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1.

CYFLWYNIAD A NODAU
Mae cymhwyster Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyddestunau, a gymeradwywyd gan Cymwysterau Cymru i'w addysgu am y tro cyntaf o
fis Medi 2020, ar gael i bob ysgol a choleg yng Nghymru ar gyfer dysgwyr ôl-16.
Caiff y Dystysgrif Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyddestunau ei graddio
A* - E. Fe'i dyfernir am y tro cyntaf yn 2021. Caiff y Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a
Gofal Cymdeithasol Egwyddorion a Chyd-destunau ei raddio A*A* - EE. Fe'i dyfernir
am y tro cyntaf yn 2022.
Amlinellir y set gyflawn o ofynion yn y fanyleb sydd ar gael ar wefan y Consortiwm.
https://www.dysguiechydagofal.cymru/cymwysterau/
Yn ogystal â'r Canllawiau Addysgu hyn, mae'r cymorth canlynol ar gael i ganolfannau:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

y canllaw gweinyddu i ganolfannau
gallwch gysylltu'n uniongyrchol â'r swyddog pwnc a'r adrannau gweinyddol
y fanyleb
diweddariadau e-bost
dadansoddi canlyniadau arholiadau
adroddiadau uwch arholwyr ar bob cyfres o arholiadau
adroddiadau cymedrolwyr canolfannau ar unedau a aseswyd yn fewnol
digwyddiadau dysgu proffesiynol
papurau cwestiynau a chynlluniau marcio blaenorol
adnoddau digidol am ddim
y canllaw ymarfer da lleoliad gwaith
adolygu arholiadau ar-lein
deunyddiau asesu enghreifftiol.

Prif nod y Canllawiau Addysgu yw helpu darlithwyr ac athrawon i gyflwyno
manyleb Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau a
chynnig arweiniad ar ofynion y cymhwyster a'r prosesau asesu.
Ni fwriedir i'r canllawiau fod yn gyfeirbwynt cynhwysfawr; bwriedir iddynt, yn
hytrach, roi cymorth i ddarlithwyr ac athrawon ddatblygu cyrsiau ysgogol a chyffrous
sydd wedi'u teilwra i anghenion eu dysgwyr eu hunain yn eu sefydliadau eu hunain.
Felly, dylid defnyddio'r Canllawiau Addysgu bob amser fel adnodd ategol i gyd-fynd
â'r fanyleb ond mae'n rhaid cyfeirio at y fanyleb yn gyntaf bob amser. Mae'r
Canllawiau Addysgu yn cynnwys rhaglen astudio a awgrymir, y gellir ei defnyddio fel
sylfaen i ddatblygu cynllun gwaith a gweithgareddau dysgu, sydd wedi'u paru'n
uniongyrchol â gofynion y fanyleb.
Bydd enghreifftiau o Asesiadau Di-arholiad yn cael eu dosbarthu ar wahân gan CBAC
er mwyn helpu darlithwyr ac athrawon i nodi safon y gwaith sy'n gysylltiedig â'r
bandiau marciau amrywiol. Bwriedir i'r deunyddiau hyn gael eu defnyddio gan
aseswyr mewnol asesiadau di-arholiad yn unig ac ni ellir eu rhannu ag ymgeiswyr o
gwbl.
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2.

Ymgysylltu â'r Sector
Er mwyn cwblhau cymhwyster y Diploma, mae gofyn i ddysgwyr ymgymryd ag o
leiaf 100 awr o ymgysylltu â'r sector, o'r rhain mae'n rhaid i 60 awr gael eu treulio ar
leoliad gwaith. Anogir canolfannau i gynnig mwy na 100 awr o ymgysylltu â'r sector
pan fo hynny'n ymarferol a rhaid iddynt geisio sicrhau, lle bo hynny'n bosibl, y bydd
dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a/neu brofiad o ddau leoliad o leiaf.
Gellid ymgymryd â'r holl brofiad gwaith mewn un bloc, neu dros gyfnod o amser, yn
dibynnu ar amserlenni canolfannau. Fodd bynnag, argymhellir bod dysgwyr yn
ymgymryd â'r holl ddysgu dan arweiniad cyn iddynt ddechrau ar eu profiad gwaith
er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud y mwyaf o'u lleoliad.
Gallant gwblhau'r 40 awr sy'n weddill o ymgysylltu â'r sector mewn amrywiaeth o
ffyrdd gwahanol, megis:
• darlithoedd gwadd sy'n ymwneud â chynnwys yr uned (gan ymwelwyr iechyd,
gweithwyr cymdeithasol, nyrsys, therapydd galwedigaethol ac ati)
• ymweliadau gan gyflogwyr
• ymweliadau â lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol (lle y bo'n briodol)
• sesiynau hyfforddi a mentora, cyfeillio, cynlluniau cyfeillio
• gwirfoddoli sy'n addas i oedran ac ati, wedi'i drefnu gan gyflogwyr iechyd a gofal
cymdeithasol.
Mae'n rhaid i ddysgwyr gwblhau'r cofnod ymgysylltu â'r sector a lleoliad gwaith
sydd ar gael ar dudalen y cymhwyster ar wefan www.dysguiechydagofal.cymru er
mwyn dangos sut mae oriau ymgysylltu â'r sector wedi'u cronni.
Dylid annog dysgwyr i gwblhau cofnod dyddiol mewn dyddiadur yn ystod eu profiad
gwaith. Gall tiwtoriaid hefyd annog dysgwyr i gwblhau eu cofnodion dyddiadur
drwy gynnal trafodaethau byr rheolaidd yn y dosbarth er mwyn galluogi dysgwyr i
fyfyrio ar eu profiadau a'r arferion gofal a welwyd yn y lleoliad. Dylid hefyd annog
dysgwyr i gwblhau cofnod mewn dyddiadur ar eu profiadau ehangach o ran
ymgysylltu â'r sector, megis yn dilyn ymweliad gan siaradwr gwadd ac ati.
Dylai'r dyddiadur adlewyrchu'n uniongyrchol sut y gellir cymhwyso cynnwys yr
uned at leoliadau iechyd neu ofal cymdeithasol go iawn:
•
•
•
•
•
•
•

rolau swyddi, cymwysterau a sgiliau sydd eu hangen ar weithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol
rôl cyfathrebu effeithiol, cydgynhyrchu, cydweithredu, gwaith tîm a
phroffesiynoldeb yn y sector gofal
sut y caiff codau ymddygiad/ymarfer eu dilyn a'u cymhwyso mewn lleoliadau
iechyd a gofal cymdeithasol
diogelu wrth ymarfer
sut y defnyddir dulliau gweithredu mewn lleoliadau er mwyn diwallu anghenion a
bodloni gofynion unigolion
sut mae deddfwriaeth Cymru yn effeithio ar ymarfer mewn lleoliadau iechyd a
gofal cymdeithasol
rôl myfyrio mewn lleoliadau gofal.
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Dylai dysgwyr hefyd ddefnyddio gwybodaeth a phrofiadau a gafwyd o unedau 1-5 a
myfyrio ar sut y gellir eu cymhwyso mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.
Nod y profiad gwaith yw galluogi dysgwyr i wneud y canlynol:
• cael profiad ymarferol o amodau gwaith mewn gwahanol leoliadau iechyd neu ofal
cymdeithasol
• dod o hyd i wybodaeth am amrywiaeth o yrfaoedd yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol drwy gysgodi unigolion mewn gwahanol rolau
• dysgu, cymhwyso ac ymarfer rhai o'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i weithio
mewn lleoliad iechyd a/neu ofal cymdeithasol, megis sgiliau cyfathrebu ac ati
• datblygu sgiliau wrth asesu eu talentau eu hunain a meithrin hyder a chyfrifoldeb
• deall rôl arferion gwaith amlddisgyblaethol
• deall y ddeddfwriaeth briodol yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol .
Rhaid annog dysgwyr i gadw eu projectau'n ymarferol:
• ysgrifennu adroddiad ar y gweithgareddau a welwyd ac a gyflawnwyd tra
roeddent ar brofiad gwaith yn y lleoliad a myfyrio ar hyn y gwnaethant ei ddysgu
o'r profiad. Er enghraifft, efallai y bydd dysgwr wedi gweld enghraifft ragorol o
sesiwn therapi hel atgofion mewn cartref gofal a chymryd rhan yn y sesiwn honno;
fodd bynnag, dylai'r dysgwr feddwl yn ddyfnach a myfyrio ar yr effaith y gallai hyn
fod wedi'i chael ar un o ddefnyddwyr y gwasanaeth, neu'r ffordd y cafodd y
gweithgaredd ei gyfleu i ddefnyddwyr y gwasanaeth
• myfyrio ar y ffordd y cafodd gwerthoedd gofal eu dangos yn y lleoliad
• myfyrio ar sut y gallent deimlo yn yr amgylchedd
• gweld sut mae pob cyflogai yn y lleoliad yn cyfrannu at sicrhau bod defnyddwyr y
gwasanaeth yn cyflawni eu canlyniadau personol, gan nodi nodweddion allweddol
pob rôl iechyd a/neu ofal cymdeithasol yn y lleoliad
• holi aelodau o'r tîm am eu rolau yn y lleoliad a chofnodi hyn hefyd
• rhyngweithio ag aelodau eraill o'r tîm amlddisgyblaethol yn y lleoliad, a all
gynnwys, ymhlith eraill, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol,
fferyllwyr, deietegwyr sy'n ymweld â'r lleoliad Wrth fyfyrio ar eu profiad gwaith,
dylai'r dysgwyr fod yn nodi yn eu dyddiaduron pwy gyfrannodd at ofal defnyddiwr
y gwasanaeth a sut y gwnaethant hynny
• ystyried sut mae aelodau'r tîm amlddisgyblaethol yn cydweithio'n effeithiol er
mwyn sicrhau y caiff canlyniadau personol defnyddwyr y gwasanaeth eu cyflawni
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3.

Trosolwg o'r Fanyleb
Mae'r Dystysgrif Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyddestunau yn gymhwyster unedol sy'n cynnwys tair uned orfodol:
Rhif
yr
uned
001

002

Teitl yr Uned

ODA

Egwyddorion gofal ac ymarfer diogel o fewn gofal personganolog sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau
Ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion ar
bob cam o'r rhychwant oes a sut mae hyn yn effeithio ar
ganlyniadau, gofal ac anghenion cymorth

003

Hybu hawliau unigolion ar bob cam o'r rhychwant oes
Cyfanswm ODA

90

180

90
360

Mae'r Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyddestunau yn gymhwyster unedol sy'n cynnwys chwe uned orfodol:
Rhif
yr
uned

Teitl yr Uned

ODA

001

Egwyddorion gofal ac ymarfer diogel o fewn gofal personganolog sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau

90

002

Ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion ar
bob cam o'r rhychwant oes a sut mae hyn yn effeithio ar
ganlyniadau, gofal ac anghenion cymorth

180

003

Hybu hawliau unigolion ar bob cam o'r rhychwant oes

90

004

Deall sut mae cyflyrau cyffredin yn effeithio ar y corff
dynol

80

005

Helpu unigolion sydd mewn perygl i gyflawni'r canlyniadau
maen nhw'n dymuno eu cael

180

006

Gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol

100
ODA
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4.

Strwythur y Cymhwyster
Tystysgrif
Uned 1: Egwyddorion Gofal ac Ymarfer diogel o fewn gofal person-ganolog
sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.
Asesiad di-arholiad
25% o'r cymhwyster
20 awr
100 marc
Mae'r asesiad di-arholiad hwn yn cynnwys dwy dasg y mae'r ddwy ohonynt
yn ymwneud ag astudiaeth achos a ddewiswyd. Caiff Pecyn Asesu ei
ryddhau i'r canolfannau o wefan ddiogel CBAC ar y dydd Llun cyntaf ym
mis Mawrth bob blwyddyn o 2021 ymlaen. Bydd y Pecyn Asesu hwn yn
cynnwys dwy astudiaeth achos y bydd ymgeiswyr yn dewis un ohonynt i'w
defnyddio fel ysgogiad i gwblhau'r ddwy dasg ar ddechrau'r asesiad. Bydd y
tasgau ar gyfer yr asesiad di-arholiad hwn yn aros yr un fath bob blwyddyn.
Mae'r ddwy dasg yn gofyn i ddysgwyr ddefnyddio eu gwybodaeth a'u
dealltwriaeth o egwyddorion gofal ac ymarfer diogel a sut maent yn cael eu
cymhwyso at ofal sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.
Uned 2: Ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion ar bob cam o'r
rhychwant oes a sut mae hyn yn effeithio ar ganlyniadau, gofal ac
anghenion cymorth.
Asesiad Allanol
50% o'r cymhwyster
1 awr a 45 munud
100 marc
Arholiad (sy'n cael ei sefyll ar sgrin neu fel papur ysgrifenedig) sy'n cynnwys
amrywiaeth o fathau o gwestiynau er mwyn asesu cynnwys pob uned sy'n
ymwneud â ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion ar bob cam
o'r rhychwant oes a'r ffordd y mae'r rhain yn effeithio ar ganlyniadau, gofal ac
anghenion cymorth.
Mae pob cwestiwn yn orfodol.
Uned 3: Hybu hawliau unigolion ar bob cam o'r rhychwant oes.
Asesiad di-arholiad
25% o'r cymhwyster
20 awr
80 marc
Aseiniad yn cynnwys tasgau a osodir gan CBAC yw'r asesiad di-arholiad
hwn. Yn yr aseiniad gofynnir i ddysgwyr ddewis grŵp o unigolion i seilio'r
tasgau arnynt.
Mae'r aseiniad hwn yn gofyn i'r dysgwyr gyflwyno tystiolaeth naill ai fel
podlediad, cyflwyniad neu fideo, er mwyn dangos eu gwybodaeth a'u
dealltwriaeth o hyrwyddo hawliau unigolion wrth gefnogi eu hiechyd a'u
llesiant.
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Bydd y tasgau ar gyfer yr asesiad di-arholiad hwn yn aros yr un peth drwy
gydol oes y fanyleb ac fe'u cyhoeddir yn y Pecyn Asesu sydd ar gael ar
wefan www.dysguiechydagofal.cymru.
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Diploma
Uned 1: Egwyddorion Gofal ac Ymarfer diogel o fewn gofal person-ganolog
sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.
Asesiad di-arholiad
12.5% o'r cymhwyster
20 awr
100 marc
Mae'r asesiad di-arholiad hwn yn cynnwys dwy dasg y mae'r ddwy ohonynt
yn ymwneud ag astudiaeth achos a ddewiswyd. Caiff Pecyn Asesu ei
ryddhau i'r canolfannau o wefan ddiogel CBAC ar y dydd Llun cyntaf ym
mis Mawrth bob blwyddyn o 2021 ymlaen. Bydd y Pecyn Asesu hwn yn
cynnwys dwy astudiaeth achos y bydd ymgeiswyr yn dewis un ohonynt i'w
defnyddio fel ysgogiad i gwblhau'r ddwy dasg ar ddechrau'r asesiad. Bydd y
tasgau ar gyfer yr asesiad di-arholiad hwn yn aros yr un fath bob blwyddyn.
Mae'r ddwy dasg yn gofyn i ddysgwyr ddefnyddio eu gwybodaeth a'u
dealltwriaeth o egwyddorion gofal ac ymarfer diogel a sut maent yn cael eu
cymhwyso at ofal sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.
Uned 2: Ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion ar bob cam o'r
rhychwant oes a sut mae hyn yn effeithio ar ganlyniadau, gofal ac
anghenion cymorth.
Asesiad Allanol
25% o'r cymhwyster
1 awr a 45 munud
100 marc
Arholiad (sy'n cael ei sefyll ar sgrin neu fel papur ysgrifenedig) sy'n cynnwys
amrywiaeth o fathau o gwestiynau er mwyn asesu cynnwys pob uned sy'n
ymwneud â ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion ar bob cam
o'r rhychwant oes a'r ffordd y mae'r rhain yn effeithio ar ganlyniadau, gofal ac
anghenion cymorth.
Mae pob cwestiwn yn orfodol.
Uned 3: Hybu hawliau unigolion ar bob cam o'r rhychwant oes.
Asesiad di-arholiad
12.5% o'r cymhwyster
20 awr
80 marc
Aseiniad yn cynnwys tasgau a osodir gan CBAC yw'r asesiad di-arholiad
hwn. Yn yr aseiniad gofynnir i ddysgwyr ddewis grŵp o unigolion i seilio'r
tasgau arnynt.
Mae'r aseiniad hwn yn gofyn i'r dysgwyr gyflwyno tystiolaeth naill ai fel
podlediad, cyflwyniad neu fideo, er mwyn dangos eu gwybodaeth a'u
dealltwriaeth o hyrwyddo hawliau unigolion wrth gefnogi eu hiechyd a'u
llesiant.
Bydd y tasgau ar gyfer yr asesiad di-arholiad hwn yn aros yr un peth drwy
gydol oes y fanyleb ac fe'u cyhoeddir yn y Pecyn Asesu sydd ar gael ar wefan
www.dysguiechydagofal.cymru.
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Uned 4: Deall sut mae cyflyrau cyffredin yn effeithio ar y corff dynol.
Asesiad di-arholiad
10% o'r cymhwyster
15 awr
60 marc
Aseiniad sy'n cynnwys tasgau a osodir gan CBAC yw'r asesiad di-arholiad
hwn ac mae'n gofyn i'r dysgwyr ddefnyddio eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth
o'r ffordd y mae cyflyrau cyffredin yn effeithio ar y corff dynol. Mae'r dasg yn
seiliedig ar ysgogiadau a fydd ar gael i ganolfannau drwy wefan ddiogel CBAC
ar y dydd Llun cyntaf ym mis Mawrth bob blwyddyn (o 2022 ymlaen). Bydd y
Pecyn Asesu yn cynnwys dau ddarn o ysgogiadau gyda'r ymgeiswyr yn dewis
un ohonynt i'w ddefnyddio fel yr ysgogiad ar gyfer cwblhau'r asesiad. Bydd y
tasgau ar gyfer yr asesiad di-arholiad hwn yn aros yr un peth drwy gydol oes y
fanyleb ac fe'u cyhoeddir yn Pecyn Asesu Enghreifftiol sydd ar wefan
www.dysguiechydagofal.cymru.
Uned 5: Helpu unigolion sydd mewn perygl i gyflawni'r canlyniadau maen
nhw'n dymuno eu cael.
Asesiad Allanol
25% o'r cymhwyster
1 awr a 45 munud
100 marc
Arholiad (sy'n cael ei sefyll ar sgrin neu fel papur ysgrifenedig) sy'n cynnwys
amrediad o fathau o gwestiynau er mwyn cynnwys pob uned sy'n ymwneud â
Helpu sydd mewn perygl i gyflawni'r canlyniadau maen nhw'n dymuno eu
cael.
Mae pob cwestiwn yn orfodol.
Uned 6: Gweithio yn y Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
Asesiad di-arholiad
15% o'r cymhwyster
18 awr
120 marc
Aseiniad yn cynnwys tasgau a osodir gan CBAC yw'r asesiad di-arholiad hwn
ac mae'n seiliedig ar leoliad gwaith y dysgwr a'i weithgarwch ymgysylltu â'r
sector.
Bydd y tasgau ar gyfer yr asesiad di-arholiad hwn yn aros yr un peth drwy
gydol oes y fanyleb ac fe'u cyhoeddir yn y Pecyn Asesu sydd ar gael ar wefan
dysguiechydagofal.cymru.
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5.

AMCANION ASESU (AA)
Mae amcanion asesu (AA) yn cyfeirio at y sgiliau y mae angen i ddysgwyr eu dangos yn
eu hymatebion i gwestiynau mewn arholiad neu aseiniad. Mae gan y cymhwyster Lefel
3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau dri amcan asesu.
Bydd yr asesiadau mewnol a'r asesiadau allanol yn targedu'r amcanion asesu hyn yn
unol â'r pwysoliadau canlynol:

Amcan

Gofynion

Pwysoliadau

AA1

Dangos gwybodaeth am amrywiaeth o gysyniadau,
gwerthoedd a materion allweddol sy'n berthnasol i
iechyd a gofal cymdeithasol a dealltwriaeth o hynny.

30-34%

AA2

Cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o egwyddorion a
chyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol

33-37%

AA3

Dadansoddi a gwerthuso damcaniaethau ac ymarfer
iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn dangos
dealltwriaeth, myfyrio ar y ffordd y gallant ddylanwadu ar
ymarfer, ffurfio barn resymedig a dod i gasgliadau.

30-35%
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Dadansoddiad o asesiadau unedau – Tystysgrif
Une
d

1

2

3

Amser

20 awr

1 awr
45
munud

20 awr

Pwysoliad y
cymhwyster

25%

50%

25%

Marci
au
crai
100

100

80

Marc AA

Pwysoliad AA

AA1

40

AA1

40%

AA2

36

AA2

36%

AA3

24

AA3

24%

AA1

30-34

AA1

30-34%

AA2

33-37

AA2

33-37%

AA3

31-35

AA3

31-35%

AA1

24

AA1

30%

AA2

16

AA2

20%

AA3

40

AA3

50%

Dadansoddiad o asesiadau unedau – Diploma
Uned

1

2

3

4

5

6

Amser

20 awr

1 awr 45
munud

20 awr

15 awr

1 awr 45
munud

24 awr
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Pwysoliad y
cymhwyster

12.5%

25%

12.5%

10%

25%

15%

Marci
au
crai
100

100

80

60

100

120

Marc AA

Pwysoliad AA

AA1

40

AA1

40%

AA2

36

AA2

36%

AA3

24

AA3

26%

AA1

30-34

AA1

30-34%

AA2

33-37

AA2

33-37%

AA3

31-35

AA3

31-35%

AA1

24

AA1

30%

AA2

16

AA2

20%

AA3

40

AA3

50%

AA1

20

AA1

33%

AA2

22

AA2

37%

AA3

18

AA3

30%

AA1

30-34

AA1

30-34%

AA2

33-37

AA2

33-37%

AA3

31-35

AA3

31-35%

AA1

36

AA1

30%

AA2

44

AA2

37%

AA3

40

AA3

33%
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Geiriau Gorchymyn
I sicrhau bod asesiadau'n targedu amcanion asesu (AA) mewn modd priodol a chyson, ac i
helpu dysgwyr i ddeall gofynion asesiadau, defnyddir geiriau gorchymyn penodol i dargedu
pob un o'r tri AA.
AA
AA1

Gorchymyn

Gofynion yr ymateb

Diffiniwch

Rhoi union ystyr

Disgrifiwch

Nodwch nodweddion/prif nodweddion neu rhowch
ddisgrifiad byr

Rhowch

Rhowch/enwch/dewiswch/nodwch ffeithiau neu
enghreifftiau byr (o ffynhonnell benodol neu drwy ddwyn i
gof)

Nodwch
(identify)

Fel ar gyfer 'Rhowch'

Rhestrwch

Fel ar gyfer 'Rhowch'

Enwch

Fel ar gyfer 'Rhowch'

Amlinellwch

Nodwch y prif bwyntiau/rhowch ddisgrifiad byr neu nodwch
y prif nodweddion

Nodwch (state)

Fel ar gyfer 'Rhowch'

Awgrymwch

Cyflwyno syniad, rheswm neu ddull gweithredu posibl

Crynhowch

Dewis a chyflwyno'r prif bwyntiau (heb fanylion)

AA1 Cwestiynau enghreifftiol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diffiniwch ystyr y term ‘Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod’.
Disgrifiwch dri o argymhellion yr ymgyrch ‘Pum Ffordd at Les’.
Rhowch un enghraifft o ddigwyddiad bywyd anrhagweladwy.
Nodwch ddau wasanaeth gofal a chymorth sydd ar gael i gefnogi Hasheed.
Rhestrwch dair mantais i'r unigolyn sy'n deillio o ymarfer person-ganolog.
Amlinellwch nod ymgyrch ‘Amser i Newid Cymru’.
Nodwch/Awgrymwch dair ffordd y mae mynd i'r ysgol gynradd leol yn cyfrannu at dwf a
datblygiad Lowri.
Lluniwch grynodeb ar gyfer pob gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol.
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AA

Gorchymyn

Gofynion yr ymateb

AA2

Cymhwyswch Defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth o ddamcaniaeth neu
gysyniad a chysylltu hynny â chyd-destun penodol
Cyfrifwch

Datrys gan ddefnyddio ffeithiau, ffigurau neu wybodaeth sydd
wedi'u rhoi

Lluniwch

Crëwch fframwaith neu ddadl

Esboniwch

Rhoi manylion a rhesymau i egluro sut a pham mae rhywbeth fel
y mae

Eglurwch
(clarify)

Fel yn achos 'esboniwch’

Eglurwch
(illustrate)

Defnyddio diagram neu eiriau i ddangos yn glir sut mae cysyniad
neu ddamcaniaeth yn gweithio mewn cyd-destun penodol

Dehonglwch

Troswch y wybodaeth a roddwyd i ffurf arall

Dangoswch

Fel ar gyfer 'Eglurwch'

Defnyddiwch

Cymhwyso gwybodaeth a ddarparwyd at ddamcaniaeth neu
gysyniad penodol

AA2 Cwestiynau enghreifftiol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cymhwyswch eich gwybodaeth am y ddeddfwriaeth i nodi sut y gellir cefnogi unigolion
sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.
Cyfrifwch yr angen am wasanaeth penodol yn eich ardal leol.
Lluniwch ddadl gredadwy dros yr angen am wasanaeth lleol.
Esboniwch sut mae gweithwyr gofal yn rhoi gofal person-ganolog i Nora a Leon.
Eglurwch ddiben polisi ‘chwythu'r chwiban’.
Eglurwch y dulliau a'r sgiliau sydd eu hangen i feithrin perthnasoedd cadarnhaol ac
ymddiriedaeth.
Dehonglwch yr ystadegau a ddarparwyd.
Dangoswch sut mae meithrin perthnasoedd cadarnhaol yn hwyluso'r gwaith o ddarparu
gofal a chymorth person-ganolog.
Defnyddiwch eich gwybodaeth am y ddamcaniaeth er mwyn myfyrio ar arferion gwaith
cadarnhaol.
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AA

Gorchymyn

Gofynion yr ymateb

AA3

Cynghorwch

Awgrymwch gynllun neu ddull o weithredu ar sail rhesymau a
gefnogir

Dadansoddwch

Archwilio mater yn fanwl/sut mae rhannau'n berthnasol i'r
cyfan, esbonio a dehongli

Aseswch

Lluniwch farn wybodus

Cymharwch

Nodi tebygrwydd a rhoi sylwadau/esbonio

Ystyriwch

Darllenwch y wybodaeth a roddwyd ac ymatebwch iddi

Cyferbynnwch

Nodi gwahaniaethau a rhoi sylwadau/esbonio

Trafodwch

Archwiliwch fater yn fanwl/mewn ffordd strwythuredig, gan
ystyried syniadau gwahanol

Gwahaniaethwch Nodi ac esbonio'r gwahaniaethau rhwng syniadau neu
destunau
Gwerthuswch

Llunio barn drwy bwyso a mesur tystiolaeth er mwyn dod i
gasgliad

Archwiliwch

Ymchwilio'n agos ac yn fanwl

Cyfiawnhewch

Ategwch achos gan ddefnyddio tystiolaeth/dadl

Argymhellwch

Cyflwynwch gynnig yn seiliedig ar resymau/tystiolaeth

Adlewyrchwch

Gwerthuswch a/neu ystyriwch

AA2 Cwestiynau enghreifftiol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cynghorwch ar sut y gall agweddau unigolion sy'n gweithio gyda Josie effeithio ar ei gofal.
Dadansoddwch sut y gall dilyn codau ymarfer/ymddygiad gyfrannu at sicrhau hawliau
unigolion sy'n cael gofal sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.
Aseswch rôl ac effeithiolrwydd dulliau gweithredu y gellir eu defnyddio i hyrwyddo a
diogelu gwydnwch unigolion.
Trafodwch/Cyfiawnhewch sut y gallai ymyrryd yn gynnar a gwasanaethau ataliol helpu i
gyflawni canlyniadau o ran llesiant corfforol a meddyliol.
Gwerthuswch rôl system yr arolygiaeth o ran diogelu unigolion.
Archwiliwch sut y gellir defnyddio dull y ddamcaniaeth ddyneiddiol i ddarparu gofal a
chymorth effeithiol.
Argymhellwch fenter i hyrwyddo hawliau unigolion er mwyn gwella iechyd a llesiant.
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6.

CYFLWYNIAD I'R UNED – CANLLAWIAU
Yr Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA) a bennwyd i Dystysgrif Lefel 3 mewn Iechyd a
Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau yw 360 awr. Yr Oriau Dysgu dan
Arweiniad (ODA) a bennwyd i Ddiploma Lefel 3 mewn iechyd a Gofal Cymdeithasol:
Egwyddorion a Chyd-destunau yw 720 awr. Disgwylir i ddysgwyr ymgymryd ag
astudio annibynnol yn ychwanegol at eu dysgu dan arweiniad. Gallai gweithgareddau
annibynnol ychwanegol gynnwys ymchwil, cwblhau gwaith cartref a chyfleoedd eddysgu ac e-astudio. Dylid annog pob dysgwr i gymryd rhan weithredol yn y
gweithgareddau hyn.
Argymhellir yn gryf bod dysgwr sy'n astudio ar gyfer y cymhwyster hwn hefyd yn
cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd. Fodd bynnag,
mae pwyntiau UCAS yn gysylltiedig â Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
Egwyddorion a Chyd-destunau yn unig. Gellid cyflwyno'r ddau gwrs ar yr un pryd neu,
fel arall, gallai dysgwyr gwblhau'r cymhwyster Craidd yn gyntaf ac wedyn symud
ymlaen i Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau. Y naill
ffordd neu'r llall, mae'n rhaid rhoi cyfle i'r dysgwyr wneud cysylltiadau rhwng
elfennau o bob rhan o'u cwrs astudio llawn, a dangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth
o'r elfennau hynny.
Mae'r enghraifft ganlynol o raglen astudio a awgrymir yn seiliedig ar gynllun addysgu
28 wythnos (sydd hefyd yn rhoi amser i'r dysgwyr baratoi ar gyfer yr arholiad a
chwblhau'r asesiad di-arholiad) sy'n cynnwys tua 3 awr o ddysgu dan arweiniad yr
wythnos. Caiff unedau eu hystyried ar wahân. Fodd bynnag, er bod yr asesiad ar gyfer
pob uned yn asesu'r cynnwys sy'n ymwneud yn benodol â'r uned honno, mae'n rhaid
rhoi cyfle i'r dysgwyr wneud cysylltiadau rhwng elfennau o bob rhan o'u cwrs astudio
llawn, a dangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r elfennau hynny.
Mae'r rhaglen astudio hon a awgrymir yn cynnig dim ond un fffordd bosibl o
gyflwyno'r cwrs. Nid yw'n rhagnodol a gall canolfannau strwythuro'r cwrs yn y
ffordd sy'n gweddu orau i'w hamgylchiadau unigol. Os bydd mwy nag un athro yn
cyflwyno'r cwrs, gellir teilwra'r rhaglen hon i'w harbenigeddau unigol.
Mae'n bwysig bod dysgwyr yn cydnabod bod y wybodaeth a'r ddealltwriaeth a gafwyd
o'r cymhwyster hwn yn berthnasol yn alwedigaethol. Gall dysgu cymhwysol roi
profiadau penodol go iawn i ddysgwyr o fewn amgylchedd yr ysgol/coleg a'r tu allan i'r
amgylchedd hwnnw. Lle y bo'n bosibl, mae'r gweithgareddau yn y canllawiau hyn yn
defnyddio dull dysgu cymhwysol a phwrpasol.
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7.

UNED 1 (Tystysgrif a Diploma):
EGWYDDORION GOFAL AC YMARFER DIOGEL O FEWN
GOFAL PERSON-GANOLOG SY'N CANOLBWYNTIO AR
GANLYNIADAU
Rhaglen Astudio:
Awgrymiadau yn unig ar gyfer datblygu gwybodaeth y dysgwyr yw'r gweithgareddau
a nodir yma. Mae'n rhaid i bob canolfan benderfynu a yw'r gweithgareddau yn briodol
i'w dysgwyr, a chydnabyddir y gall amodau lleol bennu'r dull a fabwysiedir Er ei bod yn
bosibl y bydd rhai o'r gweithgareddau a awgrymir yn cynnwys ymgysylltu â'r sector,
noder bod y mwyafrif o'r gweithgareddau wedi'u cynllunio i ddigwydd yn yr ystafell
ddosbarth. Mae dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth drwy'r profiad a
gânt wrth gyflawni pob gweithgaredd. Mae adborth ffurfiannol yn hanfodol i'r dysgu,
er mwyn sicrhau bod y dysgwr yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i
gael y graddau gorau posibl. Rhoddwyd enghreifftiau o weithgareddau yn y
canllawiau hyn sy'n cynnig digon o gyfle i athrawon roi adborth ffurfiannol.

Argymhellir yn gryf bod athrawon yn addysgu meysydd pwnc 1.1 a 1.2 mewn modd
cyfannol.
Trosolwg o'r cynnwys:
Yn yr uned hon, bydd dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o
gyfrifoldebau, rolau ac atebolwydd proffesiynol gweithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol yn y sector. Byddant yn dysgu am ddeddfwriaeth, polisïau cenedlaethol,
codau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol sy'n helpu gweithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol i gyflawni eu rolau. Bydd dysgwyr hefyd yn meithrin gwybodaeth am
faterion a dulliau moesegol wrth ddarparu gofal person-ganolog sy'n canolbwyntio ar
ganlyniadau. Byddant hefyd yn deall pwysigrwydd perthnasoedd cadarnhaol,
ymddiriedaeth, cyfathrebu effeithiol a hyrwyddo gofal person-ganolog o ansawdd
uchel sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.
Asesiadau:
Mae'r uned hon yn asesiad di-arholiad a asesir yn fewnol ac a gymedrolir yn allanol,
sy'n cyfrannu 25% at gymhwyster cyffredinol y Dystysgrif a 12.5% i gymhwyster
cyffredinol y Diploma.
Caiff yr uned hon ei hasesu drwy aseiniad gosod sy'n cynnwys un o ddwy dasg. Mae'r
rhain yn cynnwys ysgrifennu adroddiad a llunio pecyn gwybodaeth. Bydd yr aseiniad
yn seiliedig ar ddwy astudiaeth achos sy'n cael eu rhyddhau mewn cyfnod amser
penodol bob blwyddyn. Bydd dysgwyr yn dewis pa astudiaeth achos i'w defnyddio
wrth ymateb i'r tasgau ar ddechrau'r asesiad. Bydd pob astudiaeth achos yn meithrin
dealltwriaeth y dysgwyr o egwyddorion gofal ac ymarfer diogel o fewn gofal personganolog sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau. Bydd dysgwyr yn cael amser penodol i
lunio'r dystiolaeth ar gyfer yr asesiad hwn, gan gwblhau'r gwaith dan oruchwyliaeth
yn y ganolfan.
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Enghraifft o raglen astudio ar gyfer Uned 1: Egwyddorion gofal ac ymarfer diogel o fewn gofal person-ganolog sy'n canolbwyntio
ar ganlyniadau
Maes Testun

Gweithgareddau

Adnoddau

Gwaith
Cartref

Maes Testun

Gweithgareddau

Adnoddau

Gwaith
Cartref

Cyflwyniad i gynnwys yr uned a'r dulliau asesu.
Dysgwyr i feddwl am amrywiaeth o rolau neu yrfaoedd yn
y sector iechyd a/neu ofal cymdeithasol y gallant anelu at
ymgymryd â nhw – trafodwch y rolau hyn fel dosbarth.

