymchwil. Boed yn waith ar flaen y gad ar 
achosion newid hinsawdd neu’n 
astudiaeth i helpu myfyrwyr meddygol i 
ddysgu oddi wrth eu cydweithwyr yn yr 
hen fyd, mae ymchwil yn faes arall eto ble 
mae’r Brifysgol Agored yn arwain y 
ffordd. Gallwch ddarganfod mwy am rai 
o’n prosiectau diweddaraf ym mhob rhan 
o’r adroddiad.

Rydym hefyd yn defnyddio’n 
arbenigedd dihafal i ddatrys rhai o’r 

problemau mwyaf sy’n wynebu’r byd sy’n 
datblygu. Fel y gallwch weld ar dudalen 
39, mae’n rhaglenni dysgu o bell yn 
Affrica eisoes wedi hyfforddi cannoedd o 
filoedd o athrawon a gweithwyr iechyd. 
Mae prosiectau tebyg bellach ar waith yn 
India a Bangladesh, gan helpu i sicrhau 
gwell dyfodol i oedolion a phlant rif y 
gwlith.

Felly, bu’r 12 mis diwethaf yn 
flwyddyn arall o arloesedd i newid y byd 
gan y Brifysgol Agored. Ambell waith, ni 
yw’r cyntaf yn y maes, fel gydag OU 
Anywhere. Dro arall byddwn yn cydio 
mewn syniad sydd eisoes yn bodoli a’i 
adeiladu’n rhywbeth gwell, fel gyda 
FutureLearn. Ond mae un peth bob 
amser yn bendant - pan fydd y Brifysgol 
Agored yn arloesi, mae’r byd yn dilyn. 

Blwyddyn arall o 
arloesedd i newid  
y byd
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CANGHELLOR
Yr Arglwydd Puttman o 
Queensgate, CBE
Rwy’n dod at ddiwedd saith mlynedd 
arbennig o hapus fel Canghellor balch y 
Brifysgol Agored. 

Yn ystod y cyfnod hwnnw rwyf wedi 
cyfarfod llu o diwtoriaid eithriadol, wedi 
llongyfarch yn bersonol a graddio 
miloedd lawer o fyfyrwyr, ac wedi cael 
cyfle i ymweld ag adrannau a sefydliadau 
eraill ysbrydoledig mewn gwledydd sy’n 
datblygu a gwledydd datblygedig fel ei 
gilydd.

Rwyf wedi profi yn llygad y ffynnon 
yr effaith y mae ymchwil blaengar y 
Brifysgol Agored yn ei gael ar unigolion o 
holl gylchoedd bywyd. Rwyf yr un mor 
falch o’r ffordd y mae’r Brifysgol Agored 
yn cwmpasu’r fath amrywiaeth o fyfyrwyr, 
a hynny’n enwedig ar adeg pan geir 
pryderon gwirioneddol, yn y DU o leiaf, 
yngly^n â mynediad i addysg  uwch i bobl 
o gefndiroedd difreintiedig. Mae’r 
Brifysgol Agored wedi datblygu polisi 
amrywiaeth a ddylai, yn fy marn i, fod yn 
batrwm ar gyfer pawb arall ym myd 
addysg a’r sector gyhoeddus.

Credaf yn wirioneddol y gall dysgu 
gyda’r Brifysgol Agored wneud 
gwahaniaeth enfawr i gyfleoedd unigolion 
gyda chyflogwyr, gan ychwanegu at y 
cyfraniad y maent hwythau’n ei roi i 
fusnesau ble maen nhw’n gweithio.

Yn sicr rwyf wedi mwynhau bod yn 
dyst i allu’r Brifysgol i gael dylanwad sy’n 
newid bywydau’r unigolion a fu’n astudio 
gyda ni.

Fel un a fu’n dadlau’n faith ac yn 
frwd dros werth ac effaith dysgu ar-lein, a 
thros alluogi mwy  i gyfranogi, rwyf yn 
falch o’r ffordd y mae’r Brifysgol Agored 
yn cydio yn y cyfleoedd a ddaw yn sgil y 
technolegau digidol. 

Ar yr un pryd, fodd bynnag, mae 
angen i ni gydnabod fod yna lawer o 
ddarparwyr newydd, mentrus ac 
uchelgeisiol, yn dod i mewn i’r gofod 
digidol. Bydd angen i’r Brifysgol Agored 
ofalu’n wastad ei bod yn “codi ei gêm” os 
yw hi am aros yn berthnasol a deniadol i 
fyfyrwyr sy’n wynebu llawnder cynyddol 
o ddewisiadau.

Bydd angen i’r math o arloesedd 
addysgu a symudodd o Brifysgol Agored 
o gyrion amserlenni’r BBC i i le amlwg ar 
y rhyngrwyd fod â mwy o ffocws nag 
erioed yn yr oes ddigidol.

Fel sy’n amlwg gobeithio, rwyf wedi 
mwynhau fy nghyfnod fel Canghellor y 
Brifysgol Agored yn fawr iawn.

Diolch i ymdrechion y bobl eithriadol 
o alluog a gweithgar ar draws y sefydliad, 
credaf y gall fy olynydd wynebu’r dyfodol 
gyda hyder rhyfeddol, er gwaethaf yr 
heriau niferus ac amrywiol sydd i ddod.

I grynhoi, credaf fod gan y Brifysgol 
Agored ran fwy hanfodol nag erioed i’w 
chwarae yn y byd astrus a hynod 
gystadleuol sy’n ymagor o’n cwmpas.

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi gweld 
adferiad petrus yn economi’r DU, gan 
ddod â thwf cryfach ar draws nifer o 
sectorau. I wynebu’r her o yrru’r twf 
hwnnw mewn marchnad fwy a mwy 
byd-eang a chystadleuol, gan sicrhau fod 
y DU yn cynnal ei safle yn y byd, mae’n 
hanfodol fod poblogaeth y DU yn 
diweddaru ei sgiliau a’i harbenigedd yn 
gyson.

Heb weithlu addysgedig byddwn yn 
methu datblygu’r genhedlaeth nesaf o 
arloeswyr a fydd mor hanfodol ar gyfer 
adeiladu’n safle yn y farchnad fyd-eang. 
Mae’r Brifysgol Agored yn dal mewn safle 
unigryw i ddiwallu’r angen am uwch-sgilio 
ac ail-sgilio parhaus yn y gweithle. Mae 
mwyafrif helaeth ein myfyrwyr yn 
cyfrannu at yr adferiad economaidd trwy 
barhau i weithio wrth astudio, a pharhau i 
ddefnyddio’r sgiliau hynny yn ystod eu 
dysgu, o ddiwrnod cyntaf un eu 
hastudiaethau.

Mae sgiliau lefel uwch nid yn unig yn 
fanteisiol i gyflogwyr, maen nhw hefyd yn 
gwella bywydau myfyrwyr a’u teuluoedd. 
Y llynedd roedd gan 80 y cant o gwmnïau 
FTSE100 staff ar gyrsiau’r Brifysgol 
Agored. Mae’r Brifysgol Agored wedi 
darparu hyfforddiant staff ar gyfer mwy 
na 30,000 o sefydliadau, ac mae bron 
1,000 o gyflogwyr wedi bod yn noddi 
staff ar gyrsiau’r Brifysgol am fwy na 10 
mlynedd. Rydym yn parhau yn agored i 
bawb - does neb yn cael eu cau allan.

DIRPRWY-
GANGHELLOR
Yr Arglwydd Haskins  
o Skidby
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92% 20,374 20,550
graddfa bodlonrwydd 
myfyrwyr y Brifysgol Agored, 
a fesurwyd gan yr Arolwg 
Myfyrwyr Cenedlaethol 2013

myfyrwyr gydag 
anableddau*

nifer myfyrwyr a 
ddechreuodd yn y Brifysgol 
Agored heb gymwysterau 
mynediad safonol

*Ffynhonnell: CP&D Medi 2013 data myfyrwyr 2012/13
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Uchod: mae Luke Beaman yn astudio rhaglennu Begin: adeiladwch eich gêm symudol gyntaf, rhan o gynnig FutureLearn y Brifysgol Agored
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Brifysgol Agored trwy gydol blwyddyn 
gyntaf ei bodolaeth, gyda dysgwyr o fwy 
na 160 o wledydd yn arwyddo.

“Camp fawr y Brifysgol Agored 
oedd rhoi mynediad i addysg uwch i bobl  
heb gymwysterau ac i bobl o alluoedd 
gwahanol. Roedd hynny’n gamp aruthrol,” 
meddai’r Athro Mike Sharples, Cadeirydd 
Technoleg Addysg ac Arweinydd 
Academaidd ar gyfer FutureLearn. “Y 
cam nesaf wedyn yw ei fod am ddim 
ac ar gael i bawb - lle bynnag yr ydych 
chi a pha ddyfais bynnag ydych chi’n ei 
defnyddio.”

Mae’r ffaith mai Prif Swyddog 
Gweithredol FutureLearn yw pensaer 
arloesol BBC iPlayer, Simon Nelson, yn 
dangos  yr ymroddiad i fabwysiadu’r 
technolegau a’r syniadau diweddaraf ar 
ddysgu ac addysgu. “Er pan ymunais i â 
FutureLearn rwyf wedi bod yn hollol glir y 
bydd ein cynnyrch, yn anad dim, yn cael 
ei gynllunio 100 y cant ar gyfer myfyrwyr,” 
medd Nelson. “Dydi hyn ddim mor hawdd 
ag y mae’n swnio. Bydd ein myfyrwyr 
yn grw^ p eang, rhyngwladol gyda 
chefndiroedd addysgiadol, diwylliannol 
a chymdeithasol amrywiol, a gwahanol 
agweddau at ddysgu a thechnoleg. 
Trwy fanteisio ar fwy na 40 mlynedd o 
arbenigedd y Brifysgol Agored mewn 
addysgu a dysgu o bell, mae gennym 
gyfle i gynnig rhywbeth gwahanol iawn.

“I ddechrau, rydym yn edrych ar 
chwilio a phori sydd wedi ei anelu’n fanwl 
at y defnyddiwr, fel y gall pobl ddod o 
hyd i’r union gwrs ar eu cyfer nhw.  Bydd 

D degawd a hanner ar ôl i’r Brifysgol 
Agored greu hanes trwy lansio cwrs 

ar-lein unigryw, mae ei chynnig 
diweddaraf, FutureLearn, yn dangos fod 
y Brifysgol Agored nid yn unig wedi bod 
ar flaen y gad mewn technoleg addysgu 
yn y gorffennol, ond ei bod yn dal i 
arwain y ffordd mewn addysg ar-lein 
heddiw.

FutureLearn yw‘r darparwr cyntaf 
yn cael ei arwain ym Mhrydain sy’n 
cynnig cyrsiau enfawr, agored ac ar-lein 
(MOOCs), y model newydd ar gyfer 
dysgu ar-lein sy’n cynnig dysgu ar-lein 
diderfyn a rhyngweithiol i bawb.  Ym 
mherchnogaeth lwyr y Brifysgol Agored, 
mae FutureLearn yn cyfuno cynnwys 
y Brifysgol Agored gyda deunydd y 
prifysgolion sy’n bartneriaid i ni, sy’n 
cynnwys  cyrsiau eraill i wella’r profiad 
dysgu. Mae’n galluogi dysgwyr ar hyd 
a lled y byd i ddilyn a chwblhau cyrsiau 
o’r prifysgolion a sefydliadau gorau - ac 
mae’n hollol rad ac am ddim.

Mae’n mynd â’r cynnwys ansawdd 
uchel a’r dulliau a’r cyflenwi o’r radd 
flaenaf sy’n perthyn i’r Brifysgol Agored i 
ble bynnag y mae’r defnyddwyr, mewn un 
lle, yn hytrach na gofyn iddyn nhw fynd 
at y ffynhonnell.  Ac mae hyn yn digwydd 
saith mlynedd ar ôl lansiad OpenLearn, 
platfform dysgu ar-lein di-dâl y Brifysgol 
Agored ei hun ble gall myfyrwyr gyrchu 
cyrsiau addysg uwch a darnau dysgu byr 
rhad ac am ddim.

Ar ddiwrnod lansio FutureLearn, 
cofrestrodd mwy o bobl nag a gafodd y 

ENFAWR, 
AGORED  
AC AR-LEIN 

Mae FutureLearn yn darparu cynnwys ansawdd uchel 
y Brifysgol Agored ble bynnag a phryd bynnag y mae 
defnyddwyr ei eisiau, am ddim ac yn fyd-eang
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yr addysgu a’r dysgu yn cael ei yrru gan 
brofiad y Brifysgol Agored, a bydd yn 
cyflwyno defnydd trwy gymysgedd o 
fideo a chyfryngau eraill,  gan gyfuno 
hynny gyda dysgu cymdeithasol gyda 
phobl eraill sy’n astudio’r un cwrs.”

Mae FutureLearn yn y rheng flaen 
gyda thon newydd o MOOCs. Mae’r 
rhain yn ffordd hollol newydd o ddysgu, 
ac yn cael eu disgrifio fel achubwr a 
hefyd nemesis addysg.  Fel  aflonyddwyr 
adnabyddus eraill diwydiant, megis 
Amazon ym myd cyhoeddi a Napster 
mewn labeli recordiau, mae’r cysyniad 
sylfaenol yn syml: cyrsiau prifysgol ar-lein, 
am ddim, i unrhyw un yn unrhyw le. Er nad 
oes unrhyw gymwysterau ar y diwedd, 
gall pobl ddefnyddio MOOCs i barhau â’u 
datblygiad proffesiynol parhaus, dysgu 
cyffredinol, neu ar gyfer asesu dysgu 
blaenorol neu ddysgu yn y gweithle.

Eto, os oes miliynau ledled y byd 
i elwa ar MOOCs, mae angen iddyn 
nhw fod yn effeithiol. Mae ymgysylltu 
â phobl sydd ddim yn talu, ac nad oes 
ganddyn nhw felly ddim i’w golli wrth 
fethu  cwblhau cwrs, yn golygu llawer 

Prifysgol Caerdydd, Prifysgol East Anglia, 
Prifysgol Caeredin, Prifysgol Caerwysg, 
Prifysgol Glasgow, Coleg y Brenin 
Llundain, Prifysgol Caerhirfryn, Prifysgol 
Leeds, Prifysgol Caerly^r, Prifysgol 
Lerpwl, Prifysgol Loughborough, 
Prifysgol Monash, Prifysgol Newcastle, 
Prifysgol Nottingham, y Brifysgol Agored, 
Prifysgol Queen’s Belfast, Prifysgol 
Reading, Prifysgol Sheffield, Prifysgol 
Southampton, Prifysgol Strathclyde, 
Coleg y Drindod Dulyn, a Phrifysgol 
Warwick, yn ogystal â’r Cyngor Prydeinig, 
y Llyfrgell Brydeinig a’r Amgueddfa 
Brydeinig.

Mae partneriaid newydd yn ymuno 
drwy’r adeg ac mae degau o filoedd 
o ddysgwyr o bob rhan o’r byd wedi 
ymaelodi. Fel y dywed yr Athro Don 
Nutbeam, Is-Ganghellor Prifysgol 
Southampton: ”Rydym wrth ein bodd 
ymuno a’r Brifysgol Agored fel un o’r 
partneriaid a sefydlodd FutureLearn. 
Fel prifysgol mae gennym agwedd 
fyd-eang gref a gallwn ragweld llawer o 
ddarpar fanteision wrth roi’n adnoddau 
a defnyddiau addysgiadol ar gael ac o 
fewn cyrraedd i bobl ledled y byd fel rhan 
o’r fenter ragorol hon ar gyfer addysgu 
uwch y DU.”

Newid addysg

“Mae’r cyrsiau rhad ac am ddim yma 
eisoes yn newid pethau,” medd Patrick 
McAndrew, Cyfarwyddwr Gweithredol 
y Sefydliad Technoleg Addysg. “Pam y 
dylen ni fynnu fod pobl yn dod i adeiladau 
am hyn a hyn o amser a gweithio drwy 
bethau, pan fo ffyrdd mwy hyblyg ar gael? 
Maen nhw’n chwalu ffiniau daearyddol. 
Mae addysg yn ymwneud â newid. 
Ddylen ni ddim bod yn ceisio sefyll yn ein 
hunfan.”

“Mi fydd yna 1.4 miliwn llechen 
mewn ysgolion ymhen ychydig 
flynyddoedd,” medd Mark Lester, 
Pennaeth Partneriaethau Addysg y 
DU yn FutureLearn. “Mae fy mhlentyn 
blwydd oed yn defnyddio un. Mae sgrolio 
yn ail natur iddi. Bydd pobl sy’n dysgu 
yn y dyfodol yn llawer mwy cyfarwydd 
a chyfrifiadura llechen a chwmwl.  Fe 
fyddan nhw’n disgwyl gallu gwneud 
pethau yn unrhyw le. Os oes aflonyddu i 
fod, gofalwch mai chi yw’r aflonyddwr. Os 
yw’r byd yn mynd i newid, ewch chi ati i’w 
newid.”

Beth bynnag fydd dyfodol dysgu 
ar-lein, does dim dwywaith y bydd gan 
y Brifysgol Agored ran sylweddol i’w 

“Rydyn ni’n 
ailddyfeisio’n 
hunain o ran beth 
mae ‘bod yn agored’ 
yn ei olygu”

mwy na dim ond siarad gyda nhw. 
Mae FutureLearn yn mynd gryn dipyn 
ymhellach na darlithoedd YouTube, 
neu nodiadau wedi eu trawsysgrifio’n 
frysiog. Er bod y rhyngrwyd yn gymharol 
ddiweddar, mae “dysgu cyfunol” – 
cyflenwi gwybodaeth trwy gyfryngau 
amrywiol mewn gwahanol ffyrdd – yn 
ysgol o feddwl lle bu’r Brifysgol Agored 
yn arloesi ers ei sefydlu bron 50 mlynedd 
yn ôl.

Mae mwy nag 20 o brifysgolion 
eisoes yn rhan o FutureLearn. Ein 
rhestr lawn o bartneriaid yw: Prifysgol 
Auckland, Prifysgol Caerfaddon, 
Prifysgol Birmingham, Prifysgol Bryste, 

chwarae. “Dros y 10 mlynedd diwethaf 
rydw i wedi dod i sylweddoli mor ffodus 
oedden ni gyda’n henw,” medd yr Athro 
Martin Waller, Athro Technoleg Addysg. 
“Mi fyddai Prifysgol y Tonfeddi Awyr wedi 
mynd yn hen ffasiwn braidd! Mae bod 
yn agored wedi dod yn bwnc pwysicach 
o hyd: cyhoeddi mynediad agored, 
offer agored ar-lein, adnoddau addysg 
agored. Y cyfan ydyn ni’n ei wneud yw 
ailddyfeisio’n hunain o ran beth mae ‘bod 
yn agored’ yn ei olygu.

DYSGU WRTH FYND
Bydd MyOU, sydd i gael ei lansio 
y flwyddyn nesaf, yn darparu 
amgylchedd dysgu rhithiol, wedi ei 
phersonoli, y bydd modd ei addasu ar 
gyfer myfyrwyr sy’n talu, gan weithio 
ar draws ystod lawn o ddyfeisiadau.

