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Cyflwyniad
Mae’r canllaw hwn i athrawon yn cyd-fynd â’r fanyleb ar gyfer TAG Edexcel mewn Iechyd a Gofal
Cymdeithasol, ac fe’i lluniwyd i helpu athrawon i baratoi eu myfyrwyr ar gyfer eu haddysgu gyntaf yn
2005.
Dylid defnyddio’r canllaw hwn ar y cyd â’r fanyleb. Mae’n darparu adrannau i helpu gyda chynllunio
rhaglenni addysgu a rheoli’r gofynion asesu.
Mae ail ran y ddogfen yn cynnwys samplau o waith a aseswyd yn fewnol. Bydd hyn yn rhoi arweiniad
pellach ar gymhwyso’r bandiau marciau yn y gridiau asesu ac yn rhoi enghraifft gyntaf o’r safonau a
ddisgwylir.
Nid oes rhaid defnyddio’r deunyddiau a geir yn y ddogfen hon. Fe’u lluniwyd i hwyluso addysgu’r
cymhwyster hwn ac i ddarparu enghreifftiau o weithgareddau ar gyfer gwersi. Mae’r canllaw asesu’n
darparu mwy o wybodaeth am bob uned a asesir yn fewnol, i helpu athrawon a myfyrwyr gyda’u
haseiniadau.
Ar hyd y ddogfen hon defnyddir y term ‘defnyddwyr gwasanaeth’ wrth gyfeirio at y cleient neu’r person
sy’n derbyn gofal.
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1

Crynodeb o’r fanyleb
TAG Cymwysedig Edexcel
Mae’r gyfres hon o gymwysterau’n cynnwys Tystysgrifau Addysg Cyffredinol yn y pynciau a ganlyn:
•

Celf a Dylunio Cymwysedig

•

Busnes Cymwysedig

•

TGCh Cymwysedig

•

Peirianneg

•

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

•

Astudiaethau Hamdden

•

Y Cyfryngau

•

Celfyddydau Perfformio

•

Teithio a Thwristiaeth.

Fe’u lluniwyd i ddarparu cyflwyniad bras i faes galwedigaethol mewn cyd-destun cymwysedig. Maent ar
gael i’w haddysgu am y tro cyntaf fel cyrsiau dwy flynedd o fis Medi 2005 ac fel cyrsiau un flwyddyn o
fis Medi 2006. Dyfarnir y cymwysterau Ategol Uwch am y tro cyntaf yn haf 2006 a’r cymwysterau TAG
Uwch am y tro cyntaf yn haf 2007.

2
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6939

2

Cyfathrebu a Gwerthoedd
Bydd yr uned hon yn rhoi dealltwriaeth o
bwysigrwydd cyfathrebu ym mhob
gweithgaredd gofalu, ac am werthoedd sy’n
ymwneud â gofal. Addysgir y myfyrwyr am
werthoedd sylfaenol gofal a throsglwyddo
gwerthoedd drwy gyfathrebu.

Twf a Datblygiad Dynol
Mae angen i ymarferwyr Iechyd a Gofal
Cymdeithasol ddatblygu sylfaen o wybodaeth ar
gyfer gweithio gyda phobl ar bob adeg yn eu
bywydau.
Bydd yr uned hon yn datblygu gwybodaeth a
dealltwriaeth o batrymau twf a datblygiad
dynol. Bydd yn archwilio agweddau allweddol
ar dwf a datblygiad dynol a phrofiad iechyd a
lles.
G

G

AS

AS

AS
(Sengl)

Lefel
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1

N

Ni chynigir

Teitl

G

Gorfodol

Cod

D

Dewisol

Uned

Cod

Gair

Strwythur manyleb TAG Iechyd a Gofal Cymdeithasol

G

G

AS
(Dwbl)

G

G

TAG
(Sengl)

G

G

TAG
(Dwbl)

Mewnol
Adroddiad ar
ryngweithio
mewn cyddestun gwaith
perthnasol gyda
chleient o un o’r
pedwar grŵp o
ddefnyddwyr
gwasanaeth.

Allanol
Prawf allanol 1½
awr yn cynnwys
cwestiynau ateb
byr ac ysgrifennu
estynedig. Rhaid
ateb pob
cwestiwn. Ni
fydd y deunydd
ar gael ymlaen
llaw.

Dull asesu

Ionawr/
Mehefin

Ionawr/
Mehefin

3

Argaeledd
asesu

4

Cod

6940

6941

6942

Uned

3

4

5

Gweithgareddau ar gyfer Iechyd a Lles
Bydd yr uned hon yn archwilio gweithgareddau
mewn lleoliadau iechyd a gofal. Addysgir y
myfyrwyr am fathau o weithgareddau, eu
manteision, a’u gwerth o ran iechyd a lles.
Bydd myfyrwyr yn ennill profiad ymarferol a
sgiliau o ran dewis, cynllunio, gweithredu a
gwerthuso gweithgareddau ar gyfer defnyddwyr
gwasanaeth.

Agweddau Cymdeithasol a Dewisiadau Ffordd
o Fyw
Bydd yr wybodaeth a geir o’r uned hon yn helpu
gyda deall pwysigrwydd ffactorau cymdeithasol
mewn arfer iechyd a gofal cymdeithasol
effeithiol. Bydd yn datblygu gwybodaeth a
dealltwriaeth o sut gall ffactorau cymdeithasol
effeithio ar ddefnyddiwr gwasanaeth, ac effaith
y ffactorau hyn ar arfer gofal.

Amgylcheddau Gofal Cadarnhaol
Bydd yr wybodaeth a geir o’r uned hon yn
caniatáu dealltwriaeth fod arfer gofal
cadarnhaol yn dibynnu ar ddealltwriaeth
gynhwysfawr ymarferwyr o’r gymdeithas
amrywiol rydym yn byw ynddi, ac y gall hybu
gwerthoedd sylfaenol gofal wella cyfleoedd
defnyddwyr gwasanaeth i hygyrchu
gwasanaethau.

Teitl

G

G

G

AS
(Dwbl)

N

N

G

TAG
(Sengl)

G

G

G

TAG
(Dwbl)

Mewnol
Adroddiad ar
weithgaredd a
gyflawnwyd
mewn cyddestun gwaith
perthnasol gyda
chleient o un o’r
pedwar grŵp o
ddefnyddwyr
gwasanaeth.

Allanol
Prawf allanol 1½
awr yn cynnwys
cwestiynau ateb
byr ac ysgrifennu
estynedig. Rhaid
ateb pob
cwestiwn. Ni
fydd y deunydd
ar gael ymlaen
llaw.