Adnoddau arlein CBAC
Gyrfaoedd ym maes Iechyd yn y GIG – cwis dod o hyn
i'ch gyrfa ym maes iechyd:
https://www.healthcareers.nhs.uk/findyourcareer

Mewn grwpiau, y dysgwyr i ymchwilio i'r rolau y mae'r
gyrfaoedd hyn yn eu chwarae ym maes gofal a rhoi
adborth i'r dosbarth.
1.1
Cyfrifoldebau,
rolau ac
atebolrwydd
proffesiynol
gweithwyr
iechyd a gofal
cymdeithasol
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Trafodwch werthoedd ac egwyddorion craidd gofal, pam
maent yn bwysig a sut maent o fudd i'r unigolyn sy'n cael
gofal a chymorth. Gwerthoedd ac egwyddorion craidd
gofal i gynnwys:
• rhoi defnyddwyr gwasanaethau yn gyntaf
• gwella'r ffordd y darperir gofal
• gwella iechyd a lleihau anghydraddoldebau gan
ganolbwyntio ar lesiant ac atal
• myfyrio ar brofiadau
• gweithio mewn partneriaeth a thîm
• dysgwyr i wneud nodiadau ar ffurf posteri ar
werthoedd ac egwyddorion craidd gofal.

http://www.wales.nhs.uk/documents/NHS_Core%20
Principles_leaflet.pdf

Yn dilyn gweithgardeddau wythnos 1, trafodwch
atebolrwydd gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol a'i
ddeall, o ran cymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd a
sicrhau eu bod yn gymwys i wneud y gweithgaredd y

Y Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal
Cymdeithasol:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fileuploads/Cod-Ymarfer-Proffesiynol-2017.pdf

Y dysgwr i lunio
nodiadau
adolygu cryno ar
bedair ochr A4 ar
y pwnc a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Dysgwyr i wneud
nodiadau ar ffurf
posteri ar
werthoedd ac
egwyddorion
craidd gofal

Adnoddau arlein CBAC
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gofynnwyd iddynt ei gyflawni. Dylent wybod a deall y gall
methu â gwneud hynny arwain at gamau disgyblu a/neu
gamau cyfreithiol.
Lluniwch fap meddwl sy'n dangos sut mae codau
ymarfer/ymddygiad yn cefnogi ymarfer proffesiynol
gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol, i gynnwys:
• Cod Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol
• Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC)
• Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC)
• Codau nad ydynt yn rheoliadol, e.e. Cod Ymddygiad y
GIG yng Nghymru ar gyfer Gweithwyr Cymorth Gofal
Iechyd yng Nghymru
• Cod Ymarfer ar gyfer Cyflogwyr GIG Cymru.
Dysgwyr i ymchwilio'n fanwl i ddau god
ymarfer/ymddygiad sy'n gysylltiedig â'r gyrfaoedd yr
hoffent eu dilyn, cyn crynhoi pob un gan gymharu
tebygolrwydd.

Dysgwyr i ymchwilio yn unigol/mewn parau/mewn
grwpiau i gyrff rheoleiddio sy'n pennu'r gofynion ar gyfer
datblygiad proffesiynol, i gynnwys:
•
cofrestru
•
mynnu bod gweithwyr yn dilyn codau
ymddygiad/ymarfer proffesiynol
•
cynnal ymchwiliadau addasrwydd i ymarfer a gosod
sancsiynau yn ôl yr angen
•
meithrin ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y
proffesiwn, gwerthfawrogi gweithwyr gofal, sicrhau
diogelwch cyhoeddus ac annog a chefnogi Datblygiad
Proffesiynol Parhaus
•
chwythu'r chwiban/lleisio pryderon.
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Cod Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=TbI_VMmv7iQ
Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC):
https://www.hcpc-uk.org/cy-gb/safonau/safonauymddygiad-perfformiad-a-moeseg/
Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC):
https://www.nmc.org.uk/standards/code/
Cod Ymddygiad y GIG yng Nghymru ar gyfer
Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd yng Nghymru:
http://www.wales.nhs.uk/documents/C%C3%B4d%2
0Ymddygiad%20i%20Weithwyr%20Cynnal%20Gofal
%20Iechyd%20yng%20Nghymru.pdf

Ymchwiliwch i
ddwy enghraifft
o godau ymarfer
ac ymddygiad
Y dysgwr i lunio
nodiadau
adolygu cryno ar
bedair ochr A4 ar
y pwnc a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Cod Ymarfer i Gyflogwyr GIG Cymru
http://www.wales.nhs.uk/documents/C%C3%B4d%2
0Ymarfer%20ar%20gyfer%20Cyflogwyr%20GIG%20
Cymru.pdf

Adnoddau arlein CBAC
Gwefannau cyrff rheoleiddio
(gweler y dolenni yn yr adran ar adnoddau)

Dysgwyr i
gwblhau
adroddiad yn
barod ar gyfer
trafodaeth yn y
dosbarth.
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Dysgwyr i ysgrifennu adroddiad ar yr uchod a chymryd
rhan mewn trafodaeth grŵp/yn y dosbarth ar eu
canfyddiadau.

© WJEC CBAC Ltd.
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1.2
Deddfwriaeth,
polisïau
cenedlaethol,
codau
ymddygiad ac
ymarfer
proffesiynol a'r
ffordd y mae'r
rhain yn
effeithio ar
ddarpariaeth
sy'n
canolbwyntio
ar ganlyniadau
yng Nghymru
a'r DU

© WJEC CBAC Ltd.

Trafodwch pam mae deddfwriaeth yn bwysig yn y sector
iechyd a gofal cymdeithasol a'r effaith y mae deddfwriaeth
bresennol yn ei chael ar y ffordd y darperir iechyd a gofal
cymdeithasol, gan gynnwys:
• sut mae deddfwriaeth yn cysylltu â fframweithiau,
canllawiau ac ymarfer cenedlaethol, sut y caiff prosesau
datblygu polisïau eu rhoi ar waith a'u heffaith ar
ddarpariaeth sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau yng
Nghymru a'r DU
• blaenoriaethau strategol ar gyfer iechyd a llesiant yng
Nghymru o gymharu â Lloegr, yr Alban a Gogledd
Iwerddon
• y tebygrwydd a'r gwahaniaethau mewn deddfwriaeth
ledled gwledydd gwahanol y DU.
•
Dysgwyr i wneud nodiadau o'r drafodaeth.
Trafodwch sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio er
mwyn gwella iechyd a llesiant a lleihau
anghydraddoldebau ym maes iechyd drwy ddeddfwriaeth.

https://www.gov.uk/guidance/devolution-ofpowers-to-scotland-wales-and-northern-ireland
Asesiad di-arholiad enghreifftiol ar gyfer uned 1
sydd ar gael ar wefan dysguiechydagofal.cymru
Mesur anghydraddoldebau iechyd:
http://www.arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wales.n
hs.uk/trosolwg-2/
Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd yng
Nghymru:
https://lshubwales.com/cy/news/mynd-ir-afael-aganghydraddoldebau-iechyd-yng-nghymru

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau
adolygu cryno ar
bedair ochr A4
ar y pwnc a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Gellid rhoi'r astudiaethau achos enghreifftiol ar gyfer
asesiadau di-arholiad uned 1 sydd ar gael ar wefan
dysguiechydagofal.cymru er mwyn trafod sut mae
deddfwriaeth yn diogelu'r unigolyn sy'n cael gofal yn yr
astudiaeth achos a'i deulu.
Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar egwyddorion Mwy
na geiriau: Fframwaith Strategol Olynol ar gyfer
Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau
Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 2016-2019.

Mwy na geiriau
https://arolygiaethgofal.cymru/mwy-na-geiriaufframwaith-strategol-dilynol-ar-gyfer-gwasanaethaucymraeg-ym-maes-iechyd

Siaradwyr gwadd: Swyddfeydd y Gymraeg, BILl

Fideos ar YouTube – Mwy na geiriau

Dysgwyr i lunio eu hadnodd hawdd ei ddeall eu hunain (e.e.
poster neu daflen) am y ffordd y mae Llywodraeth Cymru
yn gweithio i wella iechyd a llesiant drwy Mwy na geiriau.

Fy Iaith, Fy Iechyd – adroddiad ymholiad Comisiynydd
y Gymraeg:
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/R

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y pwnc
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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hestr%20Cyhoeddiadau/Crynodeb%20Gweithredol%
20Ymholiad%20Iechyd.pdf
Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar egwyddorion Deddf
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016
a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.
Dysgwyr i lunio eu hadnodd hawdd ei ddeall eu hunain (e.e.
poster neu daflen) am y ffordd y mae Llywodraeth Cymru
yn gweithio i wella iechyd a llesiant drwy Ddeddf
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016
a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar egwyddorion Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a'r
Datganiad o Hawliau Pobl Hŷn yng Nghymru (2014).
Dysgwyr i lunio eu hadnodd hawdd ei ddeall eu hunain (e.e.
poster neu daflen) am y ffordd y mae Llywodraeth Cymru
yn gweithio i wella iechyd a llesiant drwy Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a'r
Datganiad o Hawliau Pobl Hŷn yng Nghymru (2014).

© WJEC CBAC Ltd.

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol
(Cymru) 2016:
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/rheoleiddioac-arolygu
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol:
https://www.futuregenerations.wales/cy/aboutus/future-generations-act/
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru):
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-sswb
Beth mae'r Ddeddf yn ei olygu i mi? (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=SJSEvUupinM
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru:
https://www.olderpeoplewales.com/cy/ageism/decl
aration-of-the-rights-of-older-people.aspx

Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar egwyddorion Deddf
Cydraddoldeb 2010, Deddf Galluedd Meddyliol 2005 a
Chod Ymarfer cysylltiedig, Trefniadau Diogelu wrth
Amddifadu o Ryddid.

Deddf Cydraddoldeb 2010 mewn gwasanaethau gofal:
https://www.nursingtimes.net/roles/nursemanagers/how-the-equality-act-affects-you-14-012011/

Dysgwyr i lunio eu hadnodd hawdd ei ddeall eu hunain (e.e.
poster neu daflen) am y ffordd y mae Llywodraeth Cymru
yn gweithio i wella iechyd a llesiant drwy Ddeddf
Cydraddoldeb 2010, Deddf Galluedd Meddyliol 2005 a
Chod Ymarfer cysylltiedig, Trefniadau Diogelu wrth
Amddifadu o Ryddid.

Deddf Galluedd Meddyliol 2005:
•
https://www.mind.org.uk/informationsupport/legal-rights/mental-capacity-act2005/overview/
•
https://gofalcymdeithasol.cymru/gwellagwasanaethau/deddf-galluedd-meddyliol-athrefniadau-diogelu-rhag-colli-rhyddid-dols

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar egwyddorion Deddf
Plant 2004, Deddf Hawliau Dynol 1998, Confensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn 1990,
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag
Anableddau ac Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar
gyfer Pobl Hŷn 1991.
Dysgwyr i lunio eu hadnodd hawdd ei ddeall eu hunain (e.e.
poster neu daflen) am y ffordd y mae Llywodraeth Cymru
yn gweithio i wella iechyd a llesiant drwy Ddeddf Plant
2004, Deddf Hawliau Dynol 1998, Confensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn 1990,
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag
Anableddau ac Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar
gyfer Pobl Hŷn 1991.

Deddf Plant 2004:
https://learning.nspcc.org.uk/child-protectionsystem/wales/
Deddf Hawliau Dynol 1998:
https://www.equalityhumanrights.com/cy/humanrights/y-ddeddf-hawliau-dynol
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r
Plentyn 1990:
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/unconvention-child-rights/
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl
ag Anableddau:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/34510
8/easy-read-un-convention.pdf
Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl
Hŷn 1991:
https://www.olderpeoplewales.com/cy/about/unprinciples.aspx

© WJEC CBAC Ltd.

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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Trafodaeth ar amrywiaeth o faterion a dulliau moesegol
wrth ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau –
gallai dysgwyr ddefnyddio'r astudiaethau achos
enghreifftiol ar gyfer asesiad di-arholiad uned 1 sydd ar gael
ar wefan dysguiechydagofal.cymru er mwyn trafod
materion moesegol sy'n codi yn yr astudiaethau achos.

1.3
Materion a
dulliau
moesegol wrth
ddarparu gofal
sy'n
canolbwyntio
ar ganlyniadau

© WJEC CBAC Ltd.

Dysgwyr i lunio eu hadnodd hawdd ei ddarllen eu hunain ar
y canlynol:
• dyletswydd gofal
• dyletswydd gonestrwydd
• fframweithiau moesegol ar gyfer gwneud penderfyniadau
ac egwyddorion yn cynnwys parchu ymreolaeth,
bywoliaeth, anfaleistra a chyfiawnder
• gwneud penderfyniadau er budd gorau y sawl sydd heb
alluoedd.

Dyletswydd gofal:
https://www.rcn.org.uk/get-help/rcn-advice/dutyof-care
Dyletswydd gonestrwydd:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fileuploads/SCW-DutyofCandour-WELSH-V01.pdf

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos

GDPR:
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-todata-protection/
Dysgwyr i lunio eu hadnodd hawdd ei ddarllen eu hunain ar
y canlynol:
• rheoli cyfrinachedd wrth rannu gwybodaeth, e.e. y
Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), Cytundeb
Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) – pryd y
gellir rhannu gwybodaeth, pam a gyda phwy
• pam y mae cyfrinachedd yn bwysig a sut mae hyn yn
gysylltiedig â chyfraith gyffredin a fframwaith
deddfwriaethol
• parchu amrywiaeth a chydraddoldeb
• rheoli gwasanaethau a dyrannu adnoddau
• cefnogi lles meddwl a lles emosiynol.

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru
http://www.waspi.org/hafan
Cod y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth
(Cyfrinachedd):
https://www.nmc.org.uk/standards/code/
http://www.wales.nhs.uk/governanceemanual/equality-diversity-and-human-rights

Cefnogi lles meddwl a lles emosiynol cleifion:
https://www.nhsconfed.org//media/Confederation/Files/Publications/Docume
nts/Investing-in-emotional-and-psychological-

Adnoddau ar-lein
CBAC
Dysgwyr i lunio
nodiadau cryno ar
bedair ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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wellbeing-for-patients-with-long-term-condtions16-April-final-for-website.pdf

© WJEC CBAC Ltd.
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1.4
Pwysigrwydd
meithrin
cydberthnasau
cadarnhaol,
ymddiriedaeth
a dulliau
cyfathrebu
effeithiol ag
unigolion

© WJEC CBAC Ltd.

Y dulliau a'r sgiliau sydd eu hangen i feithrin perthnasoedd
cadarnhaol ac ymddiriedaeth, i gynnwys:
• meithrin ymddiriedaeth
• sefydlu cydberthnasau cadarnhaol â chydweithwyr a
rheolwyr, wrth ddarparu gwybodaeth a gwneud cais am
wybodaeth
• sefydlu cydberthnasau cadarnhaol ag unigolion,
teuluoedd a gofalwyr, a pharchu eu gwerthoedd a'u
credoau
• darparu gofal person-ganolog i unigolion drwy sicrhau'r
cyfleoedd, y wybodaeth, y sgiliau a'r hyder sydd eu
hangen arnynt er mwyn rheoli eu hiechyd a'u lles eu
hunain yn effeithiol, a gwneud penderfyniadau hyddysg
amdanynt
• gwerthfawrogi unigolion a rhoi dewisiadau iddynt
• cyfathrebu'n effeithiol drwy ddefnyddio cwestiynau,
aralleirio, adlewyrchu, sicrhau newid, grymuso unigolion
a gall gynnwys herio (lle y bo angen).

Y dulliau a'r sgiliau sy'n ofynnol er mwyn datblygu
cyfathrebu effeithiol a deall pwysigrwydd hyn, i gynnwys:
• y ffordd i ymgysylltu unigolion mewn sgyrsiau –
'Sgyrsiau Yr Hyn sy'n Bwysig'
• mentrau fel 'Helo, fy enw i yw' a fabwysiadwyd gan y
GIG
• dewis iaith: 'Mwy na geiriau' – y Cynnig Rhagweithiol,
Cymraeg 2050
• cymhwyso sgiliau cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol
mewn modd ymarferol, siarad yn glir gan ddefnyddio
brawddegau syml ac osgoi jargon
• deall gwahanol fathau o gyfathrebu: iaith y corff,
ystumiau, mynegiant y wyneb, dulliau cyfathrebu
ysgrifenedig gan gynnwys delweddau, lluniau a

Meithrin ymddiriedaeth cleifion:
https://www.pharmaceutical-journal.com/eyecare/how-to-build-and-maintain-trust-withpatients/20201862.article?firstPass=false
Meithrin ymddiriedaeth rhwng sefydliadau gofal
cymdeithasol ac iechyd:
https://www.skillsforcare.org.uk/Documents/Leade
rship-and-management/Workforcecommissioning/Building-trust-between-social-careand-health-organisations.pdf
Gofal person-ganolog:
https://healthinnovationnetwork.com/system/cked
itor_assets/attachments/41/what_is_personcentred_care_and_why_is_it_important.pdf

Adnoddau ar-lein
CBAC
Dysgwyr i lunio
nodiadau cryno ar
bedair ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Cyfathrebu â defnyddwyr gwasanaethau:
https://gofalcymdeithasol.cymru/gwellagwasanaethau/cyfathrebun-effeithiol-â-phobl-âdementia
sgyrsiau Beth sy'n bwysig:
https://www.futuregenerations.wales/cy/aop/ensur
e-you-are-having-what-matters-conversations/
#hellomynameis:
https://www.hellomynameis.org.uk/
Cynnig Rhagweithiol (gofal cymdeithasol):
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fileuploads/Mwy-na-geiriau-GwasanaethauCymdeithasol-a-Gofal-Cymdeithasol-info-pack.pdf
Cynnig Rhagweithiol (gofal iechyd):

Adnoddau ar-lein
CBAC
Dysgwyr i lunio
nodiadau cryno ar
bedair ochr A4 ar y
testun a drafodwyd
yn ystod yr wythnos
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•

symbolau, geiriol, di-eiriol, digidol, Iaith Arwyddion
Prydain, Makaton, Braille
deall yr amgylchedd wrth gyfathrebu ag unigolion.

Mae'r strategaethau a'r mentrau a restrir uchod yn sensitif
o ran amser: Mae rhestr o'r strategaethau a'r mentrau
diweddaraf ar gyfer hybu hawliau unigolion i wella iechyd a
lles ar gael yn: www.dysguiechydagofal.cymru

1.5
Sut i hyrwyddo
gofal o safon
sy'n
canolbwyntio
ar ganlyniadau
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Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor am yr astudiaethau
achos enghreifftiol ar gyfer asesiad di-arholiad uned 1 ar
wefan dysguiechydagofal.cymru i drafod:
• bod ansawdd gofal yn golygu cynorthwyo unigolyn i
gyflawni ei ganlyniadau personol drwy ddarparu'r gofal
a'r cymorth sydd eu hangen arno, pryd a ble mae eu
hangen arno, mewn modd fforddiadwy, diogel ac
effeithiol
• y rôl sydd gan weithwyr gofal wrth ddarparu gofal a
chymorth o ansawdd sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Dysgwyr i lunio adnoddau adolygu er mwyn atgyfnerthu'r
ffaith bod gofal sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau yn
sicrhau:
• dull gweithredu yn seiliedig ar gryfderau mewn
perthynas â gofal a chymorth a chynhwysiant
• gofal a chymorth person-ganolog
• beth y gall unigolion ei wneud gan ddefnyddio eu sgiliau,
eu cryfderau, eu galluoedd a'u rhwydwaith
• bod lleisiau unigolion yn cael eu clywed, y gwrandewir
arnynt ac y gweithredir arnynt wrth ddarparu gofal a
chymorth; eu bod yn bartneriaid cyfartal yn y
penderfyniadau

http://www.wales.nhs.uk/sites3/documents/415/A
%20active%20offer%20information%20pack%20%20Iechyd%20-%20FINAL.pdf
Strategaethau Cyfathrebu:
http://www.healthliteracyplace.org.uk/tools-andtechniques/communication-strategies/
Makaton: https://www.makaton.org/
Asesiad di-arholiad enghreifftiol ar gyfer uned 1
sydd ar gael ar wefan dysguiechydagofal.cymru
Gofal Cymdeithasol Cymru – Deall dull sy'n
canolbwyntio ar ganlyniadau:
https://gofalcymdeithasol.cymru/gwellagwasanaethau/deall-dull-syn-canolbwyntio-arganlyniadau
Gwybod beth sydd yn bwysig i bobol (fideo);
https://gofalcymdeithasol.cymru/adnoddau/gwybo
d-beth-sydd-yn-bwysig-i-bobol-gan-lucy-warrengweithiwr-cymdeithasol

Adnoddau ar-lein
CBAC
Dysgwyr i lunio
nodiadau cryno ar
bedair ochr A4 ar y
testun a drafodwyd
yn ystod yr wythnos

Asesiad di-arholiad enghreifftiol ar gyfer uned 1
sydd ar gael ar wefan dysguiechydagofal.cymru
Dulliau seiliedig ar gryfderau o weithio gydag
unigolion:
https://www.iriss.org.uk/resources/insights/streng
ths-based-approaches-working-individuals
Canllawiau'r Ddeddf Gofal ar ddulliau seiliedig ar
gryfderau:
https://www.scie.org.uk/strengths-basedapproaches/guidance

Adnoddau ar-lein
CBAC
Dysgwyr i lunio
nodiadau cryno ar
bedair ochr A4 ar y
testun a drafodwyd
yn ystod yr wythnos
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•
•

grymuso unigolion gan gynnwys hunanymwybyddiaeth,
hunanofal a gwasanaethau eiriolaeth
darparu gwasanaethau di-dor ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol sy'n diwallu anghenion unigolion ac a
ddarperir mor agos i'r cartref â phosibl.

Dysgwyr i lunio adnoddau adolygu ar y canlynol:
• bod diogelu yn gyfrifoldeb i bawb, a'i bod yn ofynnol i
bob unigolyn a sefydliad proffesiynol wneud popeth
posibl i sicrhau y caiff llesiant plant ac oedolion sy'n
wynebu risg ei amddiffyn ac y cânt eu diogelu rhag
achosion o gam-drin, triniaeth amhriodol, esgeulustod
neu niwed.
Dysgwyr i lunio adnoddau adolygu er mwyn atgyfnerthu'r
ffaith yr ymdrinnir â heriau a manteision drwy:
• strategaethau ymgysylltu er mwyn cynnwys unigolion i
wella eu hiechyd a'u lles eu hunain
• cefnogi atal ac ymyrryd yn gynnar
• newidiadau llywodraethu
• economeg iechyd a gofal cymdeithasol
• rôl economi gofal gymysg
• triniaethau ychwanegol
• gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth ar y cyd
• blaenoriaethau tymhorol.

Pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar
Ddiogelu Gofal Cymdeithasol Cymru:
https://gofalcymdeithasol.cymru/dysgu-adatblygu/diogelu

Llywodraeth Cymru – Cymru Iachach: ein cynllun ar
gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/
2019-04/cymru-iachach-ein-cynllun-iechyd-agofal-cymdeithasol.pdf
Atal ac ymyrryd yn gynnar:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/hubdownloads/Canllaw-AdnoddauEgwyddorion_Mawrth-17.pdf

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Paratowch y dysgwyr ar gyfer yr asesiad dan reolaeth – defnyddiwch yr asesiad di-arholiad enghreifftiol ar gyfer uned
1 sydd ar gael ar wefan dysguiechydagofal.cymru.

Asesiad dan reolaeth
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Eu nodiadau
adolygu eu hunain
a luniwyd drwy
gydol y broses o
gyflwyno cynnwys
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8.

UNED 2 (Tystysgrif a Diploma):
FFACTORAU SY'N EFFEITHIO AR DWF A DATBLYGIAD
UNIGOLION DROS Y RHYCHWANT OES A SUT MAE HYN YN
EFFEITHIO AR GANLYNIADAU, GOFAL AC ANGHENION
CYMORTH
Rhaglen astudio:
Awgrymiadau yn unig ar gyfer datblygu gwybodaeth y dysgwyr yw'r gweithgareddau a
nodir yma. Mae'n rhaid i bob canolfan benderfynu a yw'r gweithgareddau yn briodol i'w
dysgwyr, a chydnabyddir y gall amodau lleol bennu'r dull a fabwysiedir Er ei bod yn
bosibl y bydd rhai o'r gweithgareddau a awgrymir yn cynnwys ymgysylltu â'r sector,
noder bod y mwyafrif o'r gweithgareddau wedi'u cynllunio i ddigwydd yn yr ystafell
ddosbarth. Mae dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth drwy'r profiad a gânt
wrth gyflawni pob gweithgaredd. Mae adborth ffurfiannol yn hanfodol i'r dysgu er
mwyn sicrhau bod y dysgwr yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i
gyflawni'r graddau gorau posibl. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys gweithgareddau
enghreifftiol sy'n rhoi digon o gyfleoedd ar gyfer adborth ffurfiannol.
Trosolwg o'r cynnwys:
Yn yr uned hon, bydd dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o'r ffactorau
sy'n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion ar bob rhan o'r rhychwant oes a'r effeithiau
y gall hyn eu cael ar eu canlyniadau llesiant personol a'u hanghenion gofal a chymorth.
Asesiadau:
Caiff yr uned hon ei hasesu'n allanol drwy arholiad 1 awr, 45 munud sy'n cyfrannu 50%
at gymhwyster cyffredinol y Dystysgrif a 25% at gymhwyster cyffredinol y Diploma.
Gellir sefyll yr arholiad naill ai ar sgrin neu fel papur ysgrifenedig yng nghyfres
arholiadau mis Ionawr a/neu gyfres arholiadau mis Mai/Mehefin.
Mae'r arholiad wedi'i strwythuro fel bod modd asesu holl gynnwys y pwnc drwy'r tri
Amcan Asesu.
Mae pob cwestiwn yn orfodol a bydd cymysgedd o gwestiynau sy'n gofyn am atebion
byr a chwestiynau sy'n gofyn am atebion hirach drwy gydol y papur.
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Enghraifft o raglen astudio ar gyfer:
Uned 2: Ffactorau sy'n effeithio ar unigolion ar bob cam o'r rhychwant oes a sut mae hyn yn effeithio ar ganlyniadau, anghenion
gofal a chymorth
Maes Testun

Gweithgareddau

Adnoddau

Gwaith Cartref

Cyflwyniad i gynnwys yr uned a dulliau asesu’
Cyflwyno neu adolygu'r cyfnodau mewn bywyd
• Babandod: 0-2 oed
• Plentyndod: 3-12 oed
• Llencyndod: 13-19 oed
• Oedolaeth: 20-64 oed
• Oedolaeth ddiweddarach: 65+ oed.
2.1
Ffactorau
sy'n effeithio
ar dwf a
datblygiad
dynol drwy
gydol
rhychwant
oes

Defnyddiwch enghraifft o grŵp teulu ag aelodau o bob cyfnod mewn
bywyd, er enghraifft grŵp teulu neu gymeriadau o raglen deledu
boblogaidd: edrychwch ar y pum cyfnod mewn bywyd a'r amrediadau
oed ar gyfer pob un; defnyddiwch gêm paru cardiau i baru aelod o'r
teulu, amrediad oed a chyfnod mewn bywyd; trafodwch yr atebion;
gallai dysgwyr lunio tabl o gyfnodau bywyd ac amrediadau oedran y
cymeriadau.
Diffiniwch dwf a datblygiad drwy gynnal trafodaeth yn y dosbarth.
Trafodwch P.I.E.S. a disgrifiwch eu hystyron.
Cyflwynwch y syniad bod gwahanol ffactorau'n effeithio arnom drwy
gydol y cyfnodau mewn bywyd sy'n gallu effeithio ar ein twf, ein
datblygiad a'n llesiant; gallwn reoli rhai o'r ffactorau hyn, ond ni allwn
reoli rhai eraill.
Dysgwyr i weithio mewn parau neu grwpiau bach i lunio map meddwl
o rai ffactorau a all ddylanwadu ar unigolion. Trafodwch y rhain fel
dosbarth a chyflwynwch y ffaith y gall fod gwahanol gategorïau o
ffactorau (corfforol, cymdeithasol ac emosiynol, economaidd ac
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Adnoddau ar-lein
CBAC

Astudiaeth achos o grŵp teulu;
enghraifft o raglen deledu boblogaidd.
Cardiau cymysgu a chyfateb
Siaradwr gwadd: Ymwelydd iechyd.

Y dysgwr i feddwl am
gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r siaradwr
gwadd
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos
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amgylcheddol). Dysgwyr i rannu'r ffactorau maent wedi'u nodi o'r map
meddwl i bob categori.
Defnyddiwch yr astudiaeth achos enghreifftiol o Wythnos 1 i roi
senarios ac amgylchiadau unigol o bob cyfnod mewn bywyd i'r
dysgwyr er mwyn iddynt ystyried yr hyn a all fod wedi effeithio ar
gerrig milltir datblygiadol disgwyliedig unigolyn, yn gadarnhaol ac yn
negyddol, yn y tymor byr a'r tymor hir.
Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar Brofiadau Niweidiol yn ystod
Plentyndod ac ymddygiad sy'n herio a sut maent yn effeithio ar dwf a
datblygiad dynol.

Astudiaeth achos o grŵp teulu;
enghraifft o raglen deledu boblogaidd.
Gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru
(ACE):
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/88
8/page/88504

Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar y ffordd y mae statws, profiadau
addysgol, dewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau mewn bywyd yn
effeithio ar dwf a datblygiad dynol.
Defnyddiwch yr astudiaeth achos enghreifftiol o Wythnos 1 i roi
senarios ac amgylchiadau unigol o bob cyfnod mewn bywyd i'r
dysgwyr er mwyn iddynt ystyried yr hyn a all fod wedi effeithio ar
gerrig milltir datblygiadol disgwyliedig unigolyn, yn gadarnhaol ac yn
negyddol, yn y tymor byr a'r tymor hir.

Defnyddiwch yr astudiaeth achos enghreifftiol o Wythnos 1, dysgwyr i
lunio map meddwl mewn parau neu grwpiau bach yn dangos sut y
gellid mynd i'r afael ag effaith tymor hir ffactorau sy'n effeithio ar dwf
a datblygiad ar bob cam o'r rhychwant oes.
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Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos
Adnoddau ar-lein
CBAC

Astudiaeth achos o grŵp teulu;
enghraifft o raglen deledu boblogaidd.

Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar y ffordd y mae iechyd meddwl,
ffactorau corfforol a ffactorau cymdeithasol yn effeithio ar dwf a
datblygiad dynol.
Defnyddiwch yr astudiaeth achos enghreifftiol o Wythnos 1 i roi
senarios ac amgylchiadau unigol o bob cyfnod mewn bywyd i'r
dysgwyr er mwyn iddynt ystyried yr hyn a all fod wedi effeithio ar
gerrig milltir datblygiadol disgwyliedig unigolyn, yn gadarnhaol ac yn
negyddol, yn y tymor byr a'r tymor hir.

Adnoddau ar-lein
CBAC

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos
Adnoddau ar-lein
CBAC

Astudiaeth achos o grŵp teulu;
enghraifft o raglen deledu boblogaidd.

Astudiaeth achos o grŵp teulu;
enghraifft o raglen deledu boblogaidd.

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos
Adnoddau ar-lein
CBAC
Dysgwyr i lunio eu
hadnodd hawdd ei
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Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar ganlyniadau'r ymarfer llunio map
meddwl o ran y canlynol:
• modelau, hyfforddiant sgiliau cymdeithasol a gweithgareddau sy'n
gallu helpu unigolion i sicrhau gwell annibyniaeth, gwydnach neu
adsefydlu (dysgu cymdeithasol)
• sicrwydd, anogaeth, dilysiad a chysylltiadau ag ymlyniadau a
datblygiadau
• hunanhyder, hunanddibyniaeth, hunan-barch, hunansyniad a
meithrin gwydnwch, darparu cryfder a chapasiti er mwyn diwallu eu
hanghenion eu hunain neu geisio cymorth o adnoddau cymunedol a
syniadau person-ganolog.

ddeall eu hunain (e.e.
poster neu daflen)
am y ffordd y mae
Llywodraeth Cymru
yn gweithio i wella
iechyd a llesiant
drwy Mwy na geiriau

Cyflwyniad i'r cysyniadau sylfaenol sy'n gysylltiedig â damcaniaethau
sefydledig a meini prawf presennol a'r ffordd maent yn gysylltiedig â'i
gilydd.

2.2
Modelau sy'n
gysylltiedig â
ffactorau
sy'n effeithio
ar dwf a
datblygiad ar
bob rhan o'r
rhychwant
oes

Dysgwyr i ymchwilio i'r damcaniaethau canlynol a sut maent yn
gysylltiedig â ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad mewn parau
neu grwpiau bach er mwyn adrodd yn ôl i'r dosbarth ar ffurf cyflwyniad
neu gynhadledd gyda thaflenni a luniwyd gan bob pâr/grŵp ar eu
canfyddiadau eu hunain:
• Damcaniaeth Ymddygiad: Pavlov, Skinner, Watson
• Damcaniaeth Fiolegol: Gesell
• Damcaniaeth Wybyddol a Damcaniaethau Datblygu eraill: Aaron
Beck, Piaget, Vygotsky, Erikson
• Damcaniaeth Ecolegol: Bronfenbrenner
• Damcaniaethau Datblygu Dynol: Damcaniaeth Ymlyniad Bowlby,
Damcaniaeth Ymddieithrio Heneiddio Cumming a Henry,
Natur/Magwraeth
• Damcaniaeth Ddyneiddiol: Maslow, Rogers
• Damcaniaeth Seicogymdeithasol: Erikson
• Damcaniaeth Dysgu Cymdeithasol: Bandura, Vygotsky.
Yn dilyn y cyflwyniadau/cynhadledd, y dysgwyr i gymharu a
gwerthuso'r nodweddion tebyg a'r gwahaniaethau rhwng y
damcaniaethau a gyflwynwyd i'w trafod ymhellach.
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Adnoddau ar-lein
CBAC

https://www.simplypsychology.org/de
velopmental-psychology.html

Dysgwyr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar eu
cyflwyniadau eu
hunain a
chyflwyniadau
grwpiau eraill.
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2.3
Darpariaeth
iechyd a
gofal
cymdeithasol
ar gyfer
unigolion yng
Nghymru er
mwyn
cefnogi twf a
datblygiad

Dysgwyr i ymchwilio, trafod a llunio taflen ffeithiau ar ddarpariaeth
iechyd a gofal cymdeithasol yn lleol ac yn genedlaethol a'r ffordd y
mae'r gwasanaethau hyn yn cefnogi twf a datblygiad ar bob cam o'r
rhychwant oes ar gyfer pob un o'r canlynol:
• ymyrryd yn gynnar a gwasanaethau ataliol: clinigau llesiant a
phobl iach
• canolfannau teuluoedd integredig
• grwpiau hunangymorth neu grwpiau cymorth
• gwasanaethau a ddarperir fel mater o drefn a rhai na ddarperir fel
mater o drefn: gofal yn y cartref, gwasanaethau preswyl neu
ddydd, deietegwyr, ffisiotherapi a thriniaethau therapi
galwedigaethol, archwiliadau iechyd.

