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Bydd disgwyl i ymgeiswyr ac enillwyr Ysgoloriaethau Chwaraeon a Diwylliannol a Rhaglen Llysgenhadon:
§ Hyrwyddo’r Coleg yn gyffredinol a meysydd cwricwlwm perthnasol yn benodol
§ Helpu i ddarparu cyflwyniadau hyrwyddo
§ Cefnogi amrywiaeth o ddigwyddiadau agored a derbyn, nosweithiau adolygu cynnydd ac ymweliadau
 cyswllt ag ysgolion.

Ysgoloriaethau Chwaraeon a Diwylliannol a 
Rhaglen Llysgenhadon yng Ngrŵp Colegau NPTC

Mae Grŵp Colegau NPTC yn ymwybodol y bydd y Coleg yn cael ei gyfoethogi drwy gynnwys myfyrwyr yn weithredol yn y 
broses o ddewis a chynllunio gweithgareddau ac felly’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddod yn bartneriaid cyfartal yn y broses o lunio’r 
profiad dysgu ehangach.  Fel rhan o’r broses o wella’r fframwaith ymgysylltu â myfyrwyr, mae’r Coleg yn hysbysebu am 
Lysgenhadon Myfyrwyr ac Ysgolorau Chwaraeon a Diwylliannol.

Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn cael cymorth gyda’u hastudiaethau a bydd gwasanaethau ar gael iddynt sy’n berthnasol 
i’w gweithgareddau chwaraeon/diwylliannol a’u huchelgeisiau gyrfaol yn y dyfodol.  Bydd myfyrwyr sy’n ymgeisio am 
Ysgoloriaeth neu Swydd Llysgennad yn cynrychioli’r Coleg yn allanol gan a’i hyrwyddo’n gyson.

Ysgoloriaethau 
Chwaraeon a Diwylliannol
Mae Cynllun Ysgoloriaethau Grŵp Colegau NPTC yn anelu at 
helpu myfyrwyr sy’n rhagori ym maes chwaraeon/diwyllianol 
i ddatblygu eu doniau yn y meysydd hyn i’w llawn potensial.  
Bydd rhaid i ymgeiswyr gwrdd â gofynion mynediad arferol y 
cwrs gan ddangos potensial arbennig ym maes chwaraeon/
diwyllianol.

Mae’r wybodaeth ganlynol yn esbonio pa wasanaethau a fydd 
yn cael eu darparu ar gyfer ysgolorau yng Ngrŵp Colegau NPTC 
a’r math o brofiadau a fydd yn cael eu cynnig.  Mae hefyd yn 
rhestru’r cyfrifoldebau ar gyfer ysgolorau llwyddiannus.

Awn ati i sicrhau bod pob ysgolor yn cael ei annog a’i 
galluogi i gyflawni’i botensial llawn gyda gweithgareddau 
academaidd, diwylliannol ac ym maes chwaraeon.

Nid oes unrhyw wahaniaethau o gwbl rhwng ysgolorau a 
myfyrwyr eraill yn nhermau hawliau a chyfrifoldebau.

Mae ysgoloriaethau yn cynnig profiad dysgwr-ganolig lle y 
mae ysgolorau yn derbyn cyfarwyddyd a chymorth a fydd yn 
eu galluogi i reoli eu bywydau’n well a hwyluso datblygiad 
eu potensial academaidd, diwylliannol neu ym maes 
chwaraeon ar yr un pryd.

Mae ysgoloriaethau yn anelu at godi safon perfformiad 
y Coleg. Mae rhaid i ysgolorau gynrychioli’r Coleg mewn 
gweithgareddau perthnasol e.e.gemau/twrnameintiau 
perthnasol, perfformiadau ar gyfer ysgolorau diwylliannol/ym 
maes chwaraeon a digwddiadau hyrwyddo.

Cymorth i Enillwyr 
Ysgoloriaeth
Bydd y Coleg yn cynnig y gwasanaethau canlynol:
(a)  Mynediad i gyfleusterau arbenigol ym maes 
 astudio’r ysgolor
(b)  Ysgoloriaethau: Hyfforddiant ar flaen y gad 
 - un i un neu mewn grŵp
(c)  Marchnata/hyrwyddo sy’n gysylltiedig â’r 
 rhaglen ysgoloriaethau
(d)  Cymorth cynllunio ar gyfer pob ysgolor gan 
 gynnwys cyngor am AU/cyfleoedd 
 cyflogaeth ac astudiaethau pellach.