Mewnol
Adroddiad ar sut
mae un o’r
pedwar grŵp o
ddefnyddwyr
gwasanaeth yn
hygyrchu
gwasanaethau.

Dull Asesu

Ionawr/
Mehefin

Ionawr/
Mehefin

Ionawr/
Mehefin

Argaeledd
Asesu
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N

AS

N

G

AS

AS

AS
(Sengl)

Lefel

6943

6944

6

7

Diwallu Anghenion Unigol
Bydd yr uned hon yn canolbwyntio ar sut caiff
gwasanaethau eu teilwra i ddiwallu anghenion
unigol drwy ddefnyddio cynlluniau gofal, ac ar
bwysigrwydd gweithio mewn amgylchedd
amlddisgyblaeth.
Mae’r uned yn caniatáu i’r myfyrwyr arddangos
dealltwriaeth o sut caiff atebolrwydd ei gynnal
drwy weithdrefnau sicrhau ansawdd, a luniwyd
gan y sefydliad a’r llywodraeth.

Iechyd Cyhoeddus
Bydd yr uned hon yn datblygu gwybodaeth a
dealltwriaeth o faterion iechyd cyhoeddus,
gwleidyddiaeth ac arferion cyfredol yn y DU.
Mae maes iechyd cyhoeddus yn canolbwyntio ar
ffactorau sy’n effeithio ar iechyd a lles
poblogaethau mawr. Bydd myfyrwyr yn
ymwybodol o effaith ffactorau cymdeithasol ac
economaidd a dewisiadau ffordd o fyw ar
statws iechyd poblogaethau a chymunedau yn y
DU. Dylai myfyrwyr ddeall hefyd sut mae
problemau iechyd cyhoeddus yn codi a gwybod
am y dulliau a ddefnyddir i fonitro, atal a
gwrthweithio problemau iechyd cyhoeddus
sylweddol.

Teitl

N

N

AS

A2

AS
(Sengl)

Lefel
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Cod

Uned

N

G

AS
(Dwbl)

G

N

TAG
(Sengl)

G

G

TAG
(Dwbl)

Allanol
Dyma’r prawf
synoptig. Prawf
allanol 1½ awr
yn cynnwys
cwestiynau ateb
byr ac ysgrifennu
estynedig. Rhaid
ateb pob
cwestiwn. Ni
fydd y deunydd
ar gael ymlaen
llaw.

Mewnol
Adroddiad ar
ymchwiliad i
fater iechyd
cyhoeddus.
Dylai’r mater fod
yn un sy’n
effeithio ar, neu
a allai effeithio
yn y dyfodol, ar
iechyd,
datblygiad neu
les un o’r
pedwar grŵp o
ddefnyddwyr
gwasanaeth.

Dull asesu

Ionawr/
Mehefin

Ionawr/
Mehefin

5

Argaeledd
asesu

6

Cod

6945

6946

Uned

8

9

Archwilio Afiechyd
Mae’r uned hon yn datblygu cysyniadau am
afiechyd, gan gynnwys ei sail fiolegol, y
gwahanol ffyrdd o lunio diagnosis, argaeledd
triniaeth, y ffactorau a all ddylanwadu ar
ganlyniadau’r triniaethau, y strategaethau ar
gyfer atal ymlediad yr afiechyd neu achosion
ohono, a dulliau epidemiolegol o olrhain
afiechyd.

Hybu Iechyd a Lles
Bydd yr uned hon yn datblygu gwybodaeth a
dealltwriaeth o hybu iechyd a lles. Bydd
myfyrwyr yn darganfod pam cynhelir
ymgyrchoedd hybu iechyd a sut penderfynir ar
bynciau a grwpiau targed.
Bydd myfyrwyr yn cyflawni eu hymgyrch hybu
iechyd eu hunain ar raddfa fach a byddant yn
dysgu am agweddau gwahanol at addysg iechyd
a sut maent yn cael eu rhoi ar waith. Bydd
myfyrwyr yn datblygu sgiliau o ran cynllunio,
gweithredu a gwerthuso gweithgaredd i hybu
iechyd a lles.

Teitl

N

N

N

AS
(Dwbl)

G

G

TAG
(Sengl)

G

G

TAG
(Dwbl)

Mewnol
Cymhariaeth o
afiechyd
trosglwyddadwy
ac un
anhrosglwyddadwy.
Bydd yr
afiechydon a
ddewisir o blith y
pedwar grŵp o
ddefnyddwyr
gwasanaeth.

Mewnol
Adroddiad ar
ymgyrch hybu
iechyd ar raddfa
fach a
gynhaliwyd gan y
myfyrwyr. Dylai
hyn gymryd rhyw
15 awr. Dylai’r
grŵp targed ar
gyfer yr ymgyrch
hybu iechyd fod
o blith un o’r
pedwar grŵp o
ddefnyddwyr
gwasanaeth.

Dull asesu

Ionawr/
Mehefin

Ionawr/
Mehefin

Argaeledd
asesu
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N

A2

A2

AS
(Sengl)

Lefel

6947

6948

6949

10

11

12

Deall Ymddygiad Dynol
Bydd yr uned hon yn datblygu gwybodaeth a
dealltwriaeth o sut deellir ymddygiad dynol a
sut gymhwysir hynny i arfer iechyd a gofal
cymdeithasol.
Dylai myfyrwyr ddeall dylanwadau ar
ymddygiad a’r effeithiau a all ddeillio o hynny,
a sut gellir defnyddio damcaniaethau
ymddygiad yn ymarferol i ddeall sut mae pobl
yn ymddwyn, yn meddwl ac yn teimlo.

Materion Cymdeithasol ac Anghenion Lles
Yn yr uned hon bydd myfyrwyr yn medru nodi
ac archwilio amrywiaeth o faterion
cymdeithasol ac anghenion lles sy’n bodoli yn
ein cymdeithas. Byddant yn edrych ar faterion
cyfoes a hanesyddol, a sut maent yn effeithio
ar ddefnyddwyr gwasanaeth mewn gwahanol
leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.

Defnyddio a Deall Ymchwil
Bydd yr uned hon yn datblygu gwybodaeth a
dealltwriaeth o ddulliau ymchwil a’r broses o
ymchwilio.
Mae ymwybyddiaeth ymchwil yn gynyddol
bwysig yn y maes hwn yn sgîl ymddangosiad
arfer gofal ar sail tystiolaeth. Mae ymchwil yn
chwarae rhan allweddol yn y gwaith o
ddatblygu a gwella polisïau, darpariaeth
gwasanaeth ac ymyriadau gofal.

