
EICH DYFODOL
Mae Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd yn gartref i
tua 1200 o fyfyrwyr, sydd wedi eu huno gan
uchelgais a gwir angerdd dros yr angen i
archwilio’n greadigol. 

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i weithio gyda
thiwtoriaid academaidd, staff technegol a’n
myfyrwyr ni er mwyn dysgu technegau
ymarferol newydd gan ddefnyddio ein
hadnoddau gweithdy rhagorol.

Byddwn yn rhoi cyfle i chi gael golwg ar y
cyfleoedd astudio celf a dylunio sydd ar gael
ar lefel prifysgol yn ogystal â’r holl gyfleoedd
astudio rhyngddisgyblaethol amrywiol sydd ar
gael yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd.

DIWTORIAID (CPD) AMSERLEN STAFF

Bydd tiwtoriaid colegau
sy’n mynychu yn cael cyfle
i fod yn rhan o ddau
ddigwyddiad Datblygiad
Proffesiynol Parhaus (CPD)
yn ystod y dydd.

Bydd y rhain yn cael eu
cyflwyno gan staff
academaidd Prifysgol
Metropolitan Caerdydd ac
yn canolbwyntio ar roi
cymorth i chi barhau i
ddefnyddio dulliau ffres ac
arloesol wrth addysgu ym
maes celf, dylunio a
thechnoleg.

09:30 Cyrraedd

09:45 Gair o groeso (gyda’ch myfyrwyr)

10:00 Taith o gwmpas Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd

10:45 Sesiwn CPD 1- Meddwl Trawsddisgyblaethol 
Graddedigion 

11:45 Cinio

12:15 Sesiwn CPD 2 – Ymarfer Trawsddisgyblaethol  
Prosiectau dylunio cydweithredol

13:15 Cyfle i staff weld gwaith myfyrwyr/disgyblion

14:00 Gadael (gyda’ch myfyrwyr)

* STEAMD = Science, Technology, Engineering, Art, Maths, Design.’

LLEOLIAD
Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Rhodfa’r Gorllewin

Llandaf CF5 2YB

ARCHEBU LLE
I archebu lle yn y digwyddiad hwn 
cwblhewch y ffurflen archeb ar-lein:
www.tinyurl.com/yourfuturebooking

MWY O WYBODAETH:
Email: chris.webb@southwales.ac.uk or
firstcampus@cardiffmet.ac.uk 

Dylid nodi mai nifer cyfyngedig o lefydd sydd
ar gaelYn y gweithdai a’r cyntaf i’r felin fydd hi
o ran sicrhau lle.

Bydd angen i aelod staff o’u coleg ddod
gyda’u myfyrwyr a bod yn gyfrifol amdanynt
gydol y digwyddiad.

Mae’r wybodaeth yn y daflen hon yn gywir ar adeg argraffu ond gall newid.

cardiffmet.ac.uk/csad

DYDDIAU AGORED 2018/2019
Am fwy o wybodaeth am Ysgol Celf a
Dylunio Caerdydd, beth am ddod i un 
o’n dyddiau agored ni?

Ewch i’n gwefan ni am fwy o wybodaeth:
www.cardiffmet.ac.uk/opendays

 @CardiffMetCSAD
 cardiffschoolofartanddesign

CYFLOGADWYEDD
Mae gradd yn Ysgol Celf a Dylunio
Caerdydd yn cynnig gwerth am arian –
mae’n darparu profiadau a chyfleoedd a
fydd yn diogelu’ch gyrfa at y dyfodol heb
os. Mewn 10 mlynedd, bydd 60% o
raddedigion yn gweithio mewn swyddi nad
ydyn nhw’n bodoli eto. 

Gwaith y dyfodol  - Tueddiadau a heriau
ar gyfer gwaith yn yr 21ain ganrif 

www.cardiffmet.ac.uk/study/opendays 

DOSBARTHIADAU MEISTR A DOSBARTHIADAU 
BLASU CELF A DYLUNIO

Agored i ddisgyblion ysgol blwyddyn 12 a 13
Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Dydd Mawrth 11eg o Fedi 2018
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AMSERLEN DIWRNOD BLASU

09:30 Cyrraedd

09:45 Gair o groeso

10:00 Sesiwn 1

11:45 Cinio (caiff ei ddarparu)

12:15 Sesiwn 2

14:00 Gadael

Cewch weld sut beth yw astudio yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd trwy archebu lle ar ein
Diwrnod Blasu a Diwrnod Dosbarth Meistr ym mis Medi. Mae’n gyfle i chi i ddod â grwpiau o’r
naill flwyddyn a’r llall i sesiynau sydd wedi eu teilwra’n arbennig ar yr un diwrnod.

MYFYRWYR BLWYDDYN 1, 
LEFEL  3 - SESIWN BLASU

Dewiswch ddau bwnc o’r rhestr meysydd
gradd dros y dudalen. Gallwch arbrofi a
chwarae gyda syniadau a thechnegau mewn
unrhyw ddau weithdy creadigol o’ch dewis.
Mae hwn yn gyfle gwych i gael blas ar ddau
bwnc celf a dylunio a allai ddylanwadu ar
waith prosiect coleg rydych chi’n ei wneud 
ar hyn o bryd

MYFYRWYR BLWYDDYN 2, 
LEFEL 3 - SESIWN DOSBARTH MEISTR

Dewiswch un pwnc o’r rhestr meysydd gradd
ar dros y dudalen. Mae’r Dosbarth Meistr yn
cynnig golwg fanylach ar y technegau  a’r
dulliau a ddefnyddir yn y pwnc o’ch dewis.
Byddwch yn cael blas ar astudio yn Ysgol Celf
a Dylunio Caerdydd trwy arbrofi gyda dulliau
creadigol a’u rhoi nhw ar waith mewn
prosiect byr. 