Clinigau pobl iach y GIG:
• https://www.nhs.uk/commonhealth-questions/menshealth/what-are-well-man-clinics/
• https://www.nhs.uk/commonhealth-questions/womenshealth/what-is-a-well-womanclinic/

Dysgwyr i wneud gwaith ymchwil annibynnol er mwyn llunio taflen
adolygu ar wasanaethau iechyd a/neu ofal cymdeithasol y sector
cyhoedd sydd ar gael i ddefnyddwyr gwasanaethau yn lleol ar gyfer y
dysgwr ac yng Nghymru:
• Diffiniad o'r sector statudol a ffynonellau cyllid
• Am bwy y maent yn golygu a sut maent yn helpu?
• Diffiniadau o ofal sylfaenol, eilaidd a thrydyddol
• Rolau a dibenion BILlau, gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a
Llesiant a meddygfeydd.

https://www.wales.nhs.uk/nhswalesab
outus

Dysgwyr i wneud gwaith ymchwil annibynnol er mwyn llunio taflen
adolygu ar wasanaethau iechyd a/neu ofal cymdeithasol y sector
annibynnol sydd ar gael i ddefnyddwyr gwasanaethau yn lleol ar gyfer
y dysgwr ac yng Nghymru:
• Diffiniad o'r sector annibynnol a ffynonellau cyllid
• Am bwy y maent yn golygu a sut maent yn helpu?
• Enghreifftiau o wasanaethau a gynigir yn y sector hwn
Rôl y sector annibynnol o ran darpariaeth gwasanaethau ehangach.

https://www.ageuk.org.uk/globalasset
s/age-cymru/documents/informationguides-and-factsheets/fs46w--welsh.pdf

Dysgwyr i wneud gwaith ymchwil annibynnol er mwyn llunio taflen
adolygu ar wasanaethau iechyd a/neu ofal cymdeithasol y trydydd
sector sydd ar gael i ddefnyddwyr gwasanaethau yn lleol ar gyfer y
dysgwr ac yng Nghymru:

http://www.wales.nhs.uk/governanceemanual/the-third-sector-andhealthcare
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Taflenni adolygu ar
gyfer pob pwnc
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Taflenni adolygu ar
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Adnoddau ar-lein
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•
•
•
•

Taflenni adolygu ar
gyfer pob pwnc

Diffiniad o'r trydydd sector a ffynonellau cyllid
Am bwy y maent yn golygu a sut maent yn helpu?
Enghreifftiau o wasanaethau a ddarperir yn y sector hwn
Rolau'r trydydd sector o ran darpariaeth gwasanaethau ehangach.

Siaradwr gwadd: Gweithiwr Cymdeithasol a/neu Therapydd
Galwedigaethol i drafod themâu a amlinellir isod gyda dysgwyr.
Dysgwyr i ymchwilio i ffyrdd y caiff anghenion unigolyn eu hasesu o
safbwynt y Siaradwr Gwadd, i gynnwys:
• canolbwyntio asesiadau ar anghenion unigolyn a'r ffordd y maent
yn effeithio ar ei ganlyniadau llesiant personol
• rhoi dulliau seiliedig ar gryfderau ar waith ac annog unigolion i
feithrin gwydnwch
• defnyddio cynlluniau personol i helpu unigolion i gyflawni eu
canlyniadau llesiant personol
• sicrhau bod gan unigolion lais sy'n cael ei glywed a dewis a
rheolaeth dros y gwasanaethau gofal a chymorth y gall fod eu
hangen arnynt
• cynnal asesiadau symlach a chymesur
• arddel yr hawliau cyfartal i ofalwyr gael eu hasesu ar gyfer
cymorth
• diogelu unigolion rhag camdriniaeth ac esgeulustod.

Adnodd asesu a chymhwysedd
cenedlaethol:
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/
deddf-sswb-offeryn-asesu
Age Cymru, Social care assessments
for older people with care needs in
Wales:
https://www.ageuk.org.uk/globalasset
s/age-cymru/documents/informationguides-and-factsheets/fs41w--welsh.pdf
Asesiadau o Anghenion Carers UK
https://www.carersuk.org/images/Fac
tsheets/Assessments__Wales___5_April_2019_.pdf

Y dysgwr i feddwl am
gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r siaradwr
gwadd
Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos

Trafodaeth yn y dosbarth ar ddisgwyliadau ac uchelgeisiau unrhyw
ddeddfwriaeth newydd wrth ystyried yr uchod.
Siaradwr gwadd: Gweithiwr Cymdeithasol a/neu Therapydd
Galwedigaethol yn ôl i drafod themâu a amlinellir isod gyda'r dysgwyr.
Dysgwyr i ymchwilio i ffyrdd y caiff gwasanaethau gofal a chymorth eu
darparu'n lleol ac yn genedlaethol, i gynnwys:
• hyrwyddo gwasanaethau megis gofal cartref neu ailalluogi er
mwyn helpu pobl i aros gartref cyhyd â phosibl a gohirio'r defnydd
o wasanaethau a reolir
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Carers UK – Wales:
https://www.carersuk.org/wales

Y dysgwr i feddwl am
gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r siaradwr
gwadd
Adnoddau ar-lein
CBAC
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•
•
•
•

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos

rhoi gwybodaeth a chyngor i unigolion, gofalwyr a'u teuluoedd ar
ganlyniadau, ymyrraeth gynnar, cymorth cymunedol, cymhwysedd
a'r defnydd o wasanaethau gofal a chymorth
hyrwyddo amrywiaeth o help sydd ar gael yn y gymuned drwy
gymorth a gwasanaethau
ystyried gweithgareddau ystyrlon, grwpiau cymorth a modelau
iechyd ategol a all gyfrannu hefyd at helpu unigolyn i gyflawni ei
ganlyniadau llesiant personol
annog y defnydd o gymhorthion ac addasiadau i gefnogi bywyd
beunyddiol.

Yn dilyn ymchwil unigol/mewn parau i anghydraddoldebau iechyd yng
Nghymru
http://www.publichealthwalesobservatory.wales.nhs.uk/inequalitiesand-inequities, trafodaeth a arweinir gan y dysgwyr ar ganfyddiadau'r
dysgwyr.
Siaradwr gwadd: Ymarferwr Iechyd y Cyhoedd, BILl i drafod eu
dealltwriaeth o'r rôl y mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ei chwarae i
ddiogelu a gwella iechyd a lles a lleihau anghydraddoldebau iechyd yng
Nghymru, gan gynnwys hyrwyddo iechyd ac atal, gyda'r dysgwyr.

Gwefan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus
Cymru:
http://www.arsyllfaiechydcyhoeddusc
ymru.wales.nhs.uk/anghydraddoldebac-annhegwch
https://icc.gig.cymru/data/
Gwefan Rhwydwaith Iechyd
Cyhoeddus Cymru
https://www.publichealthnetwork.cym
ru/cy/

Dysgwyr i ymchwilio a chynhyrchu cyflwyniad (PowerPoint, Prezzi
neu boster academaidd) ar ymgyrch addysg iechyd megis (ond heb fod
yn gyfyngedig i) Newid am Oes, Amser i Newid Cymru – sicrhau bod yr
ymgyrchoedd y mae'r dysgwyr yn edrych arnynt yn berthnasol i
Gymru:
• Beth yw nod yr ymgyrch?
• At bwy y mae'r ymgyrch wedi'i anelu?
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Mae'r ymgyrchoedd yn sensitif o ran
amser. Ceir rhestr o ymgyrchoedd yn:
https://www.dysguiechydagofal.cymru
/

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos
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•
•

Sut mae neges yr ymgyrch yn cael ei chyfleu? (gwefan, cyfryngau
cymdeithasol, posteri, taflenni, yr iaith a ddefnyddir, dwyieithog
ac ati)
Gwerthusiad o ba mor effeithiol yw'r ymgyrch wrth gefnogi
unigolion yng Nghymru.
https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwnei
ddio-a-brechlynnau/

Siaradwr gwadd: Ymwelydd Iechyd i drafod rhaglenni imiwneiddio a
brechu yng Nghymru.
Dysgwyr i lunio eu hadnodd eu hunain ar y brechlynnau a gynigir fel
mater o drefn ar gyfer unigolion drwy gydol bywyd yng Nghymru.

Siaradwr gwadd: Bydwraig Gymunedol i drafod sgrinio cyn geni yng
Nghymru.
Dysgwyr i lunio eu hadnodd eu hunain at sgrinio cyn geni yng
Nghymru

https://phw.nhs.wales/topics/immunis
ation-and-vaccines/flying-startinfographic-final-eng-png1/
The side effects of vaccines – how high
is the risk? (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=z
BkVCpbNnkU
Gwefan Sgrinio Cyn Geni Cymru:
http://www.antenatalscreening.wales.
nhs.uk/cyhoedd/profion-sgrinio-cyngeni

Y dysgwr i feddwl am
gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r siaradwr
gwadd

Y dysgwr i feddwl am
gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r siaradwr
gwadd
Adnoddau ar-lein
CBAC

Dysgwyr i ymchwilio a chynhyrchu cyflwyniad (PowerPoint, Prezzi
neu boster academaidd) ar raglen Sgrinio am Oes
• Beth yw nod y rhaglen sgrinio?
• Sut mae Afon Hafren yn cael ei rheoli?
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Sgrinio am Oes:
http://www.screeningforlife.wales.nhs.
uk/hafan

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos
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Dysgwyr i weithio mewn parau i drafod a chwblhau drwy Weithlyfr 3
Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan Gofal Cymdeithasol Cymru – Iechyd
a lles ym maes iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion)

Gweithlyfr 3 Fframwaith Sefydlu
Cymru Gyfan Gofal Cymdeithasol
Cymru – Iechyd a lles ym maes iechyd
a gofal cymdeithasol (oedolion):
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_
assets/file-uploads/AWIFHSC-adran3-llyfr-gwaith-Iechyd-a-llesOedolion.pdf
Gweithlyfr 3 cyflwyniad (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=P
Zw0wYyg1CM

2.4
Cymharu sut
mae
unigolion a'r
wlad yn
monitro
iechyd a
llesiant

Dysgwyr i ymchwilio i'r ffordd y mae unigolion yn monitro eu hiechyd
a'u lles eu hunain drwy gymryd mesuriadau corfforol a llunio adnodd
adolygu ar gyfer pob un (gallai hon fod yn sesiwn ymarferol yn dibynnu
ar yr adnoddau sydd ar gael mewn canolfannau):
•
taldra
•
pwysau
•
pwysedd gwaed
•
tymheredd
•
anterth llif
•
samplu lefelau siwgr yn y gwaed
•
samplu wrin
Dysgwyr i ymchwilio a llunio adnodd adolygu ar y ffordd y mae
unigolion yn monitro ac yn rheoli eu hiechyd a'u lles eu hunain drwy
wneud y canlynol:
•
mynd i apwyntiadau sgrinio: profion ceg y groth, mamogramau,
archwiliadau deintyddol ac optegol
•
defnyddio monitorau a dyfeisiau iechyd personol: synwyryddion
gwisgadwy, apiau symudol er mwyn monitro ffitrwydd a
dangosyddion iechyd
•
defnyddio technoleg ffonau symudol: apiau fel ffordd o wella'r
gallu i hunanreoli lles emosiynol.
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Adnoddau ar-lein
CBAC
Adnodd Hwb:
http://resources.hwb.wales.gov.uk/VT
C/2012-13/22032013/hsc/cym/unit4/u5-ioph.htm

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Sgrinio am Oes:
http://www.screeningforlife.wales.nhs.
uk/hafan

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos
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Siaradwr gwadd: Ymarferwr Iechyd y Cyhoedd, BILl i drafod eu rôl o
ran y ffordd y mae'r wlad yn monitro iechyd a lles gyda'r dysgwyr
Yn dilyn ymweliad y siaradwr gwadd, y dysgwyr i lunio adnoddau
adolygu, i gynnwys:
•
Fframweithiau
•
fframweithiau canlyniadau llesiant i unigolion y mae angen
gofal a chymorth arnynt
•
Monitro ac adrodd:
•
data arolygu iechyd, dadansoddi data
•
gwasanaethau microbioleg
•
Swyddfa Ystadegau Gwladol
•
Llywodraeth Cymru: Llesiant Cymru, Mesurau Iechyd a Lles i
blant
•
strategaethau yn deillio o waith monitro: 1000 o Fywydau a
Mwy y GIG
•
Llywodraeth Cymru: 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' –
Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru.
Mae'r strategaethau a restrir yn sensitif o ran amser. Mae rhestr o'r
strategaethau diweddaraf ar gael yn:
https://www.dysguiechydagofal.cymru/
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Adroddiad ar Ddangosyddion y
Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol
(Gwasanaethau Cymdeithasol)
https://llyw.cymru/sites/default/files/
publications/2019-05/y-fframwaithcanlyniadau-cenedlaethol-ar-gyferpobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-agofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
Gwefan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus
Cymru:
http://www.arsyllfaiechydcyhoeddusc
ymru.wales.nhs.uk/hafan
Microbioleg yng Nghymru:
https://icc.gig.cymru/gweithio-ini/microbioleg/
1000 o Fywydau – Gwasanaeth
Gwella:
http://www.1000ofywydauamwy.wale
s.nhs.uk/sitesplus/documents/1011/1
000%20Lives%20Improvement%20br
ochure%20%28Welsh%29.pdf
Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Cymru
https://llyw.cymru/sites/default/files/
publications/2020-06/law-yn-llaw-atiechyd-meddwl-cynllun-cyflawni2019-22_0.pdf

Y dysgwr i feddwl am
gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r siaradwr
gwadd
Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos
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Sesiwn dan arweiniad y tiwtor ar ddulliau o hybu ac amddiffyn iechyd a
lles:
•
dulliau gwahanol o hybu iechyd:
•
5 dull gweithredu (meddygol, newid ymddygiad, addysgol,
canolbwyntio ar y cleient a newid cymdeithasol)
•
y cyfryngau torfol
•
apiau
•
y cyfryngau cymdeithasol
•
gwefannau
•
gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol
•
grwpiau cefnogi
•
timau cyffuriau ac alcohol cymunedol (CADT).

2.5
Dulliau o
hybu ac
amddiffyn
iechyd,
llesiant a
gwydnwch

Adnoddau ar-lein
CBAC
NICE – damcaniaethau a modelau hybu
iechyd:
https://www.evidence.nhs.uk/search?q
=health+PROMOTION+THEORIES+A
ND+MODELS

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos

Dysgwyr i ymchwilio i enghreifftiau o bob un o'r uchod wrth amddiffyn
iechyd a lles a llunio adnodd adolygu ar gyfer yr enghreifftiau hyn.
Dysgwyr i ymchwilio i enghreifftiau o fentrau megis y rhai a restrir isod
ar gyfer amddiffyn iechyd a lles a llunio adnodd adolygu ar gyfer yr
enghreifftiau hyn:
•
Pum Ffordd at Les
•
Y Sefydliad Economeg Cenedlaethol (NEF):
•
Cysylltu
•
•
•
•

Byddwch yn fywiog
Bod yn sylwgar
Dal ati i ddysgu
Rhoi.

Pum Ffordd at Les Cymru:
https://bipbc.gig.cymru/cyngoriechyd/5-ways-to-wellbeing/pumffordd-at-les/
Adroddiad NEF:
https://neweconomics.org/uploads/file
s/five-ways-to-wellbeing-1.pdf

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos
Adnoddau ar-lein
CBAC

Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar rôl gwaith amlasiantaethol ac
amlddisgyblaethol ym mhob rhan o'r sector iechyd a gofal
cymdeithasol a'r trydydd sector o ran hybu iechyd a lles.
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https://internationaljournalofcaringsci
ences.org/docs/Vol3_Issue2_01_Tzenal
is.pdf

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos
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Gofal iechyd darbodus:
http://www.bevancommission.org/cy/p
rudent-healthcare.htm

Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar rôl galluogi unigolion i gymryd
cyfrifoldeb am eu hiechyd a'u lles eu hunain: e.e.
• Gofal Iechyd Darbodus
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
• gofal iechyd a gofal cymdeithasol lleol di-dor sy'n hyrwyddo arfer
da.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru):
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/
deddf-sswb
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol:
https://www.futuregenerations.wales/
cy/about-us/future-generations-act/
Gwasanaethau di-dor:
https://www.nhsconfed.org//media/Confederation/Files/WalesConfed/WNHSC-Briefing-Seamlessservices-to-improve-outcomes-forpeople.pdf

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair ochr
A4 ar y testun a
drafodwyd yn ystod
yr wythnos

Adolygu: Paratowch y dysgwyr ar gyfer yr asesiad allanol – defnyddiwch y deunyddiau asesu enghreifftiol ar gyfer uned 2 sydd ar gael ar
wefan dysguiechydagofal.cymru.
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9.

UNED 3 (Tystysgrif a Diploma):
HYBU HAWLIAU UNIGOLION AR BOB CAM O'R RHYCHWANT
OES
Rhaglen astudio:
Awgrymiadau yn unig ar gyfer datblygu gwybodaeth y dysgwyr yw'r gweithgareddau a
nodir yma. Mae'n rhaid i bob canolfan benderfynu a yw'r gweithgareddau yn briodol i'w
dysgwyr, a chydnabyddir y gall amodau lleol bennu'r dull a fabwysiedir Er ei bod yn
bosibl y bydd rhai o'r gweithgareddau a awgrymir yn cynnwys ymgysylltu â'r sector,
noder bod y mwyafrif o'r gweithgareddau wedi'u cynllunio i ddigwydd yn yr ystafell
ddosbarth. Mae dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth drwy'r profiad a gânt
wrth gyflawni pob gweithgaredd. Mae adborth ffurfiannol yn hanfodol i'r dysgu er
mwyn sicrhau bod y dysgwr yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i
gyflawni'r graddau gorau posibl. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys gweithgareddau
enghreifftiol sy'n rhoi digon o gyfleoedd ar gyfer adborth ffurfiannol.
Trosolwg o'r cynnwys:
Yn yr uned hon bydd dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o hawliau
unigolion a'r rhwystrau i gymryd rhan y gallant eu hwynebu, sut y caiff y rhain eu
hyrwyddo a'u herio er mwyn gwella iechyd a lles.
Asesiadau:
Mae'r uned hon yn asesiad di-arholiad a asesir yn fewnol ac a gymedrolir yn allanol,
sy'n cyfrannu 25% at gymhwyster cyffredinol y Dystysgrif a 12.5% i gymhwyster
cyffredinol y Diploma.
Bydd yr uned hon yn cael ei hasesu'n fewnol drwy aseiniad a osodir sy'n cynnwys un
dasg; Mae'r dasg hon yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ddefnyddio eu gwybodaeth
a'u dealltwriaeth o hybu hawliau unigolion ar bob cam o'r rhychwant oes. Bydd
dysgwyr yn cael amser penodol i lunio'r dystiolaeth ar gyfer yr asesiad hwn, gan
gwblhau'r gwaith dan oruchwyliaeth yn y ganolfan. Gellir cyflwyno'r dystiolaeth naill
ai fel podlediad, cyflwyniad neu fideo.
Gall canolfannau ddechrau'r aseiniad unrhyw bryd, unwaith y bydd cynnwys yr uned
wedi'i gyflwyno.
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Enghraifft o raglen astudio ar gyfer:
UNED 3: Hybu hawliau unigolion ar bob cam o'r rhychwant oes
Maes Testun

Gweithgareddau

Adnoddau

Gwaith
Cartref

Cyflwyniad i gynnwys yr uned a'r dulliau asesu.
Dysgwyr i feddwl am yr hyn y mae gan unigolion hawl iddo,
trafodaeth dan arweiniad y tiwtor – dylent ei gysylltu ag
uned 1 deddfwriaeth.

3.1
Hawliau
unigolion

Dylid canolbwyntio ar hawliau unigolion i'r canlynol:
• cael llais, dewis a rheolaeth
• pobl yn cyfathrebu â nhw yn y dull neu iaith o'u dewis
• cael eu trin ag urddas a pharch fel unigolyn
• amddiffyn rhag perygl a niwed
• eu barn yn cael ei hystyried
• mynediad at wybodaeth sy'n berthnasol iddyn nhw eu
hunain
• cydsyniad gwirfoddol a gwybodus
• gwybod beth yw eu hawliau.
Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar ddeddfwriaeth sy'n
sail i strategaethau a menter ar gyfer hybu hawliau
unigolion i wella iechyd a llesiant a deall hynny:
• Deddf Hawliau Dynol 1998 – hawliau dynol ar gael i
bawb yn y DU
• Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc wedi'i gymhwyso
at Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r
Plentyn
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014 wedi'i chymhwyso at Egwyddorion y
Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn.
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Adnoddau ar-lein
CBAC
Deddf Hawliau Dynol 1998:
https://www.equalityhumanrights.com/cy/human-rights/yddeddf-hawliau-dynol

Deddf Hawliau Dynol 1998:
https://www.equalityhumanrights.com/cy/human-rights/yddeddf-hawliau-dynol
Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011:
https://www.unicef.org.uk/wpcontent/uploads/2017/09/Unicef-UK-Briefing_ChildRights-Impact-Assessment_Wales_September-2017.pdf
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru):
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-sswb
Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn
1991:

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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Dysgwyr i lunio eu hadnodd hawdd ei ddeall eu hunain (e.e.
poster neu daflen) ar y ffordd y caiff y ddeddfwriaeth
uchod sy'n sail i'r strategaethau a'r mentrau a restrir ei
chymhwyso.

Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar ddeddfwriaeth sy'n
sail i strategaethau a menter ar gyfer hybu hawliau
unigolion i wella iechyd a llesiant a deall hynny:
• Deddf Cydraddoldeb 2010 wedi'i chymhwyso at
Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl
ag Anableddau
• Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a
Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 wedi'i chymhwyso
mewn mentrau Byw Heb Ofn, Gofyn a Gweithredu
• Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
mewn perthynas â gofynion cyrff cyhoeddus i nodi
amcanion lles, gweithio cydweithredol ac atebolrwydd
yn unol â'r saith nod lles.
Dysgwyr i lunio eu hadnodd hawdd ei ddeall eu hunain (e.e.
poster neu daflen) ar y ffordd y caiff y ddeddfwriaeth
uchod sy'n sail i'r strategaethau a'r mentrau a restrir ei
chymhwyso.

https://www.olderpeoplewales.com/cy/about/unprinciples.aspx

Deddf Cydraddoldeb 2010 mewn gwasanaethau gofal:
https://www.nursingtimes.net/roles/nursemanagers/how-the-equality-act-affects-you-14-012011/
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl
ag Anableddau:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/34510
8/easy-read-un-convention.pdf
Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a
Thrais Rhywiol (Cymru) 2015:
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/3/pdfs/ana
w_20150003_we.pdf
Byw Heb Ofn:
https://llyw.cymru/byw-heb-ofn

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Gofyn a Gweithredu:
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/20
19-05/10-egwyddor-gofyn-a-gweithredu.pdf
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol:
https://www.futuregenerations.wales/cy/aboutus/future-generations-act/

3.2
Strategaethau
ar gyfer hybu
hawliau
unigolion i
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Dysgwyr, mewn parau neu grwpiau bach, i ymchwilio i sut
mae iechyd a lles yn gyflwr llesiant corfforol, meddyliol a
chymdeithasol llwyr ac nid absenoldeb afiechyd neu
wendid yn unig ac arwain ein trafodaethau hyn ar y pwnc,
gan nodi ei fod yn cynnwys:

Canllaw ar hawliau dynol yng Nghymru:
https://seneddymchwil.blog/2017/04/04/canllaw-arhawliau-dynol-yng-nghymru/
Llywodraeth Cymru – Tai:

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
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wella iechyd a
llesiant
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•
•
•
•
•

hawliau a hawlogaethau (entitlements)
iechyd a llesiant corfforol, meddyliol ac emosiynol
amddiffyn rhag cam-drin ac esgeuluso (diogelu)
addysg, hyfforddiant ac adloniant
cysylltiadau domestig, teuluol a phersonol (perthyn i'r
gymuned, cael eu trin â pharch, cydraddoldeb ac
amrywiaeth, unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol)
• cyfraniad a wneir at y gymdeithas
• llesiant cymdeithasol ac economaidd
• addasrwydd llety byw
• rheolaeth gan yr unigolyn o'i fywyd bob dydd, ei ofal
a'i gymorth a'r ffyrdd maen nhw'n cael eu darparu
• urddas personol a thrin unigolion â pharch
(dylid rhoi un o'r uchod i barau/grwpiau er mwyn iddynt
ymchwilio iddo a'i drafod neu adrodd yn ôl i'r dosbarth ar y
ffordd y maent yn cael eu cymhwyso er mwyn gwella
iechyd a lles).

https://llyw.cymru/tai

Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar y dulliau o hyrwyddo
hawliau unigolion i wella eu hiechyd a'u lles, i gynnwys:
• grymuso unigolion i wneud penderfyniadau sy'n
effeithio ar eu bywydau
• annog hunanbenderfyniad
• cydsyniad hyddysg i broses ar gyfer cael caniatâd gan
unigolyn cyn cael triniaeth neu ofal a chymorth
• model dwyochrog, dull sy'n seiliedig ar hawliau
• gweithio mewn partneriaeth a llywodraethu
• polisïau a chynlluniau gofal a chymorth personol
• cydymffurfio â chodau ymddygiad/ymarfer
• annog cyfranogiad gweithredol
• cydweithredu drwy gydgynhyrchu a datblygiad
cymunedol
• datblygu ymwybyddiaeth feirniadol
• mynediad i addysg
• darparu llais drwy eiriolaeth.

Egwyddorion ymgysylltiad â'r Gymuned er mwyn
Grymuso:
https://icc.gig.cymru/newyddion1/rheolauymgysylltu-ar-gymuned-ildio-eich-pwer-er-mwyn-igymunedau-allu-cymryd-rheolaeth/egwyddorionymgysylltu-ar-gymuned-er-mwyn-grymuso/

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru:
https://www.equalityhumanrights.com/cy/comisiwn-yngnghymru

Caniatâd: cleifion a meddygon yn gwneud
penderfyniadau gyda'i gilydd:
https://www.gmcuk.org/static/documents/content/Consent__Welsh_1015.pdf
Dewis – Cynlluniau Gofal a Chymorth:
https://www.dewis.cymru/your-care-and-supportplan
Gofal Cymdeithasol Cymru – Cydgynhyrchu:

cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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Dysgwyr i lunio mapiau meddwl o bob dull.

https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resourcesub-categories/cydgynhyrchu
Gofal Cymdeithasol Cymru – Eirioli:
https://gofalcymdeithasol.cymru/fframwaithcymwysterau/rol-swyddi/gwasanaethau-eirioli

Dysgwyr i chwilio am enghreifftiau o strategaethau ar
gyfer hyrwyddo hawliau unigolion i wella iechyd a lles
mewn perthynas ag iechyd a lles plant, sydd hefyd yn
cynnwys:
• datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol,
cymdeithasol ac ymddygiadol
• lles y plentyn: anghenion corfforol, emosiynol ac
addysgol.

Adnoddau ar-lein
CBAC
Lles y plentyn, rhestr wirio:
https://childlawadvice.org.uk/information-pages/thewelfare-checklist/

Dysgwyr i wneud nodiadau ar eu canfyddiadau.
Dysgwyr i wneud cysylltiadau o uned 2 o ran ffactorau sy'n
effeithio ar iechyd a lles:
• amgylcheddau economaidd, corfforol a chymdeithasol
• nodweddion ac ymddygiadau unigolyn.

Adnoddau ar-lein
CBAC
Dysgwyr i lunio
nodiadau adolygu
o'u canfyddiadau

Dysgwyr i wneud nodiadau ar eu canfyddiadau.
Sesiwn dan arweiniad y tiwtor ar fwynhau'r safon orau
posibl o iechyd a lles yw un o hawliau sylfaenol pob
unigolyn heb wahaniaethu yn sgil hil, crefydd, cred
grefyddol, cyflwr economaidd neu gymdeithasol a pham
mae hyn yn bwysig.
Dysgwyr i lunio mapiau meddwl o'u barn am y pwnc hwn.
Dysgwyr i ymchwilio, gwneud nodiadau a bod yn barod i
drafod gwaith y damcaniaethwyr canlynol, i gynnwys y
gwahaniaethau a'r nodweddion tebyg rhyngddynt mewn
perthynas â phrif anghenion unigolion i wella iechyd a lles:

© WJEC CBAC Ltd.

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Deddf Hawliau Dynol 1998:
https://www.equalityhumanrights.com/cy/humanrights/y-ddeddf-hawliau-dynol

Hierarchaeth Anghenion Maslow:
https://www.simplypsychology.org/maslow.html
Camau Datblygiad Seicogymdeithasol Erikson:

Dysgwyr i wneud
nodiadau adolygu
cryno yn barod ar
gyfer y sesiwn
nesaf
Adnoddau ar-lein
CBAC
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•
•
•

Maslow
Erikson
Max-Neef.

Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar y ffordd y caiff
gwaith y damcaniaethwyr ei gymhwysol at bwysigrwydd
safon byw ddigonol (gan gynnwys bwyd a thai), addysg ac
iechyd, rhyddid meddwl, crefydd a mynegiant wrth
hyrwyddo hawliau unigolion i iechyd a lles.

https://www.simplypsychology.org/Erik-Erikson.html
Anghenion Max-Neef:
http://changingminds.org/explanations/needs/maxneef_needs.htm

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Dysgwyr i lunio posteri wedi'u tynnu â llaw ar y ffactorau
hyn, a'u pwysigrwydd o ran gwella iechyd a lles gan ffurfio
cysylltiadau â'r damcaniaethwyr.
Dysgwyr i weithio mewn parau/grwpiau bach er mwyn
ymchwilio a chynhyrchu cyflwyniad (PowerPoint, Prezzi
neu boster academaidd) ar strategaethau, mentrau ac
ymgyrchoedd sy'n hyrwyddo hawliau unigolion i wella
iechyd a lles a sut mae'r strategaeth/menter/ymgyrch yn
bwriadu gwneud hynny:
• Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – Strategaeth ar gyfer
Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru (strategaeth)
• Iechyd Cyhoeddus Cymru: Gweithio i Wireddu
Dyfodol Iachach i Gymru (menter)
• MIND – Amser i Newid Cymru (a gynhelir gan y
trydydd sector)
• Cymdeithas Alzheimer – Cynllun Gweithredu
Dementia i Gymru (a gynhelir gan y trydydd sector).
Mae'r enghreifftiau o strategaethau, mentrau ac
ymgyrchoedd yn sensitif o ran amser. Mae rhestr o'r
strategaethau, y mentrau a'r ymgyrchoedd diweddaraf ar
gyfer hybu hawliau unigolion i wella iechyd a lles ar gael yn
https://www.dysguiechydagofal.cymru/
Dysgwyr i lunio taflen i unigolion sy'n newydd i wirfoddoli
gyda darparwr gofal annibynnol ar sut mae gan y sefydliad
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Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Cymru
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/20
20-06/law-yn-llaw-at-iechyd-meddwl-cynlluncyflawni-2019-22_0.pdf
Iechyd Cyhoeddus Cymru – Gweithio i Wireddu
Dyfodol Iachach i Gymru:
https://icc.gig.cymru/amdanom-ni/einblaenoriaethau/
MIND – Amser i Newid Cymru:
https://www.timetochangewales.org.uk/cy/
Cymdeithas Alzheimer – Cynllun Gweithredu
Dementia i Gymru:
https://www.alzheimers.org.uk/get-involved/ourcampaigns/dementia-action-plan-wales

Gofal Cymdeithasol Cymru – Canllawiau ymarfer ar
gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol sydd wedi
cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru:

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
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ddyletswydd gofal tuag at ei gyflogeion gyda ffocws ar
iechyd a lles, i gynnwys:
• datblygu diwylliant cefnogol sy'n gyfannol ac yn
gynhwysfawr
• mynd i'r afael â'r stigma ynghylch defnyddio
gwasanaethau cymorth.

© WJEC CBAC Ltd.

https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fileuploads/Y-rheolwr-gofal-cymdeithasol-canllawiauymarfer-fersiwn-3-Ebrill-2017.pdf

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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3.4
Rhwystrau i
gyfranogiad,
herio
anghydraddold
eb a hybu
hawliau
unigolion

© WJEC CBAC Ltd.

Trafodaeth a arweinir gan y dysgwyr, yn dilyn ymchwil
annibynnol, ar un o'r rhwystrau canlynol i gyfranogiad,
herio anghydraddoldeb a hybu hawliau unigolion, a'u
deall:
• rhwystrau o ran diwylliant ac iaith: iaith, defnyddio
lefel iaith sy'n anhygyrch, argaeledd dehonglyddion,
gwybodaeth mewn fformatau amgen e.e. sain, braille,
print bras
• rhwystrau amgylcheddol: mynediad priodol i
adeiladau, byw mewn ardaloedd pellennig yn bell o
wasanaethau, trafnidiaeth hygyrch
• rhwystrau ariannol: cost defnyddio'r gwasanaeth,
parcio ceir a thocynnau bws
• corfforol: oedran, anabledd, rhyw, nam ar y
synhwyrau
• rhwystrau seicolegol: barn unigolion am wasanaeth,
efallai na chafwyd profiadau blaenorol da, ofni'r
anhysbys.

Rhaglen sefydlu ar gyfathrebu o fewn cyd-destun
gofal cymdeithasol yng Nghymru:
https://socialcare.wales/cms_assets/file-uploads/SCILlyfr-Gwaith-5-Rhaglen-sefydlu-ar-gyfathrebu-ofewn-cyd-destun-gofal-cymdeithasol-yngNghymru.pdf
‘Mwy na geiriau’:
http://www.wales.nhs.uk/sites3/documents/415/WE
B%20-%2016184_Narrative_w_WEB.pdf

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Yn dilyn y drafodaeth dysgwyr i lunio nodiadau adolygu ar
bob un o'r pwyntiau uchod.
Yn dilyn y drafodaeth flaenorol, dysgwyr i lunio cyfres o
bosteri yn esbonio pam mae rhwystrau yn dal i fodoli gan
drafod sut mae gan unigolion, sefydliadau a Llywodraeth
Cymru ran i'w chwarae mewn iechyd a llesiant, i gynnwys:
• problemau hygyrchedd a diffyg integreiddio ac atal
e.e. methu â manteisio ar wasanaethau sy'n agos at y
cartref neu mewn modd amserol oherwydd rhestrau
aros hir
• prinder staff yn y gweithlu a hyfforddiant annigonol
• cyllid annigonol ar gyfer rhai gwasanaethau, e.e.
gwasanaethau iechyd meddwl
• darpariaeth annigonol o wasanaethau mewn rhannau
penodol o Gymru, loteri cod post e.e. trin
anhwylderau bwyta.