Teitl

A2

N

N

N

A2

A2

AS
(Sengl)

Lefel
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Cod

Uned

N

N

N

AS
(Dwbl)

N

N

N

TAG
(Sengl)

G

G

G

TAG
(Dwbl)

Allanol
Prawf allanol 1½
yn cynnwys
cwestiynau ateb
byr ac ysgrifennu
estynedig. Rhaid
ateb pob
cwestiwn. Ni
fydd deunydd ar
gael ymlaen
llaw.

Mewnol
Adroddiad ar
fater
cymdeithasol
neu angen lles o
ddiddordeb, sy’n
effeithio ar un
o’r pedwar grŵp
o ddefnyddwyr
gwasanaeth.

Mewnol
Archwiliad
ymchwil sy’n
cywain data
cychwynnol ac
eilaidd. Dylai’r
archwiliad
edrych ar bwnc a
dynnwyd o un o’r
pedwar grŵp o
ddefnyddwyr
gwasanaeth.

Dull asesu

Ionawr/
Mehefin

Ionawr/
Mehefin

Ionawr/
Mehefin

Argaeledd
asesu

7

Cynllunio rhaglen addysgu
Mae’r adran hon yn cynnwys enghreifftiau diagramatig o ffyrdd posibl o gyflwyno’r rhaglen.
Dyfarniad Sengl

Dyfarniad Dwbl

Enghraifft 1
Uwch Gyfrannol
Tair uned AS

Enghraifft 3
Uwch Gyfrannol (Dyfarniad Dwbl)
Chwe uned AS

Enghraifft 2
TAG Uwch
Tair uned AS plws tair uned A2

Enghraifft 4
TAG Uwch (Dyfarniad Dwbl)
Chwe uned AS plws chwe uned A2

Enghraifft 1: TAG Uwch Gyfrannol (Dyfarniad Sengl)
Tair uned AS
Teitl yr Uned

Math o asesiad

Dyddiad

Uned 1: Twf a Datblygiad Dynol

Allanol

Ionawr/Mehefin

Uned 2: Cyfathrebu a Gwerthoedd

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 3: Amgylcheddau Gofal Cadarnhaol

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Gellir addysgu hyn fel rhaglen un flwyddyn gydag uned a asesir yn allanol ar gael ym mis Ionawr neu fis
Mehefin.

8
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Enghraifft 2: TAG Uwch (Dyfarniad Sengl)
Tair uned AS plws tair uned A2
Teitl yr Uned

Math o asesiad

Dyddiad

Uned 1: Twf a Datblygiad Dynol

Allanol

Ionawr/Mehefin

Uned 2: Cyfathrebu a Gwerthoedd

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 3: Amgylcheddau Gofal Cadarnhaol

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 7: Diwallu Anghenion Unigol

Allanol

Ionawr/Mehefin

Uned 8: Hybu Iechyd a Lles

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 9: Archwilio Afiechyd

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Gellir addysgu hyn fel rhaglen llwybr cyflym un flwyddyn (yn cychwyn ym mis Medi 2006), neu’n fwy
cyffredin fel rhaglen dwy flynedd. Addysgir yr unedau AS yn y flwyddyn gyntaf a’r unedau A2 yn yr ail
flwyddyn.

Enghraifft 3: TAG Uwch Gyfrannol (Dyfarniad Dwbl)
Chwe uned AS
Teitl yr Uned

Math o asesiad

Dyddiad

Uned 1: Twf a Datblygiad Dynol

Allanol

Ionawr/Mehefin

Uned 2: Cyfathrebu a Gwerthoedd

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 3: Amgylcheddau Gofal Cadarnhaol

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 4: Agweddau Cymdeithasol a Dewisiadau
Ffordd o Fyw

Allanol

Ionawr/Mehefin

Uned 5: Gweithgareddau ar gyfer Iechyd a Lles

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 6: Iechyd Cyhoeddus

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Gellir addysgu hyn fel rhaglen llwybr cyflym un flwyddyn neu raglen dwy flynedd.
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Enghraifft 4: TAG Uwch (Dyfarniad Dwbl)
Chwe uned AS plws chwe uned A2
Teitl yr Uned

Math o asesiad

Dyddiad

Uned 1: Twf a Datblygiad Dynol

Allanol

Ionawr/Mehefin

Uned 2: Cyfathrebu a Gwerthoedd

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 3: Amgylcheddau Gofal Cadarnhaol

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 4: Agweddau Cymdeithasol a Dewisiadau
Ffordd o Fyw

Allanol

Ionawr/Mehefin

Uned 5: Gweithgareddau ar gyfer Iechyd a Lles

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 6: Iechyd Cyhoeddus

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 7: Diwallu Anghenion Unigol

Allanol

Ionawr/Mehefin

Uned 8: Hybu Iechyd a Lles

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 9: Archwilio Afiechyd

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 10: Defnyddio a Deall Ymchwil

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 11: Materion Cymdeithasol ac Anghenion
Lles

Mewnol

Ionawr/Mehefin

Uned 12: Deall Ymddygiad Dynol

Allanol

Ionawr/Mehefin

Addysgu dwbl yw hyn ac mae’n cymryd yr un amser â dau gwrs TAG Uwch.
Fel arfer dylech addysgu unedau AS cyn yr uned A2 oherwydd bod yr unedau A2 wedi’u llunio i fod yn
synoptig i’r unedau AS.
Prawf synoptig (neu uned synoptig) yw un sy’n tynnu ar wybodaeth o unedau eraill.
Mae Uned 7: Diwallu anghenion unigol yn cael ei hasesu’n allanol drwy brawf synoptig. Mae hyn yn
golygu bod rhaid i fyfyrwyr dynnu ar wybodaeth o unedau eraill wrth ateb y cwestiynau, yn ogystal â
gwybodaeth o Uned 7.

10
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Cyflwyno aseiniadau
Cynllunio
Yn achos pob uned, argymhellir y dylid rhoi testun yr aseiniad i’r myfyrwyr yn gynnar. Mae hyn er mwyn
galluogi’r myfyrwyr i feddwl yn ofalus am sut maent yn mynd i gyflawni eu gweithgaredd. Bydd angen
iddynt ystyried a ydynt am gyflawni’r gweithgaredd o fewn y lleoliadau neu’r grwpiau defnyddwyr
gwasanaeth a ganlyn:
•

iechyd

•

blynyddoedd cynnar (gofal ac addysg)

•

gofal am bobl hŷn

•

unigolion ag anghenion penodol.