“Bydd modd i fyfyrwyr bori 
trwy fforymau neu wneud cwisiau 
ar y ffôn pan fyddan nhw ar y trên, a 
throsglwyddo’n ddi-dor i’w gliniaduron 
i ysgrifennu traethodau,” medd Niall 
Sclater, Rheolwr Prosiect MyOU a 
Chyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu. 
“Bydd popeth wedi ei gynllunio i’w 
taro nhw yn y mannau iawn wrth iddyn 
nhw fewngofnodi . Fe fyddan nhw’n 
gweld beth yw eu modiwl, y gwahanol 
bethau y bydd gofyn iddyn nhw eu 
gwneud fel rhan o’r modiwl hwnnw, 
a chalendr gyda dolenni i’r gwahanol 
gynnwys - a fydd i gyd ar gael fel 
e-lyfrau. Hefyd, fe fyddwn ni’n dod â’r 
llyfrgell yn llawer nes at gnewyllyn eu 
profiad ar-lein.”

Yn allweddol i MyOU, bydd OU 
Anywhere, prosiect ar gyfer trosi’r 
holl destunau, e-lyfrau neu PDFs 
presennol a’u rhoi nhw, ynghyd ag 
adnoddau clyweled modiwlaidd, 
ar gael i fyfyrwyr trwy ap. “Mae’r 
Brifysgol Agored bob amser wedi bod 
ar y blaen wrth dracio datblygiadau 
technolegol a’u defnyddio i roi’r 
profiadau astudio gorau i’n myfyrwyr,” 
medd Nicholas Watson, Cyfarwyddwr 
Amgylcheddau Corfforaethol a Dysgu. 
“OU Anywhere  yw’r cam cyntaf ar y 
ffordd i wneud y Brifysgol Agored yn 
brifysgol wir symudol. Mae hefyd wedi 
creu’r cyfle i feddwl o’r newydd am sut 
i baratoi a chyflenwi’n haddysgu a’n 
dysgu i wneud y lles mwyaf mewn byd 
symudol.”
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OCHR ARALL 
Y RAJ
Mae ymchwil archifol 
gan y Brifysgol Agored 
yn archwilio cyd-destun 
gwleidyddol, diwylliannol 
a chymdeithasol Prydain 
amlddiwylliannol

Gwybodaeth hanfodol i bob 
diplomat Prydeinig sy’n dod i India.” 

Dyna sut y disgrifiodd swyddogion y 
Swyddfa Dramor arddangosfa newydd 
sy’n gwneud defnydd helaeth o Gyfadran 
Celfyddydau’r Brifysgol Agored, gan brofi 
fod ymchwil y Brifysgol yn dal i gael 
effaith ym mhob cwr o’r byd.

Mae’r arddangosfeydd dwbl, 
“Beyond the Frame: India in Britain” a 
“Beyond the Frame: Indian British 
Connections”  wedi cynyddu 
ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddyfnder 
cyfraniadau De Asia i fywyd y Brydain 
gyfoes. Gan wneud defnydd o ymchwil 
archifol o brosiect tair blynedd y Brifysgol 
Agored “Making Britain: South Asian 
Visions of Home and Abroad 1870-1950”, 
nod yr arddangosfa deithiol, ynghyd â 
chatalog, sgyrsiau, gweithdai, defnyddiau 
dysgu ar gyfer ysgolion a gwefan 

arbennig, yw symbylu trafodaethau ar 
dreftadaeth a dyfnhau dealltwriaeth 
rhyng-ddiwylliannol rhwng Prydain ac 
India.

Mae’r gweithgareddau wedi tynnu 
sylw at ddyfnder yr ymchwil sy’n sylfaen 
i’r prosiect, ac at y straeon niferus yngly^n 
â chanlyniadau gwleidyddol, diwylliannol 
a chymdeithasol a ddatgelwyd gan 
Making Britain. “Mae’n stori na wyddai’r 
gynulleidfa mohoni cyn i mi ddechrau’r 
prosiect,” meddai’r Athro Susheila Nasta, 
y prif ymchwilydd, “ac mae hi’n stori 
bwysig.”

Yn India fe ddenodd y daith fwy na 
6,000 o ymwelwyr, a derbyniodd gwefan 
y prosiect yn y DU hyd at 3,000 o 
ymweliadau unigryw bob mis. Cafodd y 
prosiect ymgysylltiad cyhoeddus ei rhoi 
ar restr fer ar gyfer gwobr uchel ei 
pharch, y Times Education Awards 2013, 

yn y categori Cydweithio Rhyngwladol y 
Flwyddyn.

Mae’r Athro Nasta yn dweud yn 
bendant fod yr arddangosfeydd yn cael 
effaith yn syth ar ein bywyd bob dydd 
- yn enwedig yn yr hinsawdd wleidyddol 
bresennol ym Mhrydain. “Dyw pobl ddim 
yn gwybod llawer am gymaint o ran a 
chwaraeodd India mewn rhyfeloedd byd, 
nag am eu cyfraniad sifil ym Mhrydain, fel  
yn y gwasanaeth ambiwlans a’r 
gwarchodlu cyrchoedd awyr - fe 
gymerodd llawer o Indiaid ran yn hynny,” 
meddai. “Mae hyn yn symud y teimladau 
ynghylch ymfudo a mudo, i gyfranogiad 
yn hytrach na dim ond problem,” meddai. 
“Mae hefyd yn ffordd dda o ddod ag 
arbenigedd academaidd a churadiaid yn 
y Llyfrgell Brydeinig at ei gilydd, ynghyd 
â’r defnydd gweledol.”

Ar y dde: Roedd arddangosfeydd 
dwbl yn darlunio dyfnder hanes  
Eingl-Indiaidd yn cynnwys delweddau 
fel hwn o’r ymgyrchydd hawliau 
merched yn Sophia Duleep yn 
gwerthu copïau o’r ‘Suffragette’ y tu 
allan i Balas Hampton Court.
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Sut y gall cwmnïau fanteisio ar ddarpar 
reolwyr y Brifysgol Agored

ARWEINWYR 
YFORY

Mae graddedigion y Brifysgol Agored yn dod â lefel 
amhrisiadwy o ymroddiad, sgil a phrofiad i’r sefydliadau 
ble maen nhw’n gweithio, gan wneud argraff wirioneddol. 
Mae ein graddedigion yn adnabyddus am eu hegni, a’u 
brwdfrydedd yn y maes ble maen nhw’n dewis astudio. Ond 
mae llawer ohonyn nhw hefyd yn eu gwneud eu hunain yn 
anhepgor i’r cwmnïau ble maen nhw’n gweithio - nid yn unig 
trwy wella’u hygrededd eu hunain ond hefyd wrth ddod â 
lefel amhrisiadwy o ymroddiad, sgil a phrofiad i’w gweithle. 
O sicrhau gyrfaoedd yn y dyfodol i feithrin busnesau 
newydd, mae’r Brifysgol Agored yn helpu pobl i gael y gorau 
allan o’u bywydau gweithio - ac i roi’r mwyaf i mewn. 

Uchod: Jamie Campbell yw sylfaenydd d3t ac astudiodd am MBA yn y Brifysgol Agored    
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Mary O’Sullivan
Rheolwr Adnoddau Dynol, GE 
Healthcare Astudiodd Seicoleg
Dywed Mary O’Sullivan fod astudio 
gyda’r Brifysgol Agored wedi rhoi’r hyder 
a’r cymwysterau iddi i wireddu ei 
photensial yn ei gwaith. A hithau bellach 
yn rheolwr Adnoddau Dynol gyda GE 
Healthcare, fe alluogodd ei gradd 
Secoleg o’r Brifysgol Agored hi i 
ymgymryd ag Adnoddau Dynol mewn 
ffordd a arweiniodd at lwyddiant.

“Dechreuais gyda GE Healthcare 20 
mlynedd yn ôl yn yr adran 
gweithrediadau a symud i gyllid a 
chyflogau,  ond fe sylweddolais yn fuan 
fy mod yn mwynhau’r ochr pobl i fusnes 
yn fwy na na ffigurau,” meddai. “Pan 
gyrhaeddais yr adran Adnoddau Dynol  
cefais bob anogaeth i ennill cymhwyster 
a fyddai’n fy helpu i ddringo yn fy 
ngyrfa.”

Gwyddai ei bod angen cwrs a 
fyddai’n ei hysbrydoli, felly pan roddodd 
ffrind oedd yn astudio Seicoleg 
werslyfrau iddi, daeth popeth i’w le. “Os 
oeddwn i am astudio rhywbeth gartref 
oedd yn berthnasol i’r hyn oeddwn i’n ei 
wneud am wyth awr y dydd yn fy ngwaith 
- a finnau gyda dau blentyn bach - roedd 
yn rhaid i mi ddewis rhywbeth oedd yn fy 
nghyffroi,” meddai.

Cymerodd Mary chwe blynedd i 
wneud ei gradd, ac yn ystod y cyfnod 
hwnnw fe gafodd ei dyrchafu’n rheolwr 
Adnoddau Dynol, gan raddio yn 2012. 
“Rwyf wrth fy modd, dyma ble’r wyf 
eisiau bod,” meddai. “Dwi ddim yn 
meddwl y byddwn i wedi cael fy nyrchafu 
heb radd; mae’r cymhwyster trydydd 
lefel yn dangos fod gennych chi lefel 
benodol o ddealltwriaeth, a fuaswn i 
ddim wedi bod mor hyderus oni bai am 
hynny. Dwi ddim yn siŵr fuaswn i wedi 
gallu gwneud fy ngwaith heb radd y 
Brifysgol Agored.”

Jamie Campbell
Sylfaenydd, d3t
Astudiodd am MBA
Erbyn iddo gael ei wneud yn ddi-waith 
gan stiwdio gemau fideo Americanaidd 
fawr yn 2013, roedd Jamie Campbell 
eisoes wedi gweld yr ysgrifen ar y 
mur. Wrth weithio’i ffordd o fod yn 
rhaglennydd i gyfarwyddwr technegol, 
roedd wedi ennill MBA gyda’r Brifysgol 
Agored flwyddyn ynghynt i’w baratoi ar 
gyfer dyfodol ansicr.

“Fe newidiodd gemau digidol y 
dyfodol i bawb,” meddai. “Gan wybod 
fod pethau’n newid roedd y penderfyniad 
i wneud MBA yn un bwriadol. Roeddwn 
eisiau gwneud fy hun yn haws fy 
nghyflogi mewn diwydiant cyfnewidiol, 
a dangos fy mod i’n fodlon dysgu ac 
addasu.”

Gobaith Jamie oedd y byddai’r 
MBA yn ei helpu i lwyddo wrth weithio 
ar ei liwt ei hun ac yn raddol i adeiladu 
model busnes. Fe roddodd hynny’r 
sgiliau a’r hyder iddo i fynd ati’n syth 
i sefydlu ei gwmni ei hun, d3t, gyda 
chyfarwyddwr arall sy’n gydberchennog 
ac un gweithiwr cyflogedig. “Roedd yn 
gam enfawr, ond yn gyfle na allwn i ei 
wrthod,” meddai. “Mae’r lle’r ydyn ni wedi 
cyrraedd erbyn hyn yn profi imi wneud 
y peth iawn, ac fe wnes i’r penderfyniad 
hwnnw yn rhannol oherwydd yr MBA.”

Sandra McDowell
Rheolwr Gweithredol Ardal Gofal 
Cartref gydag Ymddiriedolaeth Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol y De Ddwyrain 
(Gogledd Iwerddon) Astudiodd Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol
Mae Sandra McDowell yn priodoli ei 
llwyddiant yn ei gwaith i’r ffaith iddi astudio 
am radd y Brifysgol Agored ar ôl i anaf i’w 
chefn ei gorfodi i ail ystyried ei gyrfa fel 
gweithiwr gofal cymunedol.

Gan ddechrau gyda’r rhaglen 
Dychwelyd i Ddysgu oedd yn cael ei 
chynnig gan y Brifysgol Agored ac 
Unsain, undeb llafur mwyaf Prydain, 
cwblhaodd ei BSc (Anrhydedd) mewn 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn 2012 
tra’r oedd hi’n gweithio amser llawn ac 
yn magu ei dau fab. Caniataodd hyn iddi 
aros mewn maes  lle mae hi wrth ei bodd 
a chael cyfleoedd ar gyfer dyrchafiad - ac 
mae ei chymhwyster Prifysgol Agored 
yn golygu ei bod bellach mewn sefyllfa i 
ysbrydoli ac arwain y genhedlaeth nesaf o 
weithwyr gofal. “Rwyf yn fy mhum degau 
erbyn hyn ac yn gweithio gyda llawer o 
weithwyr gofal cartref iau,” medd Sandra. 
“Mae hyn yn dangos iddyn nhw y gallan 
nhwythau ei gwneud hi hefyd.”

Mewn proffesiwn heriol, ond un sy’n 
aml yn cael ei danbrisio, mae’n hanfodol 
gwneud yn siŵr fod aelodau ei staff yn 
credu ynddynt eu  hunain cyn y gallan 
nhw roi gofal gwych i’w cleientiaid. “Rwy’n 
ceisio bod yn rheolwr rhagweithiol ac 
arwain trwy esiampl,” meddai.  Mae’n 
bwysig fod y staff i gyd yn teimlo’u bod 
nhw’n cael eu gwerthfawrogi ac yn 
gwybod fod eu gwaith nhw o werth, ac 
mae addysg a hyfforddiant yn rhan o 
hynny,” meddai.

“Mae’n boen i mi eu clywed yn dweud 
‘dim ond gweithwyr gofal ydyn ni’, gan 
mai nhw sydd yn y rheng flaen a’r wyneb 
cyntaf y bydd llawer o ddefnyddwyr 
y gwasanaeth yn ei weld. Rwyf wedi 
gwneud y swydd honno ac mae enw da’r 
Ymddiriedolaeth, yn ogystal â’n swyddi 
yn uwch i fyny, yn dibynnu ar yr hyn maen 
nhw’n ei gyflenwi. Rwy’n rhoi 110 y cant i 
sicrhau gwasanaeth da ac yn benderfynol 
o’i wneud yn rhywle lle bydd staff gofal yn 
falch o weithio. Rwy’n credu eu bod nhw 
wedi cael rheolwr da wrth roi’r swydd i mi, 
oherwydd yr hyfforddiant a gwybodaeth a 
enillais trwy’r Brifysgol Agored.”
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Fel y pob un o 6,397 o diwtoriaid y 
Brifysgol Agored sy’n ymgysylltu â 

myfyrwyr wyneb yn wyneb, mae Yasar 
Altaf wedi dysgu dwsinau o fyfyrwyr a 
darllen cannoedd o draethodau. Ond 
mae ei fyfyriwr cyntaf, Lorna Coelho, a’i 
thraethawd cyntaf yn aros yn ei gof. 
‘Rwy’n cofio’i thraethawd cyntaf hyd y 
dydd heddiw oherwydd bod angen digon 
o waith arno!’ medd Yasar. ‘Roedd yr 
angerdd ynddo yn aruthrol ond roedd hi 
wedi ei sgrifennu fel stori fer.”

Roedd Lorna, oedd yn gweithio fel 
cogyddes mewn cartref nyrsio pan 
ddechreuodd ar ei chwrs gyda’r Brifysgol 
Agored mewn iechyd a gofal 
cymdeithasol, ar chwâl pan glywodd nad 
oedd ei thraethawd yn cyrraedd y safon. 
“Dim ond ers tair blynedd oeddwn i yma 
ac roeddwn i’n cael trafferth efo’r 
Saesneg, fy nhrydedd iaith,’ meddai. “Yn 
y Philipinau roeddwn i bob amser yn 
fyfyriwr oedd yn cael rhagoriaeth. Yma 
roeddwn i eisiau rhoi’r ffidil yn y to.”

Galwad gan ei thiwtor a wnaeth y 
gwahaniaeth. Dros y tair blynedd nesaf, 
trwy’r math o gyfarfodydd wyneb yn 
wyneb y mae’r Brifysgol Agored yn 
arbenigo ynddyn nhw, yn ogystal ag 
e-byst a galwadau ffôn, fe ddatblygodd y 
ddau berthynas gwaith werth chweil a 
helpodd i droi brwdfrydedd Lorna yn 
llwyddiant academaidd.

Enillodd traethawd terfynol Lorna y 
marc uchaf yn ei grw^ p - llwyddiant y 
mae’n ei briodoli i’w thiwtor. “Rydyn ni’n 
dal mewn cysylltiad, a phan gefais i fy 
ngradd mi ddywedodd ei fod yn 
wirioneddol falch fy mod i wedi cwblhau’r 
cwrs. Mae o’n rhan o fy llwyddiant, achos 
hebddo fo fuaswn i ddim wedi cael fy 
ngradd.”

Mae Yasar yn credu mai i Lorna y 
mae’r clod.  “Mae’n braf ei bod hi’n 
priodoli rhywfaint o’i llwyddiant i mi, ond 
mi wnaeth hi aberth fawr er mwyn ei 
haddysg,” meddai. “Mi gafodd hi’r clwyf, 
ac mi fwynhaodd ddysgu. Mae’n rhaid i 
chi wneud hynny gyda’r Brifysgol Agored, 
oherwydd mae myfyrwyr yn gyfrifol am 
eu hastudio eu hunain.

“Mae perthynas lwyddiannus yn 
meithrin uchelgais, ond mae’n stryd 
ddwyffordd,” medd Yasar. “Ond yn 
bwysicaf oll, roedd ganddi angerdd am 
ddysgu, ac mae hynny’n hanfodol i 
lwyddiant.”

Erbyn hyn yn uwch gymhorthydd 
gofal, mae Lorna eisiau parhau i astudio a 
dod yn nyrs iechyd meddwl. Ac  i’w 
thiwtor, mae llwyddiant Lorna yn wobr 
ynddo’i hun. “Mae’n fraint ac yn bleser 
cael symbylu cariad at ddysgu mewn 
cymaint o bobl,” meddai Yasar. “Hi yw’r 
enghraifft fwyaf disglair.”

WYNEB  
YN  
WYNEB
Nid yw dysgu o bell gyda’r 
Brifysgol Agored yn bell 
o gwbl, fel y dengys y 
bartneriaeth hon rhwng 
tiwtor a myfyriwr

Uchod: Tiwtor y Brifysgol Agored, Yasar Eltaf, 
gyda’i fyfyriwr Lorna Coelho
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AGOR DRWS 
GWYDDONIAETH I 
DDYSGWYR O BOB OED

Yr Athro  
Eileen Scanlon
Cyfarwyddwr Cyswllt 
(Ymchwil ac Arloesedd)
Y Sefydliad Technoleg 
Addysg

Derbyniodd yr Athro Eileen Scanlon, 
ar ran Sefydliad Technoleg Addysg 
(IET) y Brifysgol Agored, y Gadair 
Athro Brenhinol gyntaf erioed mewn 
Addysg Agored yn Ionawr 2013. Dim 
ond dwy Gadair Athro Brenhinol 
arall a ddyfarnwyd yn ystod y 
ganrif ddiwethaf, ac mae’r Sefydliad 
Technoleg Addysg yn un o ddim ond 
tair adran brifysgol erioed i dderbyn yr 
anrhydedd glodfawr hon, a ddyfarnwyd 
i nodi Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines.