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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Dysgwyr i lunio arddangosfa i fyfyrwyr newydd ar rôl
gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol,
sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau a Llywodraeth
Cymru o ran y canlynol:
• herio anghydraddoldeb:
• herio ymddygiad sy'n gwahaniaethu
• myfyrio
• adrodd a lleisio pryderon, chwythu'r chwiban.
• Hyrwyddo hawliau unigolion:
• gwybod hawliau unigolion
• hysbysu unigolion o'u hawliau
• mynd ati i ddangos ymarfer nad yw'n
gwahaniaethu
• cadw at safonau a chodau proffesiynol
• hyrwyddo dewis a lles unigolion
• hyrwyddo'r egwyddorion gofal

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Paratowch y dysgwyr ar gyfer yr asesiad dan reolaeth – defnyddiwch yr asesiad di-arholiad enghreifftiol ar gyfer uned
3 sydd ar gael ar wefan dysguiechydagofal.cymru

Asesiad dan reolaeth

© WJEC CBAC Ltd.

Eu nodiadau
adolygu eu hunain
a luniwyd drwy
gydol y broses o
gyflwyno cynnwys
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10. UNED 4 (Diploma yn unig):
DEALL SUT MAE CYFLYRAU CYFFREDIN YN EFFEITHIO AR Y
CORFF DYNOL
Rhaglen astudio:
Awgrymiadau yn unig ar gyfer datblygu gwybodaeth y dysgwyr yw'r gweithgareddau a
nodir yma. Mae'n rhaid i bob canolfan benderfynu a yw'r gweithgareddau yn briodol i'w
dysgwyr, a chydnabyddir y gall amodau lleol bennu'r dull a fabwysiedir Er ei bod yn
bosibl y bydd rhai o'r gweithgareddau a awgrymir yn cynnwys ymgysylltu â'r sector,
noder bod y mwyafrif o'r gweithgareddau wedi'u cynllunio i ddigwydd yn yr ystafell
ddosbarth. Mae dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth drwy'r profiad a gânt
wrth gyflawni pob gweithgaredd. Mae adborth ffurfiannol yn hanfodol i'r dysgu er
mwyn sicrhau bod y dysgwr yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i
gyflawni'r graddau gorau posibl. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys gweithgareddau
enghreifftiol sy'n rhoi digon o gyfleoedd ar gyfer adborth ffurfiannol.
Trosolwg o'r uned:
Yn yr uned hon, bydd dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o gyflyrau
cyffredin; y mathau o gyflyrau a'u hachosion, a byddant yn ymchwilio i'r ffordd y gallant
effeithio ar y corff dynol, yn ogystal â'r gofal a chymorth sydd ar gael i unigolion sy'n
byw gyda chyflyrau ffisiolegol a'r heriau y gallant eu hwynebu. Mae'r uned hon yn
adeiladu ar wybodaeth a dealltwriaeth a geir drwy unedau 1-3.
Asesiadau:
Mae'r uned hon yn asesiad di-arholiad sy'n cael ei hasesu'n fewnol a'i gymedroli'n
allanol, sy'n cyfrannu 10% at gymhwyster cyffredinol y Diploma.
Caiff yr uned hon ei chwblhau drwy aseiniad a osodir sy'n cynnwys un dasg, sef:
ysgrifennu erthygl i gylchgrawn iechyd a gofal cymdeithasol a llunio ffeithlun. Bydd yr
aseiniad yn seiliedig ar ddau ysgogiad a gyhoeddir o fewn cyfnod amser penodol; bydd
angen i ddysgwyr gyfeirio at yr ysgogiadau hyn wrth ymateb i'r tasgau yn yr asesiad
Bydd dysgwyr yn cael amser penodol i lunio'r dystiolaeth ar gyfer yr asesiad hwn, gan
gwblhau'r gwaith dan oruchwyliaeth yn y ganolfan.
Gall canolfannau ddechrau'r aseiniad unrhyw bryd, unwaith y bydd cynnwys yr uned
wedi'i gyflwyno.

© WJEC CBAC Ltd.
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Enghraifft o raglen astudio ar gyfer:
Uned 4 Deall sut mae cyflyrau cyffredin yn effeithio ar y corff dynol
Maes Testun

Gweithgareddau

Adnoddau

Gwaith Cartref

Cyflwyniad i gynnwys yr uned a'r dulliau asesu.

4.1
Mathau o
heintiau a'u
hachosion, y
ffyrdd y caiff
heintiau eu
trosglwyddo a'r
cyflyrau dilynol

© WJEC CBAC Ltd.

Cyflwyniad i gysyniadau a therminoleg newydd:
• mae haint yn cael ei achosi pan fydd organeb estron
yn mewnlifo i feinweoedd y corff a bod sawl math
gwahanol o haint, a deall hynny
• cyflwr heintus: cyflwr a achosir gan ficro-organeb –
gall fod yn drosglwyddadwy neu'n
anhrosglwyddadwy
• cyflwr anhrosglwyddadwy: sef cyflwr na chaiff ei
drosglwyddo'n uniongyrchol o un unigolyn i'r llall
• cyflwr trosglwyddadwy: haint a gaiff ei drosglwyddo
o un unigolyn i'r llall.
Dysgwyr i lunio posteri adolygu i gynnwys cysyniadau a
therminoleg newydd yr ymdriniwyd â nhw yn y
dosbarth.
Dysgwyr i ymchwilio a chynhyrchu cyflwyniad
(PowerPoint, Prezzi, poster ac ati ar y mathau
gwahanol o heintiau, yr hyn sy'n eu hachosi a'u
symptomau (a'i bod yn dibynnu ar yr organeb sy'n
gyfrifol yn ogystal â safle'r haint), i gynnwys:
• bacterol e.e. clefyd Lyme, llid yr ymennydd,
niwmonia, twbercwlosis (TB)
• ffyngol e.e. tarwdenni, heintiau yn y llygaid a'r
ewinedd
• feirol e.e. y ffliw, gastro-enteritis, brech yr ieir, y
chwarenglwyf
• protozoan e.e. toxoplasmosis, malaria
• parasitig e.e. llyngyr, gwiddon a llau • prion e.e.
clefyd niwroddirywiol.

Clefydau Heintus – Cyflwyniad (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=9axOFtPqS0c
Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru – Clefydau
Anhrosglwyddadwy:
https://www.publichealthnetwork.cymru/cy/topics/non
communicable-diseases-ncds/
WHO: Unwch yn y frwydr yn erbyn clefydau
anhrosglwyddadwy (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=AvwX1m4LR4w

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos

adnoddau e-Bug:
https://www.e-bug.eu/
Amoeba sisters – bacteria (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=ORB866QSGv8
Amoeba sisters – feirysau (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=8FqlTslU22s
Amoeba sisters – protistiaid a ffyngau (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=zK7Ckmxxqds
TED-Ed – How parasites change their host’s behaviour
(fideo):

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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https://www.youtube.com/watch?v=g09BQes-B7E
Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar y gwahaniaethau
rhwng:
• Haint systemig
• fe'i hachosir yn bennaf gan firws neu facteria
sy'n lledaenu drwy systemau'r corff
• Gall arwyddion a symptomau cyffredin
gynnwys twymyn ac oerfel, tymheredd corff
annormal, pwls cyflym, anadlu'n gyflym – nid
yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr
• Nid yw heintiau systemig yn fwy difrifol na
heintiau lleol o reidrwydd. Yn hytrach, maent
yn effeithio ar gyfran fwy o'r corff
• Gelwir haint bacteriol systemig yn sepsis
weithiau
• Nid yw'n drosglwyddadwy ond fel arfer mae'r
pathogenau sy'n achosi sepsis yn
drosglwyddadwy
• haint lleol
• fe'i hachosir yn bennaf gan facteria neu firws
lle mae'r symptomau wedi'u cyfyngu i un ardal
• Gall arwyddion a symptomau cyffredin
gynnwys gwres, chwydd, poen (mewn rhan
benodol o'r corff), nid yw'r rhestr hon yn
gynhwysfawr.

NursingSOS – Pathoffisioleg Sepsis mewn 7 cam syml
(fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=oaWUMrsnl04
Beth yw clefyd lleol? (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=jmRWHzmB8fo

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Dysgwyr i lunio taflenni ffeithiau sy'n addas i weithwyr
gofal newydd er cydnabod a deall y gwahaniaeth rhwng
heintiau systemig a lleol.
Dysgwyr i ymchwilio yn barod ar gyfer trafodaeth a
arweinir gan y dysgwyr ar y niwed tymor hir y gall
unigolion ei ddioddef ar ôl dal haint systemig neu leol a
all olygu y bydd angen gofal a chymorth arnynt e.e.
clefyd Lyme, llid yr ymennydd, malaria, clwy'r pennau.
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Survivors of sepsis face long-term problems (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=btC4-2DGkwY
Clefyd Lyme: https://www.nhs.uk/conditions/lymedisease/

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
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Yn dilyn y drafodaeth, dysgwyr i lunio map meddwl sy'n
addasu ar gyfer adolygu effeithiau tymor hir posibl dal
haint systemig neu leol, gan roi enghreifftiau.

Siaradwr gwadd - Nyrs Rheoli Heintiau yn trafod:
• cylch trosglwyddo heintiau
• sut mae heintiau yn mynd i mewn i'r corff
• cael eu trosglwyddo yn yr aer
• amlyncu
• drwy hylifau'r corff
• cael eu trosglwyddo gan gludwyr
• cael eu trosglwyddo mewn dŵr
• mesurau ataliol.
Dysgwyr i lunio taflen ffeithiau sy'n addas i leoliad gofal
ac sy'n esbonio'r uchod.

Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar yr hyn a olygir gan
gyflwr ffisiolegol – pan fydd diffyg o ran gweithrediad
yr organau yn y corff a bydd hyn yn achosi symptomau a
all arwain at salwch.
4.2
Achosion ac
effeithiau
amrywiaeth o
gyflyrau
ffisiolegol
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Dysgwyr i feddwl am gyflyrau ffisiolegol cyffredin y
mae'n bosibl eu bod wedi clywed amdanynt yn barod ar
gyfer trafodaeth.
Dysgwyr i ymchwilio i ddau gyflwr ffisiolegol a achosir
gan y broses heneiddio (e.e. dementia, osteoarthritis) a
llunio taflen ffeithiau ar y canlynol:
• achos pob cyflwr ffisiolegol – h.y. pam mae'n
digwydd

Malaria:
https://www.nhs.uk/conditions/malaria/complications/
Clwy’r pennau:
https://www.nhs.uk/conditions/mumps/complications/

adnoddau e-Bug:
https://www.e-bug.eu/
WHO – Beth yw elfennau craidd rhaglenni atal a rheoli
heintiau effeithiol? (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=LZapz2L6J1Q
WHO – Golchwch eich dwylo i atal heintiau (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=oFpiS2_8L28
WHO – Animeiddiad ar glefyd a drosglwyddir gan
gludwyr (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=0xSUITkRvbA

WHO – Dementia: https://www.who.int/healthtopics/dementia#tab=tab_1
Beth yw dementia (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=HobxLbPhrMc
Osteoarthritis (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=CYTGpcPz3dg

testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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•
•
•

y symptomau a brofir gan yr unigolyn
sut y gellir ei ddiagnosio
opsiynau triniaeth.

Dysgwyr i ymchwilio i ddau gyflwr ffisiolegol a achosir
gan ddiffyg maetholion e.e. anaemia, y llechau) a llunio
taflen ffeithiau ar y canlynol:
• achos pob cyflwr ffisiolegol – h.y. pam mae'n
digwydd
• y symptomau a brofir gan yr unigolyn
• sut y gellir ei ddiagnosio
• opsiynau triniaeth.
Y dysgwyr i ymchwilio i ddau gyflwr ffisiolegol a achosir
gan ddewisiadau amgylcheddol neu ddewisiadau ffordd
o fyw (e.e. Diabetes Math II, clefyd yr afu sy'n
gysylltiedig ag alcohol) a llunio taflen ffeithiau ar y
canlynol:
• achos pob cyflwr ffisiolegol – h.y. pam mae'n
digwydd
• y symptomau a brofir gan yr unigolyn
• sut y gellir ei ddiagnosio
• opsiynau triniaeth.
Dysgwyr i ymchwilio i ddau gyflwr ffisiolegol a etifeddir
(e.e. nychdod cyhyrol, ffibrosis systig) a llunio taflen
ffeithiau ar y canlynol:
• achos pob cyflwr ffisiolegol – h.y. pam mae'n
digwydd
• y symptomau a brofir gan yr unigolyn
• sut y gellir ei ddiagnosio
• opsiynau triniaeth.
Dysgwyr i ymchwilio i gyflwr ffisiolegol a achosir gan
anaf adeg geni (e.e. parlys yr ymennydd) a llunio taflen
ffeithiau ar y canlynol:
• achos y cyflwr ffisiolegol – h.y. pam mae'n digwydd
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Y llechau ac osteomalacia:
https://www.nhs.uk/conditions/rickets-andosteomalacia/
WHO - Anaemia:
https://www.who.int/health-topics/anaemia#tab=tab_1
WHO – Diabetes: https://www.who.int/healthtopics/diabetes#tab=tab_1
Clefyd yr afu sy'n gysylltiedig ag alcohol (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=5PxuOL2pXFk

Nychdod Cyhyrol Duchenne (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=Ebu8W8Osuxk
Beth yn union yw ffibrosis systig? (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=4IGz5p4n8Fg
Charles Michael Duke yn sôn am ei frwydr gyda ffibrosis
systig (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=TmxwelSyZ6o
Parlys yr Ymennydd (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=UMe4qvbcO6Q

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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•

y symptomau a brofir gan yr unigolyn
sut y gellir ei ddiagnosio
opsiynau triniaeth.

Siaradwr gwadd: Nyrs Gymuned/Nyrs Practis i drafod
yr amrywiaeth o effeithiau y gall cyflyrau seicolegol eu
cael ar unigolion a'r effaith ar weithgareddau bywyd
bob dydd y mae yn eu gweld yn eu gwaith o ddydd i
ddydd, i gynnwys:
• effaith ar iechyd meddwl ac iechyd emosiynol yr
unigolyn, ei deulu, ei ffrindiau a'i gylch ehangach
• cyflogaeth
• symudedd
• cymeriant maethol
• hylendid personol
• effaith seicolegol
• rhyngweithio cymdeithasol.

Parlys yr Ymennydd – Cleifion yn Siarad (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=p7t017ng81s

Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
Clefydau Cronig: Busnes Pawb (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=da8iw9hvQX4&fea
ture=emb_logo

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Dysgwyr i weithio mewn parau neu grwpiau bach i lunio
arddangosfa ar yr effeithiau y gall un cyflwr ffisiolegol y
maent wedi'i astudio eu cael ar unigolion a'r effaith ar
weithgareddau bywyd bob dydd.

4.3
Sut mae
cyflyrau
cyffredin yn
effeithio ar y
corff dynol
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Siaradwr gwadd: Nyrs Oncoleg i drafod canser (dylid ei
chyfyngu i'r pum canser mwyaf cyffredin yng Nghymru:
canser y fron, y prostad, yr ysgyfaint, y coluddyn a
melanoma) fel cyflwr cyffredin a geir yng Nghymru a'r
effaith y gall ei chael ar y corff dynol.
Dysgwyr i ymchwilio i'r cyflwr cyffredin uchod mewn
parau neu grwpiau bach er mwyn adrodd yn ôl i'r
dosbarth drwy roi cyflwyniad, gan ganolbwyntio ar yr
effaith y mae'r cyflwr yn ei chael ar y corff dynol:
• arwyddion a symptomau
• triniaeth
• effeithiau tymor byr
• effeithiau tymor hir

Adnoddau ar-lein
CBAC

Ymchwil Canser Cymru:
https://www.cancerresearchwales.co.uk/

Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd

Rwydwaith Canser GIG Cymru:
http://www.walescanet.wales.nhs.uk/hafan

Adnoddau ar-lein
CBAC

Iechyd yng Nghymru GIG Cymru – Canser
http://www.wales.nhs.uk/pynciauiechyd/clefydau/canse
r

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y

WHO – Canser: https://www.who.int/healthtopics/cancer#tab=tab_1
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testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

effeithiau bach ar weithgareddau bywyd bob dydd
effaith fawr ar weithgareddau bywyd bob dydd
anghenion gofal yr unigolyn sy'n byw gyda'r cyflwr,
ei deulu, ei ffrindiau a'i gylch ehangach neu'r
cymorth sydd ei angen arnynt.

Guest-speaker: Diabetes Specialist Nurse to introduce
diabetes (Type I and Type II) as a common condition
that occurs in Wales and the impact that it may have on
the human body.
Dysgwyr i ymchwilio i'r cyflwr cyffredin uchod mewn
parau neu grwpiau bach er mwyn adrodd yn ôl i'r
dosbarth drwy roi cyflwyniad, gan ganolbwyntio ar yr
effaith y mae'r cyflwr yn ei chael ar y corff dynol:
• arwyddion a symptomau
• triniaeth
• effeithiau tymor byr
• effeithiau tymor hir
• effeithiau bach ar weithgareddau bywyd bob dydd
• effaith fawr ar weithgareddau bywyd bob dydd
• anghenion gofal yr unigolyn sy'n byw gyda'r cyflwr,
ei deulu, ei ffrindiau a'i gylch ehangach neu'r
cymorth sydd ei angen arnynt.

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru – Diabetes (Math
II):
https://www.publichealthnetwork.cymru/cy/topics/non
communicable-diseases-ncds/1032/
Iechyd yng Nghymru GIG Cymru – Diabetes:
http://www.wales.nhs.uk/pynciauiechyd/clefydau/clefyd
siwgr
Diabetes UK Cymru:
https://www.diabetes.org.uk/in_your_area/cymru

Siaradwr gwadd: Nyrs Arbenigol Anadlu i gyflwyno
twbercwlosis (TB) fel cyflwr cyffredin a geir yng
Nghymru a'r effaith y gall ei chael ar y corff dynol.
Dysgwyr i ymchwilio i'r cyflwr cyffredin uchod mewn
parau neu grwpiau bach er mwyn adrodd yn ôl i'r
dosbarth drwy roi cyflwyniad, gan ganolbwyntio ar yr
effaith y mae'r cyflwr yn ei chael ar y corff dynol:
• arwyddion a symptomau
• triniaeth
• effeithiau tymor byr
• effeithiau tymor hir
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WHO – Twbercwlosis: https://www.who.int/healthtopics/tuberculosis#tab=tab_1
TeTED-Ed – What makes TB the world’s most infectious
killer? (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=N0Gv96uDctM

Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
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cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

effeithiau bach ar weithgareddau bywyd bob dydd
effaith fawr ar weithgareddau bywyd bob dydd
anghenion gofal yr unigolyn sy'n byw gyda'r cyflwr,
ei deulu, ei ffrindiau a'i gylch ehangach neu'r
cymorth sydd ei angen arnynt.

Siaradwr gwadd: Nyrs Arbenigol Cardioleg i gyflwyno
cyflyrau sy'n effeithio ar y system gardiofasgwlar (e.e.
clefyd coronaidd y galon, angina, arythmia, strôc) fel
cyflyrau cyffredin a geir yng Nghymru a'r effaith y
gallant ei chael ar y corff dynol.
Dysgwyr i ymchwilio i'r cyflyrau cyffredin uchod mewn
parau neu grwpiau bach er mwyn adrodd yn ôl i'r
dosbarth drwy roi cyflwyniad, gan ganolbwyntio ar yr
effaith y mae'r cyflyrau yn ei chael ar y corff dynol:
• arwyddion a symptomau
• triniaeth
• effeithiau tymor byr
• effeithiau tymor hir
• effeithiau bach ar weithgareddau bywyd bob dydd
• effaith fawr ar weithgareddau bywyd bob dydd
• anghenion gofal yr unigolyn sy'n byw gyda'r cyflwr,
ei deulu, ei ffrindiau a'i gylch ehangach neu'r
cymorth sydd ei angen arnynt.
Siaradwr gwadd: Nyrs Arbenigol Anadlu i gyflwyno
cyflyrau sy'n effeithio ar y system anadlu (e.e. asthma,
angina, clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint – COPD) fel
cyflyrau cyffredin a geir yng Nghymru a'r effaith y
gallant ei chael ar y corff dynol.
Dysgwyr i ymchwilio i'r cyflyrau cyffredin uchod mewn
parau neu grwpiau bach er mwyn adrodd yn ôl i'r
dosbarth drwy roi cyflwyniad, gan ganolbwyntio ar yr
effaith y mae'r cyflyrau yn ei chael ar y corff dynol:
• arwyddion a symptomau
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WHO – Clefydau cardiofasgwlaidd:
https://www.who.int/health-topics/cardiovasculardiseases#tab=tab_1
Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru – Clefyd
Coronaidd y Galon:
https://www.publichealthnetwork.cymru/en/topics/non
communicable-diseases-ncds/coronary-heart-disease/

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru – Asthma:
https://www.publichealthnetwork.cymru/cy/topics/non
communicable-diseases-ncds/asthma/
WHO – Asthma: https://www.who.int/news-room/q-adetail/asthma
Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru – COPD:
https://www.publichealthnetwork.cymru/cy/topics/non
communicable-diseases-ncds/1032/

Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
Adnoddau ar-lein
CBAC
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triniaeth
effeithiau tymor byr
effeithiau tymor hir
effeithiau bach ar weithgareddau bywyd bob dydd
effaith fawr ar weithgareddau bywyd bob dydd
anghenion gofal yr unigolyn sy'n byw gyda'r cyflwr,
ei deulu, ei ffrindiau a'i gylch ehangach neu'r
cymorth sydd ei angen arnynt.

WHO – COPD: https://www.who.int/healthtopics/chronic-respiratory-diseases#tab=tab_1

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor i gyflwyno
algereddau fel cyflyrau cyffredin a geir yng Nghymru a'r
effaith y gallant ei chael ar y corff dynol.
Dysgwyr i ymchwilio i'r cyflwr cyffredin uchod mewn
parau neu grwpiau bach er mwyn adrodd yn ôl i'r
dosbarth drwy roi cyflwyniad, gan ganolbwyntio ar yr
effaith y mae'r cyflwr yn ei chael ar y corff dynol:
• arwyddion a symptomau
• triniaeth
• effeithiau tymor byr
• effeithiau tymor hir
• effeithiau bach ar weithgareddau bywyd bob dydd
• effaith fawr ar weithgareddau bywyd bob dydd
• anghenion gofal yr unigolyn sy'n byw gyda'r cyflwr,
ei deulu, ei ffrindiau a'i gylch ehangach neu'r
cymorth sydd ei angen arnynt.
Gellir defnyddio'r dull uchod i ymdrin â'r cyflyrau eraill
yn y fanyleb: ffliw, y frech goch, llid yr ymennydd,
MRSA, clwy'r pennau, norofeirws a'r pas.
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Ymgyrch Ouch: Beth yw adweithiau alergaidd? (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=huRybKL4Hhk
Adroddiad ar ITV Cymru Wales, My allergies and me –
the impact of living with an allergy:
https://www.itv.com/news/wales/2019-03-13/myallergies-and-me-the-impact-of-living-with-an-allergy/

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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4.4
Gofal a
chymorth wrth
fyw gyda
chyflyrau a
heriau
ffisiolegol

Gan ddefnyddio'r asesiad di-arholiad enghreifftiol ar
wefan dysguiechydagofal.cymru, trafodaeth dan
arweiniad y tiwtor ar anghenion gofal a chymorth
unigolion pan fyddant yn byw gyda chyflyrau a heriau
seicolegol, i gynnwys enghreifftiau priodol o'r canlynol:
• asedau a chryfderau
• rhoi diagnosis o'r cyflwr a'i fonitro
• asesu anghenion gofal a chymorth er mwyn nodi
canlyniadau lles personol
• ymyriadau, gofal, cymorth a chyngor er mwyn
gwella iechyd a lles
• cefnogi unigolion â thasgau byw o ddydd i ddydd
• gofal seibiant
• rhaglenni adsefydlu.
Bydd y rhain yn amrywio yn dibynnu ar y cyflwr a
drafodir.

AgeCymru – Asesu anghenion gofal a chymorth:
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/agecymru/documents/information-guides-andfactsheets/fs41w---welsh.pdf
Gofal Cymdeithasol Cymru – llyfryn Canlyniadau
Personol:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fileuploads/Personal-outcomes-booklet-CYM-PRINT.pdf
Gofal seibiant yng Nghymru – mathau o ddarpariaeth,
cyllid: https://www.alzheimers.org.uk/get-support/helpdementia-care/respite-care-wales

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Rhagnodi cymdeithasol:
http://www.gofalsylfaenolun.cymru.nhs.uk/rhagnodicymdeithasol

Gan symud ymlaen o'r sesiwn flaenorol, dysgwyr i
gymhwyso gwybodaeth a gafwyd o'r drafodaeth ar y
cyflyrau yn yr asesiad di-arholiad enghreifftiol at bob
un o'r heintiau/cyflyrau a restrir yn 4.1, 4.2 a 4.3. Dylid
rhannu'r dosbarth yn barau/grwpiau bach i gymryd un
cyflwr er mwyn cymhwyso'r wybodaeth hon ato ac
adrodd yn ôl i'r dosbarth.
Sesiwn dan arweiniad y tiwtor ar y modelau gwahanol o
iechyd a lles, i gynnwys:
• model cymdeithasol
• model meddygol
• model bioseicogymdeithasol.
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Asesiad di-arholiad enghreifftiol Uned 4 ar wefan
dysguiechydagofal.cymru

Adnoddau ar-lein
CBAC
Dysgwyr i wneud
nodiadau adolygu
cryno
Adnoddau ar-lein
CBAC
Taflen ffeithiau Modelau Iechyd:
https://www.cdhn.org/sites/default/files/downloads/FA
CTSHEETS%201_Screen%20View%281%29.pdf

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
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Dysgwyr i lunio cyfres o dri phoster er mwyn esbonio,
gwerthuso a chymharu'r modelau gwahanol o iechyd a
lles i'w harddangos yn y dosbarth.

drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Mae'r cynnwys hwn yn atgyfnerthu gwybodaeth a
gafwyd o'r strategaethau a'r mentrau yn 2.4, 2.5 a 3.2.

4.5
Strategaethau
lleihau risgiau y
gellir eu
gweithredu er
mwyn cefnogi
iechyd a
llesiant

Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar rai o'r prif fentrau
a strategaethau hybu iechyd lleol a chenedlaethol y
gellir eu gweithredu er mwyn cefnogi iechyd a llesiant
yn unol â deddfwriaeth bresennol, i gynnwys:
• cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o
wasanaethau, gofal a chymorth sydd ar gael yn lleol
ac yn genedlaethol yng Nghymru
• gwybodaeth am fentrau a strategaethau hybu
iechyd presennol yng Nghymru
• dull gweithredu person-ganolog tuag at ofal a
chymorth – cymryd risgiau mewn ffordd
gadarnhaol
• clinigau iechyd rhywiol
• cymorth camddefnyddio sylweddau
• helpu unigolion i oresgyn rhwystrau er mwyn
cefnogi iechyd a lles i gynnwys model sy'n seiliedig
ar gryfderau a gofal y mae canlyniadau'n ganolog
iddo.
Mae rhestr o'r strategaethau a'r mentrau diweddaraf
sy'n berthnasol i'r cymhwyster hwn ar gael yn
www.dysguiechydagofal.cymru
Dysgwyr i ddewis cyflwr cyffredin a restrir yn 4.1, 4.2
neu 4.3 ac ystyried mentrau lleol a chenedlaethol sydd
ar gael i gefnogi iechyd a lles unigolyn sy'n byw gyda'r
cyflwr hwn. Dysgwyr i lunio adnodd i unigolion sy'n
nodi'r prif fentrau a strategaethau presennol y gellir eu
gweithredu i gefnogi eu hiechyd a'u lles.
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Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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Paratowch y dysgwyr ar gyfer asesiad dan reolaeth – defnyddiwch yr asesiad di-arholiad enghreifftiol ar gyfer uned 4
sydd ar gael ar wefan dysguiechydagofal.cymru
Asesiad dan reolaeth
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Adnoddau ar-lein
CBAC
Nodiadau adolygu'r
dysgwyr eu hunain
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Beth yw Ffeithlun?
Mae Ffeithlun yn gasgliad o ddelweddau, siartiau a thestunau a ddefnyddir i gyflwyno gwybodaeth ar
ffurf dyluniad graffig.
Gellir llunio ffeithluniau drwy ddefnyddio amrywiaeth o becynnau meddalwedd yn ogystal ag yn power
point.
Dylid cyfeirio'n glir at ffynonellau data a gwybodaeth.

Dolenni defnyddiol:
https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/flying-start-infographic-final-engpng1/
https://www.easel.ly/blog/how-to-make-infographics-with-students/
https://www.pinterest.co.uk/3spirituk/health-and-social-care-infographics/
https://www.pinterest.co.uk/Lomax7/infographics-health-social-care/
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11. UNED 5 (Diploma yn unig):
HELPU UNIGOLION SYDD MEWN PERYGL I GYFLAWNI'R
CANLYNIADAU MAEN NHW'N DYMUNO EU CAEL
Rhaglen astudio:
Awgrymiadau yn unig ar gyfer datblygu gwybodaeth y dysgwyr yw'r gweithgareddau a
nodir yma. Mae'n rhaid i bob canolfan benderfynu a yw'r gweithgareddau yn briodol i'w
dysgwyr, a chydnabyddir y gall amodau lleol bennu'r dull a fabwysiedir Er ei bod yn
bosibl y bydd rhai o'r gweithgareddau a awgrymir yn cynnwys ymgysylltu â'r sector,
noder bod y mwyafrif o'r gweithgareddau wedi'u cynllunio i ddigwydd yn yr ystafell
ddosbarth. Mae dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth drwy'r profiad a gânt
wrth gyflawni pob gweithgaredd. Mae adborth ffurfiannol yn hanfodol i'r dysgu er
mwyn sicrhau bod y dysgwr yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i
gyflawni'r graddau gorau posibl. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys gweithgareddau
enghreifftiol sy'n rhoi digon o gyfleoedd ar gyfer adborth ffurfiannol.
Trosolwg o'r uned:
Yn yr uned hon, bydd dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o'r ffactorau a
allai gyfrannu at roi unigolion mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso, gofynion
deddfwriaeth, rheoliadau a chodau ymddygiad ac ymarfer ar gyfer diogelu ac
amddiffyn unigolion sydd mewn perygl yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol a dulliau
o sicrhau hawliau unigolion.
Mae'r uned hon yn adeiladu ar wybodaeth a dealltwriaeth a geir drwy uned 3.
Asesiadau:
Caiff yr uned hon ei hasesu'n allanol drwy arholiad 1 awr, 45 munud sy'n cyfrannu 25%
at gymhwyster cyffredinol y Diploma ac yn adeiladu ar wybodaeth a dealltwriaeth a
geir drwy uned 3. Mae'r arholiad wedi'i strwythuro fel bod modd asesu holl gynnwys y
pwnc drwy'r tri Amcan Asesu. Gellir sefyll yr arholiad naill ai ar sgrin neu fel papur
ysgrifenedig yng nghyfres arholiadau mis Ionawr a/neu gyfres arholiadau mis Mehefin.
Mae pob cwestiwn yn orfodol a bydd cymysgedd o gwestiynau sy'n gofyn am atebion
byr a chwestiynau sy'n gofyn am atebion hirach drwy gydol y papur.
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Enghraifft o raglen astudio ar gyfer:
UNED 5: (Cefnogi unigolion sydd mewn perygl i gyflawni'r canlyniadau maen nhw'n dymuno eu cael)
Maes Testun

Gweithgareddau

Cyflwyniad i gynnwys yr uned a'r dulliau asesu.