Bydd angen i fyfyrwyr ystyried hefyd a ydynt am ymgymryd â’r gweithgaredd yn unigol neu mewn grŵp,
boed hwnnw’n un mawr neu fach.
Bydd nodi’r lleoliad a’r bobl dan sylw yn gynnar hefyd yn galluogi sicrhau’r caniatâd angenrheidiol a
dylai’r myfyrwyr gyfeirio at hyn yn yr adroddiad.
Mae’r fanyleb yn gofyn bod myfyrwyr yn cwblhau cyfres gryno o dasgau ynghyd ag ymweliadau, fideos
a/neu siaradwyr gwadd.
Mae angen i’r athro sicrhau bod y gyfres o dasgau, at ei gilydd, yn darparu tystiolaeth ar gyfer yr holl
feini prawf asesu ac yn cynnwys yr holl dystiolaeth asesu.
Dylid gofalu wrth ddefnyddio tasgau a deunyddiau a gyhoeddwyd er mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd
â’r meini prawf asesu.
Dylid trefnu sesiynau tiwtorial rheolaidd i’r myfyrwyr er mwyn monitro’u cynnydd gyda’r aseiniad.
Cysylltu â gweithwyr
proffesiynol iechyd a gofal
cymdeithasol perthnasol
Casglu deunyddiau sy’n
berthnasol i’r aseiniad
Sesiynau tiwtorial parhaus i
fonitro cynnydd

Amlinelliad o’r aseiniad a
meini prawf mynediad i
asesu
Cynllun ar gyfer
aseiniad yr uned

Cynigion cynnar ar gyfer
asesu
Caniatâd defnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr

Mae angen i fyfyrwyr fod yn rhan o gynllunio’u haseiniadau o ran pa dasgau byddant yn eu gwneud
gyntaf a sut mae estyn yr aseiniad i sicrhau graddau uwch.
Dylid rhoi copi o’r grid meini prawf asesu i’r holl fyfyrwyr. Dylai hyn helpu gyda’r cynllunio ac o ran
galluogi’r myfyrwyr i fod yn ymwybodol o’r angen i weithio mor annibynnol â phosibl i sicrhau marciau
uwch.
Mae gan bob myfyriwr hawl i dderbyn arweiniad cychwynnol wrth gynllunio’u gwaith.
Rhaid i dystiolaeth asesu ddiwallu gofynion yr arweiniad asesu a’r meini prawf. Rhaid i’r holl dystiolaeth
barhau’n gyfrinachol. Gall datganiadau tystion fod yn briodol i gefnogi’r dystiolaeth.
Gellir cael hyd i ffurflenni profforma yn Atodiadau A ac C.
Un awgrym posib ar gyfer fformat terfynol yr adroddiad fyddai tudalen flaen, tudalen gynnwys,
cyflwyniad, tystiolaeth asesu mewn adrannau priodol, diweddglo gyda dadansoddiad a llyfryddiaeth.
Ceir canllaw ar gyfer ysgrifennu adroddiadau yn Atodiad E.
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Asesu
Dylid rhoi terfynau amser clir i fyfyrwyr ar gyfer cyflwyno tasgau aseiniad. Dylid rhoi adborth prydlon yn
rheolaidd, gyda chyfle i fyfyrwyr wella eu gwaith aseiniad cyn yr asesiad terfynol.
Dylid marcio aseiniadau gan lynu’n agos at y grid meini prawf asesu. Mae dynodi ble a sut mae marciau
wedi cael eu dyfarnu yn arfer da.
Gellir dyfarnu marciau mewn bandiau gwahanol i fyfyrwyr o’r dystiolaeth asesu ar gyfer pob tasg asesu.

Lleoliadau gwaith
Nid yw’n ofynnol i fyfyrwyr fynychu lleoliad gwaith. Mae rhai o’r unedau a asesir yn fewnol yn gofyn bod
myfyrwyr yn casglu tystiolaeth i gwblhau eu haseiniad. Gellid gwneud hyn mewn sawl modd.
•

ymweliad, neu gyfres o ymweliadau

•

ymweliad â’r ysgol/coleg gan ddarparwr gwasanaeth

•

cyfres o leoliadau bore neu brynhawn

•

cyfweliadau

•

arsylwadau

• lleoliad gwaith
Bod yn hyblyg sy’n allweddol. Archwiliwch y meini prawf asesu ar gyfer pob aseiniad yn ofalus a sicrhau
bod y myfyrwyr yn cael cyfle i gynhyrchu gwaith ar draws yr holl fandiau marciau.
Os yw canolfannau am gynnig lleoliadau gwaith estynedig i fyfyrwyr, mae hyn yn dderbyniol. Gall
lleoliadau gwaith fod yn ffordd dda o sicrhau profiad ymarferol, a gall myfyrwyr gasglu tystiolaeth ar
gyfer amrywiaeth o aseiniadau mewn un lleoliad gwaith.
Mae’n bwysig bod canolfannau’n gwneud mwy na dilyn y patrwm presennol ar gyfer yr AVCE mewn
Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Disgwylir i aseiniadau ar lefel TAG fod yn fwy cryno, a’r terfynau geiriau a
awgrymir yw:
•

aseiniadau AS — 800 i 1200 gair

•

aseiniadau A2 — 1500 gair.

Awgrymiadau yw’r rhain ac ni chosbir myfyrwyr sy’n cynhyrchu aseiniadau hwy.
Mae’n bwysig bod y TAG hwn mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn symud fel hyn fel bod myfyrwyr yn
cael cyfle i arddangos eu sgiliau. Mae hyn yn unol â gofynion cyrsiau TAG lefel uwch eraill.

12
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Uned 2: Cyfathrebu a gwerthoedd
Dyma esboniad mwy manwl o’r aseiniad sy’n ofynnol ar gyfer Uned 2.
Mae hyn i gynorthwyo athrawon i gyflwyno’r aseiniad hwn ac i egluro unrhyw broblemau cysylltiedig â
gofynion Uned 2.

Amlinelliad o’r aseiniad
1

Mae angen i’r myfyriwr gynhyrchu adroddiad ar sefyllfa ryngweithiol mewn cyd-destun gwaith
perthnasol rhyngddo/rhyngddi ei hun a defnyddiwr gwasanaeth (byddai hwn yn rhyngweithio un i
un) neu rhyngddo/rhyngddi a grŵp bach o ddefnyddwyr gwasanaeth (byddai hyn yn cael ei
ddosbarthu fel rhyngweithiad grŵp) mewn un o’r lleoliadau a ganlyn:
•

iechyd

•

blynyddoedd cynnar (gofal ac addysg)

•

gofal am bobl hŷn

•

unigolion ag anghenion penodol.