Aeth 50 mlynedd heibio er pan gafodd 
y syniad o “brifysgol yr awyr” - y 

Brifysgol Agored - ei grybwyll gyntaf. 
Teimlwn fod ein gwaith mewn technoleg 
addysg wedi gwneud cyfraniad hanfodol 
dros y degawdau, felly roedd yn wefr 
i mi pan ddyfarnwyd Cadair Athro 
Brenhinol mewn Addysg Agored i’r 
Brifysgol, ac roeddwn wrth fy modd cael 
bod yn gyntaf i dderbyn y gadair hon.  
Mae’n gydnabyddiaeth wych i’r camau 
a wnaethom yn y maes hwn. Rwyf yn 
ymfalchïo fod fy uned i wedi chwarae 
rhan yn y wobr hon, sy’n cydnabod 
rhagoriaeth y Brifysgol Agored mewn 
addysg agored.

Mae’r syniad o wyddoniaeth hygyrch, 
ddiddorol yn nodwedd bwysig o waith y 
Brifysgol Agored, nid yn unig i’w myfyrwyr 
ond hefyd i’r cyhoedd yn ehangach. 
Mae’n bwysig fod pobl yn gweld sut y 
mae gwyddoniaeth yn ystyrlon ac yn 
berthnasol i’w bywydau. Rhan o’r argraff 
y mae fy uned, y Sefydliad Technoleg 
Addysg (IET) yn ei wneud yw cynnal 
ymchwil mewn dysgu sy’n cael ei wella 
gan dechnoleg - nid technoleg er ei fwyn 
ei hun, ond technoleg sy’n ysbrydoli 
athrawon a dysgwyr fel ei gilydd.

Meddyliwch am waith y Labordy 
OpenScience, menter ar y cyd rhwng 
y Gyfadran Wyddoniaeth a Sefydliad 
Wolfson. Mae’n trawsnewid agweddau at 
wyddoniaeth ymarferol - sut y gellir dysgu 

I athrawon, mae rhagolygon hyn 
yn gyffrous. Mae yna gymaint o heriau 
wrth ddysgu gwyddoniaeth ac ennyn 
diddordeb plant. Yn ein barn ni mae’n 
bwysig cysylltu profiadau plant yn 
y dosbarth gyda lleoliadau eraill, a 
chefnogi dysgu ymchwiliadol. Rydym 
wedi datblygu meddalwedd, o’r enw 
nQuire, sy’n helpu i gynllunio a chynnal 
ymchwiliadau  yn y cartref, yn yr ysgol 
neu wrth fynd. Mae’n tywys myfyrwyr 
trwy wahanol gyfnodau a chamau’r 
ymchwiliad, ac yn galluogi athrawon i 
gynllunio gweithgareddau a chefnogi 
eu myfyrwyr. Mae modd ei ddefnyddio 
i gefnogi dysgwyr trwy’r broses o 
ddatblygu a phrofi hypothesis a’u helpu 
trwy’r ymchwiliad.

Er enghraifft, rydym wedi cynnal  
prosiect peilot gydag ysgol i archwilio’r 
effaith ynys wres trefol yn Milton Keynes 
a Northampton. Gan weithio gydag 
athrawon yn defnyddio cyfuniad o 
dechnoleg symudol a sensorau, rydym 
wedi cefnogi ac ymestyn y gweithgaredd.

Mae technoleg symudol - rhwyd 
lyfrau, sensorau, recordwyr llais a stilwyr 
data - yn eich galluogi i gysylltu’r ystafell 
ddosbarth gyda gwaith maes ac astudio 
cartref. Roedd athrawon yn gweld hyn 
yn wirioneddol werth chweil ac roedd 
myfyrwyr wrth eu bodd gyda’r dull hwn 
o ddysgu. Buom yn gweithio gyda dwy 
ysgol ar y prosiect hwn, ond mae sawl 
un arall wedi dangos diddordeb yn y dull 
yma ac mae’r feddalwedd bellach ar gael 
i bawb ar y we.

Mae addysg agored yn stori o 
lwyddiant aruthrol yn y DU - mae’n 
bwysig sicrhau fod adnoddau dysgu o’r 
safon uchaf ar gael yn ehangach. Mae 
technoleg  cyfathrebu wedi rhoi llwyfan 
i ni ar gyfer dysgu o bellter ac ar raddfa 
fawr. Mae’n cyrraedd mwy o bobl ac yn 
trawsnewid dysgu.

Mae gwyddoniaeth 
hygyrch yn nodwedd 
bwysig o waith y 
Brifysgol Agored

gwyddoniaeth ar-lein gydag arbrofion 
rhithiol ac offer yn cael ei reoli o bell. Y 
dyddiau hyn does dim angen bod mewn 
labordy i gysylltu gydag offer gwyddonol 
real; gall myfyrwyr gydweithio ar 
delesgop seryddol neu ficrosgop rhithiol 
o’u cyfrifiadur, o unrhyw le yn y byd.

Un enghraifft drawiadol yw Treezilla, 
prosiect uchelgeisiol i fapio holl goed 
Prydain a chofnodi data hanfodol 
am afiechydon coed a manteision 
amgylcheddol  coed.  Mae’r Labordy 
OpenScience wedi datblygu apiau fel y 
gall pobl gyfrannu ar y prosiect ymchwil 
hwn trwy ddefnyddio technoleg symudol. 
Yn IET rydym yn cyfrannu trwy gynnal 
ymchwil ar ddysgu ymchwiliadol gyda 
chymorth technoleg mewn gwyddoniaeth.



Doedd Ray y swyddog 
carchar erioed wedi 
dychmygu y byddai ryw 
ddydd yn cyfnewid allweddi 
cell am ddesg. Mae 
bellach yn y Gwasanaeth 
Cenedlaethol Rheoli 
Troseddwyr. Dywed Ray: 
“Mae fy ngradd wedi rhoi 
dimensiwn newydd i bopeth 
rwy’n ei wneud.”

Ray Taylor LLM
Meistr yn y Gyfraith,
dechreuodd yn 2012
Llundain
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15 Belinda Daniels
Gradd agored, gan  
gynnwys Llenyddiaeth 
Saesneg yn 2013
Kingston upon Thames

Mae Belinda ar fin gwireddu 
ei breuddwyd o fod yn 
athrawes. “Mae’r Brifysgol 
Agored wedi agor fy llygaid 
i’r math o gyfleoedd a allai 
fod yn agored i mi yn y 
dyfodol.”



Dysgodd ei gwrs dylunio 
werth meddwl o’r newydd 
i David. “Roedd y pwyslais 
ar ffyrdd arloesol o ymdrin 
â phroblemau, ac roedd 
hynny’n allweddol wrth fy 
helpu i gael swydd newydd.”

David Tait
BSc (Anrh) Dylunio ac 
Arloesedd, dechreuodd yn 
2010, Caeredin
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Mae Shane yn canolbwyntio 
ar ganlyniadau cymdeithasol 
bwyd, gyda llyfr i ddod allan 
y flwyddyn nesaf. “Agorodd  
y cwrs fy meddwl i 
broblemau cymdeithasol 
maetheg mewn teuluoedd 
incwm isel.” 

Shane Jordan
Deall Maetheg Ddynol,
astudiodd yn 2012
Bryste

17
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18 Effaith ar 
fusnes

77% 75% 30,000
o fyfyrwyr yn dweud eu 
bod yn astudio er mwyn 
gwella’u rhagolygon 
gyrfa neu gyflogaeth

o fyfyrwyr y Brifysgol Agored 
mewn cyflogaeth chwe mis 
ar ol graddio*

o gyflogwyr wedi noddi 
staff i astudio gyda’r 
Brifysgol Agored

*Ffynhonnell DLHE, 2011/12
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BUSNES 
MAE 80% O’R 
FTSE 100 WEDI 
DATBLYGU 
STAFF GYDA’R 
BRIFYSGOL 
AGORED 
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20 Effaith ar 
fusnes

STEM:  
Y GENHEDLAETH 
NESAF
Yn ôl Dr Natalie Starkey mae rhagoriaeth y Brifysgol Agored mewn 
pynciau STEM – gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg– 
yn cynhyrchu gwyddonwyr o safon fyd-eang ym mhob cwr o’r byd

Efallai nad yw rhieni Dr Natalie Starkey 
yn gweld dinistr eu lawnt fel 

datblygiad gwyddonol pwysig a fydd yn 
datgelu cyfrinachau’r bydysawd, ond 
mae’n bosibl y gall eu glaswellt eto 
chwarae rhan fach mewn 
darganfyddiadau a fydd yn gerrig milltir. 

Pan oedd hi’n ifanc fe newidiodd Dr 
Starkey liw y tywyrch o wyrdd i frown 
gyda’i hymgais i greu llosgfynydd. Hwnnw 
oedd y cam cyntaf anarferol yn ei gyrfa fel 
daearegwr. A dyna’r union fath o archwilio 
ac arbrofi y mae’r Brifysgol Agored yn 
gobeithio’i feithrin yn ei myfyrwyr, boed 
hynny trwy ragoriaeth mewn dysgu STEM, 
neu trwy’r Labordy OpenScience arloesol.

Y Brifysgol Agored yw darparwr 
rhaglenni STEM ar-lein mwyaf Ewrop; mae 
ei harloesedd a’i hymchwil yn cynnwys 
pob agwedd berthnasol o addysgeg, 
gyda phwyslais cryf ar e-ddysgu. Mae ei 
huned eSTEeM yn dod ag academyddion 
STEM at ei gilydd i hyrwyddo arloesedd, 
ysgolheictod a menter at ei gilydd mewn 
dysgu agored ac o bell. 

Yn ogystal ag arwain y ffordd yn y 
defnydd o gyfryngau electroneg mewn 
dysgu pynciau STEM, yn enwedig trwy ei 
defnydd o’r Labordy OpenScience a fydd 
yn galluogi myfyrwyr i wneud 
gweithgareddau gwyddonol ymarferol 
dilys ar-lein, mae’r Brifysgol Agored hefyd 

i’r Brifysgol Agored. Yn ei gwaith ymchwil 
ers hynny mae wedi gweithio gyda 
chreigiau’r lleuad, a samplau comedau ac 
asteroidau, ac mae’n rhoi’r clod i’r 
Brifysgol Agored a’i pharodrwydd i 
fuddsoddi mewn technoleg am wneud 
hyn i gyd yn bosib.

“Roeddwn i’n defnyddio offeryn ar 
gyfer fy PhD yng Nghaeredin o’r enw  
sbectromedr mas ïoneiddiad eilaidd, neu 
SIMS,” meddai. Rydych chi’n cael 
canlyniadau gwirioneddol fanwl o 
samplau bach iawn ac mae’r Brifysgol 
Agored yn defnyddio cenhedlaeth 
newydd hynod flaengar o’r offerynnau 
hyn. Os ydych chi eisiau gwneud 
gwyddoniaeth sy’n arwain y byd rydych 
chi angen offer sy’n arwain y byd. Fe allwn 
ni gynhyrchu data gwirioneddol ryfeddol 
a chystadlu gyda labordai yn yr Unol 
Daleithiau a Japan.”

Efallai mai hi yw wyneb cyfoes 
dyfnder rhagoriaeth y Brifysgol Agored 
mewn pynciau STEM, ond mae’r gwaith 
arloesol y mae’r Brifysgol yn dal i’w 
wneud yn sicrhau fod llawer mwy o 
straeon sy’n torri tir newydd i ddod, gan 
bobl eraill tebyg iawn i Dr Starkey.     

Y Brifysgol Agored 
yw darparwr 
rhaglenni STEM  
ar-lein mwyaf Ewrop

yn dylanwadu ar ddatblygiadau dysgu 
byd-eang trwy ei phartneriaeth gydag 
academyddion o nifer o wledydd.

Mae Dr Starkey erbyn hyn yn 
Gydymaith Ymchwil Ôl-ddoethuriaeth  
mewn Gwyddorau Planedau a’r Gofod yn 
y Brifysgol Agored, llysgennad ar ran  
STEMNET, sefydliad yn cael ei ariannu 
gan Lywodraeth y DU sy’n creu cyfleoedd 
i ysbrydoli pobl ifanc mewn pynciau 
STEM, ac yn wyddonydd y gall cyfryngau 
print a darlledu droi ati i gael straeon am 
asteroidau a meteorau.

Ond mae’n dal i gofio’i harbrofion  
hap a damwain pan oedd hi’n ifanc, a’i 
hangerdd dros gemeg a’i denodd gyntaf 
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Uchod: Mae Dr Natalie Starkey yn Gydymaith Ymchwil Ôl-ddoethuriaeth  mewn Gwyddorau Planedau a’r Gofod yn y Brifysgol Agored
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22 Effaith ar 
fusnes

RHYNGRWYD
PETHAU

Mae’n edrych fel petai y gallai 
fod wedi’i lunio mewn dosbarth 

electronig ysgol: bwlch cylched glas 
bach, gyda socedau, goleuadau LED 
a dau fotwm gyda “botwm” a “sain” 
wedi’i farcio arnyn nhw. Yn y canol mae 
logo adnabyddus y Brifysgol Agored. 
A ninnau’n gyfarwydd gyda thechnoleg 
mewn pecynnau alwminiwm llyfn a 
gwydr sgleiniog, mae’n ymddangos yn 
wrthnysig o syml.

Eto mae gan y ddyfais gynnil hon - y 
SenseBoard - y potensial i gael effaith 
enfawr. Mae’n rhoi’r Brifysgol Agored, ei 
myfyrwyr, athrawon a disgyblion ysgol 

Dyfais newydd yn rhoi’r Brifysgol Agored yng 
nghanol chwyldro digidol

Uchod: Graeme George, athro yn Ysgol Ramadeg Simon Langton i Fechgyn yng Nghaergaint, gyda’i fyfyrwyr cyfrifiadureg 
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ymateb drwy adael iddynt ei raglennu. 
Ymddengys mai dim ond ein dychymyg 
sy’n cyfyngu defnyddiau Rhyngrwyd 
Pethau yn y dyfodol. Eisoes wedi cael 
patent, er enghraifft, mae potel ffisig 
ddiwifr sy’n synhwyro os nad yw cyfaint 
yr hylif wedi gostwng ac yn anfon 
negeseuon testun at y claf i’w hatgoffa i 
gymryd eu dos. Enillodd wobr fyd-eang 
am arloesedd mewn gofal iechyd yn 
gynharach eleni.

Mae’n stwff y dyfodol. Fel yr 
esboniodd James Rainsborough, a 
astudiodd Ryngrwyd Pethau ar gwrs 
TU100 “Fy Mywyd Digidol” y Brifysgol 
Agored: “Yn ogystal â chael dealltwriaeth 
‘gywir’ o dechnoleg gwybodaeth a 
chwnsela, mae’r cwrs hefyd wedi fy helpu 
i gysyniadoli nifer o syniadau am le mae 
technoleg yn anelu.”

hynny oherwydd, pan fydd y flwyddyn 
ysgol yn dechrau yn 2014, disgwylir i 
blant ysgol yn Lloegr a Chymru feistroli 
sgiliau cyfrifiadureg cynhwysfawr dan 
gwricwlwm diwygiedig. Yng Ngogledd 
Iwerddon, mae’r Adran Addysg 
yn cynllunio lefel A newydd mewn 
cyfrifiadureg a datblygu meddalwedd.

Un athro a welodd sut mae 
ymagwedd y Brifysgol Agored at 
Ryngrwyd Pethau’n ennyn brwdfrydedd 
dysgwyr iau yw Graeme George, 
Arweinydd Pwnc Cyfrifiadureg a 
Gwybodeg yn Ysgol Ramadeg Simon 
Langton i Fechgyn yng Nghaergaint. “Fe 
wnaeth fy ysgol ddechrau cymryd rhan 
gyda’r Brifysgol Agored pan sylwais 
fod myfyrwyr yn awyddus i ddeall sut 
mae cyfrifiadur yn gweithio yn ogystal 
â’r hyn mae cyfrifiadur yn ei wneud,” 
meddai. “Mae’n eu galluogi i weld diben i’r 
ddamcaniaeth a’r wybodaeth ymarferol y 
maent yn ei dysgu.”

Ennyn diddordeb busnesau

Mewn cynllun arall, mae’r Brifysgol 
Agored yn gweitho gyda phartneriaid 
busnes sylweddol yn cynnwys 
gwneuthurwyr sglodion Intel a Xively 
Cloud Services i gysylltu gydag ysgolion 
tu hwnt i ddeunydd TU100. Maent wedi 
ffurfio consortiwm Dysgu o Bell, sy’n llunio 
prosiect “Rhyngrwyd Pethau Ysgol” i fynd 
â’r cysyniad yn uniongyrchol i’r ystafell 
ddosbarth.

Ymysg yr wyth tîm sy’n cael eu 
cefnogi gan Fwrdd Strategaeth Technoleg 
a ariennir gan Lywodraeth y Deyrnas 
Unedig, dim ond Dysgu o Bell ac un arall 
sydd â “chydrannau addysgol penodol”, 
meddai Simon Napper, llefarydd y bwrdd. 
Dywed y bydd yr wyth grŵp gyda’i 
gilydd yn ymchwilio sut y gall cydweithio 
wneud ecosystem Rhyngrwyd Pethau’n 
fwy effeithlon. Cwblhaodd Dysgu o Bell 
gynllun peilot dechreuol gydag wyth ysgol 
yr haf hwn, a bydd yn ymestyn y prosiect 
drwy 2014.

Rydym eisoes wedi trwytho yn 
Rhyngrwyd Pethau. Ond dim ond 
dechrau deall ydym sut mae ein 
ffonau a chyfrifiaduron cysylltiedig  
“yn ddefnyddiol nid dim ond am 
edrych ar ffeithiau ar Wikipedia ac ar 
gyfer rhwydweithio cymdeithasol,” 
fel y dywedodd Gerd Kortuem, Athro 
Cyfrifiadureg a Chyfathrebu. “Maent yn 
offer ar gyfer deall y byd.”

Ymddengys mai dim 
ond ein dychymyg sy’n 
cyfyngu defnyddiau 
Rhyngrwyd Pethau yn 
y dyfodol

Dywedodd John Woodthorpe, 
cyd-gadeirydd y cwrs, y bu prentisiaid 
o gwmnïau rhyngwladol Capgemini a 
Visa Europe ymysg y rhai sy’n astudio 
Rhyngrwyd Pethau drwy TU100. Mae 
Rainsborough, a raddiodd ar y cwrs, yn 
gweithio yn y maes cyllid a dywedodd 
fod y cwrs wedi rhoi gwybodaeth iddo am 
y “math o fusnesau y gallwn fuddsoddi 
ynddynt pan ddaw’r bobl technoleg i 
gnocio ar fy nrws i godi arian”, yn ogystal 
â gwella ei sgiliau a’i ddealltwriaeth.