5.1
Ffactorau sy'n
cyfrannu at roi
unigolion
mewn perygl o
gael eu camdrin a'u
hesgeuluso

Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar y mathau o gam-drin
y gall unigolion fod yn agored iddynt:
• Cam-drin emosiynol/seicolegol
• Cam-drin corfforol
• Cam-drin ariannol
• Cam-drin rhywiol.
Dysgwyr i wylio fideo 5 munud ar Winterbourne View
(https://www.youtube.com/watch?v=wqYZi19jvBM) a
ddilynir gan drafodaeth dan arweiniad y tiwtor.
ac ymgymryd â gweithgareddau senarios Gofal Cymdeithasol
Cymru:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fileuploads/21-Pecyn-Hyfforddi-Diogelu-Sylfaenol-CymruGyfan-Gweithgaredd-11b-senarios-camdriniaeth-niwed-acesgeulustod.pdf.
Dysgwyr i lunio adnodd adolygu ar y mathau o gam-drin y gall
unigolion fod yn agored iddynt.
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Adnoddau

Gwaith Cartref

Gofal Cymdeithasol Cymru – Taflen Cam-drin
Emosiynol/Seicolegol:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fileuploads/15-Pecyn-Hyfforddi-Diogelu-SylfaenolCymru-Gyfan-Gweithgaredd-5-Dangosyddion-CamDrin.pdf
Gofal Cymdeithasol Cymru – Taflen Cam-drin
Corfforol:
https://socialcare.wales/cms_assets/fileuploads/Physical-abuse-handout-Activity-5Safeguarding-pack-v.3.pdf
Gofal Cymdeithasol Cymru – Taflen Cam-drin
Ariannol:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fileuploads/17-Pecyn-Hyfforddi-Diogelu-SylfaenolCymru-Gyfan-Gweithgaredd-5-Camdrin-ariannol.pdf
Gofal Cymdeithasol Cymru – Taflen Esgeulustod:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fileuploads/Taflen-esgeulustod-Gweithgaredd-5-pecynDiogelu-fersiwn-3.pdf
Gofal Cymdeithasol Cymru – Taflen Cam-drin
Rhywiol:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fileuploads/Taflen-cam-drin-rhywiol-Gweithgaredd-5pecyn-Diogelu-fersiwn-3.pdf

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y testun
a drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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Trafodaeth dan arweiniad y tiwtor ar ffactorau a allai
gyfrannu at roi unigolion mewn perygl o gael eu cam-drin
a'u hesgeuluso:
• straen gofalwyr e.e. rhwystredigaeth, teimlo dan bwysau
ac yn methu ymdopi, diffyg gofal seibiant, newid mewn
sefyllfa ariannol
• dibyniaeth e.e. plant, unigolion hŷn, unigolion sy'n byw
ag anableddau (yn cynnwys anableddau dysgu a namau
gwybyddol) yn aml yn fwy agored i niwed am eu bod yn
dibynnu ar eraill neu'n dibynnu arnynt i gael gofal a
chymorth
• anghydfod teuluol e.e. efallai y bydd unigolion sydd
wedi wynebu camdriniaeth/trais domestig yn ystod
plentyndod yn credu bod yr ymddygiad hwn yn
dderbyniol
• ynysu e.e. allgáu cymdeithasol, methu â manteisio ar
rwydweithiau cymorth, diffyg mynediad i wybodaeth,
eiriolaeth a chymorth mewn perthynas â sut y gellir eu
hamddiffyn
• cyflyrau meddygol/seicolegol e.e. iechyd meddwl,
lefelau isel o hunanhyder a hunan-barch, anawsterau
cyfathrebu
• gallai ffactorau eraill gynnwys credoau
crefyddol/hil/cyfeiriadedd rhywiol/gwahaniaethau,
safle yn y teulu/bod yn fwch dihangol, diffyg
ymwybyddiaeth, hyfforddiant neu waith monitro er
mwyn i weithwyr allu nodi materion diogelu neu
ymdrin â nhw.
Dysgwyr i lunio adnoddau adolygu ar y ffactorau a fyddai'n
gallu cyfrannu at unigolion yn bod mewn perygl o gam-drin
ac esgeulustod, gan roi enghreifftiau.
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Gofal Cymdeithasol Cymru – Taflen Oedolyn sy'n
Wynebu Risg:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fileuploads/Taflen-oedolyn-sy-n-wynebu-risg-pecynDiogelu-fersiwn-3.pdf
Gofal Cymdeithasol Cymru – Taflen Plentyn sy'n
Wynebu Risg:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fileuploads/Taflen-plentyn-sy-n-wynebu-risg-pecynDiogelu-fersiwn-3.pdf

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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Siaradwr gwadd: Gweithiwr Cymdeithasol yn trafod
ffactorau a all effeithio ar hawliau unigolion sydd mewn
perygl wrth ddefnyddio gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol, i gynnwys:
• oedran yr unigolyn a'i ddealltwriaeth o'i hawliau fel
unigolyn
• agweddau unigolion sy'n gweithio mewn lleoliadau
sy'n hyrwyddo gofal person-ganolog
• argaeledd adnoddau e.e. gweithwyr, clinigau, cartrefi
gofal, canolfannau gofal dydd, cludiant i apwyntiadau
• y gallu i ddeall gwybodaeth neu wneud penderfyniad
• y gallu i gyfathrebu
5.2
Ffactorau a all
effeithio ar
hawliau
unigolion sydd
mewn perygl
yn y sector
iechyd a gofal
cymdeithasol

Gofal Cymdeithasol Cymru – Beth yw ystyr galluedd
meddyliol: https://gofalcymdeithasol.cymru/gwellagwasanaethau/deddf-galluedd-meddyliol-athrefniadau-diogelu-rhag-colli-rhyddid-dols

Dysgwyr i wneud nodiadau yn barod ar gyfer trafodaeth yn
y dosbarth/trafodaeth grŵp unwaith y bydd yr holl
gynnwys ar gyfer 5.2 wedi'i drafod.
Siaradwr gwadd: Gweithiwr Cymdeithasol yn trafod
ffactorau a all effeithio ar hawliau unigolion sydd mewn
perygl wrth ddefnyddio gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol, i gynnwys:
• mewnbwn teulu a gofalwyr a'u hymwybyddiaeth o
hawliau'r unigolion
• unigedd
• materion sy'n ymwneud â phan fydd hawliau'r unigolyn
a safbwyntiau'r teuluoedd/gofalwyr yn gwrthdaro
• diffyg eiriolaeth
• nodweddion personol unigolion sy'n manteisio ar ofal a
chymorth person-ganolog sy'n canolbwyntio ar
ganlyniadau
Dysgwyr i wneud nodiadau yn barod ar gyfer trafodaeth yn
y dosbarth/trafodaeth grŵp unwaith y bydd yr holl
gynnwys ar gyfer 5.2 wedi'i drafod.
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Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd

Unigrwydd ac arwahanu:
https://www.ageingwellinwales.com/cy/themes/lonel
iness-and-isolation
Eiriolaeth: https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hubresource-sub-categories/eiriolaeth

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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Siaradwr gwadd: Swyddog Cymorth Gofalwyr Lleol* yn
trafod ffactorau a all effeithio ar hawliau unigolion sydd
mewn perygl wrth ddefnyddio gwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol, i gynnwys:
• cydnabod bod gan ofalwyr yr hawl i gael eu cefnogi
• gwasanaethau cymorth i ofalwyr ifanc.
Dysgwyr i wneud nodiadau yn barod ar gyfer trafodaeth yn
y dosbarth/trafodaeth grŵp unwaith y bydd yr holl
gynnwys ar gyfer 5.2 wedi'i drafod.
* mae rhai Awdurdodau Lleol yn cyflogi swyddogion
gofalwyr; mae Awdurdodau Lleol eraill yn rhoi'r
gwasanaeth hwn ar gontract allanol – bydd gan bob Cyngor
Sir unigol fanylion cyswllt ar gyfer cymorth gofalwyr ar eu
gwefan.
Trafodaethau yn y dosbarth ar ffactorau a all effeithio ar
hawliau unigolion sydd mewn perygl yn y sector iechyd a
gofal cymdeithasol.
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Deddfwriaeth Gofal Cymdeithasol yng Nghymru –
gweithio gyda gofalwyr (gofalwyr a'r Ddeddf):
https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resourcesub-categories/gofalwyr-ar-ddeddf
Deddfwriaeth Gofal Cymdeithasol yng Nghymru –
gweithio gyda gofalwyr (gofalwyr ifanc):
https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resourcesub-categories/gofalwyr-ifainc-ac-oedolion-ifaincsyn-gofalu
Carers UK – cymorth i ofalwyr:
https://www.wwic.wales/uploads/files/documents/C
arers/41516%20Carers%20Wales%20Looking%20A
fter%20Someone%20Welsh%20pdf%20final.pdf
Dewis – Mae gan ofalwyr hawliau:
https://www.dewis.wales/carers-have-rights

Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
Adnoddau ar-lein
CBAC
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Sesiwn dan arweiniad y tiwtor ar ofynion deddfwriaeth,
rheoliadau a chodau ymddygiad/ymarfer ar gyfer diogelu
ac amddiffyn unigolion sydd mewn perygl yng Nghymru a'r
DU.

5.3
Gofynion
deddfwriaeth,
rheoliadau a
chodau
ymddygiad/ym
arfer ar gyfer
diogelu ac
amddiffyn
unigolion sydd
mewn perygl
yng Nghymru
a'r DU

Dysgwyr i adolygu eu dealltwriaeth o'r ffordd y mae'r
ddeddfwriaeth ganlynol yn ceisio diogelu unigolion sydd
mewn perygl:
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)
2014
• Deddf Plant (2004)
Dysgwyr i lunio posteri ar y prif bwyntiau ar gyfer pob un
i'w harddangos yn y dosbarth.
Dysgwyr i ymchwilio a llunio nodiadau adolygu er mwyn
adrodd yn ôl i'r dosbarth ar rôl y Bwrdd Diogelu
Annibynnol Cenedlaethol, a sefydlwyd yn sgil pasio Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i
wneud y canlynol:
• rhoi cymorth a chyngor i fyrddau diogelu gan sicrhau
eu bod yn effeithiol
• cynnig argymhellion i Lywodraeth Cymru ynghylch sut
y gellid gwella trefniadau
• adrodd ar effeithiolrwydd trefniadau i ddiogelu plant
ac oedolion yng Nghymru.
Siaradwr gwadd: Swyddog Diogelu'r Cyngor Sir sy'n
gyfrifol am blant yn trafod y Bwrdd Lleol Diogelu Plant,
sy'n gorff amlasiantaeth i hyrwyddo llesiant plant fel y
nodir o dan Ran 7 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014 i wneud y canlynol:
• amddiffyn plant o fewn ei ardal sy'n cael, neu sy'n
wynebu risg o gael, eu cam-drin, eu hesgeuluso, neu
ddioddef mathau eraill o niwed
• atal plant o fewn ei ardal rhag dod yn rhai sy’n wynebu
risg o gael eu cam-drin, eu hesgeuluso neu ddioddef
mathau eraill o niwed.
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Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014 – trosolwg:
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-sswb
Deddf Plant 2004:
https://learning.nspcc.org.uk/child-protectionsystem/wales/

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Gofal Cymdeithasol Cymru – Taflen Diogelu:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fileuploads/Adnoddau-diogelu-pellach-pecyn-Diogelufersiwn-3.pdf

Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru:
http://bwrdddiogelu.cymru/
Dod o hyd i'ch bwrdd diogelu rhanbarthol:
http://bwrdddiogelu.cymru/find-your-board/

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
Adnoddau ar-lein
CBAC
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Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Dysgwyr i lunio adnoddau adolygu ar waith y Bwrdd Lleol
Diogelu Plant a'r gweithdrefnau i'w dilyn os bydd
gweithiwr cymdeithasol yn amau bod plentyn mewn
perygl.

Siaradwr gwadd: Swyddog Diogelu'r Cyngor Sir sy'n
gyfrifol am oedolion yn trafod y Bwrdd Diogelu Oedolion,
sy'n bartneriaeth amlasiantaeth i hyrwyddo llesiant
oedolion fel y nodir o dan Ran 7 o Ddeddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, i wneud y canlynol:
• amddiffyn oedolion o fewn ei ardal sydd ag anghenion
gofal a chymorth (p’un a yw awdurdod lleol yn diwallu
unrhyw un neu rai o’r anghenion hynny ai peidio) sy’n
cael, neu sy’n wynebu risg o gael, eu cam-drin neu eu
hesgeuluso
• atal oedolion sydd ag anghenion gofal a chymorth rhag
dod yn rhai sy’n wynebu risg o gael eu cam-drin neu eu
hesgeuluso.

Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru:
http://bwrdddiogelu.cymru/
Dod o hyd i'ch bwrdd diogelu rhanbarthol:
http://bwrdddiogelu.cymru/find-your-board/

Dysgwyr i lunio adnoddau adolygu ar waith y Bwrdd
Diogelu Oedolion a'r gweithdrefnau i'w dilyn os bydd
gweithiwr cymdeithasol yn amau bod oedolyn mewn
perygl.
Siaradwr gwadd: Swyddog Llesiant Coleg/Ysgol yn trafod
dogfennau statudol sy'n ymwneud â diogelu, gan gynnwys:
• Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 1 –
Cyflwyniad a Throsolwg
• Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 5 –
Ymdrin ag Achosion Unigol i Amddiffyn Plant sy’n
Wynebu Risg
• Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 6 –
Ymdrin ag Achosion Unigol i Amddiffyn Oedolion sy’n
Wynebu Risg.
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Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 1:
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/
2019-05/gweithio-gydan-gilydd-i-ddiogelu-poblcyfrol-i-cyflwyniad-a-throsolwg.pdf
Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 5:
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/
2019-05/gweithio-gydan-gilydd-i-ddiogelu-poblcyfrol-5-ymdrin-ag-achosion-unigol-i-amddiffynplant-syn-wynebu-risg.pdf

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
Adnoddau ar-lein
CBAC
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Dysgwyr i lunio eu canllaw hawdd ei ddeall eu hunain at y
dogfennau statudol uchod mewn perthynas â diogelu.

5.4
Dulliau o
sicrhau
hawliau
unigolion sydd
mewn perygl
yn y sector
iechyd a gofal
cymdeithasol
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Trafodaeth a arweinir gan y dysgwyr ar yr arferion y dylid
eu hyrwyddo er mwyn diogelu unigolion sy'n cael gofal, i
gynnwys:
• meithrin cydberthynas ag unigolion
• sicrhau bod pob unigolyn yn teimlo bod ganddo lais,
dewis a rheolaeth
• sicrhau bod pob darn o ddeddfwriaeth a chod ymarfer
yn cael ei roi ar waith a'i ddilyn a'r canlyniadau os na
lwyddir i wneud hynny
• darparu amgylchedd diogel.
Dysgwyr i lunio taflen ffeithiau sy'n addas i wirfoddolwyr
newydd mewn lleoliad gofal ar yr arferion y dylid eu
hyrwyddo er mwyn diogelu unigolion sy'n cael gofal.
Trafodaeth a arweinir gan y dysgwyr ar y dulliau
gweithredu y dylid eu hyrwyddo er mwyn diogelu unigolion
sy'n cael gofal, i gynnwys:
• gwybodaeth, ymwybyddiaeth a hyfforddiant ar
ddiogelu i weithwyr proffesiynol a phobl eraill a all
weld tystiolaeth neu gael datgeliadau
• cyfranogiad gweithredol
• eiriolaeth
• rhoi grym
• egwyddorion gofal
• deddfwriaeth bresennol
• gofal personol
• llywodraethu – i gynnwys gwaith Arolygiaeth Gofal
Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 6:
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/
2019-06/gweithio-gydan-gilydd-i-ddiogelu-poblcyfrol-6--ymdrin-ag-achosion-unigol-i-amddiffynoedolion-syn-wynebu-risg_0.pdf

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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Dysgwyr i lunio adroddiad sy'n addas i wirfoddolwyr
newydd mewn lleoliad gofal ei ddarllen ar y dulliau
gweithredu y dylid eu hyrwyddo er mwyn diogelu unigolion
sy'n cael gofal.
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Dysgwyr i weithio mewn parau i drafod a chwblhau drwy
Lyfr Gwaith 1 Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan Gofal
Cymdeithasol Cymru – Egwyddorion a gwerthoedd iechyd
a gofal cymdeithasol (oedolion)

Llyfr Gwaith 1 Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan
Gofal Cymdeithasol Cymru – Egwyddorion a
gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion):
https://socialcare.wales/cms_assets/fileuploads/Fframwaith-Sefydlu-adran-1-Llyfr-gwaithEgwyddorion-a-Gwerthoedd-Oedolion.pdf
Llyfr Gwaith 1 cyflwyniad (fideo):
https://www.youtube.com/channel/UCmTDZ3M2N
ONS_KLq_D0Wj_A/search?query=principles+of+care

5.5
Sut y gall
gweithwyr
unigol a'r
gwasanaethau
a ddarperir
ganddynt hybu
cynhwysiant
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Siaradwr gwadd: Rheolwr Gwasanaeth Dydd (Canolfan
ddydd i Oedolion ag Anableddau Dysgu, Cartref Gofal
Preswyl ac ati) yn trafod ffyrdd y gall gweithwyr unigol a'r
gwasanaethau a ddarperir ganddynt hyrwyddo
cynhwysiant, i gynnwys:
• adeiladu ar unrhyw arferion da sy'n bodoli eisoes
• sicrhau bod dulliau cyfathrebu bob amser yn glir ac yn
y ddewis iaith a fformat
• sicrhau nad oes:
• gwahaniaethu drwy gysylltiad
• gwahaniaethu drwy ganfyddiad
• aflonyddu
• herio unrhyw ymarfer gwahaniaethol a hyrwyddo
ymarfer cynhwysol
• mynediad teg drwy sicrhau cyfleoedd cyfartal a
phriodol i bawb/heb fabwysiadu un dull gweithredu i
bawb/gwneud addasiadau rhesymol fel sy'n briodol
• mabwysiadu agwedd a dull gweithredu da mewn
perthynas â helpu unigolion i sicrhau na chânt eu
hallgáu na'u hynysu
• gwybod pryd mae'n briodol i 'chwythu'r chwiban'
• gwrando ar unigolion er mwyn sicrhau eu bod bob
amser yn cael llais
• cefnogi amrywiaeth drwy dderbyn a chroesawu'r hyn
sy'n gwneud unigolyn yn wahanol drwy weithio mewn
ffyrdd nad ydynt yn barnu

Iechyd yng Nghymru GIG Cymru – Chwythu'r
Chwiban:
http://www.wales.nhs.uk/document/240483/info/
Iechyd Cyhoeddus Cymru – Polisi i godi pryderon:
https://phw.nhs.wales/about-us/policies-andprocedures/policies-and-proceduresdocuments/human-resources-policies/procedure-fornhs-staff-to-raise-concerns/

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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•

trin pob unigolyn mewn ffordd unigryw ag urddas a
pharch.

Dysgwyr i lunio adnodd sy'n addas i wirfoddolwyr newydd
mewn lleoliad gofal ei ddarllen ar y ffyrdd y gall gweithwyr
gofal a'r gwasanaethau a ddarperir ganddynt hyrwyddo
cynhwysiant, i gynnwys egwyddorion a gwerthoedd.
Adolygu: Paratowch y dysgwyr ar gyfer yr asesiad allanol – defnyddiwch y deunyddiau asesu enghreifftiol ar gyfer uned 5 sydd ar gael ar
wefan dysguiechydagofal.cymru
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12. UNED 6 (Diploma yn unig):
GWEITHIO YN Y SECTOR IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL
Rhaglen astudio:
Awgrymiadau yn unig ar gyfer datblygu gwybodaeth y dysgwyr yw'r gweithgareddau a
nodir yma. Mae'n rhaid i bob canolfan benderfynu a yw'r gweithgareddau yn briodol i'w
dysgwyr, a chydnabyddir y gall amodau lleol bennu'r dull a fabwysiedir Er ei bod yn
bosibl y bydd rhai o'r gweithgareddau a awgrymir yn cynnwys ymgysylltu â'r sector,
noder bod y mwyafrif o'r gweithgareddau wedi'u cynllunio i ddigwydd yn yr ystafell
ddosbarth. Mae dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth drwy'r profiad a gânt
wrth gyflawni pob gweithgaredd. Mae adborth ffurfiannol yn hanfodol i'r dysgu er
mwyn sicrhau bod y dysgwr yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i
gyflawni'r graddau gorau posibl. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys gweithgareddau
enghreifftiol sy'n rhoi digon o gyfleoedd ar gyfer adborth ffurfiannol.
Trosolwg o'r cynnwys:
Yn yr uned hon, bydd dysgwyr yn adeiladu ar eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o
weithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol drwy addysgu yn yr ystafell ddosbarth
a thrwy ddulliau ymgysylltu gorfodol â'r sector (isafswm o 100 awr, y mae'n rhaid
iddynt gynnwys 60 awr o leoliad gwaith). Bydd angen i ddysgwyr gadw cofnod myfyriol
o'u profiadau.
Noder bod cynnwys yr uned hon yn adeiladu ar wybodaeth a geir drwy unedau 1, 2 a 3
(Tystysgrif) ac unedau 4 a 5 (Diploma).
Asesiadau:
Mae'r uned hon yn asesiad di-arholiad sy'n cael ei asesu'n fewnol a'i gymedroli'n
allanol, sy'n cyfrannu 15% at gymhwyster cyffredinol y Diploma.
Caiff yr uned hon ei chwblhau drwy aseiniad a osodir sy'n cynnwys un dasg sy'n ei
gwneud yn ofynnol i'r dysgwr ddefnyddio ei wybodaeth a'i ddealltwriaeth o weithio yn
y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd dysgwyr yn cael amser penodol i lunio'r
dystiolaeth ar gyfer yr asesiad hwn, gan gwblhau'r gwaith dan oruchwyliaeth yn y
ganolfan.
Gall canolfannau ddechrau'r aseiniad unrhyw bryd, unwaith y bydd cynnwys yr uned
wedi'i gyflwyno.
Caniateir i ymgeiswyr weld eu dyddiadur ymgysylltu â'r sector a nodiadau a wnaed
wrth ymgysylltu â'r sector wrth gwblhau eu hymchwiliad. Bydd disgwyl i'r athro wirio'r
nodiadau hyn cyn yr asesiad er mwyn sicrhau mai'r ymgeiswyr eu hunain sydd wedi
llunio'r nodiadau.
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YMGYSYLLTU Â'R SECTOR
Er mwyn cwblhau'r cymhwyster hwn, mae gofyn i ddysgwyr ymgymryd ag isafswm gorfodol
o 100 awr o ymgysylltu â'r sector, sy'n cynnwys 60 awr o leoliad gwaith/arsylwi/cysgodi.
Anogir canolfannau i gynnig mwy na 60 awr o leoliad pan fo hynny'n ymarferol a rhaid iddynt
geisio sicrhau, lle bo hynny'n bosibl, y bydd dysgwyr yn cael profiad o fod mewn dau leoliad o
leiaf wrth ymgysylltu â'r sector.
Gellid gwneud y 60 awr o leoliad mewn blociau neu dros gyfnod o amser, yn dibynnu ar
amserlenni canolfannau. Fodd bynnag, argymhellir bod dysgwyr yn ymgymryd â'r holl ddysgu
dan arweiniad mewn perthynas â chynnwys Uned 6 cyn iddynt ddechrau ar eu lleoliad er
mwyn sicrhau eu bod yn gwneud y mwyaf o'u lleoliad.
Gallai lleoliadau sy'n briodol ar gyfer lleoliadau gwaith/arsylwi/cysgodi gynnwys:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gwasanaethau ysbyty a gwasanaethau cymunedol y GIG (gwasanaethau iechyd perthynol,
gwasanaethau anableddau dysgu, timau ymwelwyr iechyd, gwasanaethau byw â chymorth,
gwasanaethau gofal cartref, gwasanaethau iechyd cyhoeddus, gwasanaethau nyrsio mewn
ysgolion, cofnodion meddygol, ysgrifenyddion meddygol, porthorion ac ati)
Gwasanaethau Cymdeithasol/Adrannau Llesiant Cynghorau Sir (canolfannau atgyfeirio,
gwasanaethau i ofalwyr, timau asesu, unedau gofalwyr)
Gwasanaethau Tai neu Wasanaethau Tai Cymdeithasol
Canolfannau dydd – oedolion hŷn neu bobl ag anableddau dysgu
Cyngor nyrsio a chartrefi gofal
Hosbisau neu wasanaethau gofal lliniarol
Canolfannau i deuluoedd
Banciau bwyd
Unedau anghenion addysgol arbennig – nid ysgol brif ffrwd na meithrinfeydd
Elusennau (MIND, Sefydliad Prydeinig y Galon, Macmillan, elusennau lleol sy'n ymwneud
ag iechyd/gofal) - nid siopau elusennol
Gweithgareddau chwaraeon pan fo ffocws ar werthoedd craidd ac ati.

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr ac efallai y bydd gwasanaethau yn eich ardal leol nad
ydynt ar gael mewn mannau eraill.
Gallant gwblhau'r 40 awr sy'n weddill o ymgysylltu â'r sector mewn amrywiaeth o ffyrdd
gwahanol, megis:
• roedd darlithoedd gwadd yn ymwneud â chynnwys yr uned (ymwelwyr iechyd, gweithwyr
cymdeithasol, nyrsys, therapydd galwedigaethol ac ati)
• ymweliadau gan gyflogwyr
• ymweliadau â lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol (lle y bo'n briodol)
• ymweliadau â phrifysgolion ar gyfer gweithdai/darlithoedd/cynadleddau pwnc-benodol.
Mae'n rhaid i ddysgwyr gwblhau'r cofnod ymgysylltu â'r sector a lleoliad gwaith sydd ar gael
ar dudalen y cymhwyster ar wefan www.dysguiechydagofal.cymru er mwyn dangos sut mae
oriau ymgysylltu â'r sector wedi'u cronni.
Dylai dysgwyr hefyd gadw dyddiadur neu gofnod myfyriol o'u gweithgareddau ymgysylltu â'r
sector a lleoliadau gwaith a fydd yn eu helpu i ateb yr asesiad di-arholiad ar gyfer Uned 6.
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Nod y lleoliad gwaith yw galluogi dysgwyr i wneud y canlynol:
• cael profiad ymarferol o amodau gwaith mewn gwahanol leoliadau iechyd neu ofal
cymdeithasol
• dod o hyd i wybodaeth am amrywiaeth o yrfaoedd yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol
drwy gysgodi unigolion mewn gwahanol rolau
• dysgu, cymhwyso ac ymarfer rhai o'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i weithio mewn
lleoliad iechyd a/neu ofal cymdeithasol, megis sgiliau cyfathrebu ac ati
• datblygu sgiliau wrth asesu eu talentau eu hunain a meithrin hyder a chyfrifoldeb
• deall rôl arferion gwaith amlddisgyblaethol
• deall y ddeddfwriaeth briodol yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.
Dyddiadur myfyriol
Bydd yn ofynnol i ddysgwyr gadw dyddiadur myfyriol o'u profiadau ymgysylltu â'r sector a all
fod ar ffurf ysgrifenedig neu electronig Mater i bob dysgwyr unigol yw penderfynu sut y bydd
yn cadw ei ddyddiadur myfyriol.
Dylai'r dyddiadur myfyriol ymwneud â'r wybodaeth a gafwyd wrth i gynnwys yr uned gael ei
gyflwyno, yn ogystal â phrofiadau tra oeddent yn ymgysylltu â'r sector. Bydd y wybodaeth a
gedwir yn y dyddiadur myfyriol yn helpu'r dysgwr i ateb yr asesiad di-arholiad ar gyfer Uned 6.
Dylid cadw'r dyddiadur myfyriol i'w gymedroli'n allanol.
Dylid annog dysgwyr i gwblhau cofnod dyddiol mewn dyddiadur yn ystod eu profiad gwaith.
Gall tiwtoriaid hefyd annog dysgwyr i gwblhau eu cofnodion dyddiadur drwy gynnal
trafodaethau byr rheolaidd yn y dosbarth er mwyn galluogi dysgwyr i fyfyrio ar eu profiadau
a'r arferion gofal a welwyd yn y lleoliad. Dylid hefyd annog dysgwyr i gwblhau cofnod mewn
dyddiadur ar eu profiadau ehangach o ran ymgysylltu â'r sector, megis yn dilyn ymweliad gan
siaradwr gwadd ac ati.
Dylai'r dyddiadur adlewyrchu'n uniongyrchol sut y gellir cymhwyso cynnwys yr uned at
leoliadau iechyd neu ofal cymdeithasol go iawn:
• rolau swyddi, cymwysterau a sgiliau sydd eu hangen ar weithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol
• rôl cyfathrebu effeithiol, cydgynhyrchu, cydweithredu, gwaith tîm a phroffesiynoldeb yn y
sector gofal
• sut y caiff codau ymddygiad/ymarfer eu dilyn a'u cymhwyso mewn lleoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol
• diogelu wrth ymarfer
• sut y defnyddir dulliau gweithredu mewn lleoliadau er mwyn diwallu anghenion a bodloni
gofynion unigolion
• sut mae deddfwriaeth Cymru yn effeithio ar ymarfer mewn lleoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol
• rôl myfyrio mewn lleoliadau gofal.
Dylai dysgwyr hefyd ddefnyddio gwybodaeth a phrofiadau a gafwyd o unedau 1-5 a myfyrio
ar sut y gellir eu cymhwyso mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.
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Rhaid annog y dysgwyr i wneud y canlynol:
• ysgrifennu adroddiad ar y gweithgareddau a welwyd ac a gyflawnwyd tra roeddent ar
brofiad gwaith yn y lleoliad a myfyrio ar hyn y gwnaethant ei ddysgu o'r profiad. Er
enghraifft, efallai y bydd dysgwr wedi gweld enghraifft ragorol o sesiwn therapi hel
atgofion mewn cartref gofal a chymryd rhan yn y sesiwn honno; fodd bynnag, dylai'r
dysgwr feddwl yn ddyfnach a myfyrio ar yr effaith y gallai hyn fod wedi'i chael ar un o
ddefnyddwyr y gwasanaeth, neu'r ffordd y cafodd y gweithgaredd ei gyfleu i ddefnyddwyr
y gwasanaeth
• myfyrio ar y ffordd y cafodd gwerthoedd gofal eu dangos yn y lleoliad
• myfyrio ar sut y gallent deimlo yn yr amgylchedd
• gweld sut mae pob cyflogai yn y lleoliad yn cyfrannu at sicrhau bod defnyddwyr y
gwasanaeth yn cyflawni eu canlyniadau personol, gan nodi nodweddion allweddol pob rôl
iechyd a/neu ofal cymdeithasol yn y lleoliad
• holi aelodau o'r tîm am eu rolau yn y lleoliad a chofnodi hyn hefyd
• rhyngweithio ag aelodau eraill o'r tîm amlddisgyblaethol yn y lleoliad, a all gynnwys,
ymhlith eraill, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol, fferyllwyr, deietegwyr sy'n
ymweld â'r lleoliad Wrth fyfyrio ar eu profiad gwaith, dylai'r dysgwyr fod yn nodi yn eu
dyddiaduron pwy gyfrannodd at ofal defnyddiwr y gwasanaeth a sut y gwnaethant hynny
• ystyried sut mae aelodau'r tîm amlddisgyblaethol yn cydweithio'n effeithiol er mwyn
sicrhau y caiff canlyniadau personol defnyddwyr y gwasanaeth eu cyflawni
Cofnod ymgysylltu â'r sector
Disgwylir i ddysgwyr hefyd gadw cofnod o'u horiau ymgysylltu â'r sector. Dylai dysgwyr
grynhoi'r gweithgaredd, dyddiad y gweithgaredd a hyd y gweithgaredd mewn oriau. Fel
arweiniad, mae enghraifft wedi'i chwblhau yn y templed*. Rhaid cyflwyno'r cofnod o
ymgysylltu â'r sector i'w gymedroli'n allanol.
Nid yw'r ymgysylltiad â'r sector wedi'i gyfyngu i’r uned hon: os caiff siaradwyr gwadd eu
gwahodd i mewn i'r ystafell ddosbarth neu os caiff ymweliadau â darparwyr gwasanaethau eu
trefnu wrth i unedau eraill gael eu cyflwyno, yna gellir ystyried bod y rhain yn ymgysylltu â'r
sector. Yn yr un modd, os caiff ymweliadau eu trefnu nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig ag
unedau sy'n cael eu hastudio, yna gellir cofnodi'r oriau hyn fel oriau ymgysylltu â'r sector
hefyd.
*Mae'r templed hwn ar gael yn yr Atodiad i'r ddogfen hon
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Enghraifft o raglen astudio ar gyfer:
Uned 6 (Gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol)
Maes Testun

Gweithgareddau

Adnoddau

Gwaith Cartref

Gyrfaoedd ym maes Iechyd yn y GIG – cwis dod o hyn
i'ch gyrfa ym maes iechyd:
https://www.healthcareers.nhs.uk/findyourcareer

Adnoddau ar-lein
CBAC

Cyflwyniad i gynnwys yr uned a'r asesiad – crynodeb o'r
cynnwys 1.1. (Tystysgrif).
Dysgwyr i feddwl am amrywiaeth o rolau neu yrfaoedd yn
y sector iechyd a/neu ofal cymdeithasol y gallant anelu at
ymgymryd â nhw – trafodwch y rolau hyn fel dosbarth.

6.1
Rolau swyddi,
cymwysterau a
sgiliau sydd eu
hangen ar
weithwyr
iechyd a gofal
cymdeithasol

Mewn grwpiau, y dysgwyr i ymchwilio i'r rolau y mae'r
gyrfaoedd hyn yn eu chwarae ym maes gofal (un rôl mewn
gofal rheng flaen a'r llall mewn swyddogaethau cymorth) a
rhoi adborth i'r dosbarth; y rolau i'w cynnwys:
• Rolau mewn gofal rheng flaen – timau ambiwlans,
gweithwyr cymorth gofal iechyd, gweithwyr gofal,
gweithwyr cymdeithasol, meddygaeth, nyrsio,
Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, gweithwyr
gweithgareddau, cynorthwywyr personol, gweithwyr
adsefydlu
• Rolau mewn swyddogaethau cymorth – ystadau a
chyfleusterau, gwybodeg iechyd, rheoli, gweinyddwr,
cyllid, adnoddau dynol a marchnata, cogyddion neu
gynorthwywyr cegin, swyddogion cadw tŷ/staff
domestig, gyrwyr neu reolwyr trafnidiaeth, gweithwyr
gwybodaeth cyngor a chymorth.
Dysgwyr i ymchwilio a llunio taflen ffeithiau i ddangos eu
dealltwriaeth:
• bod sgiliau swydd-benodol yn cynnwys y galluoedd
hynny sy'n golygu y gall unigolyn gyflawni swydd
benodol mewn ffordd gymwys
• o'r sgiliau sydd eu hangen er mwyn cyflawni o leiaf
ddwy swydd yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol
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Gyrfaoedd yn y GIG:
https://www.healthcareers.nhs.uk/
Proffesiynau a theitlau gwarchodedig Cyngor
Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC):
https://www.hcpc-uk.org/about-us/who-weregulate/the-professions/
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(un rôl mewn gofal rheng flaen a'r llall mewn
swyddogaethau cymorth).
Yn dilyn o'r sesiynau blaenorol, dysgwyr i ymchwilio i un
rôl broffesiynol ym maes iechyd neu faes gofal
cymdeithasol neu yrfa ym maes iechyd neu faes gofal
cymdeithasol y gallant anelu at ymgymryd â hi ar ôl
cwblhau'r Diploma – gellid cysylltu hyn â Bagloriaeth
Cymru Uwch a cheisiadau i UCAS.
Dysgwyr i lunio cyflwyniad Powerpoint neu Prezzi 20
munud, gyda nodiadau atodedig i'r siaradwr a thaflen ffurfiol
sy'n gwneud y canlynol:
• disgrifio rôl a chyfrifoldebau'r gweithiwr proffesiynol
• esbonio'r llwybr addysgol a'r dilyniant gyrfa sydd eu
hangen ar gyfer y rôl
• esbonio rôl y cyrff proffesiynol perthnasol
• crynhoi'r codau ymarfer proffesiynol mewn perthynas
â'r proffesiwn
• esbonio sut mae'r rôl yn cyd-fynd â thair rôl iechyd a
gofal cymdeithasol arall mewn tîm amlddisgyblaethol,
gan roi enghreifftiau.
Dysgwyr i gyflwyno eu canfyddiadau i weddill y dosbarth.
Dysgwyr i baratoi ar gyfer trafodaeth yn y dosbarth ar
bwysigrwydd rheoleiddio i rai rolau proffesiynol ac, er
mwyn iddo allu ymarfer, fod yn rhaid i'r gweithiwr:
• gofrestru â chorff rheoleiddio
• meddu ar gymwysterau perthnasol a allai gynnwys
gradd neu ddiploma israddedig.
Dysgwyr i adolygu a llunio posteri hawdd eu deall ar y cyrff
rheoleiddio canlynol a phwy y maent yn eu cynrychioli, i
gynnwys:
• Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC)
• Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).
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UCAS: https://www.ucas.com/
Cyngor gyrfaoedd UCAS:
https://www.ucas.com/careers-advice
Cwis gyrfaoedd UCAS:
https://www.ucas.com/careers/buzz-quiz
Gyrfaoedd yn y GIG:
https://www.healthcareers.nhs.uk/
Proffesiynau a theitlau gwarchodedig Cyngor
Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC):
https://www.hcpc-uk.org/about-us/who-weregulate/the-professions/

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC):
https://www.hcpc-uk.org/
Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC):
https://www.nmc.org.uk/

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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6.2
Rôl cyfathrebu
effeithiol,
cydgynhyrchu,
cydweithredu,
gwaith tîm a
phroffesiynold
eb yn y sector
gofal
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Sesiwn dan arweiniad y tiwtor ar rôl cyfathrebu effeithiol,
cydgynhyrchu, cydweithredu, gwaith tîm a phroffesiynoldeb yn
y sector gofal, gydag enghreifftiau o'r ffordd y mae'r rhain wedi
cael eu dangos, neu y maent yn debygol o gael eu dangos, wrth
iddynt ymgysylltu â'r sector, i gynnwys:
• cyfathrebu effeithiol a'i rôl o ran darparu gofal a chymorth o
ansawdd er mwyn gwella canlyniadau llesiant ar gyfer
unigolion
• cydgynhyrchu yw un o brif egwyddorion Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
• cydweithredu yw sail llwyddiant mewn unrhyw dîm
• mae gwaith tîm yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol yn
dod â phobl sydd â sgiliau, galluoedd a doniau gwahanol
ynghyd er mwyn darparu'r gofal a'r driniaeth orau posibl i
unigolion
• mae proffesiynoldeb yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol yn ddisgwyliedig gan unigolion sy'n cael gofal
a chymorth.
Dysgwyr i lunio cyfres o bosteri adolygu ar yr uchod, gan roi
enghreifftiau wrth ymarfer.
Yn dilyn o'r sesiynau blaenorol, dysgwyr i gymhwyso eu
gwybodaeth o gyfathrebu effeithiol, cydgynhyrchu,
cydweithredu, gwaith tîm a phroffesiynoldeb er mwyn cefnogi'r
canlynol:
• safon uchel o ofal a chymorth sy'n canolbwyntio ar
ganlyniadau
• gwasanaeth di-dor rhwng pob math o ofal a chymorth sy'n
canolbwyntio ar ganlyniadau
• amgylcheddau gwaith gwell i staff ac unigolion sy'n
manteisio ar ofal a chymorth, yn cynnwys y model
cydgynhyrchu
• profiad gwell i ofalwyr a theuluoedd unrhyw unigolion sy'n
manteisio ar ofal a chymorth person-ganolog
• diogelwch personol unigolion ac atal camgymeriadau rhag
digwydd

Gofal Cymdeithasol Cymru – cyfathrebu:
https://gofalcymdeithasol.cymru/gwellagwasanaethau/cyfathrebun-effeithiol-â-phoblâ-dementia
Deddfwriaeth Gofal Cymdeithasol Cymru –
Egwyddorion y Ddeddf (Cydgynhyrchu):
https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hubresource-sub-categories/cydgynhyrchu
Y Coleg Nyrsio Brenhinol – Gwaith Tîm:
https://rcni.com/hosted-content/rcn/firststeps/teamwork

Adnoddau ar-lein
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Y dysgwr i lunio
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cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal –
Proffesiynoldeb: https://www.hcpcuk.org/globalassets/resources/reports/professi
onalism-in-healthcare-professionals.pdf
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•

gwaith tîm llwyddiannus ac effeithlon.