Fel y gwelir yn yr adran sy’n cyfeirio at gymhwyso’r meini prawf asesu, dim ond un rhyngweithiad y
mae’n rhaid i’r myfyriwr ei gyflawni i sicrhau marciau ym Mandiau Marciau 1 a 2 ar gyfer pob Amcan
Asesu (AA). Fodd bynnag, bydd angen cyflawni mwy nag un rhyngweithiad i sicrhau marciau ym
Mand Marciau 3. Gall y rhyngweithiadau hyn fod yn rhai grŵp yn ogystal â rhai un i un. I sicrhau
marciau ym Mand Marciau 3 bydd angen cymharu’r rhyngweithiadau.
Cyd-destun gwaith perthnasol posib fyddai helpu plentyn ifanc mewn meithrinfa ddydd adeg pryd
bwyd, cynnal gweithgaredd peintio mewn dosbarth meithrin gyda grŵp bach o blant, helpu rhywun
sy’n byw mewn cartref preswyl i godi, ymolchi a gwisgo, cynnal sesiwn atgofion gyda grŵp bychan o
gleientiaid oedrannus mewn canolfan Age Concern, neu gefnogi cleient ag anawsterau dysgu i
wneud eu siopa.
Fel y dangoswyd uchod, gall y rhyngweithiad fod ar lefel un i un neu grŵp. Fodd bynnag, gofynnir i’r
ganolfan nodi bod rhaid ym mhob achos i’r myfyrwyr gymryd rôl y gofalwr a bod rhaid cynnal y
rhyngweithiad gyda grŵp o ddefnyddwyr gwasanaeth o un o’r lleoliadau perthnasol a nodwyd uchod.
Gellir defnyddio datganiadau tystion i ddarparu peth tystiolaeth o allu’r myfyriwr i ddefnyddio
sgiliau cyfathrebu priodol. Os yw’r aseswr yn defnyddio’r math hwn o dystiolaeth gefnogol, rhaid i’r
datganiadau egluro pa sgiliau a gafodd eu harddangos gan y myfyrwyr, a dylai’r datganiad hwn gael
ei lofnodi gan berson sydd â swydd/chymhwyster perthnasol yn y lleoliad gwaith a ddewiswyd.
Awgrymir bod y myfyriwr yn derbyn yr wybodaeth hon yn gynnar yn y rhaglen fel bod modd
iddo/iddi feddwl yn ofalus ynghylch sut bydd yn ymgymryd â’r rhyngweithiad neu’r rhyngweithiadau
hyn. Gallai fod yn haws iddynt ddewis lleoliad neu leoliadau sy’n hysbys iddynt ac, o bosib, person
neu bobl maent yn eu hadnabod. Enghreifftiau yw tad-cu neu fam-gu mewn cartref preswyl a brawd
neu chwaer iau neu blentyn mewn teulu cymdogol sy’n mynd i feithrinfa. Gellir ystyried
rhyngweithiadau grŵp ac un i un.
Bydd nodi’r lleoliad a’r person a fydd yn destun sylw yn gynnar hefyd yn galluogi sicrhau’r caniatâd
perthnasol, a dylai’r myfyriwr gyfeirio at hyn yn yr adroddiad.
Dylai’r adroddiad hefyd gyfeirio at sut cafodd cyfrinachedd ei gynnal ee drwy ddefnyddio ffugenwau
ar gyfer pobl a lleoedd. Ni ddylai gwybodaeth breifat, ffotograffau na llenyddiaeth hyrwyddol gael
eu cynnwys yn yr adroddiad ar unrhyw gyfrif.
Bydd cynnal cyfrinachedd, ynddo’i hun, yn darparu tystiolaeth tuag at ymwybyddiaeth o’r sylfaen
gwerthoedd gofal a’r egwyddorion sy’n sylfaen i arfer iechyd a gofal cymdeithasol.
Bydd y rhyngweithiad neu’r rhyngweithiadau yn darparu tystiolaeth tuag at amcan asesu AA2 o ran
arddangos cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth.
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Rhaid i’r adroddiad hefyd gynnwys tystiolaeth o bob un o’r canlynol:
•

mathau ac ystod y sgiliau cyfathrebu a ddefnyddiwyd, fel a nodwyd yn Adran 2.1 o’r fanyleb. Yn
ogystal â gwahanol fathau o gyfathrebu, dylid cynnwys nifer o sgiliau yma, megis lleoliad, gofod
personol, iaith gorfforol, gwrando a myfyrio, priodoldeb iaith, cwestiynau, cyflymdra a goslef

•

rhwystrau posib i gyfathrebu megis yr amgylchedd, amser, diwylliant, oedran

•

nodi rhwystrau posib i gyfathrebu, yn ogystal â datblygu strategaethau i’w goresgyn

•

ymwybyddiaeth o’r sylfaen gwerthoedd gofal a’r ddeddfwriaeth sy’n cefnogi hyn o ran hawliau
defnyddwyr gwasanaeth a gweithwyr gofal fel a nodwyd yn Adran 2.2 o’r fanyleb

•

3

4

5

14

o ran rhyngweithiadau grŵp dylid nodi ystod o’r sgiliau angenrheidiol, megis cynllunio, rheoli a
dod i gasgliadau, sgiliau cefnogi ac annog, ffactorau sy’n atal, sgiliau trafod a’r camau y mae
grwpiau’n mynd drwyddynt fel a nodwyd yn adran 2.1 o’r fanyleb.
Bydd hyn yn darparu tystiolaeth tuag at amcan asesu AA1.
Rhaid i’r adroddiad hefyd ddangos dealltwriaeth o sut trosglwyddir gwerthoedd yn ystod y broses
gyfathrebu, yn ogystal â dangos hyn yn y rhyngweithiad(au). Nodir hyn yn Adran 2.3 o’r fanyleb.
Enghraifft bosib o sut gellid trosglwyddo gwerthoedd fyddai annog annibyniaeth ac ymrymuso mewn
person hŷn drwy eu hannog i wneud pethau drostynt eu hunain. Enghraifft arall bosib fyddai
cynyddu hunan-barch plentyn ifanc neu rywun ag anawsterau dysgu drwy roi canmoliaeth.
Bydd hyn yn darparu tystiolaeth tuag at amcan asesu AA2.
Rhaid i’r myfyriwr hefyd gasglu gwybodaeth a thystiolaeth o ffynonellau perthnasol, a all fod yn
gynradd ac eilaidd.
Dylai tystiolaeth gynradd fod ar ffurf nodiadau neu drawsgrifiadau o’r rhyngweithiad/
rhyngweithiadau, yn ddelfrydol wedi’u cefnogi gan ddatganiadau tystion lle bo modd (gweler y
sylwadau ar dudalen 13 parthed datganiadau tystion) a dylai’r ffynonellau eilaidd gynnwys llyfrau a
chyfnodolion, yn ogystal ag unrhyw ddeunydd eilaidd arall perthnasol.
Bydd hyn yn darparu tystiolaeth tuag at amcan asesu AA3.
Yn olaf, rhaid i’r myfyriwr gynnwys gwerthusiad o’r rhyngweithiad/rhyngweithiadau a thynnu
casgliadau o’r dystiolaeth a gasglwyd.
Bydd hyn yn darparu tystiolaeth tuag at amcan asesu AA4.
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Briffiau Aseiniad Enghreifftiol
Brîff aseiniad enghreifftiol ar gyfer Uned 2: Cyfathrebu a gwerthoedd
Cefndir yr aseiniad
Nod yr aseiniad hwn yw caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth o bwysigrwydd sgiliau cyfathrebu
ym mhob gweithgaredd sy’n ymwneud â gofal a’r gwerthoedd sy’n gysylltiedig â gofal. Bydd myfyrwyr
yn dangos gwybodaeth o werthoedd sylfaenol gofal a sut gellir trosglwyddo’r rhain drwy sgiliau
cyfathrebu. Bydd myfyrwyr yn arddangos dealltwriaeth o’u gallu eu hunain i gyfathrebu â chleientiaid
drwy gyflawni o leiaf un rhyngweithiad cyfathrebu gyda chleient neu gleientiaid o un o’r lleoliadau gofal
dethol a ganlyn, sy’n gysylltiedig â gwaith:
•