Gall unrhyw fyfyrwyr ar draws y Coleg wneud cais ac nid 
yw’r llefydd wedi’u neilltuo i fyfyrwyr sy’n astudio rhaglenni’r 
Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio neu 
raglenni Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus.

Bob blwyddyn, bydd y Coleg yn gwobrwyo hyd at 14 o 
ysgoloriaethau Chwaraeon a Diwylliannol. £500 bydd 
gwerth yr ysgoloriaethau hyn.  Bydd y gronfa ysgoloriaethau 
yn cael ei dosbarthu ar ddiwedd mis Rhagfyr ac 
ar ddechrau tymor yr haf, yn amodol ar adroddiad 
llwyddiannus gan Bennaeth yr Ysgol a’r Cydlynydd Cwrs.
Bydd cytundeb parthed cynnydd academaidd boddhaol, 
cyfraniad at fywyd yn y Coleg, ymrwymiad, presenoldeb a 
chwblhau’r rhaglen. 

 



Rhaglen Llysgenhadon

Bydd Grŵp Colegau NPTC yn darparu hyd ar 28 Swydd 
Llysgennad yn flynyddol. Yn ogystal â’r Rôl Llysgennad 
Cyffredinol, mae’r Coleg hefyd yn ceisio Llysgenhadon 
Myfyrwyr i lenwi nifer o rolau arbenigol yn cynnwys: 
§	Rolau Llysgenhadon Cyffredinol 
§	Llysgenhadon Dug Caeredin 
§	Llysgenhadon y Gymraeg
§	Llysgennad Anghenion Dysgu Ychwanegol 

Bydd gofyn i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymgymryd â’r 
rolau i gyflwyno cais, mynychu cyfweliad byr a dechrau ym 
mis Tachwedd 2018.

Swydd Llysgennad Cyffredinol - bydd hyn yn 
cynnwys cefnogi cyflwyniadau hyrwyddo, hybu’r Coleg yn 
fewnol ac allanol, mynychu diwrnodau/nosweithiau agored, 
seremonïau gwobrwyo, diwrnodau blasu ac ymweliadu ag 
ysgolion partner.  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn 
hyfforddiant gwasanaethau cwsmeriaid.

Swydd Llysgennad Dug Caeredin - bydd hyn yn 
cynnwys -  cymryd rhan yn y rhaglen arweinwyr ifanc Dug 
Caeredin yn ogystal â chyflawni 20 awr o waith gwirfoddoli 
gydag uned/canolfan Dug Caeredin ar lefel Efydd neu 
Arian, gyda chefnogaeth gan fentor.  Mae cyfle hefyd 
i gyflawni fwy o hyfforddiant.  Bydd gofyn i ymgeiswyr 
gyflawni Gwobr Arian.

Swydd Llysgennad dros yr Iaith Gymraeg - 
bydd hyn cynnwys annog defnyddio’r Gymraeg yng 
ngweithgareddau bob dydd, dylanwadu ar ymdrechion 
y Coleg i gwrdd â gofynion safonau’r iaith Gymraeg a 
hybu manteision dwyieithrwydd ymhlith cyd-fyfyrwyr.  
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant 
gwasanaethau cwsmeriaid a chymryd rhan yn natblygiadau 
cyfredol y Coleg. 

Llysgennad dros Anghenion Dysgu Ychwanegol   
- bydd hyn yn cynnwys cefnogi cyd-fyfyrwyr sydd wedi 
adnabod anghenion dysgu mewn sefyllfaoedd llai ffurfiol 
yn y Coleg, bod yn hyrwyddwyr a chefnogi gweithgareddau 
blasu ar gyfer ymgeiswyr ag anghenion dysgu ychwanegol 
sy’n ystyried dod i’r Coleg.  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus 
yn derbyn hyfforddiant ym maes Ymwybyddiaeth o 
Anghenion Dysgu ac eiriolaeth.