Dysgwyr i weithio mewn grwpiau bach i lunio arddangosfa yn yr
ystafell ddosbarth sy'n dangos y ffordd y maent wedi cymhwyso
gwybodaeth.
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Siaradwr gwadd: Rheolwr Lleol y Rhaglen Datblygu'r Gweithlu
Gofal Cymdeithasol Cymru (SCWWDP) * i drafod sut y caiff
rheoliadau gweithlu a chodau ymddygiad ac ymarfer eu dilyn a'u
cymhwyso ym maes gofal cymdeithasol, i gynnwys:
• Cod Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol
• Y Gweithiwr Gofal Plant Preswyl: canllawiau ymarfer
• Y Cod Ymarfer Gofal Cymdeithasol i Gyflogwyr
• Canllawiau ymarfer ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol
sydd wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

6.3
Sut y caiff
codau
ymddygiad/ym
arfer eu dilyn
a'u cymhwyso
mewn
lleoliadau
iechyd a gofal
cymdeithasol

Dysgwyr i drafod â'r siarad gwadd sut y caiff y codau
ymddygiad/ymarfer uchod eu dilyn a'u cymhwyso drwy'r
canlynol:
• dulliau cyfathrebu â phob aelod o staff
• hyfforddiant er mwyn sicrhau bod y cod yn cael ei ddeall
• ymarfer a dulliau hyrwyddo gan y rheolwyr
• goruchwylio a rheoli perfformiad
• gwasanaethau cwynion a chanmoliaeth
• cofrestru a rheoleiddio'r gweithlu: ymchwiliadau ac
achosion addasrwydd i ymarfer
• gwasanaethau rheoleiddio ac arolygu wrth arolygu codau
ymarfer/ymddygiad.
Dysgwyr i lunio adroddiad sy'n addas i weithwyr gofal
cymdeithasol newydd mewn lleoliad gofal ar reoleiddio'r
gweithlu, codau ymddygiad ac ymarfer a sut y cânt eu dilyn a'u
cymhwyso yn y lleoliad.
* Caiff Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru
(SCWWDP) ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a'i rheoli gan
Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae pob Awdurdod Lleol yn
gweinyddu'r cyllid a ddyrennir i ddarparu cyfleoedd
hyfforddiant a datblygu i bobl a gyflogir ym maes gofal
cymdeithasol.
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Gofal Cymdeithasol Cymru – Y Cod Ymarfer
Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fil
e-uploads/Cod-Ymarfer-Proffesiynol-2017.pdf
Gofal Cymdeithasol Cymru – Y Gweithiwr
Gofal Plant Preswyl – canllawiau ymarfer:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/f
ile-uploads/Y-gweithiwr-gofal-preswyl-plantEbrill-2017.pdf
Gofal Cymdeithasol Cymru – Y Cod Ymarfer
Gofal Cymdeithasol i Gyflogwyr:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/f
ile-uploads/Cod-cyflwgwyr-2018.pdf
Canllawiau ymarfer ar gyfer gweithwyr gofal
cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda Gofal
Cymdeithasol Cymru:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/f
ile-uploads/Practice-guidance-socialworkers_CYM.PDF

Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
Adnoddau ar-lein
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ochr A4 ar y
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drafodwyd yn
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Siaradwr gwadd: Uwch-reolwr yn y GIG i drafod sut y caiff
rheoliadau gweithlu a chodau ymddygiad ac ymarfer gofal
cymdeithasol eu dilyn a'u cymhwyso ym maes gofal
cymdeithasol, i gynnwys:
• Safonau'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal
• Cod Ymddygiad GIG Cymru ar gyfer Gweithwyr Cymorth
Gofal Iechyd yng Nghymru, (heb ei reoleiddio ar hyn o bryd)
• Cod Ymarfer ar gyfer Cyflogwyr GIG Cymru (heb ei
reoleiddio ar hyn o bryd)
Dysgwyr i drafod â'r siarad gwadd sut y caiff y codau
ymddygiad/ymarfer uchod eu dilyn a'u cymhwyso drwy'r
canlynol:
• dulliau cyfathrebu â phob aelod o staff
• hyfforddiant er mwyn sicrhau bod y cod yn cael ei ddeall
• ymarfer a dulliau hyrwyddo gan y rheolwyr
• goruchwylio a rheoli perfformiad
• gwasanaethau cwynion a chanmoliaeth
• cofrestru a rheoleiddio'r gweithlu: ymchwiliadau ac
achosion addasrwydd i ymarfer
• gwasanaethau rheoleiddio ac arolygu wrth arolygu codau
ymarfer/ymddygiad.

HCPC Safonau Cyngor Proffesiynau Iechyd a
Gofal: https://www.hcpc-uk.org/cygb/safonau/safonau-ymddygiad-perfformiada-moeseg/
Cod Ymddygiad y GIG yng Nghymru ar gyfer
Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd yng
Nghymru:
http://www.wales.nhs.uk/documents/C%C3%
B4d%20Ymddygiad%20i%20Weithwyr%20C
ynnal%20Gofal%20Iechyd%20yng%20Nghym
ru.pdf
Cod Ymarfer ar gyfer Cyflogwyr GIG Cymru:
http://www.wales.nhs.uk/documents/C%C3%B
4d%20Ymarfer%20ar%20gyfer%20Cyflogwyr%
20GIG%20Cymru.pdf

Y dysgwr i feddwl
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i'w gofyn i'r
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Adnoddau ar-lein
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Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
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drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Dysgwyr i lunio adroddiad sy'n addas i weithwyr cymorth gofal
iechyd newydd mewn ysbyty lleol ar reoleiddio'r gweithlu,
codau ymddygiad ac ymarfer a sut y cânt eu dilyn a'u cymhwyso
yn y lleoliad.
Sesiwn dan arweiniad y tiwtor ar rôl a diben cyrff proffesiynol a
manteision aelodaeth i weithwyr gofal proffesiynol, i gynnwys:
• cyrff proffesiynol e.e. Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA),
y Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN), Cymdeithas Gweithwyr
Cymdeithasol Prydain (BASW)
• hybu safonau ymarfer proffesiynol a moeseg
• darparu gwybodaeth a chyngor
• amddiffyn a chefnogi gweithwyr
• cynnig cyfleoedd i aelodau rwydweithio
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BMA: https://www.bma.org.uk/
RCN: https://www.rcn.org.uk/
BASW: https://www.basw.co.uk/

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
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•
•

drafodwyd yn
ystod yr wythnos

cyhoeddi dyddiaduron proffesiynol
darparu cyfleoedd datblygu gyrfa.

Dysgwyr i lunio cyfres o bosteri adolygu ar rôl a diben cyrff
proffesiynol a manteision aelodaeth i weithwyr gofal
proffesiynol sy'n addas i aelodau newydd o staff mewn lleoliad
iechyd neu ofal cymdeithasol.
Dysgwyr i ymchwilio i ddiben undebau llafur a manteision
aelodaeth i weithwyr gofal cymdeithasol, i gynnwys:
• pam eu bod yn bodoli e.e. er mwyn darparu gwell amodau
gwaith i'w haelodau
• eu nod e.e. amddiffyn a gwella cyflog ac amodau cyflogaeth
cyflogeion.
Dysgwyr i lunio cyfres o bosteri adolygu ar rôl a diben undebau
llafur a manteision aelodaeth i weithwyr gofal sy'n addas i
aelodau newydd o staff mewn lleoliad iechyd neu ofal
cymdeithasol.
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Adnoddau ar-lein
CBAC
Beth yw undeb llafur a beth yw manteision
ymuno ag un?
https://www.thompsonstradeunion.law/news/c
ommentary/personal-injury/what-is-a-tradeunion-and-what-are-the-benefits-of-joining-one
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Siaradwr gwadd: Rheolwr Adnoddau
Dynol/Cynorthwyydd o'r Bwrdd Iechyd Lleol neu o
feddygfa leol neu ddarparwr gofal annibynnol lleol ar rôl
cyflogwyr wrth hybu ac amddiffyn hawliau'r unigolion sy'n
defnyddio gwasanaethau a'r cyflogeion sy'n gweithio yn y
sector iechyd a gofal cymdeithasol a deall y rôl honno.

6.4
Rôl cyflogwyr
wrth hybu ac
amddiffyn
hawliau
unigolion
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Sesiwn dan arweiniad y tiwtor ar y ffordd y caiff gofynion
y ddeddfwriaeth eu bodloni drwy bolisïau, gweithdrefnau
a strategaethau, i gynnwys:
• hawliau cyflogaeth sylfaenol: isafswm cyflog/cyflog
byw, absenoldeb a thâl salwch, absenoldeb a thâl
gwyliau, hawliau gweithwyr rhan amser
• materion sy'n ymwneud â gwahaniaethu: deall sut i
nodi a herio achosion o wahaniaethu ac aflonyddu
(Deddf Cydraddoldeb 2010)
• iechyd a diogelwch: egwyddorion sylfaenol (Deddf
Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 2005)
• polisïau, gweithdrefnau, mentrau a strategaethau sy'n
effeithio ar iechyd a lles, gan gynnwys polisïau
cyfrinachedd a'r cyfryngau cymdeithasol (Deddf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, y
Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)).
Gall rhai o'r uchod fod yn waith adolygu o uned 1 (1.3) a
gellir gwneud cysylltiadau â'r uned honno.

Hawliau cyflogaeth:
https://businesswales.gov.wales/cy/hollcanllawiau/cyflogi-pobl/contractau-cyflogaeth-acoriau-gwaith
Deddf Cydraddoldeb 2010:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/85039
/easy-read.pdf
Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 2015:
https://www.hse.gov.uk/pubns/laweasyread.pdf
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol:
https://www.futuregenerations.wales/cy/aboutus/future-generations-act/
GDPR:
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-dataprotection/
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6.5
Diogelu wrth
ymarfer

Dysgwyr i adolygu'r wybodaeth am Ddiogelu a gafwyd o
1.5 a 5.3 ar sut y gellir cyflawni prosesau diogelu mewn
ymarfer mewn gwahanol leoliadau, i gynnwys:
• sicrhau bod diogelu wrth wraidd pob ymarfer
• pwysigrwydd camau recriwtio sy'n seiliedig ar werth a
rhoi hyfforddiant sefydlu cadarn i staff
• adolygu a diweddaru prosesau a gweithdrefnau yn
rheolaidd
• gwneud defnydd llawn o wiriadau'r Gwasanaeth
Datgelu a Gwahardd mewn lleoliadau
• y ffordd y defnyddir adborth gan unigolion mewn
amrywiaeth o leoliadau yn unol â pholisïau
Llywodraeth Cymru
• y ffordd y gall unigolion sy'n manteisio ar ddarpariaeth
y mae canlyniadau'n ganolog iddi fyw heb unrhyw
niwed, camdriniaeth ac esgeulustod sy'n elfen bwysig
o ofal a chymorth o ansawdd uchel
• sicrhau systemau cwyno effeithiol
• drwy'r ddyletswydd i adrodd (chwythu'r chwiban).

GIG Cymru – Cwynion yn y GIG:
http://www.wales.nhs.uk/documents/complaintsleaflet-w.pdf
AgeCymru – How to make a complaint about Social
Care in Wales:
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/agecymru/documents/information-guides-andfactsheets/fs59w.pdf

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
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drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Dysgwyr i lunio cyfres o bosteri adolygu ar sut y gellir
cyflawni ymarfer diogelu mewn gwahanol leoliadau, sy'n
addas i weithwyr newydd mewn lleoliad iechyd neu ofal
cymdeithasol.
Siaradwr gwadd: Gweithiwr Cymdeithasol i drafod y gallai
torri gweithdrefnau a pholisïau diogelu arwain at y
canlynol:
• camdriniaeth ac esgeulustod i'r unigolion sy'n
manteisio ar y gofal a'r cymorth
• erlyn yr unigolyn sy'n torri'r gweithdrefnau a/neu'r
sefydliad/lleoliad gofal.
Dysgwyr i lunio adnodd sy'n addas i gyflogeion newydd
mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol ar yr hyn a allai
ddigwydd i unigolion sy'n cael gofal a chymorth yn y
lleoliad pe na bai gweithdrefnau a pholisïau diogelu yn cael
eu dilyn.
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Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS):
https://www.gov.uk/government/organisations/discl
osure-and-barring-service

Gofal Cymdeithasol Cymru – Taflen esgeulustod:
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/fileuploads/Taflen-esgeulustod-Gweithgaredd-5-pecynDiogelu-fersiwn-3.pdf
Gofal Cymdeithasol Cymru – enghreifftiau o
wrandawiadau/erlyn:
https://socialcare.wales/search?search=prosecution
Arolygiaeth Gofal Cymru:
https://arolygiaethgofal.cymru/
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru: https://agic.org.uk/
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testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
Beth yw dementia?:
https://www.alzheimersresearchuk.org/dementiainformation/?gclid=Cj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8
mtHc2aqo4LlLmn3bVelNXenyRriHCtODXY9QMKj7ON7DEognAqBLoaAoXeEALw
_wcB

6.6
Sut y defnyddir
dulliau
gweithredu
mewn
lleoliadau er
mwyn diwallu
anghenion a
bodloni
gofynion
unigolion

Siaradwr gwadd: Nyrs Arbenigol Dementia i drafod sut y
gellir defnyddio dulliau seiliedig ar weithgareddau (stori
bywyd a gwaith hel atgofion gydag unigolion sy'n byw gyda
cholli cof neu ddementia) mewn lleoliadau gofal er mwyn
diwallu anghenion a bodloni gofynion unigolion.

Dementia Bookcase Analogy (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=kkvyGrOEIfA

Dysgwyr i weithio mewn parau neu grwpiau bach er mwyn
datblygu adnoddau seiliedig ar weithgareddau gan
gynnwys adnoddau stori bywyd a hel atgofion y gellid eu
defnyddio gydag unigolion sy'n byw gyda cholli cof neu
ddementia – lle y bo'n briodol, gallai hyn hefyd gynnwys
ymweliad â chartref gofal preswyl i bobl â dementia i
arsylwi ar weithgareddau.

Hel atgofion:
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/R
eminisence%20PDF.pdf

The Dementia Village (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=LwiOBlyWpko

https://sbuhb.nhs.wales/news/swansea-bay-healthnews/the-derwen-arms-gets-its-own-brew/
https://sbuhb.nhs.wales/news/swansea-bay-healthnews/new-hair-salon-is-a-real-highlight-fordementia-patients/
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https://sbuhb.nhs.wales/news/swansea-bay-healthnews/gift-of-books-helps-group-flick-throughmemories/
Siaradwr gwadd: Ymarferwr Iechyd Meddwl i drafod sut y
gellir defnyddio dulliau gweithredu gwahanol mewn
lleoliadau gofal er mwyn diwallu anghenion a bodloni
gofynion unigolion, i gynnwys:
• therapi ymddygiad gwybyddol: therapi siarad a
ddefnyddir i drin unigolion â gorbryder, iselder a galar
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Mind – What is CBT? (fideo):
https://www.youtube.com/watch?v=9c_Bv_FBE-c
Greater Manchester Mental Health – Jack’s Story
(video):
https://www.youtube.com/watch?v=bmo8wd0gwzM

Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
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•

•

therapi ymddygiad: mae'n edrych ar ymddygiadau
penodol a ddysgir a'r ffordd y mae'r amgylchedd yn
dylanwadu ar yr ymddygiadau hynny; gall helpu i drin
cyflyrau fel anhwylderau bwyta, hunan-niweidio a
chamddefnyddio sylweddau
cymorth ymddygiad cadarnhaol: gellir ei ddefnyddio
pan fydd unigolion yn dangos ymddygiadau heriol.

Dysgwyr i lunio eu hadnoddau adolygu eu hunain ar y
dulliau gweithredu uchod.

6.7
Sut mae
deddfwriaeth
Cymru yn
effeithio ar
ymarfer mewn
lleoliadau
iechyd a gofal
cymdeithasol

Sesiwn dan arweiniad y tiwtor ar sut mae deddfwriaeth,
rheoliadau a fframweithiau yng Nghymru yn effeithio ar
ymarfer mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol er
mwyn cyflawni'r canlyniadau dymunol, i gynnwys:
• Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol
(Cymru) 2016
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014
• Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011
• Deddf Galluedd Meddyliol 2005
Dysgwyr i lunio posteri ar gyfer pob un o'r deddfwriaethau
uchod sy'n esbonio sut maent yn effeithio ar ymarfer
iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn sicrhau bod
defnyddwyr gwasanaethau yn cyflawni'r canlyniadau y
maen nhw'n dymuno eu cael.

Dysgwyr i dreulio amser yn ymchwilio i'r ffordd y caiff pob
darparwr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru ei
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Therapi Ymddygiadol:
https://www.simplypsychology.org/behavioraltherapy.html
Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol:
https://www.challengingbehaviour.org.uk/informatio
n/information-sheets-and-dvds/positive-behavioursupport.html

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Deddfwriaeth Gofal Cymdeithasol yng Nghymru –
trosolwg o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal
Cymdeithasol (Cymru) 2016:
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/rheoleiddioac-arolygu
Deddfwriaeth Gofal Cymdeithasol yng Nghymru –
trosolwg o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014:
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-sswb
Comisiynydd y Gymraeg – trosolwg o Fesur y
Gymraeg (Cymru) 2011:
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg
/Comisiynydd/Gyfraith/Mesur%20y%20Gymraeg%
20(Cymru)%202011/Pages/Mesur-y-Gymraeg(Cymru)-2011.aspx

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Gofal Cymdeithasol Cymru – Deddf Galluedd
Meddyliol 2005:
https://gofalcymdeithasol.cymru/gwellagwasanaethau/deddf-galluedd-meddyliol-athrefniadau-diogelu-rhag-colli-rhyddid-dols
AGC: https://arolygiaethgofal.cymru/einhadroddiadau

Adnoddau ar-lein
CBAC
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arolygu a'i reoleiddio er mwyn sicrhau y caiff safonau a
chanllawiau proffesiynol eu dilyn, drwy:
• Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)
• Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC)
• Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC).

AGIC: https://agic.org.uk/dod-o-hyd-i-adroddiadauarolygu
GCC: https://socialcare.wales/registration/adultcare-home-worker-registration

Gallai dysgwyr ymchwilio i ddarparwyr gwasanaethau yn
eu hardal leol er mwyn canfod adroddiadau arolygu
diweddar i'w crynhoi.
Yn dilyn o'r sesiwn flaenorol, trafodaeth a arweinir gan y
dysgwyr ar fframweithiau arolygu a'r hyn a ddisgwylir gan
leoliadau er mwyn dangos cyflawniadau cadarnhaol nodau
a chanlyniadau llesiant, i gynnwys:
• Fframwaith arolygu Arolygiaeth Gofal Cymru
• Fframwaith arolygu Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

Adnoddau ar-lein
CBAC
Fframwaith arolygu AGC:
https://arolygiaethgofal.cymru/ein-harolygiadau
Fframwaith arolygu AGIC:
https://agic.org.uk/arolygu-gofal-iechyd

Dysgwyr i grynhoi'r fframweithiau arolygu uchod fel
ymarfer adolygu.

6.8
Rôl myfyrio
mewn
lleoliadau gofal

Sesiwn dan arweiniad y tiwtor ar rôl myfyrio
rheolaidd/ymarfer myfyriol mewn lleoliadau gofal a bod
myfyrio ar brosesau, polisïau a gweithdrefnau yn gwella
ymarfer drwy sicrhau'r canlynol:
• bod pob angen unigol yn cael ei bersonoli a'i ddiwallu
• y gall gweithwyr gofal adeiladu ar eu hymarfer a
gwella arno a chyfrannu at eu dysgu a'u datblygiad
proffesiynol parhaus
• bod polisïau, gweithdrefnau a dogfennau yn cael eu
diweddaru yn ôl yr angen.
Dysgwyr i ymchwilio a llunio adnoddau adolygu ar ofynion
myfyrio gwahanol broffesiynau iechyd a/neu ofal
cymdeithasol a manteision myfyrio rheolaidd/ymarfer
myfyriol.
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Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

RCN – Myfyrio: https://rcni.com/hostedcontent/rcn/first-steps/reflection
HCPC – Dod yn ymarferwr myfyriol:
https://www.hcpc-uk.org/globalassets/news-andevents/benefits-of-becoming-a-reflectivepractitioner----joint-statement-2019.pdf
Nursing Times – Realising the benefits of reflective
practice: https://www.nursingtimes.net/roles/nursemanagers/realising-the-benefits-of-reflectivepractice-01-06-2015/

Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
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Siaradwr gwadd: Myfyrwyr Nyrsio Lleol yn trafod y
gwahanol ffyrdd y gall ymarfer myfyriol ddigwydd mewn
lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, y maent wedi'u
gweld wrth ymarfer ar leoliadau. Gallai ffyrdd y mae
ymarfer myfyriol yn digwydd gynnwys y canlynol:
• unigolion yn cynhyrchu dyddiadur myfyriol
• cyfarfodydd tîm a thrafodaethau rheolaidd
• arsylwadau gan uwch gydweithwyr
• arfarniadau, dulliau goruchwylio ac adolygiadau rheoli
perfformiad
• ymwybyddiaeth, hunanfyfyrio a'r effaith arnynt eu
hunain.

Y dysgwr i feddwl
am gwestiynau a
gwneud nodyn
ohonynt yn barod
i'w gofyn i'r
siaradwr gwadd
Getting started with reflective practice:
https://www.cambridgecommunity.org.uk/professionaldevelopment/gswrp/index.html

Dysgwyr i lunio amrywiaeth o adnoddau sy'n addas i aelod
newydd o staff mewn lleoliad iechyd neu ofal cymdeithasol
ar sut y cyflawnir ymarfer myfyriol yn y lleoliad.
Sesiwn dan arweiniad y tiwtor ar y modelau a'r
damcaniaethau sy'n sail i ymarfer myfyriol, i gynnwys:
• Honey and Mumford
• Kolb
• Schon.
Dysgwyr i lunio canllawiau hawdd eu deall ar y modelau a'r
damcaniaethau uchod er mwyn atgyfnerthu gwybodaeth a
gafwyd drwy'r canllawiau adolygu blaenorol ar ymarfer
myfyriol.

Holiadur Dulliau Dysgu Honey & Mumford:
https://study.cardiffmet.ac.uk/AcSkills/Documents/S
tudying/Independent%20learning/honeyandmumfor
d_learning_styles_questionnaire[1].pdf
Kolb: https://www.simplypsychology.org/learningkolb.html

Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos
Adnoddau ar-lein
CBAC
Y dysgwr i lunio
nodiadau adolygu
cryno ar bedair
ochr A4 ar y
testun a
drafodwyd yn
ystod yr wythnos

Oriau profiad gwaith
Paratowch y dysgwyr ar gyfer yr asesiad dan reolaeth – defnyddiwch yr asesiad di-arholiad enghreifftiol ar gyfer uned
6 sydd ar gael ar wefan dysguiechydagofal.cymru
Asesiad dan reolaeth
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Adnoddau ar-lein
CBAC
Nodiadau adolygu'r
dysgwyr eu hunain
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13. PARATOI AR GYFER ARHOLIAD YSGRIFENEDIG
Drwy gydol y cwrs, dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr weithio drwy amrywiaeth eang o
gwestiynau arholiad yn yr ystafell ddosbarth ac fel gwaith cartref.
Mae'n rhaid i ddysgwyr fod yn gyfarwydd â gosodiad y papur arholiad a gofynion y
gwahanol fathau o gwestiynau, megis: atebion byr ac atebion ysgrifennu
strwythuredig ac estynedig.
Dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer ateb y cwestiynau sy'n gofyn am ysgrifennu
hirach ac estynedig. Rhaid i ddysgwyr ddeall y cynlluniau marcio seiliedig ar fandiau
sy'n cael eu defnyddio ar gyfer yr atebion hirach, lle mae gofyn iddynt gyflwyno
ffeithiau y mae'n rhaid eu cefnogi â rhesymau a thrafodaeth. Mae'r cynllun marcio yn
y Deunyddiau Asesu Enghreifftiol a ddefnyddir ochr yn ochr â'r papur arholiad, yn
helpu dysgwyr i ddeall sut mae marciau'n cael eu dyfarnu, a dyfnder y wybodaeth
sydd ei hangen.
Dylai dysgwyr:
• ddeall y termau sy'n cael eu defnyddio'n aml mewn papurau arholiad
• dilyn y cyfarwyddiadau sy'n cael eu rhoi ar flaen y papur arholiad
• darllen pob cwestiwn yn ofalus ac amlygu neu danlinellu geiriau allweddol
• osgoi defnyddio pwyntiau bwled gan fod hyn yn tueddu i gynhyrchu atebion
cyfyngedig (tebyg i restr) – mae'n bwysig bod ymgeiswyr yn ehangu ar eu hatebion
ac yn rhoi ffaith, pwynt, esboniad neu reswm ac enghreifftiau da; mae atebion un
gair yn dderbyniol ond dim ond os yw'r cwestiwn yn gofyn am y math hwn o ateb
• edrych ar nifer y marciau sydd wedi'u dyrannu i bob cwestiwn a gwneud yn siŵr
bod yr atebion yn cynnwys digon o wybodaeth
• sicrhau bod eu hatebion yn berthnasol
• sicrhau bod eu hysgrifen yn ddarllenadwy ac osgoi defnyddio ‘iaith negeseuon
testun’
• cadw llygad ar yr amser – dylid gadael digon o amser i ddarllen drwy'r papur yn
ofalus er mwyn sicrhau bod pob cwestiwn wedi'i ateb yn llawn.
Mae'n bwysig neilltuo amser ar gyfer gwersi adolygu gan roi cyfle i'r dysgwyr
archwilio ystod o dechnegau adolygu. Gellir dod o hyd i wers adolygu enghreifftiol yn
y rhaglen astudio enghreifftiol a cheir gwybodaeth i helpu'r dysgwr i adolygu yn y
Canllaw i Fyfyrwyr/Dysgwyr.
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14. PARATOI DYSGWYR AR GYFER ASESIADAU DIARHOLIAD
•
•
•

Cyflwynwch weithgareddau byr wrth gyflwyno'r cymhwyster fel bod dysgwyr yn
gwybod sut i ysgrifennu canfyddiadau ac ati.
Defnyddiwch adrannau* o waith enghreifftiol i ddangos y ffordd orau o ennill
marciau yn y bandiau marciau gwahanol
Rhowch fynediad i ddysgwyr at y cynlluniau marcio fel eu bod yn gwybod beth
maent yn anelu tuag ato.
* Ni ddylid rhannu'r canlynol gyda dysgwyr: Asesiadau Di-arholiad wedi'u cwblhau sydd
wedi'u darparu gan CBAC fel enghreifftiau na gwaith wedi'i gwblhau gan garfan wahanol.
Rhaid i'r ymgeiswyr ddeall y bydd copïo unrhyw ddeunydd yn uniongyrchol o lyfrau
neu ffynonellau eraill a'i gyflwyno heb gydnabyddiaeth yn cael ei ystyried yn dwyll
bwriadol. Rhaid i ganolfannau roi gwybod i CBAC am unrhyw amheuon o
gamymddwyn os yw'r ymgeisydd wedi llofnodi'r datganiad dilysu.
Caniateir cwblhau ac asesu tasgau Asesiad Di-arholiad ar unrhyw adeg addas yn
ystod y cwrs, ond mae'n bwysig nodi:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

cyn dechrau ar y tasgau, mae'n hanfodol bod pob maes yn y fanyleb sy'n
ymwneud â'r tasgau wedi'u cyflwyno fel y gall yr ymgeiswyr ennill yr holl farciau
a ddyrennir i'r Asesiad Di-arholiad
dylai darlithwyr/athrawon arwain ymgeiswyr tuag at feysydd ymchwil priodol a
sefydlu sgiliau ymchwilio cadarn i'w paratoi nhw ar gyfer tasgau'r Asesiad Diarholiad
rhaid i'r ymgeiswyr ganolbwyntio ar yr astudiaeth achos a ddewiswyd ym mhob
tasg
dylid cwblhau'r tasgau'n annibynnol – ni chaniateir gwaith grŵp
dylai ymgeiswyr ddeall y llwybr drwy'r dasg a dangos gwybodaeth am bob un
o'r adrannau
dylid sicrhau bod ymgeiswyr yn ymwybodol o'r dyraniadau amser ar gyfer yr
amodau dan oruchwyliaeth ar gyfer y tasgau a phryd mae'r sesiynau dan
oruchwyliaeth yn digwydd
dylid rhoi amser i'r ymgeiswyr, cyn dechrau oriau dan oruchwyliaeth y dasg, i
gynnal ymchwil/ymchwiliad annibynnol y gellir ei wneud y tu mewn a thu allan
i'r ganolfan heb oruchwyliaeth uniongyrchol a heb fod angen ei gofnodi; rhaid
cwblhau pob darn arall o waith ar gyfer tasgau Asesiad Di-arholiad dan
oruchwyliaeth uniongyrchol a rhaid i'r darlithydd/athro ei gofnodi ar gyfer pob
dysgwr. Mae'n bosibl y bydd CBAC yn gofyn am y cofnod amser hwn yn ogystal
â'r gwaith a gyflwynwyd i'w gymedroli
yn ystod y cyfnod ysgrifennu, dylai gwaith ymgeiswyr aros yn y ganolfan bob
amser a dylid ei storio'n ddiogel rhwng gwersi
gellir ysgrifennu tasgau â llaw neu ar brosesydd geiriau
gall athrawon roi arweiniad a chymorth i ymgeiswyr er mwyn sicrhau eu bod yn
deall gofynion y tasgau Asesiad Di-arholiad a sut y cânt eu marcio ond, wedi i'r
gwaith ddechrau, rhaid cyfyngu adborth i gyngor cyffredinol yn yr ystafell
ddosbarth ynglŷn â'r hyn sydd angen ei gynnwys – ni cheir rhoi arweiniad
penodol i ymgeiswyr unigol ynglŷn â sut i wneud gwelliannau
nid oes gofyniad i'r ymgeiswyr gael gwybodaeth gynradd gan unigolyn, grŵp
penodol o bobl neu weithiwr proffesiynol – pe bai ymgeisydd yn defnyddio'r
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dull hwn, rhaid i'r ymgeisydd a'r ganolfan barchu cyfrinachedd gwybodaeth a
chydymffurfio â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)
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•

•
•

•

•
•
•
•

•

er nad oes gofyniad i ymgeiswyr ymweld â gweithiwr proffesiynol neu unigolyn fel
rhan o'r gwaith ymchwil ar gyfer eu tasgau Asesiad Di-arholiad, efallai y bydd rhai
canolfannau'n ystyried mabwysiadu dulliau gweithredu penodol, megis mynd â'r
grŵp cyfan ar ymweliad, neu
wahodd gweithiwr proffesiynol i siarad ag ymgeiswyr yn yr ystafell ddosbarth yn yr achosion hyn, mae'n bwysig ystyried goblygiadau diogelu ar gyfer pob
parti, fel gyda phob gweithgaredd ymgysylltu â'r sector cyn belled â phosibl,
dylai'r holl ymgeiswyr gael yr un cyfle i gael yr un wybodaeth
ar ôl cwblhau'r dasg, ni ellir gwneud unrhyw newidiadau pellach i'r gwaith
dylai'r darlithydd/athro gofnodi'r amser a dreuliwyd yn gweithio ar y tasgau asesu
di-arholiad fel log. Mae'n bosibl y bydd CBAC yn gofyn am hwn yn ogystal â'r
gwaith a gyflwynwyd i'w gymedroli. Dylai'r log gael ei fonitro gan y ganolfan er
mwyn sicrhau bod ymgeiswyr yn treulio tua 6 awr ar Aseiniad 1 a 4 awr ar
Aseiniad 2
mae angen mewnbynnu marciau gwaith yr asesiad di-arholiad ar-lein erbyn
dyddiad penodol ym mis Mai o flwyddyn cyflwyno'r gwaith i'w gymedroli. Pan
gyflwynir y marciau i CBAC, bydd y system yn nodi sampl o ymgeiswyr y mae eu
gwaith wedi’i ddewis i’w gymedroli
dim ond y dystiolaeth gan yr ymgeiswyr a ddewiswyd ar gyfer y sampl y dylid ei
chyflwyno'n electronig gan ddefnyddio'r platfform ar-lein Secure Assess
rhaid i waith pob ymgeisydd arall gael ei gadw yn y ganolfan
mae'n rhaid i’r ymgeisydd a'r athro lofnodi'r daflen glawr
rhaid dilysu gwaith pob ymgeisydd yn fewnol, nid y sampl yn unig, drwy lofnodi
taflen glawr.
Rhoddir rhagor o fanylion am gyflwyno samplau yn
https://www.dysguiechydagofal.cymru/
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15. MARCIO'R ASESIADAU MEWNOL
•
•
•
•

Mae cynlluniau marcio manwl wedi'u llunio i helpu athrawon i farcio'r asesiadau
mewnol.
Dylai safoni mewnol ddigwydd lle mae mwy nag un athro yn y ganolfan.
Mae taflenni clawr ar gael ar lein i fynd gyda gwaith y dysgwyr.
Gallai cynlluniau marcio sydd wedi cael eu lliwddangos neu eu hanodi gan yr athro
hefyd fynd gyda'r gwaith a gyflwynir i'w gymedroli er mwyn rhoi eglurhad pellach o
sut y dyfarnwyd marciau.