Nawr, mae’r Brifysgol Agored yn 
ymestyn nifer o strategaethau i fynd â 
photensial hynod Rhyngrwyd Pethau tu 
hwnt i’w gohort o bron 11,000 o fyfyrwyr 
sydd wedi ymrestru ar TU100 ers ei 
lansiad ym mis Hydref 2011 - ac i ysgolion 
a busnesau.

Ystyriwch benderfyniad y Brifysgol 
yr haf hwn i rannu cynnwys pecyn 
cwrs TU100 fel adnodd addysgu. Mae 

ledled Prydain ar flaen y gad gyda’r 
chwyldro digidol nesaf, a elwir yn 
“Rhyngrwyd Pethau”.

Mae’r term yn cyfeirio at dechnoleg 
a all ryngweitho gyda ni a gyda dyfeisiau 
eraill. Ym Mai 2013, roedd mwy na 
10 biliwn o ddyfeisiau yn y byd gyda 
chysylltiad diwifr. Mae darogan y bydd 
y ffigur yma’n 30 biliwn erbyn diwedd y 
ddegawd.

Mae’r SenseBoard yn gweithio 
drwy alluogi defnyddwyr i ymchwilio 
rhai o’r ffyrdd gwahanol y gall technoleg 
ein synhwyro ni a’r byd (megis sain, 
cyffyrddiad, tymheredd a gwres) ac 
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24 Effaith ar 
fusnes

SGILIAU AR 
GYFER Y 
DYFODOL
Mae’r Brifysgol Agored yn gweithio’n agos 
gyda chyflogwyr i sicrhau fod gan weithlu 
yfory’r sgiliau i wneud gwahaniaeth

Mae anghenion cyflogwyr y DU yn 
gymhleth ac yn newid trwy’r amser 

- felly hefyd y sgiliau maent eu hangen. 
Ac mae cyflogwyr eisiau eu gweithwyr 
i gael mwy na chymhwyster safonol. 
Maen nhw hefyd angen sgiliau ymarferol 
penodol i’r diwydiant, a gaiff eu cyflwyno 
mewn ffordd sy’n galluogi gweithwyr i 
ennill cyflog a dysgu ar yr un pryd. Wedi’r 
cyfan, gall effaith sicrhau’r sgiliau cywir 
fod yn enfawr - i gyflogwyr, i weithwyr ac 
i’r economi yn ehangach.

Dyma le mae’r Brifysgol Agored - 
gyda mwy na 40 mlynedd o brofiad o 
gyflenwi dysgu hyblyg - yn camu mewn. 
Gan weithio mewn partneriaeth gyda 
chyflogwyr ar draws y DU, mae’n rhoi 
sgiliau lefel uchel i fwy o oedolion nag 
unrhyw ddarparydd arall. Mae pedwar 
allan o bump cwmni FTSE 100 wedi noddi 
staff ar raglenni’r Brifysgol Agored, ac 
mae’n un o ddarparwyr mwyaf rhaglenni 
MBA yn Ewrop. Mae’n gweithio ar draws 
y sector cyhoeddus a’r sector preifat; y 
Brifysgol Agored yw datblygydd mwyaf y 
DU o nyrsys, parafeddygon a gweithwyr 
cymdeithasol mewn sefydliadau addysg 
uwch, er enghraifft.

“Mae rhai cyflogwyr wedi gofyn i mi 
beth sy’n digwydd os ydynt yn addysgu 
gweithiwr sydd wedyn yn gadael,” meddai 
Martin Bean, Is-Ganghellor y Brifysgol 
Agored. “Mae’n sicr gen i mai’r cwestiwn 
mwy yw beth fydd yn digwydd os nad 
ydych yn addysgu eich staff a’u bod yn 
aros? Os ydym yn mynd i ailadeiladu a 
chadw ein mantais economaidd, mae 
angen i ni ei wneud yn rhwyddach i’n 

gweithwyr ddatblygu sgiliau uwch fel 
y gall busnesau barhau’n gystadleuol. 
Rydym yn gweithio gyda diwydiant i 
benderfynu galw, deall bylchau sgiliau 
a chyflawni’r math o gymwysterau a all 
wirioneddol helpu i hybu twf economaidd.

Mae effaith cynyddu sgiliau 
effeithlon drwy’r Brifysgol Agored ar gyfer 
cyflogeion, a felly, drwy estyniad, ar gyfer 
cyflogwyr - yn enfawr. Mae sefydliadau’n 
gyflym iawn yn gweld newidiadau mewn 
ymddygiad a gweithgaredd unwaith 
y maent wed noddi pobl ar fodiwlau’r 
Brifysgol Agored, meddai Steve Bradley, 
Rheolwr Datblygu Corfforaethol. “Mae 
cyflogwyr yn dweud os cerddant i grŵp 
o bobl, y gallant ddweud pwy sydd 
wedi gwneud Tystysgrif y Brifysgol 
Agored mewn Rheolaeth. Maen nhw’n 
gweithredu’n wahanol, maen nhw’n 
gofyn y cwesitynau cywir. Maen nhw’n 
meddwl yn fwy trefnus, ac mae’r bobl y 
maen nhw’n eu rheoli yn sylwi ar welliant 
oherwydd fod eu sgiliau rheoli yn well.”

Yr allwedd i waith cynyddu 
sgiliau’r Brifysgol Agored yw teilwra 
ei datrysiadau i anghenion cyflogydd. 
Efallai fod cyflogydd angen cymhwyster 
hollol newydd? Gall y Brifysgol Agored 
gyflenwi yma hefyd. Ystyriwch ddiwydiant 
niwclear y Deyrnas Unedig sy’n cyflogi 
mwy na 40,000 o bobl ac sy’n cynhyrchu 
bron bumed ran trydan y wlad. Fel y 
cafodd safleoedd pw^ er niwclear hyn eu 
dadgomisiynu ac y dechreuwyd adeiladu 
rhai newydd, canfu’r diwydiant ei fod 
angen ffyrdd newydd i sicrhau fod y 
sgiliau angenrheidiol gan beirianwyr.
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Uchod: Mae Michael Lunt a Kandiece Manyan, sy’n gweithio i Magnox, yn astudio gyda’r Brifysgol Agored
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26 Effaith ar 
fusnes

Mae effaith cynyddu 
sgiliau effeithlon yn 
enfawr ar gyfer 
cyflogeion a 
chyflogwyr

“Roedd cyflogwyr yn cael 
problemau sgiliau gyda graddedigion yn 
ymuno â’r gweithlu,” esboniodd Jean 
Llewellyn, Prif Weithredwr yr Academi 
Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Niwclear 
(NSA Nuclear) a’r’ Brifysgol Agored. “Nid 
oeddent yn cael graddedigion ‘parod i’r 
gwaith’ gyda’r sgiliau roeddent eu hangen 
- yn benodol am gyfathrebu, rheolaeth 
prosiect, arweinyddiaeth tîm, 
ymwybyddiaeth fasnachol a rhai sgiliau 
niwclear technegol.”

Gyda’i gwmpas ar draws y DU, 
arbenigedd mewn peirianneg, achrediad 
corff dyfarnu a hygyrchedd uchel iawn, 
roedd y Brifysgol Agored yn bartner 
delfrydol i gynllunio a chyflwyno’r 
Dystysgrif Proffesiynoldeb Niwclear 
(CoNP). Mae’n gymhwyster saith modiwl 
sydd wedi’i osod yn llwyr yn y cyd-destun 
niwclear ac a ddatblygwyd yn llwyr o 
ymatebion cyflogwyr.

y graddedigion. Cyflawnir hyn oherwydd 
y cafodd yr holl fodiwlau eu datblygu, ac 
y cânt eu cyflenwi, o fewn cyd-destun y 
diwydiant niwclear - mae hyn yn 
wahaniaeth allweddol.”

Nid oes fawr o amheuaeth bod 
bwlch sgiliau’r DU yn broblem enfawr sy’n 
cwmpasu proffesiynau,. Yn ôl y CBI, bydd 
y DU yn methu cau ei bwlch sgiliau 
cronig os yw’n dibynnu ar gyrsiau 
traddodiadol prifysgol.

Yn hanfodol, mae gan y bwlch 
sgiliau effeithiau byd go iawn. Os nad oes 
gan gwmnïau’r DU yr arbenigedd i lansio 
cynnyrch newydd neu gynnig 
gwasanaethau newydd, bydd eu 
cystadleuwyr rhyngwladol yn gwneud 
hynny. Beth yw’r ffordd orau i gau’r 
bwlch? Nid yw’n syml. Mae mwy na 70% 
poblogaeth oedran gwaith 2020 eisoes 
yn gweithio. Ni allant gymryd amser allan 
i hyfforddi, ac efallai nad oes ganddynt y 
cymwysterau lefel mynediad sydd eu 
hangen ar gyfer y cam hyfforddi nesaf.

Cau’r bwlch

Bu Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, 
Prifysgol Abertawe a’r Brifysgol Agored 
yn cydweithio’n ddiweddar ar y llwybr 
datblygu gwybodeg iechyd yn defnyddio 
gradd sylfaen y Brifysgol Agored mewn 
Astudiaethau Proffesiynol Cyfun. Mae’r 
llwybr yn addasu fframwaith gradd 
sylfaen presennol ar gyfer cyd-destun 
penodol gwybodeg GIG. Mae’n faes 
pwysig tu hwnt. Mae symud cofnodion 
cleifion o rai papur i rai electronig yn 
codi cyfres newydd gyfan o broblemau 
- megis preifatrwydd - ac yn galw am set 
sgiliau cyfoes.

“Mae cyflogwyr y GIG eisoes yn 
gweld ei fod yn adeiladu hyder yn eu 
staff,” meddai Mark Palmer, aelod o 
dîm datblygu’r Brifysgol Agored yng 
Nghymru, a fu’n gweithio ar lunio’r 
cwrs. Mae o leiaf un myfyriwr wedi cael 
dyrchafiad drwy’r hyder a roddodd 
yr hyfforddiant iddi. Mae’n adeiladu 
teyrngarwch a chadw staff hefyd. Gall 
staff weld nad yw eu gyrfa yn mynd i aros 
yn ei unfan oherwydd nad oes ganddynt 
gymhwyster.” Mae hyblygrwydd y cwrs 
hefyd wedi gwneud cyfraniad sylweddol 
i annog mwy o fenywod i gymryd rhan 
mewn maes lle’r oedd y mwyafrif helaeth 
yn ddynion.

Ychydig o bethau sy’n sicr mewn 
hinsawdd economaidd sy’n newid yn 
gyflym. Ond nid oes unrhyw amheuaeth 
y bydd canlyniad cadarnhaol i gau 

DATBLYGU 
ARWEINWYR
Mae hyblygrwydd yn hanfodol yn y 
diwydiant trafnidiaeth. Mae First Group 
ccc, cwmni cludiant teithwyr daear, yn 
cyflogi tua 120,000 o bobl yn y Deyrnas 
Unedig a Gogledd America gyda 
refeniw blynyddol o fwy na £6 biliwn. 
Mae wedi noddi myfyrwyr yn y 
Brifysgol Agored am fwy na 10 
mlynedd ac mae’n awr yn cynnig 
rhaglen i raddedigion, yn cynnwys 
MBA a ariannwyd yn llawn gan y 
Brifysgol Agored.

Mae natur y diwydiant trafnidiaeth 
yn golygu fod rheolwyr graddedig yn 
gweithio shifftiau ac yn teithio’n aml. 
Mae cymysgedd y Brifysgol Agored o 
ddysgu, wyneb-i-wyneb ar ar-lein, yn 
golygu y gall staff ffitio eu huwchsgilio 
o amgylch eu gwaith a’u 
hymrwymiadau bywyd.

Ni fyddai cwrs ystafell ddosbarth 
traddodiadol bob nos Fercher yn 
gweithio i First Group, esboniodd Kay 
Devine, rheolwr recriwtio 
graddedigion. “Unwaith mae ein staff 
wedi gorffen MBA y Brifysgol Agored, 
o’i gyfuno gyda’r profiad y maent 
eisoes wedi’i gael gyda ni, mae’n eu 
rhoi mewn sefyllfa wych i ddatblygu’n 
gyflymach,” meddai Devine. “Mae’n 
ffordd wych o ddatblygu ein cynllun 
olyniaeth arweinyddiaeth a chadw ein 
staff talentog.”

“Yr adborth gan gyflogwyr yw y bu 
datblygu sgiliau meddal’ yn y cyd-destun 
niwclear yn rymus iawn,” meddai 
Llewellyn. “Bu’r myfyrwyr cyntaf yn 
peilota’r cwrs yn 2012 a hyd yma yn 2013, 
mae 60 o bobl wedi cofrestru ar gyfer y 
cwrs. Mae hwn yn ddechreuad addawol 
iawn ar gyfer maes arbenigol fel 
niwclear.”

Hyd yma mae’r contractydd 
rheolaeth a gweithrediadau niwclear 
Magnox wedi ymrestru mwy na 30 o 
raddedigion ar y cwrs ac mae Mandy 
Walker, Rheolwr Dysgu a Datblygu, yn un 
o blith y cyflogwyr sy’n ei ganmol: “Mae’r 
CoNP yn rhan bwysig mewn rhaglen 
datblygu proffesiynol gyflym ar gyfer ein 
graddedigion potensial uchel. Yr hyn sy’n 
gwneud y rhaglen yn wahanol i rai eraill 
yw ei gallu i’n cefnogi wrth ddatblygu a 
meithrin ‘proffesiynoldeb niwclear’ o fewn 

bwlch sgiliau’r Deyrnas Unedig. “Ein 
cenhadaeth yw ‘bod yn agored i bobl, 
lleoedd a syniadau’,” meddai Martin 
Bean, Is-Ganghellor y Brifysgol Agored. 
“Rydym yma i helpu gweithleoedd heddiw 
i dyfu, datblygu a sicrhau llwyddiant.” O’r 
diwydiant niwclear i’r GIG, mae cyflogwyr 
a’r Brifysgol Agored yn sicrhau fod sgiliau 
gwirioneddol yn gwneud gwahaniaeth. 
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ARWAIN Y FFORDD YN 
Y SECTOR CYHOEDDUS

Yr Athro Jean Hartley
Athro mewn Arweinyddiaeth 
Gyhoeddus, Adran 
Arweinyddiaeth Gyhoeddus a 
Menter Gymdeithasol, Ysgol 
Fusnes y Brifysgol Agored

Yma yn y Brifysgol Agored, mae grw^ p 
ymroddedig o academyddion o fewn 

Adran Arweinyddiaeth Gyhoeddus a 
Menter Gymdeithasol (PuLSE) yr Ysgol 
Fusnes yn ymchwilio’r sbectrwm o 
sefydliadau cyhoeddus a thrydydd 
sector. 

Drwy’r broses yma, mae 
academyddion y Brifysgol Agored yn 
dylanwadu ar ystod eang o gyrff 
cyhoeddus - o garchardai, heddluoedd 
ac ysbytai, i awdurdodau lleol a 
llywodraeth ganolog - a phob math o 
arweinwyr, yn cynnwys prif weithredwyr, 
gwleidyddion, meddygon, rheolwyr 
cyhoeddus, swyddogion undebau llafur, 
arweinwyr eglwysig a dinasyddion.

Mae’r gwaith yma’n bwysig iawn. 
Mae gwasanaethau cyhoeddus gwych 
angen arweinyddiaeth wych. Ac mae 
arweinyddiaeth wych angen gwell 
ddealltwriaeth o ba fathau o 
arweinyddiaeth mae’r sector cyhoeddus 
ei angen. Os ceisiwch ddatrys problemau 
mewn ffordd rhy syml - newid arweinwyr, 
er enghraifft - gall hyn achosi problemau 
mewn mannau eraill. Dechreuodd fy 
niddordeb mawr mewn arweinyddiaeth 
gyhoeddus pan ddechreuais ymchwil 
gweithredu gydag awdurdod lleol mawr 
oedd yn wynebu her ailstrwythuro 
sylweddol ac angen llunio hunaniaeth 
newydd. Roedd yn ddiddorol iawn gyda 
llawer o wahanol safbwyntiau ac 
agendâu.

Mae angen arweinydd eithriadol i 
fwynhau cymhlethdod mawr rhai 
problemau cyhoeddus. O’r argyfwng 
ariannol byd-eang i newid hinsawdd, 
gwella gofal iechyd, rhedeg system dreth 
deg ac adsefydlu carcharorion, ni fydd 
pawb yn cytuno sut i fynd i’r afael â heriau 
o’r fath. Ac yn aml ni all llywodraethau a 
gwasanaethau cyhoeddus ddatrys y 
problemau hyn ar eu pen eu hunain, felly 
gall fod yn rhaid i arweinwyr gynnwys 
partneriaid busnes neu grwpiau 
cymunedol, neu annog dinasyddion i 
newid eu hymddygiad. Wrth ochr y sgiliau 
cydweithio meddalach angenrheidiol, 

Mae ein gwaith weithiau’n mynd â ni i 
feysydd anodd, dadansoddi trasiedïau 
megis marwolaethau diangen cleifion 
mewn ysbytai, gweithio allan sut i rwystro 
hyn rhag digwydd eto a chynghori’r 
llywodraeth ar sut i wella diogelwch 
cleifion.

Mae arweinwyr cyhoeddus yn 
hollbwysig wrth gefnogi staff a’u helpu i 
wella gofal cleifion. Mae’n rhaid iddynt 
ganfod ffyrdd i ysbrydoli staff a 
chyfathrebu’r hyn y gall gofal iechyd ei 
gyflawni, ac annog pawb i berfformio eu 
gorau glas.

Roedd fy ymchwil diweddaraf yn 
archwilio sgiliau “craffter gwleidyddol” 
mwy na mil o weision cyhoeddus lefel 
uwch a lefel ganolig yn y DU, Awstralia a 
Seland Newydd. Fe wnaethom edrych ar 
arweinwyr gan weithio gyda gwleidyddion 
etholedig ac ystod eang o randdeiliaid 
megis asiantaethau partner, busnes, y 
cyfryngau a’r cyhoedd.

Caiff gwleidyddiaeth weithiau ei weld 
fel gair brwnt i’w osgoi gan weithwyr 
proffesiynol, ond mae gan y rhai y 
gwnaethom eu cyfweld ddealltwriaeth 
gadarnhaol o’i ddiben - mae’n allweddol 
i’w llwyddiant fel rheolwyr wrth ddatrys 
gwrthdaro a chael gwaith wedi’i wneud 
tra’n cydnabod awdurdod ffurfiol 
gwleidyddion etholedig.

Mae craffter gwleidyddol yn cynnwys 
sgiliau personol a rhyngberosnol a hefyd 
y gallu i “ddarllen” pobl a sefyllfaoedd, 
adeiladu aliniad a chynghreiriau, a chael 
ymdeimlad o gyfeiriad strategol a sganio. 
Mae ein canfyddiadau’n neilltuol o 
berthnasol ac amserol o gofio fod rôl 
gweision cyhoeddus a’u perthynas gyda 
gwleidyddion yn ffocws nifer o 
drafodaethau polisi cyfredol yn y DU.