iechyd

•

blynyddoedd cynnar (gofal ac addysg)

•

gofalu am bobl hŷn

•

unigolion ag anghenion penodol.

Ceir enghreifftiau o ryngweithio priodol yn y gwaith enghreifftiol a aseswyd yn fewnol ar gyfer Uned 2,
ar dudalen 241. Nid oes rhaid i’r myfyrwyr ddewis cyflawni’r rhyngweithiadau penodol hyn; maent yn
cael eu darparu i roi arweiniad yn unig. Cynghorir athrawon i sicrhau eu bod wedi nodi manylion
‘Cyflwyno’r uned hon’ ar dudalen 31 o’r fanyleb.

Canlyniadau dysgu
Wedi cwblhau’r aseiniad hwn bydd myfyrwyr wedi dod i ddeall:
•

Cyfathrebu:
-

gwahanol fathau o gyfathrebu gan gynnwys iaith, Braille, iaith arwyddion
rhyngweithio rhyngbersonol a’r sgiliau cysylltiedig sy’n galluogi cyfathrebu effeithiol
rhwystrau a all atal cyfathrebu effeithiol, gan gynnwys rhwystrau amgylcheddol, synhwyraidd a
diwylliannol
sut mae goresgyn y rhwystrau hyn.

•

Sylfaen gwerthoedd gofal:
- gwerthoedd sylfaenol gofal a’r egwyddorion sy’n sail iddynt, gan gynnwys pwysigrwydd
deddfwriaeth a rheoliadau sy’n ymwneud â sut caiff defnyddwyr gwasanaeth eu trin.

•

Trosglwyddo gwerthoedd:
-

sut caiff gwerthoedd eu cyfathrebu mewn sefyllfaoedd gofalgar.
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Brîff aseiniad
Bydd yr asesiad ar gyfer yr uned hon ar ffurf adroddiad ysgrifenedig sy’n dangos dealltwriaeth a
gwybodaeth am sgiliau cyfathrebu a throsglwyddo gwerthoedd a sut gellir cymhwyso’r rhain i
ryngweithiad(au) a gyflawnwyd gennych gyda chleient neu nifer o gleientiaid o un o’r grwpiau canlynol
o ddefnyddwyr gwasanaeth:
•

iechyd

•

blynyddoedd cynnar (gofal ac addysg)

•

gofalu am bobl hŷn

•

unigolion ag anghenion penodol.

Bydd yr adroddiad yn disgrifio sut mae sgiliau cyfathrebu a throsglwyddo gwerthoedd yn ymwneud â’r
defnyddwyr gwasanaeth a ddewiswyd.
Gall y rhyngweithiad a wnewch naill ai fod ar lefel un i un rhyngoch chi a chleient neu’n rhyngweithiad
grŵp rhyngoch chi a nifer o gleientiaid. Fodd bynnag, ym mhob achos mae’n rhaid i chi chwarae rôl y
gofalwr yn y rhyngweithiad a rhaid i chi ryngweithio gyda chleient neu nifer o gleientiaid addas o’r
grŵp defnyddwyr gwasanaeth a ddewiswyd. Noder hefyd y dylid sicrhau caniatâd y cleient neu’r
cleientiaid a fydd yn rhan o’r rhyngweithiad a bod rhaid cynnal cyfrinachedd ar hyd yr amser yn eich
gwaith.
Bydd cyflawni un rhyngweithiad yn caniatáu mynediad i Fand Marciau 1 a Band Marciau 2. I gael
mynediad i Fand Marciau 3 bydd angen i chi gyflawni o leiaf ddau ryngweithiad a’u cymharu â’i gilydd
o ran y defnydd o sgiliau cyfathrebu a throsglwyddo gwerthoedd.
I’ch cynorthwyo i gwblhau’r aseiniad, rhennir y brîff aseiniad yn bedair isadran.
Rhan 1
Cwblhewch o leiaf un rhyngweithiad gyda chleient neu nifer o gleientiaid o’r grwpiau defnyddwyr
gwasanaeth a nodwyd uchod.
Dangoswch eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o sgiliau cyfathrebu ac adroddwch ar y mathau a’r ystod
o sgiliau a ddangoswyd gennych yn eich rhyngweithiad(au), gan ddangos eich bod yn ymwybodol o
werthoedd sylfaenol gofal. Efallai y byddwch am gynnwys datganiad tyst yn eich tystiolaeth. Dylai hwn
nodi’n glir y sgiliau a gafodd eu harddangos, y grŵp cleientiaid, a’r cyd-destun gwaith, a bod wedi’i
lofnodi a’i ddyddio gan weithiwr proffesiynol priodol a’r myfyriwr.
Rhan 2
Cymhwyswch eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o sgiliau cyfathrebu perthnasol a throsglwyddo
gwerthoedd gofal i’r cyd-destun gwaith a ddewiswyd gennych. Ar gyfer Band Marciau 3 bydd angen i chi
estyn yr wybodaeth hon i gynnwys amrywiaeth o gyd-destunau gwaith.
Rhan 3
Gan ddefnyddio ffynonellau ymchwil cynradd ac eilaidd nodwch rwystrau posib i gyfathrebu yn y cyddestun cysylltiedig â gwaith a ddewiswyd gennych. Adroddwch sut y bu i chi lwyddo i oresgyn y
rhwystrau hyn.
Rhan 4
Gwerthuswch y sgiliau cyfathrebu a’r trosglwyddo gwerthoedd a ddefnyddiwyd gennych yn eich
rhyngweithiad(au). Dewch i gasgliadau dilys o’r dystiolaeth a gasglwyd gennych ynghylch defnydd sgiliau
cyfathrebu yn y cyd-destun a ddewiswyd a sut maent yn cefnogi trosglwyddo gwerthoedd sy’n sail i’r
sylfaen gwerthoedd gofal.