CYMEDROLI
•
•

Bydd unedau 1, 3, 4 a 6 yn cael eu cyflwyno i'w cymedroli erbyn 15 Mai (blwyddyn
cyflwyno)
Y fformat fydd:
• cyflwyno marciau i system IAMIS ar y wefan ddiogel
• bydd sampl yn cael ei chynhyrchu'n electronig
• gellir cyflwyno gwaith yn electronig neu ar ffurf copi caled, naill ai wedi'i eirbrosesu, ei deipio neu ei ysgrifennu â llaw
• sampl o waith i'w bostio at y cymedrolwr erbyn 15 Mai; gellir gofyn am sampl
ychwanegol os yn berthnasol
• Adroddiadau Cymedrolwyr i'w llwytho i lawr o'r wefan ddiogel ar ddiwrnod y
canlyniadau
• bydd gwaith yn cael ei ddychwelyd i ganolfannau cyn diwedd tymor yr haf
• bydd gwaith enghreifftiol, unwaith y bydd ar gael, yn cael ei ddefnyddio yn y
sesiynau DPP i gynorthwyo safoni a marcio mewn canolfannau, a bydd ar gael ar
y wefan ddiogel.
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16. RHESTR TERMAU
Isod ceir rhestr o dermau a all fod yn ddefnyddiol i chi wrth gyflwyno cynnwys pob uned.

Cam-drin

Niwed a achosir gan unrhyw un sydd â phŵer dros berson
arall, a all gynnwys aelodau o'r teulu, ffrindiau, gofalwyr didâl neu weithwyr iechyd neu ofal cymdeithasol. Gall
ymddangos mewn sawl ffurf, gan gynnwys niwed corfforol
neu esgeulustod, a cham-drin geiriol, emosiynol neu rywiol.
Gall oedolion sy'n wynebu risg hefyd gael eu cam-drin yn
ariannol gan bobl maent yn ymddiried ynddynt.

Atebolrwydd

Pan fydd person neu sefydliad yn gyfrifol am sicrhau bod
pethau'n digwydd ac y disgwylir iddo esbonio beth
ddigwyddodd a pham.

Gofal acíwt

Gofal iechyd a dderbynnir yn yr ysbyty yn dilyn anaf,
llawdriniaeth neu salwch annisgwyl.

Penderfyniad ymlaen llaw

Penderfyniad a wneir ynghylch triniaeth feddygol y byddai
unigolyn am ei chael neu na fyddai am ei chael yn y dyfodol,
pe na fyddai'n gallu gwneud penderfyniad oherwydd salwch
neu am na fyddai'r gallu ganddo i gydsynio.

Profiadau Niweidiol yn ystod
Plentyndod
(Profiadau Niweidiol yn ystod
Plentyndod)

Profiadau trawmatig sy'n digwydd cyn 18 oed ac a gofir
drwy gydol pob cyfnod mewn bywyd yw Profiadau
Niweidiol yn ystod Plentyndod. Mae'r profiadau hyn yn
amrywio o gam-drin geiriol, meddyliol, rhywiol a chorfforol,
i fagwraeth mewn cartref lle mae cam-drin domestig,
camddefnyddio alcohol, rhieni'n gwahanu neu
gamddefnyddio cyffuriau. Dengys tystiolaeth fod plant sy'n
cael plentyndod gwael sy'n llawn straen yn fwy tebygol o
ddatblygu ymddygiad sy'n niweidiol i iechyd ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol, yn fwy tebygol o wneud yn wael yn yr
ysgol, yn fwy tebygol o ymwneud â throseddu ac, yn y pen
draw, yn llai tebygol o fod yn aelod cynhyrchiol o
gymdeithas.

Eiriolaeth

Mae eiriolaeth yn cynorthwyo ac yn galluogi pobl sy'n ei
chael yn anodd cynrychioli eu buddiannau i arfer eu
hawliau, mynegi eu barn, archwilio a gwneud dewisiadau
hyddysg

Gweithwyr Iechyd
Proffesiynol Cysylltiedig

Pobl sy'n darparu mathau gwahanol o ofal iechyd nad ydynt
yn feddygon, yn nyrsys nac yn fferyllwyr. Mae'r disgrifiad yn
cynnwys amrywiaeth eang o rolau, gan gynnwys
ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol,
deietegwyr, podiatryddion ac eraill.

Asesiad

Y broses o ganfod beth yw anghenion unigolyn. Bydd
asesiad gofal yn edrych ar y ffordd mae'r unigolyn yn
ymdopi â gweithgareddau pob dydd, megis gofalu amdano'i
hun, tasgau yn y cartref a mynd o le i le.
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Byw â Chymorth

Tai i bobl hŷn neu bobl anabl, dan berchnogaeth breifat fel
arfer, lle gallant fyw yn eu fflat eu hunain mewn datblygiad
mwy, a gellir darparu cefnogaeth (megis help gyda phrydau
neu olchi dillad) er mwyn diwallu anghenion penodol.

Ymreolaeth

Cael rheolaeth a dewis mewn bywyd a'r rhyddid i
benderfynu ar yr hyn sy'n digwydd. Hyd yn oed pan fydd
angen llawer o ofal a chefnogaeth ar unigolyn, dylai allu
gwneud ei benderfyniadau ei hun o hyd a chael ei drin ag
urddas.

Cyfradd Metabolaeth
Waelodol (BMR)

Mae BMR yn cyfeirio at nifer y calorïau sydd eu hangen er
mwyn sicrhau bod y corff dynol yn parhau i weithredu hyd
eithaf ei allu.

CAMHS

Gwasanaethau arbenigol a ddarperir gan y GIG i blant a
phobl ifanc hyd at 18 oed sy'n profi problemau ymddygiadol
neu emosiynol megis iselder, anawsterau bwyta, gorbryder,
problemau cysgu, ymddygiad treisgar neu ddig, a phethau
eraill.

Capasiti

Mae cael galluedd meddyliol yn golygu bod unigolyn yn
gallu gwneud ei benderfyniadau ei hun. Er mwyn gwneud
hyn, mae angen i unigolion allu deall a chofio gwybodaeth a
chyfleu'r hyn y maent wedi penderfynu arno'n glir, boed yn
eiriol neu'n ddieiriau. Mae'n bosibl na fydd gallu gan berson
oherwydd problem iechyd meddwl, dementia neu anabledd
dysgu.

Arolygiaeth Gofal Cymru
(AGC)

Mae AGC yn cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella
ansawdd a diogelwch gwasanaethau er llesiant pobl Cymru.

Llwybr Gofal

Cynllun ar gyfer gofal rhywun sydd â chyflwr iechyd
penodol ac a fydd yn symud rhwng gwasanaethau. Mae'n
nodi mewn un ddogfen yr hyn sy'n ddisgwyliedig a phryd, a
phwy sy'n gyfrifol.

Cynlluniau Gofal

Cynllun ysgrifenedig ar ôl asesiad yn nodi pa anghenion
gofal a chefnogaeth a all fod gan unigolyn, sut y caiff
anghenion eu diwallu a pha wasanaethau y bydd unigolyn
yn eu derbyn. Dylai unigolyn gael y cyfle i gael ei gynnwys
yn llawn yn y cynllun ac i nodi ei flaenoriaethau ei hun. Os
bydd unigolyn yn byw mewn cartref gofal neu'n mynychu
gwasanaeth dydd, mae'n bosibl mai cynllun gofal fydd yr
enw ar y cynllun ar gyfer ei ofal dyddiol hefyd.

Cyflwr cronig

Salwch neu gyflwr iechyd tymor hir na ellir gwella'n llwyr
ohono ond y gellir ei reoli fel arfer â meddyginiaethau,
triniaethau, gofal a chefnogaeth.

Archwiliad clinigol

Ffordd o ganfod a yw'r gofal iechyd a ddarperir gan
sefydliad penodol yn ddigon da, a beth sydd angen ei wneud
yn well. Mae'n cynnwys ystyried sut y dylid gwneud pethau,
cymharu'r hyn sy'n cael ei wneud mewn gwirionedd,
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gwneud newidiadau lle bo angen, ac yna edrych ar bethau
unwaith eto er mwyn gweld a ydynt wedi gwella.
Llwybrau Clinigol

Adnoddau a ddefnyddir i lywio gofal iechyd seiliedig ar
dystiolaeth yw llwybrau clinigol

Codau Ymddygiad ac Ymarfer
Proffesiynol

Y safonau proffesiynol y mae'n rhaid i nyrsys, bydwragedd,
gweithwyr nyrsio cysylltiedig a gweithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol eraill eu cynnal er mwyn cofrestru i weithio
yn y DU.

Comisiynu

Y broses o gynllunio gwasanaethau i grŵp o bobl sy'n byw
mewn ardal benodol. Nid yw bob amser yn golygu talu am
wasanaethau ond yn hytrach gwneud yn siŵr bod y
gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl ar gael yn yr ardal
honno.

Cynghorau Iechyd Cymuned

Mae Cynghorau Iechyd Cymuned yn cynnig help a chyngor
os oes gennych broblemau gyda gwasanaeth y GIG neu
gwynion am un. Maent yn sicrhau bod eich barn a'ch
anghenion yn dylanwadu ar y polisïau a'r cynlluniau a gaiff
eu rhoi ar waith gan ddarparwyr gwasanaethau iechyd yn
eich ardal, maent yn monitro ansawdd gwasanaethau'r GIG
o'ch safbwynt chi a gallant roi gwybodaeth i chi am fynediad
at wasanaethau'r GIG

Cydafiachedd

Byw gyda mwy nag un cyflwr iechyd ar yr un pryd.

Cydsyniad

Rhoi caniatâd i rywun wneud rhywbeth.

Cydgynhyrchu

Pan fydd unigolyn yn rhan o'r broses o ddylunio'r
gefnogaeth a'r gwasanaethau mae'n eu derbyn fel partner
cyfartal.Mae cydgynhyrchu yn cydnabod bod gan bobl sy'n
defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol (a'u
teuluoedd) wybodaeth a phrofiad y gellir eu defnyddio i
wneud gwasanaethau'n well, nid yn unig iddyn nhw eu
hunain ond i bobl eraill sydd angen gofal cymdeithasol
hefyd.

Cyflwr dirywiol

Afiechyd sy'n gwaethygu dros amser.

Dementia

Term sy'n disgrifio grŵp o symptomau sy'n gysylltiedig â
dirywiad yn y cof neu o ran sgiliau meddwl eraill sy'n ddigon
difrifol i leihau gallu person i ymgymryd â gweithgareddau
cyffredin. Mae clefyd Alzheimer yn gyfrifol am 60-80% o
achosion.

Urddas

Haeddu parch fel bod dynol a chael eich trin fel rhywun o
bwys.

Galluogi

Ffordd o helpu rhywun i ddod yn fwy annibynnol drwy
ddatblygu'r gallu i symud o gwmpas a chyflawni tasgau pob
dydd drosto'i hun.
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Gofal Diwedd Oes

Cefnogaeth i bobl sydd ym misoedd neu flynyddoedd olaf
eu bywyd.

Byrddau Iechyd

Mae'r saith Bwrdd Iechyd Lleol yng Nghymru yn cynllunio,
yn cadarnhau ac yn cyflwyno gwasanaethau gofal iechyd yn
eu hardaloedd

Gofal cyfannol

Gofal a chefnogaeth sy'n trin y person cyfan ac yn ystyried
eu holl anghenion ar yr un pryd – corfforol, seicolegol,
cymdeithasol ac ysbrydol.

Cyflwr tymor hir

Salwch neu gyflwr iechyd na ellir gwella'n llwyr ohono ond y
gellir ei reoli fel arfer â meddyginiaethau neu driniaethau
eraill. Mae enghreifftiau yn cynnwys asthma, diabetes,
arthritis, epilepsi a phethau eraill.

Trafod â llaw

Pan fyddwch yn symud neu'n codi rhywun neu rywbeth sy'n
drwm ac sy'n gallu achosi straen corfforol.

Model Gofal

Ffordd o ddarparu gofal yn seiliedig ar gyfres o gredoau ac
egwyddorion o ran yr hyn sy'n gywir ac yn gweithio orau.
Mae amrywiol ffyrdd o ddarparu gofal, a bydd pob sefydliad
yn penderfynu pa fodel i'w ddefnyddio.

Gweithio amlasiantaethol

Pan fydd sefydliadau gwahanol yn gweithio gyda'i gilydd i
ddarparu cefnogaeth amrywiol i bobl sydd ag ystod eang o
anghenion.

Timau Amlddisgyblaeth

Tîm o weithwyr proffesiynol gwahanol (megis meddygon,
nyrsys, therapyddion, seicolegwyr, gweithwyr cymdeithasol
ac eraill) yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu gofal a
chefnogaeth sy'n diwallu anghenion gofal.

GIG

Gwasanaeth Iechyd Gwladol

Y Sefydliad Cenedlaethol dros
Ragoriaeth mewn Iechyd a
Gofal (NICE)

Sefydliad sy'n darparu cyngor a chanllawiau i wella
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a
Lloegr. Mae'n edrych ar yr holl dystiolaeth mewn perthynas
â'r hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n gweithio a faint mae'n
ei gostio, ac yn cynghori ar ba driniaeth a gofal y dylid eu
cynnig i bobl.

Canlyniadau

Ym maes gofal cymdeithasol, mae 'canlyniad' yn cyfeirio at
nod neu amcan yr hoffai unigolyn ei gyflawni neu y mae
angen iddo ddigwydd - er enghraifft, parhau i fyw yn ei
gartref ei hun, neu'r gallu i fynd o le i le. Dylai unigolion allu
dweud pa ganlyniadau sydd bwysicaf iddynt a chael
cefnogaeth i gyflawni'r canlyniadau hynny.

Gofal lliniarol

Gofal a ddarperir i rywun os oes ganddo salwch datblygedig,
cynyddol nad oes modd ei wella. Y nod yw rheoli poen a
symptomau eraill a helpu i gael bywyd o'r ansawdd gorau.
Gellir ei ddarparu yn y cartref neu mewn ysbyty neu hosbis.

Gofal Person-Ganolog

Canolbwyntio gofal ar anghenion yr unigolyn yn hytrach nag
anghenion y gwasanaeth.
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Ymarferwr

Person sy'n gweithio mewn swydd fedrus megis gwaith
cymdeithasol, nyrsio neu feddygaeth, sy'n darparu gofal
neu gefnogaeth yn uniongyrchol i bobl.

Gofal Sylfaenol

Y pwynt cyswllt cyntaf yn y gwasanaeth iechyd, y meddyg
teulu, nyrs y feddygfa, fferyllydd lleol, deintydd neu
ganolfan galw heibio'r GIG fel arfer.

Corff proffesiynol

Sefydliad sy'n cynrychioli grŵp o bobl y mae pob un
ohonynt yn rhan o'r un proffesiwn, megis meddygon neu
weithwyr cymdeithasol. Mae corff proffesiynol yn cefnogi
ei aelodau ac mae'n bosibl hefyd y bydd yn sicrhau bod eu
gwaith o safon ddigonol.

Gofal iechyd darbodus

Gofal iechyd sy'n cyd-fynd ag anghenion ac amgylchiadau
cleifion ac yn osgoi gofal gwastraffus.

Iechyd y Cyhoedd

Mae iechyd y cyhoedd yn ymwneud ag iechyd y boblogaeth
fel grŵp yn hytrach nag unigolion.

Ailalluogi

Ffordd o helpu unigolyn i aros yn annibynnol drwy roi'r cyfle
iddo ailddysgu neu ailennill rhai o'r sgiliau sydd eu hangen
ar gyfer bywyd pob dydd y gallai fod wedi'u colli oherwydd
salwch, damwain neu anabledd.

Gwydnwch

Gallu unigolyn i addasu'n llwyddiannus i dasgau bywyd yn
wyneb anfantais gymdeithasol neu amodau andwyol eraill,
fel problemau o ran y teulu neu gydberthnasau, problemau
iechyd, pryderon ynglŷn â'r gweithle neu bryderon ariannol.

Adsefydlu

Pan fydd unigolyn yn cael ei gefnogi'n weithredol i wella o
anaf neu salwch ac adennill y gallu i wneud pethau drosto'i
hun.

Gofal seibiant

Gwasanaeth sy'n rhoi seibiant i ofalwyr drwy ddarparu
gofal tymor byr i'r person ag anghenion gofal yn ei gartref ei
hun neu mewn lleoliad preswyl. Gall olygu ychydig oriau yn
ystod y dydd neu gyda'r nos, 'gofalu dros nos', neu seibiant
hwy. Gall hefyd fod o fudd i'r person ag anghenion gofal
drwy roi'r cyfle iddo roi cynnig ar weithgareddau newydd a
chwrdd â phobl newydd.

Ymarfer myfyriol

Mae ymarfer myfyriol yn ffordd o astudio profiadau
personol er mwyn gwella'r ffordd y mae gweithwyr
proffesiynol yn gweithio.

Amserlen Sgiliau Tyfu

Adnodd sgrinio safonedig yn seiliedig ar ymchwil er mwyn
asesu cerrig milltir datblygiadol mewn plant a gweithredu
fel dangosydd pan gellir cael oedi posibl yn natblygiad plant
cyn oed ysgol. Cafodd ei gyflwyno gan Lywodraeth Cymru
i'w ddefnyddio gyda phob plentyn Dechrau'n Deg pan
oeddent yn 2 a 3 oed. Mae'n mesur sgiliau o ran trin,
ymsymud, golwg, clyw, iaith a lleferydd, rhyngweithio,
hunanofal a sgiliau cymdeithasol.
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Gwasanaeth di-dor

Pan ddarperir gofal yn llyfn, gyda chydlyniad da rhwng yr
unigolion a'r sefydliadau perthnasol heb unrhyw fylchau.

Gofal Eilaidd

Gofal a dderbynnir yn yr ysbyty, naill ai fel claf mewnol neu
glaf allanol. Gall hyn fod yn ofal wedi'i gynllunio neu'n ofal
brys. Mae'n fwy arbenigol na gofal sylfaenol.

Hunanofal

Pethau y gall unigolion eu gwneud drostynt eu hunain er
mwyn aros mor iach â phosibl. Mae hyn yn cynnwys popeth
o fwyta bwyd iach a gofalu am fân afiechydon i ymdopi â
chyflwr tymor hirmegis diabetes. Nid yw'n golygu ymdopi
ar eich pen eich hun yn llwyr heb feddyg, nyrs neu weithiwr
proffesiynol.

Defnyddiwr gwasanaeth

Person sy'n derbyn gwasanaethau gan ddarparwr gofal a
chymorth.

Gofal Cymdeithasol

Unrhyw help y gall fod ei angen ar unigolyn, megis gofal
personol neu gymorth ymarferol, i fyw ei fywyd mor
gyfforddus ac annibynnol â phosibl, oherwydd ei oedran,
salwch neu anabledd.

Gofal Cymdeithasol Cymru

Sefydliad a ariennir gan y Llywodraeth sy'n ceisio gwella
ansawdd y gofal a'r cymorth y gall pobl eu disgwyl yng
Nghymru

Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014

Cyfraith sy'n ceisio gwneud gofal a chymorth yn bersonol i
anghenion unigolion, gan eu helpu i fyw'r bywyd o'u dewis
ac aros yn annibynnol yn hwy.

Rhanddeiliaid

Pobl neu grwpiau sydd â diddordeb yn yr hyn y mae
sefydliad yn ei wneud, ac y mae ei benderfyniadau a'i
weithredoedd yn effeithio arnynt. Pan fydd sefydliad megis
cyngor lleol neu Ymddiriedolaeth y GIG yn bwriadu newid y
ffordd mae'n gweithio neu'r gwasanaethau mae'n eu cynnig,
gall gynnal ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid er mwyn
casglu barn pobl a chlywed eu profiadau.

Gofal Trydyddol

Gofal iechyd hynod arbenigol sy'n gofyn am arbenigedd a
chyfarpar penodol sydd ar gael mewn ysbytai arbenigol yn
unig. Mae enghreifftiau yn cynnwys triniaeth ar gyfer
canser, llawdriniaeth ar y galon a phethau eraill.

Y trydydd sector

Term a ddefnyddir i ddisgrifio'r ystod o sefydliadau nad
ydynt yn y sector cyhoeddus na'r sector preifat. Mae'n
cynnwys sefydliadau gwirfoddol a chymunedol (gan
gynnwys elusennau cofrestredig a sefydliadau eraill megis
cymdeithasau, grwpiau hunangymorth a grwpiau
cymunedol), mentrau cymdeithasol, cwmnïau
cydfuddiannol a chydweithfeydd.

Gofal annisgwyl

Gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol nas cynlluniwyd

Wrth iddynt wneud penderfyniadau, mae angen i gyrff
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
cyhoeddus wneud yn siŵr eu bod yn ystyried yr effaith y
Dyfodol (Cymru) 2015
gallent ei chael ar bobl sy'n byw yng Nghymru yn y dyfodol.
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Gofalwr ifanc
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Person ifanc 18 oed neu iau sy'n gofalu, neu'n helpu i ofalu,
am aelod o'r teulu neu ffrind sydd â salwch, anabledd neu
broblem gyda chyffuriau neu alcohol. Gall fod yn gyfrifol am
goginio, glanhau, siopa, gofal personol neu gefnogaeth
emosiynol.
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17. DEDDFWRIAETH DDEFNYDDIOL
Dylai fod gan ddysgwyr ddealltwriaeth sylfaenol o ddeddfwriaeth allweddol a'r ffordd
y mae'n ategu gwaith gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i hybu egwyddorion gofal
wrth gefnogi a hybu iechyd a lles.

1.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
Mae'n darparu'r fframwaith cyfreithiol a ddefnyddir i wella llesiant pobl y mae angen
gofal a chymorth arnynt, a llesiant gofalwyr y mae angen cymorth arnynt. Fe'i
defnyddir hefyd i drawsnewid gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru drwy osod
dyletswyddau ar awdurdodau lleol, Byrddau Iechyd a gweinidogion Cymru sy'n ei
gwneud yn ofynnol iddynt hybu llesiant y rheini y mae angen gofal a chymorth arnynt,
neu ofalwyr y mae angen cymorth arnynt.
Mae egwyddorion y Ddeddf yn cynnwys y canlynol:
• cydgynhyrchu
• atal ac ymyrryd yn gynnar
• llais a rheolaeth
• llesiant.

2.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
Y nod yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol
Cymru nawr ac yn y dyfodol; mae'n hysbysu'r cyrff cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf am
eu rhwymedigaeth gyfreithiol i:
• ystyried effaith tymor hir eu penderfyniadau
• ceisio atal problemau a gweithio mewn ffordd sy'n fwy cydlynol
• gweithio gydag unigolion, cymunedau a'i gilydd
• mae'n sicrhau am y tro cyntaf bod yn rhaid i'r cyrff cyhoeddus a restrir weithio
mewn ffordd gynaliadwy.
I gynnwys:
• bodloni egwyddorion datblygu cynaliadwy
• gosod a chyhoeddi amcanion llesiant
• gweithio i gyflawni'r saith nod llesiant a nodir yn y Ddeddf.
Mae rhagor o wybodaeth, animeiddiadau a dogfennau sy'n amlinellu Deddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ar gael yn: https://llyw.cymru/deddf-llesiantcenedlaethaur-dyfodol-cymru-2015-canllawiau
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3.
Fframwaith Strategol Cymru ar gyfer y Gymraeg mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
2013
•

4.

Fframwaith ar gyfer gwasanaethau Cymraeg yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol yw Mwy na Geiriau sy'n amlinellu'r sefyllfa bresennol ac yn darparu
dull gweithredu systematig i wella gwasanaethau i'r bobl hynny y mae angen iddynt
dderbyn eu gofal yn Gymraeg neu sy'n dewis gwneud hynny.

Dylai dysgwyr wybod a deall diben deddfwriaeth a pholisïau diogelu a sut maent yn
dylanwadu ar ofal person-ganolog, gan gynnwys:
•
•

Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan (2019)
Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006.

Mae rhagor o fanylion am ddeddfwriaeth a pholisïau diweddaraf Llywodraeth Cymru
ar gael yn https://www.dysguiechydagofal.cymru/
5.

Dylai dysgwyr wybod a deall bod egwyddorion gofal a chymorth yn seiliedig ar y syniad
o hawliau dynol. Mae'r rhain yn deillio o ddeddfwriaeth bresennol ac yn disgrifio'r
ffordd y dylai darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol ymddwyn tuag at unigolion er
mwyn cyflawni eu canlyniadau personol drwy hybu:
• llais a rheolaeth
• cyfrinachedd
• cydgynhyrchu
• urddas
• dyletswydd gofal
• cyfathrebu effeithiol
• empathi
• cydraddoldeb a chynhwysiant
• nodi ac osgoi arferion annerbyniol
• gofal person-ganolog
• cefnogaeth ymddygiadol gadarnhaol a gwybod pryd mae'n briodol i ddefnyddio
arferion cyfyngol
• parch tuag at amrywiaeth a natur unigryw unigolion
• hawl yr unigolyn: credoau, hunaniaeth, dewisiadau ac anghenion ieithyddol.
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18. ADNODDAU
Gofal Cymdeithasol Cymru
https://gofalcymdeithasol.cymru/
Gofal Cymdeithasol Cymru: Dysgu a Datblygu
https://gofalcymdeithasol.cymru/dysgu-a-datblygu
Sefydliad sy'n cynnig gwybodaeth ac adnoddau i helpu gyda recriwtio, sefydlu,
datblygiad proffesiynol parhaus a chymwysterau. Mae yna hefyd wybodaeth am
reoleiddio hyfforddiant ac arfer gorau.
Gofal Cymdeithasol Cymru: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle
https://gofalcymdeithasol.cymru/dysgu-a-datblygu/defnyddior-gymraeg-yn-ygweithle
Pam mae'n bwysig defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle a'r hyn y mae Gofal
Cymdeithasol Cymru yn ei wneud i hyrwyddo'r Gymraeg yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol ac yn y sectorau blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.
Mae adnoddau ar gael er mwyn helpu cyflogwyr a gweithwyr i hyrwyddo'r fenter hon.
Gofal Cymdeithasol Cymru: Diogelu
https://gofalcymdeithasol.cymru/dysgu-a-datblygu/diogelu
Adnoddau Diogelu Gofal Cymdeithasol Cymru: Hyb Gwybodaeth a Dysgu
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/hafan
Siop un stop i gael gwybodaeth ac adnoddau am ddeddfwriaeth gofal cymdeithasol
Cymru. Mae'r Hyb yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau dysgu i gefnogi
dysgu mewn perthynas â'r Deddfau. Caiff adnoddau eu hychwanegu a'u diweddaru'n
rheolaidd.
Arolygiaeth Gofal Cymru
https://arolygiaethgofal.cymru
Y rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer cofrestru ac arolygu gofal cymdeithasol yng
Nghymru.
Addysg a Gwella Iechyd Cymru
https://aagic.gig.cymru/
Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn chwarae rôl flaenllaw yn y gwaith o
addysgu, hyfforddi, datblygu a llunio'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru. Mae ei
swyddogaethau allweddol yn cynnwys addysg a hyfforddiant, datblygu a
moderneiddio'r gweithlu, datblygu arweinwyr, cynllunio'r gweithlu'n strategol,
gwybodaeth am y gweithlu, gyrfaoedd ac ehangu mynediad.
Gwasanaeth Gweithlu, Addysg a Chyflwyno GIG Cymru: Gyrfaoedd GIG Cymru
http://www.weds.wales.nhs.uk/nhs-wales-careers
Mae Gyrfaoedd GIG Cymru yn rhan o wasanaeth Addysg a Gwella Iechyd Cymru
(AaGIC). Mae'r wefan hon yn cefnogi pobl ar bob cam o'u gyrfa i ddarganfod mwy am
rolau a chyfleoedd sydd ar gael ym maes iechyd.
Fforwm Gofal Cymru
www.fforwmgofalcymru.co.uk
Mae Fforwm Gofal Cymru yn cynrychioli dros 450 o gartrefi gofal, cartrefi nyrsio a
darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol annibynnol eraill ledled Cymru.
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Llywodraeth Cymru: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
https://llyw.cymru/iechyd-a-gofal-cymdeithasol
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Canllawiau i iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru
Llywodraeth Cymru: Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
https://llyw.cymru/iechyd-a-gofal-cymdeithasol
Ffeithluniau hawdd eu deall y gellir eu lawrlwytho sy'n egluro'r Ddeddf
Llywodraeth Cymru: Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2014
https://llyw.cymru/iechyd-a-gofal-cymdeithasol
Ffeithluniau hawdd eu deall y gellir eu lawrlwytho sy'n egluro'r Ddeddf
Llywodraeth Cymru: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
https://llyw.cymru/deddf-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-cymru-2015-canllawiau
Ffeithluniau hawdd eu deall y gellir eu lawrlwytho sy'n egluro'r Ddeddf
Llywodraeth Cymru: Mwy na geiriau…..
https://gweddill.llyw.cymru/topics/health/publications/health/guidance/words/index
1b1b.html?force=cy
Pecynnau gwybodaeth hawdd i'w deall y gellir eu lawrlwytho
Iechyd Cyhoeddus Cymru
http://www.publichealthwales.wales.nhs.uk/
Iechyd Cyhoeddus Cymru: Ymgyrchoedd Hybu Iechyd a Chydweithio
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/44966
Iechyd Cyhoeddus Cymru: Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/88518
Y Coleg Nyrsio Brenhinol: Ystyr gofal person-ganolog
https://rcni.com/hosted-content/rcn/first-steps/promoting-person-centred-care-andpatientsafety
Y Coleg Nyrsio Brenhinol: Egwyddorion ymarfer nyrsio
https://www.rcn.org.uk/professional-development/principles-of-nursing-practice
Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth: Cod Ymddygiad Personol
https://www.nmc.org.uk/standards/code/
Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal: Safonau proffesiynol
https://www.hcpc-uk.org/standards/
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COFNOD YMGYSYLLTU Â'R SECTOR/LLEOLIAD GWAITH
Enw'r ymgeisydd:

Rhif yr ymgeisydd:

Enw'r ganolfan:

Rhif y ganolfan:

•
•

Gellir llenwi’r ffurflen yn electronig neu â llaw.
Rhaid llenwi'r ffurflen hon a'i hatodi ar flaen gwaith yr ymgeisydd

Datganiad yr Athro/Athrawes
Rwy'n cadarnhau bod y dysgwr hwn wedi cwblhau 100 awr o waith ymgysylltu â'r sector, gan
gynnwys lleoliad gwaith 60 awr o hyd.
Rwy'n cadarnhau bod y cofnod hwn wedi cael ei archwilio er mwyn sicrhau nad oes unrhyw
ymatebion a baratowyd ymlaen llaw i unrhyw rai o'r tasgau (a-ch) ar Aseiniad 2 yn bresennol.
Llofnod:

Dyddiad:

Datganiad yr Ymgeisydd
Rwy'n cadarnhau fy mod wedi cwblhau 100 awr o waith ymgysylltu â'r sector, gan gynnwys
lleoliad gwaith 60 awr o hyd.
Llofnod:

Dyddiad:

Datganiad Goruchwyliwr/Arweinydd y Lleoliad Gwaith
Rwy'n cadarnhau bod [enw'r ymgeisydd]
wedi cwblhau lleoliad gwaith [nifer] awr o hyd
yn [lleoliad]

Llofnod:
Dyddiad:
Swydd:
Cofnod Amser ar gyfer Ymgysylltu â'r Sector/Lleoliad Gwaith
•
•

Nodwch ddyddiadau ac amseroedd y gwaith ymgysylltu â'r sector a'r lleoliad gwaith.
Rhaid i gyfanswm yr amser (oriau a munudau) fod o leiaf 60 awr.
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Cofnod Ymgysylltu â'r Sector/Lleoliad gwaith
Gweithgaredd

Dyddiad

Amser

e.e. sgwrs gan siaradwr gwadd sy'n weithiwr
cymdeithasol

27/04/19

1 awr
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19 Atodiad: Mapio'r Cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Craidd
Argymhellir yn gryf bod dysgwr sy'n ymgymryd â'r cymhwyster hwn wedi cwblhau neu wrthi'n cwblhau'r cymhwyster Iechyd a Gofal
Cymdeithasol: Cymhwyster craidd, y gellid ei gyflwyno ochr yn ochr â'r cymhwyster hwn. Fodd bynnag, mae'n rhaid rhoi cyfle i'r dysgwyr wneud
cysylltiadau rhwng elfennau o bob rhan o'r cwrs astudio llawn, a dangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r elfennau hynny.
Isod ceir enghraifft o sut y gellid mapio'r cymwysterau ar gyfer cyflwyno Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd a Lefel 3 Iechyd a Gofal
Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau sy'n dangos cynnwys tebyg y gellid, o bosibl, ei gyflwyno ar yr un pryd.
Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Uned Graidd 001
Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol
(oedolion)
Cynnwys

Deall sut mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol a Chodau
Ymddygiad ac Ymarfer yn sail i iechyd a gofal cymdeithasol a chymorth
ar gyfer unigolion.
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Uned

Uned 1
(1.1):
Cyfrifoldeba
u, rolau ac
atebolrwydd
proffesiynol
gweithwyr
iechyd a
gofal
cymdeithaso
l.
Uned 1 (1.2):
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Cynnwys
Dylai dysgwyr wybod am gyfrifoldebau proffesiynol gweithwyr iechyd a
gofal cymdeithasol, a'u deall.
Dylai dysgwyr wybod am atebolrwydd gweithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol a'i ddeall, o ran cymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd
a sicrhau eu bod yn gymwys i wneud y gweithgaredd y gofynnwyd
iddynt ei gyflawni. Dylent wybod a deall y gall methu â gwneud hynny
arwain at gamau disgyblu a/neu gamau cyfreithiol.
Dylai dysgwyr wybod a deall sut mae codau ymarfer/ymddygiad yn
cefnogi ymarfer proffesiynol gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.
Dylai dysgwyr wybod a deall bod cyrff rheoleiddio yn pennu'r gofynion
ar gyfer datblygiad proffesiynol.
Dylai dysgwyr wybod am effaith y canlynol a'i deall:
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Deddfwriaet
h, polisïau
cenedlaethol
, codau
ymddygiad
ac ymarfer
proffesiynol
a'r ffordd y
mae'r rhain •
yn effeithio
ar
ddarpariaeth
sy'n
•
canolbwyntio
ar
•
ganlyniadau
yng Nghymru
a'r DU.
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•
•
•

deddfwriaeth bresennol: yn cynnwys materion datganoledig, isddeddfwriaeth a rheoliadau
polisïau cenedlaethol presennol
Codau Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol presennol.

Dylai dysgwyr wybod a deall:
sut mae deddfwriaeth yn cysylltu â fframweithiau, canllawiau ac ymarfer
cenedlaethol, sut y caiff prosesau datblygu polisïau eu rhoi ar waith a'u
heffaith ar ddarpariaeth sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau yng Nghymru
a'r DU
blaenoriaethau strategol ar gyfer iechyd a llesiant yng Nghymru o
gymharu â Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon
y tebygrwydd a'r gwahaniaethau mewn deddfwriaeth ledled gwledydd
gwahanol y DU.

Uned 6 (6.2):
Rôl
cyfathrebu
effeithiol,
cydgynhyrch
u,
cydweithred
u, gwaith tîm
a
phroffesiynol
deb yn y
sector gofal

Dylai dysgwyr wybod am rôl cyfathrebu effeithiol, cyd-gynhyrchu,
cydweithredu, gwaith tîm a phroffesiynoldeb yn y sector gofal, a'u
deall, a gallu rhoi enghreifftiau o'r ffordd y mae hyn wedi cael ei
ddangos wrth iddynt ymgysylltu â'r sector.

Uned 6 (6.3):
Sut mae
codau

Dylai dysgwyr wybod a deall pam a sut y caiff rheoliadau gweithlu a
chodau ymddygiad/ymarfer eu dilyn a'u cymhwyso mewn lleoliadau
iechyd a gofal cymdeithasol.
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ymddygiad/y
marfer yn
cael eu cadw
a'u
cymhwyso
mewn
lleoliadau
iechyd a
gofal
cymdeithasol
.