 Mae gwledydd heb lywodraeth 
dda a gwasanaethau cyhoeddus yn ei 
chael yn anodd yn economaidd ac yn 
gymdeithasol. Mae’n ffynhonnell 
bodlonrwydd mawr i mi fod fy ngwaith yn 
cael effaith yn y byd go iawn a gall helpu i 
greu cymdeithas well. 

Mae ein gwaith yn 
cael effaith yn y byd 
go iawn a gall helpu i 
greu cymdeithas well

mae angen i arweinwyr cyhoeddus 
wybod sut i fod yn gadarn, sut i negodi’n 
egnïol, ac ni allant fforddio encilio rhag 
gwrthdaro.

Dyma lle daw’r Brifysgol Agored i 
mewn. Ymchwiliwn sut mae arweinwyr yn 
arwain, yn yr hyn sy’n aml yn 
amgylchiadau cymhleth a chynhennus. 
Mae angen i arweinwyr cyhoeddus 
arwain o fewn cyd-destun democrataidd. 
Mae’n fwy na dim ond rhedeg sefydliad 
effeithlon - mae dimensiwn 
cymdeithasegol a moesol, ac mae angen 
i’w llwyddiannau fod er y budd 
cyhoeddus. Ni allwch arwain yn syml 
drwy wneud cyfreithiau neu gyhoeddi 
diktat. Mae angen ennyn brwdfrydedd, 
negodi ac ysbrydoli i gael cefnogaeth 
dinasyddion, busnesau a chymunedau i 
gymryd rhan.



28 Jamie Whysall
Astudiaethau Amgylcheddol,
graddiodd yn 2013
Peak District

“Nid oes unrhyw ffordd 
y byddwn yn y sefyllfa 
yma heb y Brifysgol 
Agored”, meddai Jamie, a 
ychwanegodd saith mlynedd 
o astudiaeth at y profiad 
rheoli a gwirfoddol oedd 
ganddo eisoes a sicrhau ei 
“swydd ddelfrydol” gyda 
Natural England.



Dros 12 mis, cafodd Emma ei 
phumed plentyn a chwblhau 
traean o’i gradd ar ei ffordd 
i ddod yn athrawes. “Bu’n 
her, ond alla’i ddim argymell 
digon arno.”

Emma Sargent
BSC (Anrh)
graddiodd yn 2012
Gogledd Cymru
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Fel hyfforddydd athrawon yn 
y 1970au, a rhan o grŵp o 
raddedigion cyntaf y 
Brifysgol Agored, mae 
Freddie yn canmol cwrs y 
Brifysgol Agored am ei 
wneud yn “athro gwahanol a 
gwell”.

Freddie Lavender
BA Addysg
graddiodd yn 1973
Bedford
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31 Rhoddodd ei hastudiaethau 
gyda’r Brifysgol Agored hwb 
i yrfa Amanda fel swyddog 
lles addysg. “Mae gen i 
fwy o hyder nawr; mae’n 
cael effaith wirioneddol 
gadarnhaol ar y teuluoedd 
rwy’n delio gyda nhw.”

Amanda Davidson 
BA (Anrh) mewn  
Gwaith Cymdeithasol,
graddiodd yn 2013
Belfast
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32 Effaith ar  
y byd

7m1500500k
lawrlwythiad o’r 
Brifysgol Agored ar 
iTunes U o’r tu allan i’r 
Deyrnas Unedig

o fenywod ifanc wedi 
ymrestru ar brosiect 
Mynediad i Addysgu 
Malawi

o athrawon a myfyrwyr 
o 10 gwlad yn Affrica 
yn defnyddio’r 
deunyddiau a 
gynhyrchwyd gan 
TESSA (Addysg 
Athrawon yn Affrica 
Is-Sahara)
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7m
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34 Effaith ar  
y byd

P’un ai ydych wedi 
ymrestru ar gwrs ai 
peidio, mae’r Brifysgol 
Agored yn rym dros 
newid addysgol

DYSGU AR  
GYFER PAWB, 
UNRHYW LE

Dychmygwch ddarparydd addysg 
gyda mwy na phum miliwn o 

ddysgwyr yn cymryd rhan mewn gwersi 
bob blwyddyn. Nawr dychmygwch nhw 
heb fod yn eistedd mewn neuadd 
ddarlithio ond ar drenau neu fysus, yn 
gwisgo ffonau clust ac yn edrych ar ffôn 
symudol wrth iddynt deithio i’r gwaith; 
neu o flaen cyfrifiadur yn eu cartref, 
gydag aelodau o’r teulu yn edrych aros 
eu hysgwyddau. Gallent fod yn Nulyn, 
Denver neu Dubai, ac mae mwy na 
hanner o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig.

Dyma realaeth cynnig dysgu 
am ddim Y Brifysgol Agored, lle 
mae’r Brifysgol Agored yn rhannu ei 
harbenigedd gyda miliynau ym mhob 
rhan o’r byd nad ydynt wedi ymrestru’n 
ffurfiol fel myfyrwyr. Ac mae technoleg yn 
dal i ymestyn y ffyrdd y mae’r Brifysgol 
yn ymgysylltu gyda’r cyhoedd. Mae 
hynny oherwydd bod cenhadaeth y 
Brifysgol Agored i addysgu’r cyhoedd 
a gwella bywydau am fwy na dim ond 
defnyddio’r rhyngrwyd i “wthio” cynnwys 
allan i ddefnyddwyr. Mae hefyd yngly^n 
ag adeiladu rhwydweithiau a chronfeydd 
data sy’n “tynnu” pobl i mewn, gan 
eu gwahodd i gyfrannu eu profiad, 
cywreinrwydd ac arbenigrwydd eu 
hunain.

Drwy wneud hynny, mae’n agor 
drws i addysg bellach i lawer na fyddai 
efallai fel arall byth wedi canfod eu 
ffordd trwodd. Maent yn cael mynediad 
i gynnwys y Brifysgol Agored drwy 
OpenLearn,  gwefan bwrpasol y Brifysgol  
(a fu â mwy na phum miliwn o ymwelwyr 
yn 2012/13), iTunes U (a ddefnyddiwyd 
63 miliwn o weithiau i lawrlwytho 
deunyddiau’r Brifysgol Agored hyd yma) 
ac ar YouTube (lle mae 85% o’r rhai sy’n 

edrych ar gynnwys y Brifysgol Agored 
yn dod o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig). 
Ar gyfer y rhan fwyaf, bydd y wybodaeth 
honno’n syml yn cyfoethogi eu bywydau. 
Ond ar gyfer 10% o’r rhai sy’n ymweld ag 
OpenLearn, er enghraifft, bydd yn arwain 
at ymchwiliad ffurfiol am astudiaeth uwch 
gyda’r Brifysgol Agored.

“Un peth gwirioneddol gyffrous 
am YouTube yw bod proffil demograffig 
y rhai sy’n dod o hyd i ni yno mor eang 
ac amrywiol,” meddai Andrew Law, 
Cyfarwyddwr Uned Cyfryngau Agored y 
Brifysgol. “Rydym yn cyrraedd miliynau 
o bobl bob blwyddyn. Nid oes unrhyw 
fewngofnodi, dim ymuno â chlwb. Mae 
hyn oherwydd bod siarter y Brifysgol 
Agored yn dweud mai ein gwaith ni 
yw ennyn diddordeb y cyhoedd mewn 
dysgu. A fy niffiniad o’r cyhoedd? Unrhyw 
un sydd eisiau dysgu.

Prifysgol yr awyr

Nid cyd-ddigwyddiad yw hi fod 
Law yn sôn am siarter 1969 y Brifysgol 
Agored wrth ddisgrifio ei chynnig 
digididol. Er nad oedd y rhyngrwyd fel y 
gwyddom amdani yn bodoli bryd hynny, 
mae hynny oherwydd i hanfod hunaniaeth 
y Brifysgol Agored fel “prifysgol yr awyr” 
gael ei goleddu o’r dechrau cyntaf. Ond 
ddegawdau cyn dechreuad swyddogol 
y Brifysgol, ysgrifennodd JC Stobart, 
Cyfarwyddwr Addysg y BBC, femo 
yn 1926 yn hyrwyddo creu “prifysgol 
ddiwifr”. Yn yr ystyr “radio” yr oedd y 
“diwifr” hwnnw wrth gwrs, ond heddiw 
mae’r cysyniad wedi teithio’r cylch llawn 
gyda chynnwys yn cael ei ledaenu i 
fyfyrwyr a’r cyhoedd a hefyd yn cael ei 
gyflwyno drostynt dros ryngrwyd ddiwifr.

Ar y dde: Mae’r Athro Jonathan 
Silvertown yn arwain prosiect iSpot, 
sy’n annog y cyhoedd i ddynodi a 
rhannu delweddau o’r byd naturiol.
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36 Effaith ar  
y byd

ADNODD  
SAFON BYD
Cafodd y cronfeydd data Profiad 
Darllen (RED) a Dysgu (LED) £800,000 
o gyllid yr un gan y Cyngor Ymchwil 
Celfyddydau a Dyniaethau. Fel 
yr esboniodd Dr Edmund King, 
Cydymaith Ymchwil RED, mae’r ddau 
gynllun hyn yn “casglu unrhyw ddarn 
o dystiolaeth sy’n bodoli unrhyw le” o 
bobl yn darllen neu’n gwrando.

Felly os ydych wedi dod ar draws 
darn o destun sy’n cynnwys disgrifiad 
o unigolyn yn darllen neu’n gwrando ar 
gerddoriaeth, gallwch fynd i dudalen 
gartref RED neu LED a rhoi’r testun ei 
hunan a disgrifiad ohono, yn cynnwys 
manylion megis data a lleoliad. Mae 
ffynonellau preifat a heb eu cyhoeddi 
yn cael eu gwerthfawrogi’n arbennig, 
ac mae’r cyfraniadau yn ymuno 
â chronfa ddata ar-lein enfawr a 
chwiliadwy o gofnodion tebyg, adnodd 
sy’n werthfawr i ymchwilwyr ar draws 
y sbectrwm, yn cynnwys o lawer o 
brifysgolion eraill.

Dywedodd Dr Helen Barlow, 
Cydymaith Ymchwil LED, fod y 
cyhoedd yn hanfodol i lwyddiant y 
cronfeydd data. “Gallant ein helpu 
mewn nifer o ffyrdd, er enghraifft drwy 
gyflwyno ffynonellau na wyddom 
amdanynt ac na fyddem byth yn gallu 
eu canfod fel arall: pethau fel llythyrau 
teulu a dyddiaduron heb eu cyhoeddi.”

Ystyriwch iSpot, gwefan sy’n torri tir 
newydd ar gyfer rhannu delweddau ac 
adroddiadau am weld pethau o’r byd 
naturiol - popeth o adar a gloÿnnod byw i 
goed a ffyngau - a grëwyd gan Jonathan 
Silvertown, Athro Ecoleg y Brifysgol 
Agored. Mae’r egwyddor yn un syml. Os 
ydych wedi gweld rhywogaeth 
anghyfarwydd, rydych yn lanlwytho 
ffotograff ar y safle, gan nodi lle a phryd 
y’i gwelsoch. Caiff wedyn ei adnabod 
gan ddefnyddiwr iSpot arall, a all fod yn 
byw unrhyw le yn y byd. Rydych chi’n 
cael gwybod beth ydyw ac mae cronfa 
ddata iSpot yn cael un darn arall o 
wybodaeth sy’n helpu i adeiladu map 
byd-eang o ddosbarthiad rhywogaethau.

“Tyfodd iSpot allan o syniad y dylem 
droi’r pellter rhwng myfyrwyr o fod yn 
anfantais i’r Brifysgol Agored i fod yn 
ased,” esboniodd yr Athro Silvertown. 
“Nid oedd neb wedi rhoi cynnig ar hyn o’r 
blaen, ac nid oedd yn amlwg y byddai’n 
gweithio.”

Yn anffodus, gwelodd eraill yr 
addewid yn ei wyddoniaeth cyrchu tyrfa, 
a gyda grant gan y Gronfa Loteri Fawr, 
sefydlwyd iSpot. (“Y bwriad oedd ei alw 
yn Arsyllfa Bioamrywiaeth”, cyfaddefodd 
yr Athro Silvertown, “ond fe wnes 
sylweddoli’ mewn dim o dro fod angen 
enw gwell”).

gyfer ein myfyrwyr a’n defnyddwyr. Mae 
hefyd yn fan profi ar gyfer technoleg 
addysgol newydd a labordy lle gallwn 
ddysgu am ddysgu.”

Mae’r Brifysgol Agored yn gwahodd 
y cyhoedd i ddysgu a defnyddio, a hefyd 
i addysgu a rhannu a gwelir hyn mewn 
dau brosiect sy’n ategu ei gilydd yn 
ymwneud â darllen a gwrando (gweler y 
blwch ar y dde). Yn ganolog i’r cronfeydd 
data Profiad Darllen a Gwrando (RED a 
LED) sy’n denu sylw addysgwyr o dramor 
sydd â diddordeb mewn datblygu eu 
sefydliadau cenedlaethol cyfatebol eu 
hunain, mae’r hyn a ddisgrifir gan Dr 
Edmund King, Cydymaith Ymchwil RED, 
fel “cred mewn ‘hanes o’r bôn’ a phwerau 
deallusol pobl gyffredin.”

Mae cynllun cronfa ddata arall yn 
mynd ymlaen mewn partneriaeth gyda 
sefydliadau eraill sydd â chenhadaeth i 
addysgu a chyfareddu: amgueddfeydd 
ac orielau. Mae Archif Celfyddydau 
Agored y Brifysgol Agored, dan 
arweiniad yr Athro Gill Perry, yn casglu, 
storio a rhannu digwyddiadau unigol 
megis sgyrsiau curadur, cyfweliadau 
gydag artistiaid, seminarau a diwrnodau 
astudio. Mae’r canlyniad yn adnodd 
ddiguro ar gyfer y rhai sy’n astudio gyda’r 
Brifysgol, meddai, “ond rydym hefyd yn 
ymestyn allan nid yn unig at ein 
hetholaeth o fyfyrwyr ond ymhell tu hwnt i 
hynny”. Cafodd yr archif ymwelwyr o fwy 
na 100 gwlad. 

Cynigion ategol

Dywedodd Dr Caroline Ogilvie, Pennaeth 
Darlledu’r Brifysgol Agored, yn ogystal â 
gyrru cyfresi dogfennol arweiniol megis 
y Frozen Planet, fod y brifysgol hefyd yn 
defnyddio fformatau fydd yn cyrraedd 
cynulleidfaoedd gwahanol megis cyfresi 
poblogaidd iawn  y BBC Stargazing Live 
ac Airport Live yn 2013 neu Health Check 
ar Wasanaeth y Byd. Pan fydd y rhaglenni 
hyn hefyd yn gwahodd pobl i gael mwy 
o wybodaeth, bydd hyd at hanner miliwn 
o ymwelwyr y flwyddyn yn gwneud 
hynny drwy ymweld â safleoedd ar-lein y 
Brifysgol Agored.

I rai, bydd y daith honno’n eu 
harwain yr holl ffordd at gwrs gradd 
ffurfiol. Dywedodd Mr Niall Sclater, 
Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu y 
Brifysgol, fod cynigion ffurfiol ac anffurfiol 
y Brifysgol Agored bob amser wedi 
ategu ei gilydd. Ond mae’r dyfodol yn 
dod ag arloesedd arall eto: MOOCs a 
FutureLearn, hybrid rhwng y cyfleoedd 

Mae cenhadaeth y 
Brifysgol Agored i 
addysgu’r cyhoedd 
a gwella bywydau 
am fwy na dim ond 
gwthio cynnwys

Heddiw, mae’r 30,000 sy’n 
defnyddio iSpot wedi gwneud mwy na 
275,000 arsylwad o 18,000 rhywogaeth, a 
chafodd 96% o’r cyfan a anfonwyd eu 
hadnabod. “Weithiau mae pobl yn gofyn i 
mi pam mai’r Brifysgol Agored yn hytrach 
nag amgueddfa fawr neu sefydliad 
bywyd gwyllt sy’n rhedeg iSpot”, 
meddai’r Athro Silvertown. “Mae’r rheswm 
yn syml: mae iSpot am fwy na dysgu ar 

yn-eich-amser-eich-hun a gynigir gan 
OpenLearn a’r prosiectau cronfa ddata, a 
chwrs gradd llawn gydag achrediad.

“Lle bynnag y mae pobl, dyna ble’r 
ydym eisiau bod, yn cynnig ffyrdd iddynt 
ddysgu”, meddai Andrew Law o’r Uned 
Cyfryngau Agored. “Dyna beth mae’r 
Brifysgol Agored yn ei wneud.”
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CYFLWYNO 
NEGES  
FYD-EANG
Cymerodd prosiect ffilm 
Why Poverty? bedair 
blynedd, ac roedd ei 
gyrraedd byd-eang yn 
wirioneddol ryfeddol.

Uchod: Delwedd o Dde Affrica, un o 
wyth rhaglen ddogfen yn edrych pam 
fod tlodi’n bodoli.

Rydym yn gyfarwydd â gweld 
delweddau o dlodi ar sgrin ein setiau 

teledu, ond mae cyfres newydd o ffilmiau 
a gynhyrchwyd gan y Brifysgol Agored 
a’r BBC wedi rhoi’r pwnc yn ôl ar yr 
agenda ar y lefel uchaf un, sy’n dyst o 
ymrwymiad y Brifysgol Agored i addysg 
a chyfiawnder cymdeithasol.

Cafodd wyth rhaglen ddogfen yn 
rhoi sylw i wledydd o bob rhan o’r byd 
eu comisiynu gan wneuthurwyr ffilm 
adnabyddus fel rhan o brosiect “Pam 
Tlodi?” yn ogystal â 30 ffilm fer gan 
dalentau newydd.

“Nod y prosiect oedd creu dialog 
pam fod tlodi’n bodoli, yn ogystal â dull 
i bobl ei ddefnyddio i barhau’r dialog 
hwnnw,” meddai Dr Helen Yanacopulos, 
Ymgynghorydd Academaidd y 
prosiect. “Wrth ofyn y cwestiwn heriol 
‘pam tlodi?’, mae’r ffilmiau’n cysylltu 
tlodi gyda phrosesau byd-eang 
newidiadau economaidd, gwleidyddol a 
chymdeithasol a’r dewisiadau bob dydd 
a’r ansicrwydd sy’n ein hwynebu i gyd. 
Lansiwyd y prosiect yn y Cenhedloedd 
Unedig i ddechrau, felly roedd cysylltiad 
polisi gyda hyn.”

O olwg tu ôl i’r llenni ar ymgyrch 
30 mlynedd Bob Geldof a Bono i ddileu 
tlodi, a stori deimladwy menywod 
anllythrennog yn dod yn beirianwyr solar, 
i ffilmiau’n ymchwilio effaith cwmnïau 
rhyngwladol yn Zambia a phreifateiddio 

addysg yn Tsieina, rhoddodd y gyfres 
sylw i ystod amrywiol o leisiau o bob rhan 
o’r byd gan fod yn sbardun i drafodaeth 
newydd am dlodi cyfoes.