ARCHEBU LLE
I archebu lle yn y digwyddiad hwn 
cwblhewch y ffurflen archeb ar-lein:
www.tinyurl.com/CSADyourfuture

CELFYDDYD GAIN

Mae angen sgiliau technegol a syniadau creadigol er mwyn bod yn artist celfyddyd gain a
chynhyrchu gwaith sy’n rhoi persbectif gwreiddiol.  Mae artistiaid celfyddyd gain yn cael
cyfle i fynegi eu gweledigaeth artistig yn llawn. Byddwch yn datblygu sgiliau trwy
ymwneud â deunyddiau traddodiadol a thechnolegau cyfoes mewn diwylliant gweithio
mewn stiwdio.

ANIMEIDDIO

Mae animeiddwyr yn rhoi bywyd i stori, ac yn gwneud i’r darluniau mwyaf syml ddod yn
fyw ac yn ddiddorol mewn iaith y mae pawb yn ei deall.

TECHNOLEG DYLUNIO PENSAERNÏOL

Pensaernïaeth sy’n penderfynu ar siâp y byd o’n cwmpas ni. Mae’n adlewyrchu ein
cymdeithas ni ac yn dylanwadu ar sut rydym ni’n meddwl ac yn teimlo. Mae pensaernïaeth
yn ffurfio’r gorwel, yn trawsnewid ein dinasoedd ac yn newid y ffordd rydym ni’n byw ac yn
gweithio - ac yn dod yn rhan o’n naratif ni.

ARTIST DYLUNYDD GWNEUTHURWR

Mae gwneuthurwyr yn artistiaid, yn ddylunwyr ac yn arloeswyr. Mewn cwrs sydd â gwneud
pethau yn ganolog iddo, cewch brofiad ymarferol o weithio gyda deunyddiau - o fetel,
gwydr a cherameg i bren a thecstilau - er mwyn creu dulliau newydd o wneud pethau
mewn byd sy’n newid o hyd.

CERAMEG

Mae rhywun sy’n gweithio gyda cherameg yn dysgu teimlo’r byd trwy eu dwylo, er 
mwyn gwerthfawrogi’r deunyddiau sydd o’u cwmpas, cwestiynu, cymryd risg ac ymateb i 
heriau creadigol. 

DYLUNIO FFASIWN

Mae ffasiwn yn mynegi ein gwerthoedd, ein diwylliant a’n cymdeithas ni. Yn bwysicach,
mae’n dylanwadu arnyn nhw ac yn eu siapio nhw. Felly mae unrhyw un sy’n gweithio fel
dylunydd ffasiwn yn rhywun sy’n dylanwadu.

Mae’r sesiynau blasu a’r dosbarthiadau meistr yn seiliedig ar yr 
un ar ddeg pwnc gradd a gaiff eu cynnig yn Ysgol Celf a Dylunio 
Caerdydd. Gofynnwn felly i chi ddewis o blith y un canlynol:

CYFATHREBU GRAFFIG 

Wrth weithio fel dylunydd graffig mae’n rhaid bod yn ddehonglwr medrus, i droi syniadau
gwych yn negeseuon gweledol cofiadwy. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio geiriau,
lluniau, lliw, trosiadau, symbolau a straeon i fynegi negeseuon pwysig. Byddwch yn creu
syniadau gweledol a fydd yn hysbysu, yn darbwyllo, yn procio’r meddwl neu’n diddanu -
syniadau a fydd yn golygu bod y gynulleidfa yn talu sylw.

DARLUNIO

Fel darluniwr, byddwch yn gweithio er mwyn galluogi pobl i ddeall pethau bob dydd.
Gallwch archwilio ac arbrofi gyda deunyddiau, sgiliau technegol a phynciau heriol, gan
ddatblygu iaith weledol sy’n cyfathrebu mewn dull sy’n mynd i galon y neges.

DYLUNIO MEWNOL

Mae’r gofod rydyn ni’n byw a bod ynddo’n dylanwadu ar ein ffordd o feddwl a’n cyflwr
emosiynol ni. Byddwch yn darganfod sut i gyfuno pwrpas ymarferol ac estheteg, gan
gyrraedd cydbwysedd rhwng y deniadol a’r ymarferol. Mae dylunwyr mewnol yn arbrofi
gyda golau, sain, deunydd, lliw a thechnoleg - ac yn dod a’r cyfan at ei gilydd i greu gofod
sy’n symbylu ac sy’n effeithiol ar gyfer byw, gweithio a chwarae.

DYLUNIO CYNNYRCH

Mae dylunwyr cynnyrch yn datrys problemau mewn ffordd greadigol gan ymateb i
anghenion dynol. Mae gan ddylunwyr cynnyrch feddwl dadansoddol, gwybodaeth drylwyr
am ddeunyddiau a thechnolegau a’r gallu i greu cydbwysedd rhwng ffurf a phwrpas
ymarferol. Mae’r sgiliau ganddyn nhw sydd eu hangen i droi eu syniadau o fod yn
ddyluniadau cysyniadol i gynhyrchion parod i’w gweithgynhyrchu mewn diwydiant sy’n
symud yn gyflym..

DYLUNIO TECSTILAU

Mae dylunwyr tecstilau’n ddylunwyr medrus, hyderus a chreadigol. Mae cyffwrdd yn
bwysig yn y byd tecstilau – o ffasiwn a dylunio mewnol i gardiau cyfarch, papur lapio a
phapur wal. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth drylwyr o wead, lliw a phatrwm – a’r
technegau a gaiff eu defnyddio i ddod â nhw at ei gilydd i greu rhywbeth ysblennydd.

LLUNIOPEINTIOMEDDWLNEWIDGWNEUD