Dylai dysgwyr wybod am rôl a diben cyrff proffesiynol a manteision
aelodaeth i weithwyr gofal proffesiynol, a'u deall.

Uned 6 (6.6):
Sut mae
deddfwriaeth
Cymru yn
effeithio ar
ymarfer
mewn
lleoliadau
iechyd a
gofal
cymdeithasol

Dylai dysgwyr wybod sut mae deddfwriaeth, rheoliadau a
fframweithiau yng Nghymru yn effeithio ar ymarfer mewn lleoliadau
iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn cyflawni'r canlyniadau dymunol, a
deall hynny.
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Deall y ffordd mae dulliau gweithredu seiliedig ar
hawliau'n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol.

Deall sut i ddefnyddio dulliau gweithredu personganolog.

Deall sut i hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant.
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Uned 1 (1.4):
Pwysigrwydd meithrin
cydberthnasau cadarnhaol,
ymddiriedaeth a dulliau cyfathrebu
effeithiol ag unigolion.

Dylai dysgwyr wybod am y dulliau a'r sgiliau sy'n ofynnol er
mwyn datblygu cydberthnasau cadarnhaol, ymddiriedaeth a
dulliau cyfathrebu effeithiol a deall pwysigrwydd hyn.

Uned 1 (1.5):
Sut i hybu gofal o ansawdd uchel
sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Dylai dysgwyr wybod a deall y rôl sydd gan weithwyr gofal
wrth ddarparu gofal a chymorth o ansawdd sy'n
canolbwyntio ar ganlyniadau.

Uned 3 (3.1):
Sut i hybu gofal o ansawdd uchel
sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Dylai dysgwyr wybod bod deddfwriaeth yn sail i
strategaethau a mentrau ar gyfer hybu hawliau unigolion i
wella iechyd a llesiant a deall hynny.

Uned 3 (3.2):
Strategaethau hybu hawliau
unigolion i wella iechyd a llesiant.

Dylai dysgwyr wybod a deall bod sawl ymgyrch, menter a
strategaeth sy'n hybu hawliau unigolion i wella iechyd a
llesiant ar hyn o bryd.

Uned 1 (1.5):
Sut i hybu gofal o ansawdd uchel
sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Dylai dysgwyr wybod a deall y rôl sydd gan weithwyr gofal
wrth ddarparu gofal a chymorth o ansawdd sy'n
canolbwyntio ar ganlyniadau.

Uned 1 (1.3):
Materion a dulliau moesegol wrth
ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar
ganlyniadau

Dylai dysgwyr wybod am amrywiaeth o ddulliau a materion
moesegol wrth ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar
ganlyniadau a'u deall.

Uned 3 (3.1):
Hawliau unigolion.

Dylai dysgwyr wybod a deall y ffordd y caiff hawliau
unigolion eu hybu yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Uned 3 (3.2):
Strategaethau ar gyfer hybu hawliau
unigolion i wella iechyd a llesiant

Dylai dysgwyr wybod a deall mai mwynhau'r safon orau
posibl o iechyd a llesiant yw un o hawliau sylfaenol pob
unigolyn heb wahaniaethu yn sgil hil, crefydd, cred
wleidyddol, cyflwr economaidd neu gymdeithasol a pham
mae hyn yn bwysig.

Uned 3 (3.3):

Dylai dysgwyr wybod am y rhwystrau i gyfranogiad, herio
anghydraddoldeb a hybu hawliau unigolion, a'u deall.
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Rhwystrau i gyfranogiad, herio
anghydraddoldeb a hybu hawliau
unigolion.

Deall pwysigrwydd iaith a diwylliant Cymru i
unigolion a gofalwyr.
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Uned 5 (5.2):
Ffactorau a all effeithio ar hawliau
unigolion sydd mewn perygl yn y
sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Dylai dysgwyr wybod am y ffactorau a all effeithio ar
hawliau unigolion sydd mewn perygl yn y sector iechyd a
gofal cymdeithasol, a'u deall.

Uned 5 (5.4):
Dulliau o sicrhau hawliau unigolion
sydd mewn perygl yn y sector
iechyd a gofal cymdeithasol.

Dylai dysgwyr wybod am arferion a dulliau gweithredu ar
gyfer sicrhau hawliau unigolion sydd mewn perygl yn y
sector iechyd a gofal cymdeithasol, a'u deall.

Uned 5 (5.5):
Sut y gall gweithwyr unigol a'r
gwasanaethau a ddarperir ganddynt
hybu cynhwysiant

Dylai dysgwyr wybod sut y gall gweithwyr unigol a'r
gwasanaethau a ddarperir ganddynt hybu cynhwysiant a
deall hynny.

Uned 1 (1.2):
Deddfwriaeth, polisïau
cenedlaethol, codau ymddygiad ac
ymarfer proffesiynol a'r ffordd y
mae'r rhain yn effeithio ar
ddarpariaeth sy'n canolbwyntio ar
ganlyniadau yng Nghymru a'r DU.

Dylai dysgwyr wybod am effaith y canlynol a'i deall:
• deddfwriaeth bresennol: yn cynnwys materion
datganoledig, is-ddeddfwriaeth a rheoliadau
• polisïau cenedlaethol
• Codau Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol presennol.

Uned 1 (1.4):
Pwysigrwydd meithrin
cydberthnasau cadarnhaol,
ymddiriedaeth a dulliau cyfathrebu
effeithiol ag unigolion.

Dylai dysgwyr wybod am y dulliau a'r sgiliau sy'n ofynnol er
mwyn datblygu cydberthnasau cadarnhaol, ymddiriedaeth a
dulliau cyfathrebu effeithiol a deall pwysigrwydd hyn.

Uned 3 (3.3):
Rhwystrau i gyfranogiad, herio
anghydraddoldeb a hybu hawliau
unigolion.

Dylai dysgwyr wybod a deall pam mae rhwystrau yn dal i
fodoli a bod gan unigolion, sefydliadau a Llywodraeth
Cymru ran i'w chwarae mewn iechyd a llesiant.
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Uned 6 (6.7):
Sut mae deddfwriaeth Cymru yn
effeithio ar ymarfer mewn
lleoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol
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Dylai dysgwyr wybod sut mae deddfwriaeth, rheoliadau a
fframweithiau yng Nghymru yn effeithio ar ymarfer mewn
lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn cyflawni'r
canlyniadau dymunol, a deall hynny.
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Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Uned
Graidd 002
Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal
cymdeithasol
(plant a phobl ifanc)
Cynnwys
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Uned

Cynnwys
Dylai dysgwyr wybod am gyfrifoldebau proffesiynol gweithwyr
iechyd a gofal cymdeithasol, a'u deall.

Uned 1 (1.1):
Cyfrifoldebau, rolau ac atebolrwydd
proffesiynol gweithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol.

Deall sut mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol a
Chodau Ymddygiad ac Ymarfer yn sail i iechyd a gofal
cymdeithasol a chymorth ar gyfer unigolion.

Dylai dysgwyr wybod a deall sut mae codau
ymarfer/ymddygiad yn cefnogi ymarfer proffesiynol
gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.
Dylai dysgwyr wybod a deall bod cyrff rheoleiddio yn pennu'r
gofynion ar gyfer datblygiad proffesiynol.

Uned 1 (1.2):
Deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol,
codau ymddygiad ac ymarfer
proffesiynol a'r ffordd y mae'r rhain
yn effeithio ar ddarpariaeth sy'n
canolbwyntio ar ganlyniadau yng
Nghymru a'r DU.
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Dylai dysgwyr wybod am atebolrwydd gweithwyr iechyd a
gofal cymdeithasol a'i ddeall, o ran cymryd cyfrifoldeb am eu
gweithredoedd a sicrhau eu bod yn gymwys i wneud y
gweithgaredd y gofynnwyd iddynt ei gyflawni. Dylent wybod a
deall y gall methu â gwneud hynny arwain at gamau disgyblu
a/neu gamau cyfreithiol.

Dylai dysgwyr wybod am effaith y canlynol a'i deall:
• deddfwriaeth bresennol: yn cynnwys materion datganoledig,
is-ddeddfwriaeth a rheoliadau
• polisïau cenedlaethol
• Codau Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol presennol.
Dylai dysgwyr wybod a deall:
• sut mae deddfwriaeth yn cysylltu â fframweithiau,
canllawiau ac ymarfer cenedlaethol, sut y caiff prosesau
datblygu polisïau eu rhoi ar waith a'u heffaith ar
ddarpariaeth sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau yng Nghymru
a'r DU
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• blaenoriaethau strategol ar gyfer iechyd a llesiant yng

Uned 6 (6.2):
Rôl cyfathrebu effeithiol,
cydgynhyrchu, cydweithredu, gwaith
tîm a phroffesiynoldeb yn y sector
gofal
Uned 6 (6.3):
Sut mae codau ymddygiad/ymarfer
yn cael eu cadw a'u cymhwyso mewn
lleoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol.

Deall y ffordd mae dulliau gweithredu seiliedig ar
hawliau'n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol.
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Nghymru o gymharu â Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon
• y tebygrwydd a'r gwahaniaethau mewn deddfwriaeth ledled
gwledydd gwahanol y DU.
Dylai dysgwyr wybod am rôl cyfathrebu effeithiol,
cydgynhyrchu, cydweithredu, gwaith tîm a phroffesiynoldeb
yn y sector gofal, a'u deall, a gallu rhoi enghreifftiau o'r ffordd
y mae hyn wedi cael ei ddangos wrth iddynt ymgysylltu â'r
sector.
Dylai dysgwyr wybod a deall pam a sut y caiff rheoliadau
gweithlu a chodau ymddygiad/ymarfer eu dilyn a'u cymhwyso
mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.
Dylai dysgwyr wybod am rôl a diben cyrff proffesiynol a
buddiannau aelodaeth i weithwyr gofal proffesiynol, a'u deall.

Uned 6 (6.6):
Sut mae deddfwriaeth Cymru yn
effeithio ar ymarfer mewn lleoliadau
iechyd a gofal cymdeithasol
Uned 1 (1.4):
Pwysigrwydd meithrin cydberthnasau
cadarnhaol, ymddiriedaeth a dulliau
cyfathrebu effeithiol ag unigolion.

Dylai dysgwyr wybod sut mae deddfwriaeth, rheoliadau a
fframweithiau yng Nghymru yn effeithio ar ymarfer mewn
lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn cyflawni'r
canlyniadau dymunol, a deall hynny.

Uned 1 (1.5):
Sut i hybu gofal o ansawdd uchel sy'n
canolbwyntio ar ganlyniadau.

Dylai dysgwyr wybod a deall y rôl sydd gan weithwyr gofal
wrth ddarparu gofal a chymorth o ansawdd sy'n canolbwyntio
ar ganlyniadau.

Uned 3 (3.1):
Sut i hybu gofal o ansawdd uchel sy'n
canolbwyntio ar ganlyniadau.

Dylai dysgwyr wybod bod deddfwriaeth yn sail i strategaethau
a mentrau ar gyfer hybu hawliau unigolion i wella iechyd a
llesiant a deall hynny.

Dylai dysgwyr wybod am y dulliau a'r sgiliau sy'n ofynnol er
mwyn datblygu cydberthnasau cadarnhaol, ymddiriedaeth a
dulliau cyfathrebu effeithiol a deall pwysigrwydd hyn.
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Deall sut i ddefnyddio dulliau gweithredu personganolog

Deall sut i hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant.

Deall pwysigrwydd iaith a diwylliant Cymru i unigolion a
gofalwyr.
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Uned 3 (3.2):
Strategaethau hybu hawliau unigolion
i wella iechyd a llesiant.

Dylai dysgwyr wybod a deall bod sawl ymgyrch, menter a
strategaeth sy'n hybu hawliau unigolion i wella iechyd a
llesiant ar hyn o bryd.

Uned 1 (1.5):
Sut i hybu gofal o ansawdd uchel sy'n
canolbwyntio ar ganlyniadau.
Uned 1 (1.3):
Materion a dulliau moesegol wrth
ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar
ganlyniadau
Uned 3 (3.1):
Hawliau unigolion.
Uned 3 (3.2):
Strategaethau ar gyfer hybu hawliau
unigolion i wella iechyd a llesiant

Dylai dysgwyr wybod a deall y rôl sydd gan weithwyr gofal
wrth ddarparu gofal a chymorth o ansawdd sy'n canolbwyntio
ar ganlyniadau.

Uned 3 (3.3):
Rhwystrau i gyfranogiad, herio
anghydraddoldeb a hybu hawliau
unigolion.
Uned 5 (5.2):
Ffactorau a all effeithio ar hawliau
unigolion sydd mewn perygl yn y
sector iechyd a gofal cymdeithasol.
Uned 5 (5.4):
Dulliau o sicrhau hawliau unigolion
sydd mewn perygl yn y sector iechyd
a gofal cymdeithasol.
Uned 5 (5.5):
Sut y gall gweithwyr unigol a'r
gwasanaethau a ddarperir ganddynt
hybu cynhwysiant
Uned 1 (1.2):
Deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol,
codau ymddygiad ac ymarfer

Dylai dysgwyr wybod am amrywiaeth o ddulliau a materion
moesegol wrth ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar
ganlyniadau a'u deall.
Dylai dysgwyr wybod a deall y ffordd y caiff hawliau unigolion
eu hybu yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.
Dylai dysgwyr wybod a deall mai mwynhau'r safon orau posibl
o iechyd a llesiant yw un o hawliau sylfaenol pob unigolyn heb
wahaniaethu yn sgil hil, crefydd, cred wleidyddol, cyflwr
economaidd neu gymdeithasol a pham mae hyn yn bwysig.
Dylai dysgwyr wybod am y rhwystrau i gyfranogiad, herio
anghydraddoldeb a hybu hawliau unigolion, a'u deall.
Dylai dysgwyr wybod am y ffactorau a all effeithio ar hawliau
unigolion sydd mewn perygl yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol, a'u deall.
Dylai dysgwyr wybod am arferion a dulliau gweithredu ar
gyfer sicrhau hawliau unigolion sydd mewn perygl yn y sector
iechyd a gofal cymdeithasol, a'u deall.
Dylai dysgwyr wybod sut y gall gweithwyr unigol a'r
gwasanaethau a ddarperir ganddynt hybu cynhwysiant a deall
hynny.
Dylai dysgwyr wybod am effaith y canlynol a'i deall:
• deddfwriaeth bresennol: yn cynnwys materion datganoledig,
is-ddeddfwriaeth a rheoliadau
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proffesiynol a'r ffordd y mae'r rhain
yn effeithio ar ddarpariaeth sy'n
canolbwyntio ar ganlyniadau yng
Nghymru a'r DU.
Uned 1 (1.4):
Pwysigrwydd meithrin cydberthnasau
cadarnhaol, ymddiriedaeth a dulliau
cyfathrebu effeithiol ag unigolion.
Uned 3 (3.3):
Rhwystrau i gyfranogiad, herio
anghydraddoldeb a hybu hawliau
unigolion.
Uned 6 (6.7):
Sut mae deddfwriaeth Cymru yn
effeithio ar ymarfer mewn lleoliadau
iechyd a gofal cymdeithasol
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• polisïau cenedlaethol
• Codau Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol presennol.

Dylai dysgwyr wybod am y dulliau a'r sgiliau sy'n ofynnol er
mwyn datblygu cydberthnasau cadarnhaol, ymddiriedaeth a
dulliau cyfathrebu effeithiol a deall pwysigrwydd hyn.
Dylai dysgwyr wybod a deall pam mae rhwystrau yn dal i
fodoli a bod gan unigolion, sefydliadau a Llywodraeth Cymru
ran i'w chwarae mewn iechyd a llesiant.
Dylai dysgwyr wybod sut mae deddfwriaeth, rheoliadau a
fframweithiau yng Nghymru yn effeithio ar ymarfer mewn
lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn cyflawni'r
canlyniadau dymunol, a deall hynny.
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Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Uned Graidd 003
Iechyd a lles (oedolion)
Cynnwys

Gwybod beth yw ystyr llesiant yng nghyd-destun iechyd a gofal
cymdeithasol.

Gwybod y ffactorau sy'n effeithio ar iechyd a llesiant unigolion.
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Uned
Uned 3
(3.2):
Strategae
thau ar
gyfer
hybu
hawliau
unigolion
i wella
iechyd a
llesiant
Uned 2
(2.1):
Ffactorau
sy'n
effeithio
ar dwf a
datblygia
d dynol
drwy
gydol
bywyd.
Uned 3
(3.2):
Strategae
thau ar
gyfer
hybu
hawliau
unigolion
i wella

Cynnwys
Dylai dysgwyr wybod a deall bod iechyd a llesiant yn gyflwr llesiant
corfforol, meddyliol a chymdeithasol llwyr ac nid absenoldeb afiechyd
neu wendid yn unig.

Dylai dysgwyr wybod a deall mai mwynhau'r safon orau posibl o iechyd a
llesiant yw un o hawliau sylfaenol pob unigolyn heb wahaniaethu yn sgil
hil, crefydd, cred wleidyddol, cyflwr economaidd neu gymdeithasol a
pham mae hyn yn bwysig.

Dylai dysgwyr wybod am y ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad
dynol ar bob rhan o'r rhychwant oes a'u deall.

Dylai dysgwyr wybod a deall bod iechyd a llesiant yn gyflwr llesiant
corfforol, meddyliol a chymdeithasol llwyr ac nid absenoldeb afiechyd
neu wendid yn unig.
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Gwybod sut gall salwch meddwl effeithio ar iechyd a llesiant unigolion.

Gwybod sut gall camddefnyddio sylweddau effeithio ar iechyd a llesiant
unigolion.
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iechyd a
llesiant
Uned 2
(2.1):
Ffactorau
sy'n
effeithio
ar dwf a
datblygia
d dynol
drwy
gydol
bywyd.
Uned 5
(5.1):
Ffactorau
a allai
gyfrannu
at roi
unigolion
mewn
perygl o
gael eu
cam-drin
a'u
hesgeulu
so
Uned 2
(2.1):
Ffactorau
sy'n
effeithio
ar dwf a
datblygia
d dynol
drwy

Dylai dysgwyr wybod am y ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad
dynol ar bob rhan o'r rhychwant oes a'u deall.

Dylai dysgwyr wybod am y ffactorau a allai gyfrannu at roi unigolion
mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso, a'u deall.

Dylai dysgwyr wybod am y ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad
dynol ar bob rhan o'r rhychwant oes a'u deall.
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gydol
bywyd.
Uned 6
(4.5):
Strategae
thau
lleihau
risg sy'n
gallu cael
eu
gweithre
du i
gefnogi
iechyd a
llesiant.
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Dylai dysgwyr wybod am y prif fentrau a strategaethau hybu iechyd
presennol y gellir eu gweithredu er mwyn cefnogi iechyd a llesiant yn
unol â deddfwriaeth bresennol, a'u deall.
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Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Uned Graidd 004
Iechyd a lles (plant a phobl ifanc)
Cynnwys

Gwybod beth yw ystyr llesiant yng nghyd-destun iechyd a gofal
cymdeithasol.

Gwybod y ffactorau sy'n effeithio ar iechyd a llesiant unigolion.
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Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau
Uned
Uned 3
(3.2):
Strategae
thau ar
gyfer
hybu
hawliau
unigolion
i wella
iechyd a
llesiant

Cynnwys
Dylai dysgwyr wybod a deall bod iechyd a llesiant yn gyflwr llesiant
corfforol, meddyliol a chymdeithasol llwyr ac nid absenoldeb afiechyd
neu wendid yn unig.

Dylai dysgwyr wybod a deall mai mwynhau'r safon orau posibl o iechyd a
llesiant yw un o hawliau sylfaenol pob unigolyn heb wahaniaethu yn sgil
hil, crefydd, cred wleidyddol, cyflwr economaidd neu gymdeithasol a
pham mae hyn yn bwysig.

Uned 2
(2.1):
Ffactorau
sy'n
effeithio
ar dwf a
datblygia
d dynol
drwy
gydol
bywyd.

Dylai dysgwyr wybod am y ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad
dynol ar bob rhan o'r rhychwant oes a'u deall.

Uned 3
(3.2):
Strategae
thau ar
gyfer
hybu
hawliau

Dylai dysgwyr wybod a deall bod iechyd a llesiant yn gyflwr llesiant
corfforol, meddyliol a chymdeithasol llwyr ac nid absenoldeb afiechyd
neu wendid yn unig.
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unigolion
i wella
iechyd a
llesiant

Gwybod sut i ddarparu cyngor, arweiniad a chymorth i blant a phobl
ifanc a'u teuluoedd sy'n eu helpu i wneud dewisiadau cadarnhaol
ynghylch eu hiechyd a'u llesiant.

Gwybod sut gall salwch meddwl effeithio ar iechyd a llesiant unigolion.
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Uned 2
(2.5):
Dulliau o
hybu ac
amddiffy
n iechyd,
llesiant a
gwydnwc
h.
Uned 3
(3.2):
Strategae
thau
hybu
hawliau
unigolion
i wella
iechyd a
llesiant.
Uned 2
(2.1):
Ffactorau
sy'n
effeithio
ar dwf a
datblygia
d dynol
drwy
gydol
bywyd.

Dylai dysgwyr wybod am ddulliau o hybu ac amddiffyn iechyd, llesiant a
gwydnwch, a'u deall.

Dylai dysgwyr wybod a deall bod iechyd a llesiant yn gyflwr llesiant
corfforol, meddyliol a chymdeithasol llwyr ac nid absenoldeb afiechyd
neu wendid yn unig.
Dylai dysgwyr wybod a deall mai mwynhau'r safon orau posibl o iechyd a
llesiant yw un o hawliau sylfaenol pob unigolyn heb wahaniaethu yn sgil
hil, crefydd, cred wleidyddol, cyflwr economaidd neu gymdeithasol a
pham mae hyn yn bwysig.
Dylai dysgwyr wybod a deall bod sawl ymgyrch, menter a strategaeth
sy'n hybu hawliau unigolion i wella iechyd a llesiant ar hyn o bryd.

Dylai dysgwyr wybod am y ffactorau a allai gyfrannu at roi unigolion
mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso, a'u deall.
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Gwybod sut gall camddefnyddio sylweddau effeithio ar iechyd a llesiant
unigolion.
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Uned 5
(5.1):
Ffactorau
a allai
gyfrannu
at roi
unigolion
mewn
perygl o
gael eu
cam-drin
a'u
hesgeulu
so

Dylai dysgwyr wybod am y ffactorau a allai gyfrannu at roi unigolion
mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso, a'u deall.

Uned 2
(2.1):
Ffactorau
sy'n
effeithio
ar dwf a
datblygia
d dynol
drwy
gydol
bywyd.

Dylai dysgwyr wybod am y ffactorau a allai gyfrannu at roi unigolion
mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso, a'u deall.

Uned 4
(4.5):
Strategae
thau
lleihau
risg sy'n
gallu cael
eu
gweithre
du i

Dylai dysgwyr wybod am y prif fentrau a strategaethau hybu iechyd
presennol y gellir eu gweithredu er mwyn cefnogi iechyd a llesiant yn
unol â deddfwriaeth bresennol, a'u deall.
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gefnogi
iechyd a
llesiant.
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Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Uned Graidd 005
Ymarfer proffesiynol fel gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol
Cynnwys

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau
Uned

Cynnwys
Dylai dysgwyr wybod am rolau gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
wrth ddarparu gofal a chymorth o ansawdd i unigolion a
gwasanaethau hanfodol sy'n hybu iechyd a llesiant, a'u deall.

Uned 1 (1.1):
Cyfrifoldebau
, rolau ac
atebolrwydd
proffesiynol
gweithwyr
iechyd a gofal
cymdeithasol.
Deall rôl, cyfrifoldebau ac atebolrwydd gweithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol.

Dylai dysgwyr wybod am gyfrifoldebau proffesiynol gweithwyr iechyd
a gofal cymdeithasol, a'u deall.
Dylai dysgwyr wybod am atebolrwydd gweithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol a'i ddeall, o ran cymryd cyfrifoldeb am eu
gweithredoedd a sicrhau eu bod yn gymwys i wneud y gweithgaredd y
gofynnwyd iddynt ei gyflawni. Dylent wybod a deall y gall methu â
gwneud hynny arwain at gamau disgyblu a/neu gamau cyfreithiol.
Dylai dysgwyr wybod a deall sut mae codau ymarfer/ymddygiad yn
cefnogi ymarfer proffesiynol gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.
Dylai dysgwyr wybod a deall bod cyrff rheoleiddio yn pennu'r gofynion
ar gyfer datblygiad proffesiynol.
Dylai dysgwyr wybod am amrywiaeth eang o swyddi yn y sector gofal
iechyd a gofal cymdeithasol, a'u deall.

Uned 6 (6.1):
Rolau swyddi,
cymwysterau
a sgiliau sydd
eu hangen ar
weithwyr
iechyd a gofal
cymdeithasol.
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Dylai dysgwyr wybod y caiff rhai rolau proffesiynol eu rheoleiddio a
bod yn rhaid i weithwyr wneud y canlynol er mwyn gallu ymarfer, a
deall hynny:
• cofrestru â chorff rheoleiddio
• meddu ar gymwysterau perthnasol a allai gynnwys gradd neu
ddiploma israddedig.
Dylai dysgwyr wybod a deall:
• bod sgiliau swydd-benodol yn cynnwys y galluoedd hynny sy'n golygu
y gall unigolyn gyflawni swydd benodol mewn ffordd gymwys.
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Uned 6
(6.3):
Sut mae
codau
ymddygiad/
ymarfer yn
cael eu cadw
a'u
cymhwyso
mewn
lleoliadau
iechyd a
gofal
cymdeithaso
l.

Gwybod sut i feithrin a chynnal partneriaethau gwaith effeithiol ag
eraill ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
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Dylai dysgwyr wybod a deall pam a sut y caiff rheoliadau gweithlu a
chodau ymddygiad/ymarfer eu dilyn a'u cymhwyso mewn lleoliadau
iechyd a gofal cymdeithasol.

Dylai dysgwyr wybod am rôl a diben cyrff proffesiynol a buddiannau
aelodaeth i weithwyr gofal proffesiynol, a'u deall.

Uned 1
(1.5):
Sut i hybu
gofal o
ansawdd
uchel sy'n
canolbwynti
o ar
ganlyniadau.

Dylai dysgwyr wybod a deall beth mae ansawdd gofal yn ei olygu,
cynorthwyo unigolyn i gyflawni ei ganlyniadau personol drwy
ddarparu'r gofal a'r cymorth sydd eu hangen arno, pryd a ble mae eu
hangen arno, mewn modd fforddiadwy, diogel ac effeithiol.

Uned 6
(6.2):
Rôl
cyfathrebu
effeithiol,
cydgynhyrch
u,
cydweithred
u, gwaith
tîm a
phroffesiyno

Dylai dysgwyr wybod am rôl cyfathrebu effeithiol, cydgynhyrchu,
cydweithredu, gwaith tîm a phroffesiynoldeb yn y sector gofal, a'u
deall, a gallu rhoi enghreifftiau o'r ffordd y mae hyn wedi cael ei
ddangos wrth iddynt ymgysylltu â'r sector.
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ldeb yn y
sector gofal

Gwybod sut mae gwaith tîm effeithiol yn cefnogi arfer da mewn
iechyd a gofal cymdeithasol.

Uned 6
(6.2):
Rôl
cyfathrebu
effeithiol,
cydgynhyrch
u,
cydweithred
u, gwaith
tîm a
phroffesiyno
ldeb yn y
sector gofal

Dylai dysgwyr wybod am rôl cyfathrebu effeithiol, cydgynhyrchu,
cydweithredu, gwaith tîm a phroffesiynoldeb yn y sector gofal, a'u
deall, a gallu rhoi enghreifftiau o'r ffordd y mae hyn wedi cael ei
ddangos wrth iddynt ymgysylltu â'r sector.

Gwybod sut i ymdrin â gwybodaeth.

Uned 1
(1.2):
Deddfwriaet
h, polisïau
cenedlaetho
l, codau
ymddygiad
ac ymarfer
proffesiynol
a'r ffordd y
mae'r rhain
yn effeithio
ar
ddarpariaet
h sy'n
canolbwynti
o ar
ganlyniadau
yng

Dylai dysgwyr wybod am effaith y canlynol a'i deall:
• deddfwriaeth bresennol: yn cynnwys materion datganoledig, isddeddfwriaeth a rheoliadau
• polisïau cenedlaethol
• Codau Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol presennol.
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Nghymru a'r
DU.
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Uned 1 (1.3):
Materion a dulliau moesegol
wrth ddarparu gofal sy'n
canolbwyntio ar ganlyniadau.
Uned 1 (1.1):
Cyfrifoldebau, rolau ac
atebolrwydd proffesiynol
gweithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol

Deall pwysigrwydd cynnal proffesiwn gweithwyr
iechyd a gofal cymdeithasol.

Uned 1 (1.2):
Deddfwriaeth, polisïau
cenedlaethol, codau ymddygiad
ac ymarfer proffesiynol a'r ffordd
y mae'r rhain yn effeithio ar
ddarpariaeth sy'n canolbwyntio
ar ganlyniadau yng Nghymru a'r
DU.
Uned 6 (6.3):
Sut mae codau
ymddygiad/ymarfer yn cael eu
cadw a'u cymhwyso mewn
lleoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol.

Gwybod sut mae datblygiad proffesiynol parhaus
yn cyfrannu at ymarfer proffesiynol.

© WJEC CBAC Ltd.

Uned 6 (6.7):
Rôl myfyrio mewn lleoliadau
gofal.

Dylai dysgwyr wybod am amrywiaeth o ddulliau a materion
moesegol wrth ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau a'u
deall.
Dylai dysgwyr wybod a deall sut mae codau ymarfer/ymddygiad yn
cefnogi ymarfer proffesiynol gweithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol.
Dylai dysgwyr wybod a deall bod cyrff rheoleiddio yn pennu'r
gofynion ar gyfer datblygiad proffesiynol.

Dylai dysgwyr wybod am effaith y canlynol a'i deall:
• deddfwriaeth bresennol: yn cynnwys materion datganoledig, isddeddfwriaeth a rheoliadau
• polisïau cenedlaethol
Codau Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol presennol.

Dylai dysgwyr wybod a deall pam a sut y caiff rheoliadau gweithlu a
chodau ymddygiad/ymarfer eu dilyn a'u cymhwyso mewn
lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.
Dylai dysgwyr wybod am rôl a diben cyrff proffesiynol a buddiannau
aelodaeth i weithwyr gofal proffesiynol, a'u deall.
Dylai dysgwyr wybod am rôl ymarfer myfyrio/myfyriol rheolaidd
mewn lleoliadau gofal a'i deall.
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Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Uned Graidd
006
Diogelu unigolion
Cynnwys

Deall pwrpas deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, a
chodau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol mewn
perthynas â diogelu unigolion.

Deall sut i weithio mewn ffyrdd sy'n diogelu plant rhag
niwed, cam-drin ac esgeulustod.
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Uned
Uned 5 (5.3):
Gofynion deddfwriaeth,
rheoliadau a chodau
ymddygiad/ymarfer ar
gyfer diogelu ac
amddiffyn unigolion sydd
mewn perygl yng
Nghymru a'r DU.

Cynnwys
Dylai dysgwyr wybod am ofynion deddfwriaeth, rheoliadau a chodau
ymddygiad/ymarfer ar gyfer diogelu ac amddiffyn unigolion sydd
mewn perygl yng Nghymru a'r DU a meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol
o'r gofynion hynny.
Dylai dysgwyr wybod am ddogfennau statudol mewn perthynas â
diogelu a'u deall.

Uned 3 (3.2):
Strategaethau hybu
hawliau unigolion i wella
iechyd a llesiant.

Dylai dysgwyr wybod a deall bod iechyd a llesiant yn gyflwr llesiant
corfforol, meddyliol a chymdeithasol llwyr ac nid absenoldeb afiechyd
neu wendid yn unig.

Uned 5 (5.3):
Gofynion deddfwriaeth,
rheoliadau a chodau
ymddygiad/ymarfer ar
gyfer diogelu ac
amddiffyn unigolion sydd
mewn perygl yng
Nghymru a'r DU.

Dylai dysgwyr wybod am ofynion deddfwriaeth, rheoliadau a chodau
ymddygiad/ymarfer ar gyfer diogelu ac amddiffyn unigolion sydd
mewn perygl yng Nghymru a'r DU a meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol
o'r gofynion hynny.

Uned 5 (5.4):
Dulliau o sicrhau hawliau
unigolion sydd mewn
perygl yn y sector iechyd
a gofal cymdeithasol

Dylai dysgwyr wybod am arferion a dulliau gweithredu ar gyfer sicrhau
hawliau unigolion sydd mewn perygl yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol, a'u deall.

Uned 2 (2.1):

Dylai dysgwyr wybod am y ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad
dynol ar bob rhan o'r rhychwant oes a'u deall.
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Deall y ffactorau, y sefyllfaoedd a'r gweithredoedd a allai
arwain at niwed, camdriniaeth neu esgeulustod, neu
gyfrannu at hynny.

Deall sut i ymateb, cofnodi a rhoi gwybod am bryderon,
datgeliadau neu honiadau sy'n ymwneud â diogelu.

Ffactorau sy'n effeithio
ar dwf a datblygiad dynol
drwy gydol bywyd.
Uned 5 (5.1):
Ffactorau a fyddai'n gallu
cyfrannu at unigolion yn
bod mewn perygl o gamdrin ac esgeulustod.
Uned 5 (5.3):
Gofynion deddfwriaeth,
rheoliadau a chodau
ymddygiad/ymarfer ar
gyfer diogelu ac
amddiffyn unigolion sydd
mewn perygl yng
Nghymru a'r DU.

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Uned Graidd 007
Iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol
Cynnwys

Gwybod sut i fodloni gofynion deddfwriaethol o ran iechyd a diogelwch yn
y gweithle.
Gwybod sut y defnyddir asesiadau risg i gefnogi iechyd a diogelwch yn y
gweithle.
Gwybod sut i hyrwyddo diogelwch tân mewn lleoliadau gwaith.
Gwybod sut i gynnal diogelwch yn y lleoliad gwaith.
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Dylai dysgwyr wybod am y ffactorau a allai gyfrannu at roi unigolion
mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso, a'u deall.

Dylai dysgwyr wybod am ofynion deddfwriaeth, rheoliadau a chodau
ymddygiad/ymarfer ar gyfer diogelu ac amddiffyn unigolion sydd mewn
perygl yng Nghymru a'r DU a meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o'r
gofynion hynny.
Dylai dysgwyr wybod am ddogfennau statudol mewn perthynas â
diogelu a'u deall.
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Uned
Uned
6
(6.4):
Rôl
cyflog
wyr
wrth
hybu
ac

Cynnwys
Dylai dysgwyr wybod am rôl cyflogwyr wrth hybu ac amddiffyn hawliau
cyflogeion sy'n gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol a deall y
rôl honno.

Dylai dysgwyr wybod bod dyletswydd gofal ar sefydliadau tuag at eu
gweithwyr gan ganolbwyntio ar iechyd a llesiant a deall hynny.
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amddi
ffyn
hawlia
u'r
cyflog
ai.
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