Dangoswyd y ffilmiau ar sianeli 
cenedlaethol mwy na 200 o wledydd o 
amgylch y byd ym mis Tachwedd 2012, 
gyda chynulleidfa fyd-eang bosibl o fwy 
na 300 miliwn. Cafodd sianel YouTube 
fwy na miliwn trawiad yn y chwe mis 
cyntaf; roedd 30,000 o danysgrifwyr a 
mwy na 35 miliwn o negeseuon trydar yn 
fyd-eang.

Yn Nenmarc, er enghraifft, 
edrychodd tua thraean o 5.6m o 
boblogaeth y wlad y ffilmiau pan 
ddangoswyd hwy ar y teledu, gyda 50 y 
cant o boblogaeth Gwlad yr Iâ yn gwylio. 
Yn Tsieina, lawrlwythodd 2.6 miliwn 
o bobl y rhaglenni, edrych arnynt ac 
anfon negeseuon trydar am y cynnwys. 
Fel canlyniad enillodd y prosiect wobr 
bwysig Peabody am ragoriaeth mewn 
darlledu gwasanaeth cyhoeddus, ac ers 
eu lansio mae’r ffilmiau wedi ysbrydoli 
cyfres benodol ar gyfer y Deyrnas 
Unedig dan y teitl “Living with Poverty.”

“Pwysleisiodd y gyfres yma fod 
materion strwythurol tu ôl i dlodi, ac mai 
yno mae llawer o’r problemau,” meddai 
Dr Yanacopulos. “Os nad ydym yn newid, 
ni fydd y pethau hynny’n gwella. Cael 
y drafodaeth allan yna yw’r effaith yr 
oeddem yn gobeithio amdano.
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Mae pob myfyriwr wedi profi’r 
rhwystredigaeth o ddod o hyd i 

bapur sy’n berthnasol i’w hymchwil, a 
gweld wedyn fod yn rhaid iddynt dalu 
tanysgrifiad drud i weld y ddogfen i 
gyd. Fodd bynnag, mewn blynyddoedd 
diweddar bu symud sylweddol tuag at 
fynediad agored, gan wneud cynnwys 
nifer enfawr o bapurau academaidd ar 
gael i’w hailddefnyddio am ddim.

Mae’r Brifysgol Agored yn arwain 
wrth greu technoleg sy’n hyrwyddo’r 
diwylliant yma o rannu gwybodaeth. Er 
bod yn awr lawer iawn o allbwn ymchwil 
ar gael dan gytundebau mynediad 
agored, rydych angen cyfleuster 
chwilio dibynadwy ac effeithiol i ganfod 

disgrifiadau cynnwys - i gyrchu papurau 
tebyg sydd ar gael yn rhad ac am ddim.

Esboniodd Peter Knoth, Cydymaith 
Ymchwil y Brifysgol Agored a grëodd 
CORE, ei fod yn arf hanfodol ar gyfer 
ymchwilwyr a hefyd ddatblygwyr 
meddalwedd. “Gellir defnyddio corpws 
enfawr CORE o wybodaeth sydd ar 
gael yn rhad ac am ddim i ysgrifennu 
meddalwedd a all, er enghraifft, helpu i 
drefnu dogfennau yn ôl y cyfansoddion 
cemegol y sonnir amdanynt mewn 
erthyglau ymchwil, neu ddarganfod 
perthynas rhwng genynnau ac 
afiechydon mewn papurau meddygol.”

Dywedodd ei fod yn gam pwysig 
wrth symud o’r hen fodel cyhoeddi 
ysgolheigaidd cyfyngedig i ddiwylliant 
o agored a rhannu gwybodaeth fydd yn 
nodweddu’r dyfodol.

Ac mae’n llawer mwy na dim 
ond peiriant chwilio. Mae gallu 
CORE i “gloddio testun” neu gynnal 
dadansoddiad dwfn o gynnwys, yn 
golygu y gall amlygu cysylltiadau rhwng 
meysydd o ymchwil a all ymddangos yn 
wahanol - croesbeilliad syniadau sy’n rhoi 
lle canolog i’r Brifysgol Agored mewn rhai 
darganfyddiadau a datblygiadau cyffrous.

MYNEDIAD 
AGORED
Mae’r Brifysgol Agored yn 
hyrwyddo gwybodaeth am 
ddim i bawb

amgennau ansawdd uchel a rhad ac am 
ddim i’r deunydd tu ôl i’r waliau talu. Mae 
CORE (‘COnnecting REpositories’), grw^ p 
o dechnolegau a gafodd eu datblygu 
ers 2011 yn Sefydliad Cyfryngau 
Gwybodaeth y Brifysgol Agored, yn union 
hyn.

Mae CORE yn galluogi defnyddwyr 
i chwilio miliynau o gyhoeddiadau 
mewn storfeydd ymchwil a chyfnodolion 
mynediad-rhad-ac-am-ddim ym mhob 
rhan o’r byd, ac mae eisoes yn profi’n 
boblogaidd iawn, gyda mwy na 500,000 
ymweliad bob mis i’w wefan. Cafodd ei 
fabwysiadu gan nifer o sefydliadau proffil 
uchel, megis y Llyfrgell Ewropeaidd ac 
UNESCO, a chaiff ei restru ymysg deg 
uchaf y peiriannau chwilio academaidd 
gan JISC, hyrwyddwr technolg 
gwybodaeth y sector addysg.

Er nad yw peiriannau chwilio 
academaidd masnachol yn gwahaniaethu 
rhwng cynnwys am ddim a chynnwys 
tanysgrifiad yn unig, bydd defnyddwyr 
CORE yn gweld mai dim ond papurau 
am ddim y mae eu canlyniadau chwilio 
yn eu cynnwys. Pan fydd y dechnoleg 
yn dynodi papur addas sydd tu ôl i fur 
talu, bydd yn defnyddio metadata - y 
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ADEILADU CYFALAF DYNOL 
YN AFFRICA AC ASIA

Daniel Nti 
Cyfarwyddwr Datblygu 
Rhyngwladol, Swyddfa 
Datblygu

Bu gan y Brifysgol Agored ymrwymiad 
i ddatblygiad rhyngwladol am fwy na 

dau ddegawd, ac un o’i manteision 
mwyaf yw’r ffordd y gallwn ddarparu 
datrysiadau ar raddfa lle mae mwyaf eu 
hangen.

Mae Affrica, er enghraifft, angen 
mwy na thair miliwn o athrawon erbyn 
2015, ac India angen mwy na miliwn. 
Mae’n rhaid i Ethopia ddiweddaru 
hyfforddiant ei 30,000 o weithwyr ymestyn 
iechyd. Mae’r rhain yn rhifau uchel, felly 
sut y gall y gwledydd hyn gyrraedd y 
targedau yma?

Dyma ble mae gan y Brifysgol 
Agored effaith enfawr, gan gyflenwi 
gwaith ansawdd uchel a rhaglenni mewn 
ysgolion, a yrrir gan ein cenhadaeth 
cyfiawnder cymdeithasol. Rydym yn 
arbenigwyr mewn dysgu cyfunol a thrwy 
ein partneriaethau helaeth rydym yn 
ysgogi meysydd cryfder y Brifysgol 
Agored - megis cynllunio rhaglenni dysgu 
effeithlon a gafodd eu gwella gan 
dechnoleg - i helpu cenhedloedd sy’n 
datblygu i gyrraedd Nodau Datblygu 
Mileniwm y Cenhedloedd Unedig, wyth 
targed i ostwng tlodi a dioddefiant 
byd-eang erbyn 2015.

Lluniwyd ein strategaeth yn Affrica a 
mannau eraill yn neheubarth y byd o 
amgylch pedwar piler: addysg athrawon; 
gwella darpariaeth addysg; hybu 
arweinyddiaeth addysgol; a chryfhau 
systemau addysg uwch. Cafodd ein 
hadnoddau a’n cymorth technegol eu 
teilwra ar gyfer pobl go iawn mewn 
sefyllfaoedd go iawn, p’un ai yw’r rhain yn 
ymwneud ag athrawon yn Affrica yn 
rhannu adnoddau ar-lein gyda’u 
cydweithwyr filoedd o filltiroedd i ffwrdd, 
neu ysgolion busnes Ghana yn diweddaru 
eu cwricwlwm ar y cyd gyda busnesau go 
iawn i baratoi myfyrwyr yn fwy effeithlon 
ar gyfer gwaith. Mae nifer y menywod 
mewn ystafelloedd dosbarth yn isel, ond 
nawr mae merched gwledig ym Malawi yn 
cael eu hannog i aros yn yr ysgol i 
gyrraedd y lefel academaidd maent ei 
hangen i ddod yn athrawon.

Rydym wedi cyrraedd 
mwy na 500,000 o 
athrawon ar draws  
10 gwlad yn Affrica

Mae addysg gynradd i bob plentyn 
yn Nod Datblygu Mileniwm allweddol. 
Drwy raglenni cydweithio megis TESSA 
(‘Teacher Educaton in Sub-Saharan 
Africa’), rydym wedi cyrraedd mwy na 
500,000 o athrawon ar draws 10 gwlad yn 
Affrica, gyda deunyddiau mewn pedair 
iaith wahanol. Mae’r prosiect blaengar 
hwn eisoes wedi ennill Gwobr Pen-blwydd 
y Frenhines am ragoriaeth fyd-eang 
mewn addysg bellach ac addysg uwch. 
Yn awr, drwy TESS-India, rydym yn 
ymestyn y rhaglen flaengar yma i Dde 
Asia.

Ym Mangladesh, mae rhaglen 
ddatblygu English in Action (EIA) yn torri 
tir newydd drwy ddefnyddio ffonau 
symudol syml gydag adnoddau wedi’u 
llwytho arnynt ymlaen llaw, a gynlluniwyd i 
hyfforddi a datblygu athrawon er mwyn 

gwella gwersi ystafell ddosbarth. Mae 
beirniaid yn dweud fod y byd sy’n 
datblygu yn dioddef o ddiffyg cysylltiadau 
ar-lein, ond mae rhaglenni uchel ei bri 
megis EIA yn canfod ffyrdd blaengar o 
amgylch hyn. Gall cynnwys sain a 
gweledol ansawdd uchel gael ei storio a’i 
gyrchu ar gerdyn cof ffôn rad. Mae 
methodoleg dysgu hyblyg ac ansawdd 
uchel y Brifysgol Agored yn defnyddio’r 
dechnoleg hon, gan olygu y gall addysg 
yn awr gyrraedd y rhai mewn ardaloedd 
anghysbell a arferai fod yn anhygyrch.

Rydym yn gweithio gyda 
llywodraethau yn Nigeria, Ethopia a 
Ghana, sydd i gyd â sefydliadau addysg 
uwch dan bwysau, i helpu adeiladu 
capasiti prifysgolion. Ni all brics a morter 
gadw lan gyda’r galw am addysg uwch. 
Mae dysgu o bell yn galluogi mwy o bobl i 
astudio. Mae dysgu cyfunol ansawdd 
uchel ar faint angen buddsoddiad ymlaen 
llaw a strategaeth hirdymor.

Rydym wedi datblygu adnoddau 
addysg a hyfforddiant iechyd i gefnogi 
diweddaru hyfforddiant 30,000 o weithwyr 
ymestyn iechyd yn Ethiopia - mae’r 
aelodau hanfodol hyn o gymunedau 
gwledig yn achub bywydau miliynau o 
bobl, yn cynnwys menywod bregus a’u 
babanod yn ystod ac wedi genedigaeth. 
Mae awdurdodau Ethiopia wedi addasu’r 
un adnoddau hyn i addysgu carfannau 
eraill o’r gymuned iechyd, megis 
parafeddygon. Mae ein holl adnoddau 
ansawdd uchel yn hyblyg ac ar gael yn 
rhad ac am ddim i bawb.

Mae llwyddiant yn y dyfodol yn 
dibynnu ar ein partneriaid blaengar yn 
cefnogi ein prosiectau, ac yn adeiladu’r 
partneriaethau lleol cywir i sicrhau fod y 
rhaglenni hyn yn gynaliadwy. Gyda’n 
gilydd, rydym yn wirioneddol yn galluogi 
pobl i newid eu bywydau.
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Y Brifysgol Agored ar draws y DU

CYMERADWYAETH 
FRENHINOL 
Dug Caerefrog yn ymweld â Milton Keynes 

Cafodd cynnydd y Brifysgol 
Agored mewn dysgu o bell 
ac arloesedd yn anelu i fynd 
i’r afael â bwlch sgiliau’r DU 
gymeradwyaeth frenhinol 
eleni, gydag ymweliad gan 
EUB y Tywysog Andrew, Dug 
Caerefrog. Ar ei ymweliad 
i gampws Milton Keynes, 
clywodd Ei Uchelder 

Brenhinol sut y caiff cyrraedd 
byd-eang y Brifysgol Agored 
ei hybu gan dechnoleg megis 
ei lwyfan iTunes U ac OU 
Anywhere llwyddiannus iawn, 
a sut mae ymchwil a dyluniad 
y Brifysgol mewn addysgu a 
dysgu yn gwella mynediad i 
ddeunyddiau astudio.

Y Brifysgol Agored yng Ngogledd Iwerddon 

ARBENIGEDD TREFOL
Y Brifysgol Agored yn cyflwyno prosiect 
hanes lleol
Gyda 400fed pen-blwydd 
dyfarnu Siarter Brenhinol i 14 
tref ar draws Gogledd 
Iwerddon yn gefndir, 
cynhaliodd y Brifysgol Agored 
yng Ngogledd Iwerddon, 
mewn partneriaeth gyda 
Swyddfa Cofnodion 
Cyhoeddus Gogledd Iwerddon 
(PRONI) ail gyfres o 
ddigwyddiadau dysgu 
poblogaidd ar hanes lleol, dan 
deitl Ymchwilio Hanes Trefol yn 
Ulster. Dangosodd darlithwyr 
o’r Brifysgol eu harbenigedd 
ymchwil drwy ddefnyddio 
cofnodion a ffynonellau 

cyhoeddus, gan alluogi’r 
cyhoedd i gael mwy o 
ddealltwriaeth o hanes trefol 
ers 1613, blwyddyn dyfarnu’r 
Siarter Brenhinol. Dywedodd 
Dr Janice Holmes o’r Brifysgol 
Agored yng Ngogledd 
Iwerddon, a drefnodd y 
rhaglen am yr ail dro oherwydd 
galw poblogaidd: “Gobeithiwn 
y bydd y gyfres hon o 
ddarlithoedd yn helpu pobl i 
ddeall tarddiad hanesyddol eu 
trefi, ac i ddechrau meddwl sut 
olwg y dymunent i’n gofodau 
trefol ei gael yn y dyfodol.”
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Disgrifiodd Henry McLeish, 
cyn Brif Weinidog yr Alban, y 
Brifysgol Agored fel llwyddiant 
syniadau blaengar sydd wedi 
ysbrydoli, ennyn brwdfrydedd 
ac addysgu am bron 50 
mlynedd.

Roedd McLeish yn 
mynychu seremoni raddio 
yn Neuadd Usher yng 
Nghaeredin, a chafodd ei 
sylwadau eu hadleisio’n 
ddiweddarach gan gyn 
Arglwydd Adfocad yr Alban, 

Y Fonesig Elish Angiolini, a 
dderbyniodd Ddoethuriaeth er 
anrhydedd am Wasanaethau 
Cyhoeddus.

“Roedd yn syniad 
athrylithgar i gyflwyno 
cysyniad dysgu o bell a 
chwalu’r syniad fod angen 
cymwysterau ffurfiol i gael 
mynediad i brifysgol,” 
meddai’r Fonesig Elish. 
“Roedd creu’r Brifysgol 
Agored yn graff, a hefyd 
ymhell o flaen ei amser.”

Y Brifysgol Agored ar draws y DU 

MEWN. TRI. GAIR.
“Ofnus. Heriol. Rhyfeddol.” a’r “Peth. Gorau. Erioed”: dau o 
blith yr ymatebion y Brifysgol Agored i grynhoi eu profiad 
o astudio mewn tri gair. Ysbrydoli myfyrwyr oedd sail yr 
ymgyrch a gafodd ei hybu mewn partneriaeth gyda phapur 
newydd y Metro a’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol. 
Wedi mynd oedd canfyddiadau hen-ffasiwn o athrawon 
barfog a myfyrwyr ynysig, wrth i bobl gwrdd ag academydd 
mwyaf cŵl y byd (Dr Mark Brandon), y fenyw gyntaf i fod yn 
beilot awyren ymladd (Jo Salter, sydd bellach yn diwtor i’r 
Brifysgol Agored) a myfyrwyr ysbrydoledig.

Y Brifysgol Agored yn yr Alban 

Y BRIFYSGOL AGORED 
YN “YSBRYDOLI”

Y Brifysgol Agored ar 
draws y DU 

ENNILL 
GWOBRAU
Bu’n flwyddyn arall anhygoel 
i bobl y Brifysgol Agored. 
Dylem sôn yn arbennig, 
ymysg llawer, llawer o bobl 
eraill, am Dr Mark Brandon, 
Uwch Ddarlithydd mewn 
Gwyddor Amgylcheddol yn y 
Brifysgol Agored, ac enillodd 
Wobr Athro Mwyaf Arloesol 
y flwyddyn yng Ngwobrau 
Addysg Uwch The Times am 
ei waith fel Prif Gynghorydd 
Gwyddonol i gyfres deledu 
Frozen Planet y BBC. 
Enillodd Dr Aaron Alzola-
Romero, darlithydd a thiwtor 
Astudiaethau Clasurol, Wobr 
Golygydd Journal of Distance 
Educaton am ymchwil i 
sut mae mynediad TGCh 
yn effeithio ar berfformiad 
myfyrwyr. I goroni’r cyfan, 
enillodd y Brifysgol Agored 
ei hunan Wobr Rhagoriaeth 
Adnoddau Dynol mewn 
Ymchwil gan y Comisiwn 
Ewropeaidd.