£200 bydd gwerth y swydd llysgennad.   Bydd hyn yn cael 
ei ddosbarthu yn ystod y cyfnod - 2 randaliad yn ystod y 
cyfnod, wedi derbyn adroddiad cadarnhaol gan y mentor/
tiwtor/Pennaeth Ysgol.  Bydd cytundeb parthed cynnydd 
academaidd boddhaol, cyfraniad at fywyd yn y Coleg, 
ymrwymiad, presenoldeb a chwblhau’r rhaglen.  Bydd y 
swydd llysgennad yn cael ei gwobrwyo drwy gyfrwng y 
broses ymgeisio ffurfiol.



Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y rhaglenni bwrsariaethau,
ysgoloriaethau neu lysgenhadon neu’r wobr ymddiriedolaeth, cysylltwch â: 

Val Hughes, e-bost: val.hughes@nptcgroup.ac.uk, ffôn: 01639 648000

Cyfrifoldebau Enillwyr Ysgoloriaethau
a Llysgenhadon

(a) Cynnydd Academaidd
Mae derbyn ysgoloriaeth/swydd llysgennad yn amodol 
ar gyflawni’r cymwysterau mynediad priodol a chynnydd 
academaidd boddhaol.  Mae’n hanfodol bod ysgolorau/
llysgenhadon yn ymrwymedig i astudiaethau academaidd 
a chynnal cydbwysedd rhwng gwaith academaidd a 
gweithgaredd chwaraeon/diwylliannol.  Felly, bydd gofyn i’r 
ysgolor/llysgennad gwrdd â’r mentor/tiwtor yn y Coleg yn 
rheolaidd.

(b) Ymddygiad
Efallai y bydd ysgolorau/llysgenhadon yn cymryd rhan 
mewn digwyddiadau a fydd yn denu cyhoeddusrwydd 
gan y cyfryngau.  Bydd eu hymddygiad yn cael ei graffu’n 
fanwl.  Rhaid iddynt fod yn ymwybodol o hyn gan ymddwyn 
yn briodol er mwyn creu argraff dda ar ran y coleg ac 
o safbwynt bersonol.  Mae’r gofyniad hwn yn cwmpasu 
safonau eu dillad, a dylid gwisgo dillad chwaraeon 
swyddogol y Coleg yn ôl y galw. (Myfyrwyr Chwaraeon).

(c) Presenoldeb
Bydd gofyn i ysgolorau/llysgenhadon fynychu 
digwyddiadau hyrwyddo sy’n anelu at sicrhau 
cyhoeddusrwydd cadarnhaol ar gyfer y Coleg neu’r 
rhaglenni ysgoloriaethau/llysgenhadon.

Adolygiad a Chynnydd
Bydd proffil yr ysgolor/llysgennad yn cael ei werthuso yn 
nhermau:
(i) Cynnydd academaidd
(ii)  Ymddygiad
(iii) Unrhyw wybodaeth ychwanegol gan y mentor/tiwtor/
 pennaeth ysgol
(iv) Canlyniadau mewn cystadlaethau/pencampwriaethau/ 
 perfformiad

Ar ddiwed y flwyddyn gyntaf, bydd gofyn i’r myfyrwyr gyfrannu 
at weithgareddau blasu am ddisgyblion Blwyddyn 10.

Atal neu dynnu’n ôl Ysgoloriaeth/
Swydd Llysgennad
Bydd cosbau os nad ydych yn cwrdd ag amodau’r wobr.  
Yn y lle cyntaf, bydd hyn yn arwain at rybudd ar lafar gan y 
Coleg.  Os nad yw’r sefyllfa’n gwella, bydd yr ysgoloriaeth/
swydd llysgennad yn cael ei hatal dros dro am gyfnod 
penodol.

Tynnu’n ôl yn wirfoddol o ysgoloriaeth/swydd 
llysgennad
Weithiau heb unrhyw fai ar yr ysgolor, bydd y perfformiad yn 
disgyn o dan y safon bersonol a osodwyd gan y myfyriwr.  
Gall hyn gael ei achosi gan waith academaidd, problemau 
personol, anafiad difrifol neu ddiffyg ymrwymiad.

Gweithdrefn Apelio
Gall myfyriwr y mae ei ysgoloriaeth/swydd llysgennad yn 
cael ei hatal dros dro/ei thynnu’n ôl, apelio yn erbyn y 
penderfyniad.  Bydd y mater yn cael ei drin yn 
ôl gweithdrefn apelio priodol y Coleg.
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