16

Canllaw i athrawon – Edexcel TAG mewn lechyd a Gofal Cymdeithasol – Rhifyn 1 – Ebrill 2006

Brîff aseiniad enghreifftiol ar gyfer Uned 3: Amgylcheddau gofal
cadarnhaol
Cefndir yr aseiniad
Nod yr aseiniad hwn yw caniatáu i’r myfyrwyr ddatblygu ymwybyddiaeth fod amgylcheddau gofal
cadarnhaol yn dibynnu ar ddealltwriaeth gynhwysfawr ymarferwyr o’r gymdeithas amrywiol rydym yn
byw ynddi, ac y gall hybu sylfaen gwerthoedd gofal wella cyfleoedd defnyddwyr gwasanaeth i hygyrchu
gwasanaethau.
Bydd myfyrwyr hefyd yn dod i ddeall bod sefydliadau a chymdeithas hefyd yn gyfrifol am ddiogelu ac
amddiffyn hawliau’r rheiny sydd mewn perygl ac mai’r unig ffordd effeithiol o wneud hyn yw trwy bolisi
a deddfwriaeth.

Canlyniadau dysgu
Wedi cwblhau’r aseiniad hwn bydd myfyrwyr wedi dod i ddeall:
•

gwerthoedd a hawliau’r unigolyn

•

rhwystrau i fynediad

•

creu amgylchedd cadarnhaol

•

sut mae cymdeithas yn hybu hawliau defnyddwyr gwasanaeth

Brîff aseiniad
Bydd yr asesiad ar gyfer yr uned hon ar ffurf adroddiad ysgrifenedig ar sut mae un o’r grwpiau
defnyddwyr gwasanaeth a nodwyd yn cael mynediad i wasanaethau.
Bydd y dystiolaeth a gyflwynir yn cael ei chymhwyso i un o’r grwpiau defnyddwyr gwasanaeth a ganlyn:
•

iechyd

•

blynyddoedd cynnar

•

gofalu am bobl hŷn

•

unigolion ag anghenion arbennig.

I’ch cynorthwyo i gwblhau’r aseiniad, rhennir y brîff aseiniad yn bedair isadran.
Rhan 1
Dangoswch eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth drwy esbonio hawliau’r defnyddiwr
gwasanaeth a ddewiswyd gennych wrth hygyrchu gwasanaethau.
Awgrymir cyfyngu i 100-200 o eiriau
Rhan 2
Cymhwyswch eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r rhwystrau posib y gallai eich grŵp o
ddefnyddwyr gwasanaeth eu hwynebu wrth hygyrchu gwasanaethau.
Awgrymir cyfyngu i 100-200 o eiriau
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Rhan 3
Cynhaliwch ymchwil gynradd ac eilaidd i nodi’r ffactorau sy’n dylanwadu ar greu
amgylchedd gofal cadarnhaol ar gyfer eich grŵp defnyddwyr.
Dadansoddwch y ffactorau hyn o ran eu heffaith ar y lleoliad gofal neu’r grŵp defnyddwyr
gwasanaeth.
Awgrymir cyfyngu i 300-400 o eiriau
Rhan 4
Arfarnwch sut mae deddfwriaeth yn diogelu ac yn hybu hawliau’r grwpiau defnyddwyr
gwasanaeth neu’r lleoliad a ddewiswyd gennych.
Eglurwch yn feirniadol gyfrifoldebau sefydliadol o dan y ddeddfwriaeth a’r dulliau o wneud
iawn sydd ar gael i grwpiau o ddefnyddwyr gwasanaeth.
Awgrymir cyfyngu i 300-400 o eiriau
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Brîff aseiniad enghreifftiol ar gyfer Uned 5: Gweithgareddau ar gyfer
iechyd a lles
Cefndir yr aseiniad
Nod yr aseiniad hwn yw caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth o fanteision gwahanol fathau o
weithgareddau i ddefnyddwyr gwasanaeth a’u gwerth o ran iechyd a lles. Bydd myfyrwyr yn ennill
profiad ymarferol a sgiliau o ran dethol, cynllunio, gweithredu a gwerthuso gweithgareddau ar gyfer
defnyddwyr gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol.

Canlyniadau dysgu
Wedi cwblhau’r aseiniad hwn bydd myfyrwyr wedi dod i ddeall:
•

y mathau o weithgareddau sy’n diwallu anghenion gwahanol ddefnyddwyr gwasanaeth a’u
manteision. Gall y gweithgareddau hyn fod yn gorfforol, yn ddeallusol, yn gymdeithasol ac yn
emosiynol

•

cynllunio gweithgareddau a’u rhoi ar waith

•

sut mae gwerthuso gweithgareddau a gynhaliwyd.

Brîff aseiniad
Bydd y dystiolaeth asesu ar gyfer yr uned hon ar ffurf adroddiad ysgrifenedig ar weithgaredd a
gynhaliwyd gennych gyda chleient neu nifer o gleientiaid o grŵp defnyddwyr gwasanaeth iechyd a gofal
cymdeithasol mewn lleoliad gofal perthnasol. Rhaid i chi gyflawni’ch gweithgaredd gyda chleient o un
o’r grwpiau defnyddwyr gwasanaeth a ganlyn:
•

iechyd

•

blynyddoedd cynnar (gofal ac addysg)

•

gofalu am bobl hŷn

•

unigolion ag anghenion penodol.