Y Brifysgol Agored yng 
Nghymru

CEFNOGAETH I 
OFALWYR
Aeth prosiect gwobrwyol 
Mynediad i Ddysgu ar gyfer 
Gofalwyr, sy’n hyrwyddo 
cyfleoedd dysgu drwy 
grwpiau gofalwyr yng 
Nghymru ac yn rhedeg 
rhaglen bwrsariaeth ar 
gyfer gofalwyr nad ydynt yn 
gymwys am fathau eraill o 
gefnogaeth ariannol, o nerth 
i nerth eleni. Lansiwyd y 
prosiect yn 2010 ac mae’n 
cynyddu cyfleoedd  mynediad 
gofalwyr fynd i addysg uwch, 
gan felly godi uchelgais. 
Mae hefyd wedi galluogi’r 
Brifysgol Agored i adeiladu ar 
ei rhaglen bresennol o ehangu 
mynediad, wedi canolbwyntio 
i raddau helaeth ar y rhai 
sy’n byw mewn ardaloedd 
o amddifadedd uchel. Mae 
125 o ofalwyr ledled Cymru 
wedi cymryd rhan hyd yma, 
gyda mwy na 60 yn mynd 
ymlaen i astudio ar gyrsiau 
gydag achrediad ffurfiol yn y 
Brifysgol Agored.
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Y Brifysgol Agored yng Nghymru 

PARTNERIAID PERFFAITH
Canmol cydweithio’r Brifysgol Agored gydag 
undebau

Y Brifysgol Agored yn yr Alban 

HYBU INTERNAU
Cynllun gwobrwyol yn creu cannoedd o 
gyfleoedd newydd i fyfyrwyr

Cafodd gwaith y Brifysgol 
Agored yng Nghymru gydag 
undebau llafur ei gydnabod yn 
genedlaethol yn 2010 gyda 
Gwobr Addysg Uwch The 
Times am gynllun Ehangu 
Mynediad yn y Gweithle, ac 
eleni gwelwyd y 1,500fed 
dysgwr a gefnogir gan undeb 
llafur yn cofrestru ar gyfer cwrs 
gyda’r Brifysgol Agored.

Mae’r Brifysgol Agored 
yng Nghymru yn falch o’i 
phartneriaeth gyda TUC Cymru 
ac undebau llafur unigol eraill, 
a gynlluniwyd i adeiladu sgiliau 
a datblygu gyrfaoedd. Dyma’r 
unig ddarparydd addysg uwch 
yng Nghymru i dderbyn 
dyfarniad ansawdd TUC 
Cymru. Bu’r GIG yng Nghymru, 

er enghraifft, yn neilltuol o 
effeithlon wrth ddarparu 
llwybrau dilyniant gyrfa ar gyfer 
gweithwyr cefnogi sy’n 
dechrau dysgu drwy Unsain 
neu’r Coleg Nyrsio Brenhinol.

Adeiladwyd y bartneriaeth 
ddeinamig ar rwydwaith 
helaeth y Brifysgol Agored o 
Gynrychiolwyr Dysgu Undeb 
gwirfoddol yn y gweithle. Gan 
weithio’n agos gyda’r 
cynrychiolwyr hyn ledled 
Cymru, gall y Brifysgol 
ddarparu cyngor, arweiniad a 
gwybodaeth yn y gweithle. 
Chwe blynedd ar ôl y lansiad, 
mae gan lawer o’r 
cynrychiolwyr eu hunain 
brofiad o astudio gyda’r 
Brifysgol Agored.

Mae nifer y cyfleoedd 
interniaeth sydd ar gael drwy 
gynllun Third Sector 
Internships Scotland (TSIS) 
wedi cyrraedd y cant eleni, 
gan greu’r hyn a ddisgrifiodd 
Mike Russell, Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Addysg a Dysgu 
Gydol Oes, fel “ennill-ennill-
ennill i fyfyrwyr cyrff trydydd 
sector a’r Alban.”

Roedd Ysgrifennydd y 
Cabinet yn siarad wrth iddo 
ymuno ag Aelodau Senedd yr 
Alban, sefydliadau’n cymryd 
rhan ac unigolion mewn 
derbyniad yn Senedd yr Alban 
i ddathlu llwyddiant y cynllun, 
a gydlynir gan y Brifysgol 
Agored yr Alban, Cyngor 
Mudiadau Gwirfoddol yr Alban 
a Phrifysgol y Frenhines 

Margaret.
Mae TSIS yn bartneriaeth 

gydweithiol genedlaethol 
rhwng addysg uwch a’r 
trydydd sector, ac mae’n 
cynnig cyfleoedd intern ar 
gyflog mewn mudiadau 
gwirfoddol i fyfyrwyr yn 
unrhyw brifysgol yn yr Alban, 
gan eu galluogi i ddatblygu eu 
sgiliau a’u profiad tra’n 
cyfrannu at waith hanfodol y 
trydydd sector yn yr Alban. 
Mae hefyd yn cynnig 
cefnogaeth ac arweiniad i 
fudiadau gwirfoddol, 
elusennau a mentrau 
cymdeithasol i’w helpu i 
ddatblygu a chynnal 
cyfleoedd interniaeth ansawdd 
uchel.

Enillodd Gwasanaethau 
Llyfrgell y Brifysgol Agored 
wobr bwysig am Being 
Digital, a enwyd yr adnodd 
digidol gorau newydd yn 
hyrwyddo llythrennedd 
gwybodaeth. Mae’r adnodd 
yn gasgliad o weithgareddau 
byr am ganfod, defnyddio a 
rhannu gwybodaeth ar-lein, a 
gynlluniwyd i helpu myfyrwyr 

Y Brifysgol Agored ar draws y DU 

BEING DIGITAL YN ENNILL GWOBR
i ddatblygu sgiliau ar gyfer 
astudio, gwaith a bywyd. 
Enillodd Being Digital, a’r 
fframwaith Llythrennedd 
Gwybodaeth Ddigidol sy’n 
cyd-fynd ag ef, y wobr yng 
Nghynhadledd Flynyddol 
Llythrennedd Gwybodaeth 
Llyfrgellwyr, un o gynadleddau 
mwyaf y sector llyfrgell.
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Y Brifysgol Agored yn Lloegr 

TRAWSNEWID GOFAL
Y Brifysgol Agored yn arwain ar hyfforddiant 
dementia
Mae Ymddiriedolaeth Sylfaen 
GIG Ysbyty Milton Keynes yn 
noddi 50 o gymhorthwyr gofal 
iechyd sy’n dechrau ar gwrs y 
Brifysgol Agored mewn gofal 
dementia, gan adlewyrchu 
ymrwymiad y Brifysgol Agored 
i ymateb i’r flaenoriaeth 
genedlaethol yma, ac at weithio 
gyda chyflogwyr i drawsnewid 
gofal.

Credir fod dementia ar tua 
800,000 o bobl yn y DU, ond er 
buddsoddiad sylweddol mewn 
ymchwil i’w achosion, nid oes 
triniaeth lwyddiannus ar gael 
hyd yma.

Fel darparydd 
cenedlaethol, mae gan y 
Brifysgol rôl bwysig wrth godi 

ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 
o ddementia, a llunio adnoddau 
dysgu er mwyn gwella 
ansawdd gofal.

Dyma’r enghraifft 
ddiweddaraf o ddatblygiad 
addysgu ac ymchwil gan y 
Brifysgol Agored sy’n anelu i 
drin anghenion yr oedolion 
mwyaf bregus mewn 
cymdeithas a thrawsnewid y 
profiad o roi a derbyn gofal.

Wrth wneud dysgu 
ansawdd uchel yn fwy hygyrch 
i hyd yn oed fwy o bobl, beth 
bynnag eu hamgylchiadau, 
mae’r Brifysgol yn parhau i fod 
â rhan sylweddol wrth ateb yr 
angen brys am ymwybyddiaeth 
a hyfforddiant dementia.

Y Brifysgol Agored ar draws y DU

GWARANTU BODDHAD
Mae’r Brifysgol Agored unwaith eto wedi cyflawni un o’r 
canlyniadau uchaf am fodlonrwydd myfyrwyr ymysg 
prifysgolion y DU yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2013, 
gan dderbyn graddiad bodlonrwydd cyffredinol o 92%. 
Mae’n arwain y ffordd yn yr Alban a Chymru, lle mae’r 
Brifysgol Agored yn gyntaf, gyda’r graddiad bodlonrwydd 
cyffredinol uchaf. Ac fel mewn blynyddoedd blaenorol, y 
Brifysgol Agored hefyd oedd â’r boddhad myfyrwyr uchaf yng 
Ngogledd Iwerddon.

Mae’r canlyniad yn golygu y bu’r Brifysgol Agored yn y 
pump uchaf bob blwyddyn ers yr arolwg cyntaf yn 2005. Wedi’i 
gomisiynu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr, mae’r 
arolwg yn rhoi un o’r graddiadau boddhad uchaf i’r Brifysgol 
am asesu ac adborth. Ymhellach, dywedodd 94% o fyfyrwyr y 
Brifysgol Agored fod eu cyrsiau’n ddeallusol ddiddorol.

Y Brifysgol Agored yng Ngogledd Iwerddon 

ARDDANGOSIAD YNG NGHYNULLIAD 
GOGLEDD IWERDDON
Digwyddiad proffil uchel yn dangos lled 
arbenigedd y Brifysgol Agored mewn dysgu o bell

Dysgu. Rhoddodd staff 
academaidd nifer o 
weithgareddau rhyngweithiol 
ac ar-lein ar gyfer gwesteion i 
roi cynnig arnynt, gan ddangos 
y dulliau dysgu o bell hyblyg y 
mae’r Brifysgol Agored yn eu 
cynnig ym mhob maes pwnc.

Daeth myfyrwyr a 
graddedigion draw ar y diwrnod 
i siarad am eu profiadau 
cadarnhaol o astudio gyda’r 
Brifysgol Agored yng Ngogledd 
Iwerddon, a siaradodd 
cyflogwyr fel Mary Hinds 
(Asiantaeth Iechyd Cyhoeddus) 
a Louise Orsmby (Asiantaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid) am eu 
partneriaethau llwyddiannus 
gyda’r Brifysgol Agored mewn 
darpariaeth dysgu seiliedig ar 
waith. 

Cafodd cyfraniad eang y 
Brifysgol Agored at agendâu 
polisi ar draws Gogledd 
Iwerddon ei gydnabod mewn 
digwyddiad arddangos yn 
adeiladau’r Senedd yn 
Stormont. Roedd nifer o 
randdeiliaid allweddol a 
chynrychiolwyr gwleidyddol yn 
bresennol yn y digwyddiad, yn 
cynnwys Prif Weinidog 
Gogledd Iwerddon, y Gwir 
Anrh. Peter Robinson MLA.

Rhoddodd yr achlysur 
sylw i waith y Brifysgol Agored 
mewn meysydd megis ehangu 
cyfranogiad, datblygu gweithlu 
a symudedd cymdeithasol. 
Roedd yn un o’r digwyddiadau 
mwyaf llwyddiannus o ran 
niferoedd i’w gynnal erioed gan 
staff y Pwyllgor Cyflogaeth a 

Dwy filiwn 
ac yn cyfrif

Mae bron ddwy filiwn 
o fyfyrwyr yn awr wedi 
astudio gyda’r Brifysgol 

Agored yn y 40 mlynedd ers 
y seremoni raddio gyntaf 

ym Mhalas Alexandra 
yn 1973.

Byth yn  
rhy hwyr

Y cyn-beiriannydd 
Clifford Dasdon, 93 oed, 
yw’r person hynaf i gael 

gradd y Brifysgol Agored, 
gyda gradd BA Agored 

mewn Celfyddydau.
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RHODDION I SICRHAU 
DYFODOL GWELL

Rhoddion gan ymddiriedolaethau, 
sefydliadau a chwmnïau

Mae pawb yn gwybod fod myfyrwyr y Brifysgol 
Agored yn uchelgeisiol ond bydd ymrwymiad hael 
iawn o £1m gan Sefydliad Exilarch yn galluogi ei 
dysgwyr i anelu’n uchel iawn cyn hir.

Bydd yr ymrwymiad yn ei gwneud yn bosibl i’r 
Brifysgol greu maes newydd o gyrsiau MOOCs 
(‘Masive Open Online Courses’) yn gysylltiedig â 
gwyddoniaeth ac am ddim i’w cyrchu. Mae gan y 
cyrsiau blaengar hyn y potensial i newid y ffordd y 
mae miliynau o bobl yn derbyn addysg wyddonol.

“Rydym yn falch iawn i fedru creu’r cyfleoedd 
hyn, ac yn neilltuol i ennyn diddordeb a chyffroi pobl 
am wyddoniaeth,” meddai David Dangoor o 
Sefydliad Exilarch. “Mae’r byd angen gwyddonwyr a 
gobeithiwn y bydd y ffordd flaengar a gwirioneddol 
hygyrch yma o ddysgu yn annog pobl i ddatblygu eu 
diddordebau.”

Bydd y cynnwys yn trafod pynciau mor 
amrywiol â’r lleuad ac ymchwiliadau i awtistiaeth a 
chanser, ac fe’u cyflwynir drwy iTunes U, OpenLearn 
a FutureLearn, llwyfan MOOC newydd ar-lein y 
Brifysgol Agored. Fel yr esboniodd Martin Bean, 
Is-Ganghellor y Brifysgol Agored: “Mae hwn yn 
fuddsoddiad ar gyfer y dyfodol fydd yn cael effaith 
ar filiynau o fywydau am flynyddoedd lawer i ddod.”

Cynyddu sgiliau a hyder

Wrth galon gwaith y Brifysgol Agored mae cred fod 
gan addysg - p’un ai’n gwrs gradd neu’n rhaglen 
deledu awr o hyd - y pw^ er i newid bywydau. A dyna 
pam fod rhodd i gynnal ymchwil i lythrennedd 
ariannol a chreu modiwlau addysg am ddim a 
hygyrch ar faterion ariannol wedi profi’n 
ysbrydoliaeth.

Cafodd Canolfan True Potential am 
Ddealltwriaeth y Cyhoedd o Gyllid ei chreu mewn 
partneriaeth a gyda chefnogaeth y sefydliad 
gwasanaethau ariannol True Potential LLP. 
Dywedodd yr Athro Rebecca Taylor, Deon Ysgol 
Fusnes y Brifysgol Agored, na fedrir gorbwysleisio ei 
heffaith. “Bydd yn rhoi’r sgiliau a’r hyder i unigolion 

gymryd rheolaeth o’u cyllid,” meddai, “gan adeiladu 
ar sylfeini dealltwriaeth o gynnyrch cyllid personol i 
ddeall buddsoddiad a risg.”

Dywedodd David Harrison, partner rheoli True 
Potential, sydd ei hun yn gyn-fyfyriwr MBA gyda’r 
Brifysgol Agored: “Mae gan lawer o bobl ym 
Mhrydain berthynas anodd gydag arian. Rydym 
eisiau rhoi’r wybodaeth y mae pobl ei hangen ar 
gyfer eu trafodion ariannol, i ofyn y cwestiynau cywir 
i’r bobl gywir a maes o law i fynd i’r afael â’r bwlch 
cynilo sy’n achosi problem ddifrifol iawn yn y 
Deyrnas Unedig.”

Rhoddion gan gyn-fyfyrwyr a chyfeillion

Mae llawer o unigolion wedi teimlo’r effaith unigryw y 
gall cwrs y Brifysgol Agored ei gael, ac mae nifer 
fawr ohonynt yn awyddus i roi rhywbeth yn ôl. Eleni 
derbyniwyd y swm mwyaf erioed o £735,000 gan 
gyfranwyr unigol, llawer ohonynt â phrofiad personol 
o’r gwahaniaeth y gall y Brifysgol Agored ei wneud.

Mae Russell Wood yn un cyfranwr o’r fath, a 
ddefnyddiodd radd Gwyddor Gymdeithasol y 
Brifysgol Agored i symud o fod yn chef gyda 28 
mlynedd o brofiad i fod yn athro. Mae’n awr yn 
bennaeth yr adran Busnes a Thechnoleg 
Gwybodaeth a Chyfathrebu ysgol uwchradd yng 
Nglannau Merswy.

“Mae’n rhoi llawer mwy o fodlonrwydd i mi”, 
dywed. “Rwy’n cael boddhad mawr yn gweld pobl 
ifanc yn datblygu a chyflawni. Allwn i ddim bod wedi 
cyrraedd yma heb y Brifysgol Agored. Rhoddodd yr 
adborth a’r anogaeth a gefais gan y tiwtoriaid, yn 
arbennig yn y flwyddyn sefydlu, yr hyder a 
hunangred i mi lwyddo. Rwy’n credu fod yr hyn 
mae’r Brifysgol Agored yn ei wneud yn wych a dyna 
pam fy mod yn eu cefnogi lle bynnag y gallaf.”

I Patience Tuckwell, agorodd y Brifysgol Agored 
y byd ar amser pan deimlai ei fod yn cau arni. 
Dechreuodd ei gradd ar ôl cael diagnosis o sglerosis 
ymledol posibl. “Roeddwn mewn llawer o boen ac 
wedi blino o hyd. Pan nad ydynt yn siŵr beth sydd o’i 
le arnoch, rydych yn wirioneddol dechrau meddwl 
fod y cyfan yn eich pen. Fe wnaeth astudio gyda’r 
Brifysgol fy helpu i sylweddoli nad oeddwn yn mynd 

Ers ei sefydlu, gwnaeth y Brifysgol Agored wahaniaeth i fywyd miliynau o bobl - ac 
maent yn gwneud gwahaniaeth i’r Brifysgol Agored. Eleni derbyniwyd mwy na £3.3 
miliwn gan gyfanswm o bron 8,000 o gyfranwyr - myfyrwyr, graddedigion, sefydliadau, 
ymddiriedolaethau a chwmni. Mae’r Brifysgol yn werthfawr tu hwnt i’w chefnogwyr.
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CEFNOGWCH 
Y BRIFYSGOL 
AGORED A 
GWNEUD EFFAITH 

Mae rhestr lawn o gyfranwyr 
ar gael ar-lein yn www.open.
ac.uk/donors

I wneud cyfraniad i’r Brifysgol 
Agored, ewch i www.open.
ac.uk/giving

Os hoffech ddysgu mwy am 
gofio am y Brifysgol Agored yn 
eich Ewyllys ewch i: www.
open.ac.uk/legacues

 
Cylch yr Is-Ganghellor

Mae’r Brifysgol yn cydnabod 
cefnogaeth eithriadol o hael 
yr unigolion, 
ymddiriedolaethau, 
sefydliadau a chwmnïau 
dilynol, yn ogystal ag un 
cyfrannwr dienw:

Ymddiriedolaeth Elusennol 29  
Mai 1961

Banco Santander
Mr Howard Brown
Mrs Faith Clarke
Mr Richard Delbridge
Ymddiriedolaeth Ernest Cook
Sefydliad Esmée Fairbairn
Sefydliad Exilarch
Mr David Godson
Arglwydd ac Arglwyddes 

Haskins
Mrs Joanna Hunt
Mr Kenneth Hydon
InterMarine Offshore Services
Ymddiriedolaeth Elusennol J 

Paul Getty Jnr
Sefydliad Cofrestr Lloyd
OPITO Cyf
Ymddiriedolaeth Elusennol PF
Mr Peter Prior
Barwn Thyssen
Miss Daisy Vassalo
Mrs Rachael Webb
Sefydliad Elusennol Shears
True Potential LLP
Sefydliad Waterloo
Sefydliad Wolfson

Mae’r Brifysgol yn cydnabod 
y dilynol a wnaeth 
gyfraniadau rhwng £1,000 a 
£5,000 yn 2012/13::

Mr George Ahier
Mr J Alexander
Mrs Carol Archbold
Mr Martin Bean
Sefydliad Bombardier 

Aerospace
Mrs Penelope Butterworth
Canon Lloyd Caddick
Dr Kenneth Cameron
Mrs Kay Catherall
Dr Audrey Cieslakowska
Mrs Mayonne Coldicott
Dr David Day
Mr Joseph Devlin
Dr John Drysdale
Mr John Emberson
Yr Athro Raoul Franklin
Dr Anthony Freeling
Mrs Elizabeth Gibbs
Mrs Janet Harper
Miss Dorothy Hind
Mr Colin Hume
Dr Tim Hunt
Ymddiriedolaeth Elusennol 

Joffe
Dr Catherine Keogh
Mr James King
Mrs Monika Mann
Dr David McGibney
Ms Linda McIntyre
Ms Claire Moran
Mustard Market Research Cyf
Mrs Fions Mylchreest
NIACE
Mrs Anna Nasmyth
Mrs Tracey Norris
Mr Patrick O’Connor
Miss Joan Popovic
Ms Laurel Powers-Freeling
Mr John Price
Mr William Reid
Ms Glynis Rumley
Miss Helen Rust
Mrs Sybil Shean
Mr Edward Smith
Soroptimist International 

Solihull a’r Cylch
Mr Nicholas Sparks
Mr Michael Steen
Yr Athro Mary Stuart
Mr Paul Todd
Mr Richard Trounson
Mr Ian Urquhart
Mr Robert Wheatley
Mr Ian Wright

yn wallgof. Er fy mod bob amser wedi darllen llawer, 
doeddwn i erioed wedi sylweddoli y gallwn astudio, 
felly roedd yn gryn sioc pan gefais radd dosbarth 
Cyntaf.”

