
Rhagymadrodd
Mae ein cyrsiau Ar-lein ac Ar y Campws yn gyrsiau dysgu cymysg – cymysgedd o 
astudiaethau ar-lein a gwersi wyneb yn wyneb gyda thiwtor coleg. I bobl sydd â bywydau 
prysur, mae hon yn ffordd wych o astudio, ac mae myfyrwyr sy’n llenwi ein harolygon yn 
dweud wrthym fod dull dysgu cymysg yn eu helpu i ennill eu cymhwyster.

Dysgu Cyfunol
– y gorau o ddau fyd

Ar-lein ac Ar y Campws - dysgu cymysg
Nod cyrsiau arobryn Mindful Education yw gwneud addysg broffesiynol yn haws i ddysgwyr, 
gan ddarparu profiad dysgu sy’n gymhellol, yn sythweledol ac yn ddiddorol.

Gyda chwrs Ar-lein ac Ar y Campws gallwch gyfuno buddion dysgu ar-lein â bod yn rhan o 
ddosbarth sy’n cwrdd yn rheolaidd â thiwtor coleg.

• Dysgu ar-lein drwy wersi a addysgir gan academyddion sy’n arbenigwr yn eu pwnc
• Darlithoedd fideo o safon uchel sy’n defnyddio graffeg symudol i ddod â chysyniadau’n fyw
• Ymarferion rhyngweithiol sy’n creu profiad dysgu cyfoethog a diddorol
• Astudio o gwmpas eich gwaith a’ch ymrwymiadau bywyd
• Cyrchu gwersi ar eich ffôn symudol, eich llechen neu’ch bwrdd gwaith ac ail-ymweld â 

gwersi pan fydd angen
• Mae bod yn rhan o ddosbarth yn helpu i roi hwb i chi ac yn eich cadw ar y trywydd iawn
 
Mae cyfraddau cyflawni cyrsiau Mindful Education yn rhagorol; mae 80% o ddysgwyr 
Mindful Education sy’n cwblhau eu cymhwyster yn ennill gradd teilyngdod neu ragoriaeth.

Profiad y Dysgwr
Mae profiad y dysgwr Ar-lein ac Ar y Campws yn wahanol iawn i brofiad addysgu hollol wyneb 
yn wyneb. Rydym wedi crynhoi’r gwahaniaethau allweddol o safbwynt y dysgwr isod:

Addysgu wyneb yn wyneb yn unig Addysgu Ar-lein ac Ar y Campws

• Mae pawb yn dysgu ar yr un cyflymdra 
(yn yr ystafell ddosbarth)

• Mae pawb yn dysgu ar eu cyflymdra 
eu hunain (yn ôl y galw, cyn mynd i’r 
ystafell ddosbarth)

• Profiad dysgu “goddefol” yn y 
dosbarth. Dysgu pynciau am y tro 
cyntaf, cymryd nodiadau

• Profiad “gweithredol” yn y dosbarth. 
Ymarferion a thrafodaeth â ffocws 
yn y dosbarth, gan fod pynciau eisoes 
wedi’u hastudio

• Mae’r gwaith cartref sy’n cael ei osod 
ar ôl y dosbarth yn hanfodol ar gyfer 
ymgorffori dysgu

• Mae’r ymarfer sy’n digwydd yn 
y dosbarth yn hanfodol ar gyfer 
ymgorffori dysgu

80% Canran y myfyrwyr Mindful Education sy’n cwblhau eu 
cymhwyster ac yn ennill gradd teilyngdod neu ragoriaeth.



Sut mae dysgu cymysg yn wahanol i ddysgu o bell?
Gyda chwrs Ar-lein ac Ar y Campws byddwch yn astudio deunyddiau dysgu o safon uchel 
ar-lein yn seiliedig ar wersi fideo gyda chwestiynau i wirio’ch dealltwriaeth. Byddwch hefyd 
yn cwrdd yn rheolaidd â’ch tiwtor coleg a fydd yn eich tywys trwy’r cwrs a’ch cydfyfyrwyr 
gwerthfawr a fydd yno i wrando arnoch ac i’ch cadw ar y trywydd iawn.

Mae hwn yn brofiad gwahanol iawn i gwrs dysgu o bell – lle mae dysgwyr yn astudio’n 
annibynnol ac ar eu cyflymder eu hunain gan ddefnyddio gwerslyfrau neu adnoddau ar-lein 
cyfyngedig. Mae cymorth uniongyrchol gan y tiwtor yn debygol o fod yn gyfyngedig iawn ac 
nid oes cydfyfyrwyr i weithio gyda nhw nac i ddarparu’r cymhelliant ychwanegol ‘na i’ch helpu 
i lwyddo.

Mae wedi hen sefydlu bod cyfraddau cyflawniad cyrsiau dysgu o bell yn sylweddol is na 
chyrsiau ag elfen addysgu wyneb yn wyneb, gyda chyfraddau cyflawniad mor isel â 10% 
yn gyffredin i bobl sy’n astudio fel hyn. Felly dylai unrhyw un sy’n ystyried cwrs dysgu o bell 
feddwl yn ofalus a fyddent yn elwa ar y cymorth a’r cymhelliant sy’n dod gyda rhyngweithio 
rheolaidd â thiwtor ac astudio fel rhan o grŵp.

Mindful Education: Gwobrau
Mae Mindful Education wedi ennill nifer o wobrau sy’n cydnabod eu cyrsiau, eu platfformau 
dysgu a chanlyniadau myfyrwyr, gan gynnwys:

“Mae newid gyrfa a symud i faes cyllid, a chael yr opsiwn o ddysgu 
cymysg wedi bod yn amhrisiadwy. Mae’r cwrs Mindful yn hawdd ei 
ddefnyddio, dwi’n hoffi gallu edrych yn ôl trwy fideos i grynhoi a gallu 
gweithio ar unrhyw adeg o gwmpas ymrwymiadau gwaith a theulu. 
Mae’r fideos yn gynhwysfawr. Diolch i’r hwyluster a’r wybodaeth helaeth 
ar blatfform Mindful, pasiais fy AAT Lefel 2 gyda rhagoriaeth o 98% ac 
mae fy nau arholiad cyntaf ar Lefel 3 wedi bod yn 95% a 96% hefyd. 
Diolch!”

Laura Wise
Myfyriwr AAT Ar-lein ac Ar y Campws

Mindful Education
Ffôn: 0203 6060 365

E-bost: enquiries@mindful-education.co.uk
Gwefan: www.mindful-education.co.uk

Cliciwch yma i weld beth mae 
myfyrwyr yn ei ddweud am eu 
cwrs Ar-lein ac Ar y Campws
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