Mae’n awr yn cyfrannu i helpu eraill i fwynhau’r 
un cyfle. “Mae’n achos gwerth chweil iawn gan ei fod 
yn agor drysau i bobl oedd yn meddwl eu bod ar 
gau.

Cymynroddion
 
Bu’r Brifysgol Agored yn newid bywydau am fyw na 
40 mlynedd, ac mae rhai o’i graddedigion cynharaf 
ymysg y cyfranwyr hael sy’n cofio’r Brifysgol yn eu 
hewyllysiau. Eleni derbyniodd y Brifysgol Agored 
gyfanswm o £645,000 mewn cymynroddion.

Eleni hefyd gwelwyd trawsnewid yr ardd furiog 
hanesyddol yng nghanolfan y campws i fod yn Ardd 
Cymynroddau newydd. Bydd placiau yn dathlu 
bywyd a llwyddiant cyfranwyr, gan fod yn symbol o’r 
ffordd y bydd eu cymymroddau yn helpu eraill i dyfu 
a blodeuo yn y dyfodol.

Bu Alma Seaton, un o raddedigion cynnar y 
Brifysgol Agored, yn gwasanaethu fel nyrs yn y 
Llynges Frenhinol cyn dod yn fydwraig. Astudiodd 
Gelfyddydau a Dyniaethau gyda’r Brifysgol Agored, 
gan ennill ei BA yn 1978. Ni wnaeth ei hangerdd am 
ddysgu erioed ei gadael. Mae staff yng nghartref 
cyn aelodau’r lluoedd arfog  Royal Star and Garter 
lle treuliodd ei blynyddoedd olaf yn ei chofio fel 
darllenwraig frwd, yn mwynhau nifer o lyfrau bob 
wythnos ac wrth ei bodd gyda chwisiau. Cafodd y 
Brifysgol Agored gymaint o effaith ar Alma fel iddi 
adael cymynrodd o fwy na £500,000 i’r Brifysgol.

Gadawodd Neville Burkett yr ysgol yn 15 oed 
heb gymwysterau a dechreuodd ar yrfa 50 mlynedd 
fel argraffwr. Ond nid oedd yn fodlon gyda dim ond 
cysodi geiriau eraill ac yn 1971 dechreuodd astudio 
Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol gyda’r 
Brifysgol Agored, gan raddio yn 1977. Bydd 
cymynrodd Neville yn helpu i sicrhau y gall bywydau 
pobl eraill gael eu cyfoethogi yn yr un modd drwy 
ddysgu.
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Yn 2012/13, cyflwynwyd newidiadau 
i’r drefn gyllido yn Lloegr. Mae’r 

newidiadau hyn wedi effeithio ar lawer 
o agweddau o’r datganiadau ariannol, 
yn fwyaf amlwg grantiau cyrff ariannu, 
ffioedd hyfforddiant, eitemau newydd 
o wariant, dyledwyr, credydwyr a llif 
arian. Dim ond yn Lloegr y cafodd y 
newidiadau hyn eu gweithredu ond gan 
fod y farchnad yn Lloegr yn gyfran mor 
sylweddol o gyfanswm marchnad y 
Brifysgol, effeithiwyd ar y canlyniadau 
cyffredinol.

Gostyngodd cyfanswm incwm 
gan £6.1 miliwn neu 1% i £447.5 miliwn. 
Gostyngodd grantiau cyrff ariannu 
gan £34.8 miliwn neu 15% i £198.1 
miliwn i raddau helaeth fel canlyniad 
i’r gostyngiad mewn grant rheolaidd 
gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch 
Lloegr (HEFCE). Gostyngodd hyn gan 
£31.0 miliwn neu 17% i £154.8 miliwn, 
ond mae’n dal i fod yn 83% o’r holl 
grantiau rheolaidd gan y gwahanol 
gyrff ariannu. Mae’r Brifysgol hefyd yn 
derbyn grantiau addysgu rheolaidd 
gan Gyngor Cyllido yr Alban (£20.8m), 
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 
(£9.6m), Coleg Cenedlaethol Addysgu 
ac Arweinyddiaeth (£0.7m) a’r Adran 
Cyflogaeth a Dysgu (Gogledd Iwerddon) 
(£0.1m). Gyda’i gilydd, gostyngodd y 
grantiau hyn gan y pedwar corff ariannu 
hyn gan £0.4m o’r cyfanswm yn 2011/12 
i £31.2m.

Cynyddodd incwm ffioedd gan 
£32.5 miliwn neu 19% i £206.5 miliwn. 
Roedd mwyafrif y cynnydd yng nghyswllt 
ffioedd a dalwyd gan fyfyrwyr, neu ar 
eu rhan gan eu cyflogwyr neu’r Cwmni 
Benthyciadau Myfyrwyr, yn Lloegr, a 
gynyddodd gan £31.2 miliwn neu 24% 
i £159.0 miliwn. Mae’r cynnydd hwn 
yn ganlyniad y newidiadau yn y drefn 
ariannu. Roedd y cynnydd cyfun mewn 

incwm ffioedd y tu allan i Loegr yn £1.3 
miliwn.

Bu cynnydd o £0.9 miliwn neu 7% 
i £14.7 miliwn mewn incwm o grantiau a 
chontractau ymchwil, oherwydd gwerth 
uwch gwaith a ariannwyd gan gynghorau 
ymchwil a ffynonellau eraill. Gostyngodd 
incwm arall gan £3.8 miliwn i £24.5 
miliwn. Gostyngodd incwm gwaddol a 
buddsoddi gan £0.9 miliwn neu 20% i 
£3.7 miliwn.

Cynyddodd cyfanswm gwariant 
gan £13.0 miliwn neu 3% i £428.7 
miliwn. Cynyddodd cyfanswm costau 
staff gan £3.7 miliwn neu 1% i £274.9 
miliwn. Roedd cynnydd o £6.4 miliwn yn 
ganlyniad dyfarniadau cyflog a drefnwyd 
yn genedlaethol a chynnydd staff ar 
gyfraddau cyflog cynyddrannol a £3.5 
miliwn o newid yn y gymysgedd o staff 
llawn-amser, rhan-amser a dros dro. 
Gwrthbwyswyd hyn gan £4.2 miliwn o 
ostyngiad yn nifer y staff cyfwerth llawn-
amser, £1.3 miliwn o ostyngiad mewn 
ymddeoliad cynnar a thaliadau diswyddo, 
a £0.7 miliwn o ryddhau darpariaeth yn 
gysylltiedig ag ymrwymiadau nawdd 
cymdeithasol tramor hanesyddol.

Bu cynnydd o £10.9 miliwn neu 8% i 
£144.2 miliwn mewn treuliau gweithredu 
eraill (heblaw cyflog), ac eithrio dibrisiant 
a llog.

Y canlyniad net oedd gwarged cyn 
treth o £18.8 miliwn o gymharu â £37.9 
miliwn y llynedd.

Roedd gwarged 2012/13 fel 
canran o incwm ychydig dan 5%. Ar 
adeg o newid sylweddol mewn cyllid, 
roedd y canlyniad canmoladwy iawn 
yma oherwydd cyfuniad o ffactorau yn 
effeithio ar incwm a gwariant.

Digwyddodd y gostyngiad 
bychan o 1% mewn incwm oherwydd 
cyfuniad o ostyngiad mewn grantiau 
cynghorau cyllido heb gynnydd cyfwerth 

mewn ffioedd hyfforddiant, ynghyd 
â gostyngiad bach mewn incwm o 
ffynonellau arall. Y rheswm mwyaf  am 
y gostyngiad hwn mewn incwm oedd 
y cwymp o 15% mewn nifer myfyrwyr 
o’r llynedd a 8% mewn cyfwerth llawn-
amser. Gan fod incwm yn ddibynnol 
i raddau ar helaeth ar nifer cyfwerth 
llawn-amser, ac y bu’r gostyngiad mewn 
cyfwerth llawn-amser yn gymharol fach, 
nid yw hyn yn achos pryder. Roedd y 
Brifysgol Agored wedi cynllunio ar gyfer 
gostyngiad mewn myfyrwyr israddedig 
newydd yn Lloegr yn dilyn newidiadau i 
gyllid addysg uwch ac roedd gwir nifer 
y myfyrwyr yn uwch na’r targedau a 
osodwyd.

Roedd y gwariant am y flwyddyn 
yn cynnwys cynnydd o £7.0 miliwn ar 
brosiectau strategol a gweithgareddau i 
safleoli’r Brifysgol ar gyfer amgylchedd 
ariannu newydd, ynghyd â gwariant 
yng nghyfnod sefydlu FutureLearn 
Cyfyngedig o £1.9 miliwn, costau 
ychwanegol yn ymwneud â chyflwyno’r 
system cyllido newydd yn Lloegr o £5.7 
milwn a darpariaeth unigol ar gyfer 
Treth ar Werth o £2.8 miliwn yn dilyn 
penderfyniad wedi ei ôl-ddyddio gan 
Cyllid a Thollau EM yng nghyswllt un 
o gyflenwyr y Brifysgol. Felly mae’r 
cynnydd o 3% mewn cyfanswm gwariant 
yn ostyngiad o 1% mewn gwariant 
rheolaidd sylfaenol.

I gael dealltwriaeth lawn o sefyllfa 
ariannol y Brifysgol, gweler y 
datganiadau ariannol archwiliedig yn 
www.open.ac.uk/foi/main/expenditures

UCHAFBWYNTIAU 
ARIANNOL  
2012/13
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79,586206,300 92%
Nifer myfyrwyr cyfwerth â 
llawn-amser

Cyfanswm nifer myfyrwyr Myfyrwyr sy’n fodlon 
gydag ansawdd eu cwrs, 
a fesurwyd gan yr Arolwg 
Cenedlaethol o Fyfyrwyr 
2013

 Blwyddyn a  
ddiweddodd

31 Gorffennaf  
2012

£m
Canlyniadau, llif arian, asedau a cronfeydd 
 
Grantiau cyrff cyllido  232.9
Ffioedd hyfforddiant a chontractau addysg  174.0
Grantiau a chontractau ymchwil  13.8
Incwm arall  28.3
Incwm gwaddol a buddsoddi  4.6

Cyfanswm incwm  453.6
 
Cyfanswm gwariant  415.7
 
Gwarged am y flwyddyn cyn trethiant  37.9
 
Llif arian net o weithgareddau gweithredu  32.6
Adenillion net ar fuddsoddiadau a gweini cyllid  4.5
 
Llif arian net cyn gweithgareddau buddsoddi a threth  37.1
 
Asedau sefydlog  163.5
Asedau gwaddol   0.5
Asedau cyfredol net  237.1
 
Cyfanswm asedau llai ymrwymiadau cyfredol  401.1
 
Cyfanswm cronfeydd  252.8
 
Ystadegau allweddol eraill
Nifer myfyrwyr cyfwerth â llawn-amser 86,173
Cyfanswm nifer myfyrwyr 242,802
Canran myfyrwyr yn fodlon gydag ansawdd eu cwrs 
(o ymatebion i’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol) 93

 Blwyddyn a 
ddiweddodd

31 Gorffennaf 
2013

£m

198.1
206.5

14.7
24.5
3.7

447.5
 

428.7
 

18.8
 

16.5
4.1

 
20.6

 
154.4

0.6
256.7

 
411.7

 
271.6

79,586
206,300

92
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LLEISIAU CYN 
FYFYRWYR
Yn ogystal ag addysg 
wych, mae’r Brifysgol 
Agored hefyd yn cynnig 
datblygiad personol a 
chynyddu hyder.

Chris Moore, BSc (Anrh) Cyfrifiadureg, 
Rheolwr Technegol
“Mae fy mhrofiad gyda’r Brifysgol Agored 
wedi fy nysgu y gallaf gyflawni llawer mwy 
nag rwy’n ei ddisgwyl i ddechrau, os af at 
bethau’n drefnus a chadw fy 
nghymhelliant. Cefais anrhydedd Dosbarth 
Cyntaf mewn BSc (Anrh) Cyfrifiadureg, yn 
ogystal â chymwysterau technegol. Rwyf 
hefyd wedi ennill sgiliau amser rheolaeth 
amser a blaenori tasgau. Rwyf wedi dysgu 
sut i gadw fy nghymhelliant a defnyddio 
ymarfer myfyriol i wella’r ffordd rwy’n 
dysgu. Mae’r llwyddiant wedi fy nghymell i 
ymchwilio astudiaeth ôl-raddedig, hefyd.”

Roger Dewell, MBA,Arbenigwr 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg
“Roedd y cyrsiau’n ardderchog, yn 
arbennig y sesiynau tiwtorial. Roedd darllen 
y deunydd ysgrifenedig yn fy amser fy hun 
ac yna fedru cwrdd i drafod y cysyniadau 
yn ffordd dda o weithio, yn arbennig tra bod 
gennych swydd amser-llawn a gweld ein 
merch yn cyrraedd hefyd. Flynyddoedd 
wedyn, mae’r un cysyniadau MBA yn dod i 
fy meddwl pan fyddaf yn wynebu heriau 
busnes, ac rwy’n sicr y byddaf yn dal i 
fanteisio o brofiad y Brifysgol Agored mewn 
busnes ymhell i’r dyfodol.”

Darren Imrie, Tytstysgrif Broffesiynol 
mewn Rheolaeth, Rheolwr Prosiect
“Mae’r cwrs wedi rhoi llawer mwy o 
ddamcaniaeth tu ôl i’r hyn rwy’n ei wneud 
fel rheolwr prosiect. Cafodd y cwrs ei 
rannu’n ddau. Y modiwl cyntaf oedd 
rheoli pobl, oedd yn ddefnyddiol iawn 
ar gyfer cael technegau ar sut i ddelio 
gyda gwrthdaro, er enghraifft. Roedd yr 
ail fodiwl yngly^n â chyllid a marchnata, 
pethau nad oes gen i lawer o brofiad 
ohoyn nhw, felly roedd yn ddefnyddiol 
cael yr wybodaeth a dysgu sut i’w roi ar 
waith yn fy swydd dydd-i-ddydd.”

Kate Seymour, TAR, Athrawes
“Fel canlyniad i fy astudiaethau, rwy’n awr  
yn athrawes llawn-amser, oherwydd fe 
wnaeth yr ysgol lle bûm ar leoliad swydd 
i mi fel athrawes heb gymwysterau pan 
oeddwn yn hyfforddi gyda’r Brifysgol 
Agored. Cefais yn llythrennol y gorau o 
ddau fyd - llawer o amser yn yr ysgol, 
llawer o brofiad gan athrawon yn ogystal 
â’r holl ddamcaniaeth gan y Brifysgol 
Agored. Rwy’n gorffen fy ANG nawr ac 
allai pethau fod yn mynd yn well!”

Rachel Napper, BA Hanes, Swyddog 
Cefnogaeth Gymunedol
“Y peth gorau am astudio gyda’r Brifysgol 
Agored oedd fy mod ar fy mhen fy hun - 
ond dim ar ben fy hun. Roedd gen i bobl 
eraill y gallwn ofyn iddyn nhw am help, 
ond fe wnes y rhan fwyaf fy hun. Popeth a 
wnes, roeddwn yn gwthio fy hun i wneud 
pethau ar amser. Roedd y Brifysgol 
Agored yn rhywbeth cyson a arhosodd 
gyda fi beth bynnag a ddigwyddodd, a 
dyna’r hyn wnaeth fy nghadw i fynd.”

Stuart Shaw, Rheolwr Seicoleg, Iechyd 
a Lles
“Mae’r hyn a ddysgais yn fy ngradd 
yn effeithio ar bopeth rwy’n ei wneud. 
Mae gen i dîm o bobl i’w rheoli, ac mae 
seicoleg yn ddefnyddiol iawn gyda hynny. 
Ar gyfer pobl sy’n meddwl am astudio 
gyda’r Brifysgol Agored, byddwn yn 
dweud “yn bendant, gwnewch ef”. Mae’n 
beth gwych, gwych i’w wneud - mae’n 
hyblyg ac mae’r gefnogaeth a gewch gan 
y tiwtoriaid yn wych. Yn gynyddol, mae’r 
dechnoleg yn dda, a fyddwch chi byth yn 
edifar i chi ddysgu.”

Hanna Wood, BSc (Anrhydedd) 
Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfrifiadureg, Rhaglennydd Cyfrifiadur
“Fe weithiodd y Brifysgol Agored yn 
wirioneddol dda oherwydd ei fod yn 
hyblyg, felly roeddwn yn gallu gwneud fy 
nhraethodau ar fin nos ac ar benwythnosau. 
Ar hyd y ffordd, mae wedi fy helpu i 
gael swyddi ardderchog a gwn fod fy 
ymrwymiad i astudio wedi gwneud argraff 
yn fy nghyfweliadau. Rwy’n awr yn gweithio 
fel rhaglennydd cyfrifiadur, ac mae fy 
ngradd wedi rhoi’r cyfle i mi wneud pethau 
yn y swydd na fyddwn wedi eu deall cynt.”

Belinda Daniels, BA Llenyddiaeth 
Saesneg, Athrawes
“Roedd y cwrs yn wych oherwydd y gallech 
astudio gyda’r nos ac nid yw’n rhaid mynd 
i sesiynau tiwtorial drwy’r amser - sy’n 
arbennig o ddefnyddiol os ydych yn fam 
brysur. Bydd adegau pan fydd popeth yn 
mynd yn llyfn, a bydd adegau pan fydd yn 
flêr ond mae bob amser bobl i helpu - yn 
arbennig eich tiwtor. Mae’n neilltuol o wych 
ar gyfer pobl na chafodd gyfle i fynd i 
brifysgol prif ffrwd.”
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