Ar hyd eich aseiniad rhaid i chi ddangos eich gwybodaeth am gynnwys yr uned a geir yn yr adran ‘Yr hyn
y mae angen i chi ei ddysgu’ yn y fanyleb.
Gallwch gynnal y gweithgaredd a ddewiswyd gennych gyda chleient unigol o un o’r grwpiau defnyddwyr
gwasanaeth a restrwyd neu ddewis cynnal gweithgaredd gyda grŵp bach o gleientiaid.
Noder, os gwelwch yn dda, pan fyddwch yn rhyngweithio gyda chleientiaid, rhaid i chi sicrhau eu
caniatâd a chaniatâd y lleoliad gofal, a rhaid i chi barchu cyfrinachedd ym mhob rhan o’ch gwaith, gan
gynnwys yr adroddiad ysgrifenedig a gyflwynir i’w asesu.
I’ch cynorthwyo i gwblhau’r aseiniad, rhennir y brîff aseiniad yn bedair is-adran.
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Rhan 1
Dangoswch eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth drwy esbonio’r mathau o weithgareddau y
bu i chi ystyried eu cynnal a’r rheswm am eich dewis o weithgaredd a gynhaliwyd gyda’r
defnyddiwr/-wyr gwasanaeth. Ar gyfer Band Marciau 1 byddwch yn rhoi o leiaf un enghraifft
o’r math o weithgaredd y buoch yn ei ystyried a rheswm am eich dewis. Ar gyfer Band
Marciau 2 mae angen o leiaf tair enghraifft ac esboniadau ar y mathau o weithgareddau a
ystyriwyd, gyda rhesymau clir am y dewis o weithgaredd a gynhaliwyd yn y pen draw. Ar
gyfer Band Marciau 3 mae angen o leiaf pedair enghraifft.
(AA1)
Rhan 2
Mae angen i chi gymhwyso’ch gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o fanteision y gweithgaredd a
ddewiswyd i iechyd a lles y defnyddiwr/-wyr gwasanaeth dan sylw. Ar gyfer Band Marciau 1
bydd angen i chi nodi o leiaf un fantais a allai ddod i ran y defnyddiwr gwasanaeth yn sgîl y
gweithgaredd a ddewiswyd. Ar gyfer Band Marciau 2 bydd o leiaf tair mantais yn cael eu
hystyried ac ar gyfer Band Marciau 3 bydd o leiaf pedair mantais yn cael eu hesbonio.
(AA2)
Rhan 3
Gan ddefnyddio ffynonellau ymchwil perthnasol dangoswch sut y bu i chi gynllunio ar gyfer
y gweithgaredd a ddewiswyd gennych. Dylai eich adroddiad ar gynllunio gynnwys
dadansoddiad o’r lleoliad gofal, gan edrych yn benodol ar faterion cysylltiedig â gwaith a
phroblemau megis gofynion diogelwch, adnoddau a chyfyngiadau amser. Dylid gwneud
cysylltiadau â’r cyd-destun gwaith ac adrodd ar broblemau megis rhwystrau i gynnal y
gweithgaredd. Dylid cynnwys tystiolaeth i ddangos sut cafodd y rhwystrau hyn eu goresgyn.
Ar gyfer Band Marciau 1 bydd angen i chi ddangos eich bod wedi defnyddio o leiaf un
ffynhonnell o wybodaeth, ar gyfer Band Marciau 2 bydd angen i chi ddangos eich bod wedi
casglu gwybodaeth o dair ffynhonnell wahanol o leiaf, ac ar gyfer Band Marciau 3 dylai’r
wybodaeth a ddefnyddiwyd fod yn helaeth ac wedi’i chasglu o bedair ffynhonnell o fathau
gwahanol, o leiaf.
(AA3)
Rhan 4
Cwblhewch werthusiad o’r gweithgaredd a ddewiswyd gennych gan gynnwys sylwadau ar
fanteision y gweithgaredd i’r defnyddiwr/-wyr gwasanaeth. Ar gyfer Band Marciau 1
byddwch yn cynnal gwerthusiad sylfaenol ac yn nodi’r manteision i’r defnyddiwr
gwasanaeth. Ar gyfer Band Marciau 2 byddwch yn gwerthuso’n ddyfnach ac yn dod i
gasgliadau ynghylch y gweithgaredd ar sail tystiolaeth gadarn. Ar gyfer Band Marciau 3 bydd
eich gwerthusiad yn drwyadl, yn fanwl, wedi’i resymu’n dda a bydd casgliadau dilys
ynghylch y gweithgaredd wedi’u seilio ar dystiolaeth glir a pherthnasol.
(AA4)
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Brîff aseiniad enghreifftiol ar gyfer Uned 6: Iechyd cyhoeddus
Mae eich bwrdd iechyd lleol wedi gofyn i chi ymchwilio ar eu rhan i anghenion iechyd plant yn y
dyfodol. Maent yn pryderu bod ffordd o fyw plant heddiw mewn perygl o arwain at risgiau iechyd
difrifol yn y dyfodol. Gallai’r risgiau iechyd hyn osod baich ychwanegol ar y ddarpariaeth gwasanaethau
iechyd a gofal i oedolion ymhen 30 neu 40 mlynedd. Rhaid cychwyn ar gynlluniau i ddiwallu’r anghenion
hyn yn awr.
Gofynnwyd i chi ddarparu tystiolaeth o’ch ymchwil ar ffurf adroddiad. Mae’r bwrdd iechyd lleol wedi
gofyn yn benodol eich bod yn cadw at yr adrannau a nodwyd isod:
•

cyflwyniad i’r adroddiad

•

y mater ffordd o fyw dan sylw gyda thystiolaeth o’r broblem

•

cysylltiadau rhwng y mater ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol ac amgylcheddol y plant,
gan gynnwys tystiolaeth i ddangos y cysylltiadau

•

awgrymiadau ynghylch camau y gellid eu cymryd i leiafu’r risgiau i iechyd y plant yn y dyfodol

•

llyfryddiaeth gynhwysfawr yn dangos yr holl ffynonellau gwybodaeth a ddefnyddiwyd gennych ar hyd
eich gwaith ymchwil ac wrth ysgrifennu’r adroddiad.
Mae’n bwysig eich bod yn cysylltu’r dasg hon â’r canllaw asesu a ddarparwyd gan y corff dyfarnu.
Sicrhewch eich bod yn ymwybodol o’r Bandiau Marciau a ddefnyddir ar gyfer asesu ac yn anelu’n uchel.
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Brîff aseiniad ar gyfer Uned 8: Hybu iechyd a lles
Mae gofyn i chi gyflawni ac ysgrifennu adroddiad ar hyrwyddiad iechyd ar raddfa fach sy’n berthnasol i
un o’r lleoliadau neu’r grwpiau defnyddwyr gwasanaeth a ganlyn:
•

iechyd

•

blynyddoedd cynnar (gofal ac addysg)

•

gofalu am bobl hŷn

• unigolion ag anghenion penodol.
Gallwch gyflawni’r hyrwyddiad ar eich pen eich hun neu fel rhan o grŵp a dylai gymryd rhyw 15 awr i’w
gwblhau. Os byddwch yn gweithio mewn grŵp, rhaid i’ch adroddiad fod yn ddarn unigol o waith a
wnaed yn llwyr gennych chi. Cewch ddewis pwnc i’w hyrwyddo o unrhyw faes iechyd a gofal
cymdeithasol sy’n berthnasol i’r grŵp targed a ddewiswyd gennych.
Fe’ch cynghorir i archwilio’r Bandiau Marciau a gyhoeddwyd ar gyfer y meini prawf asesu er mwyn i chi
fedru cynllunio sut mae cael y marciau uchaf (fel a welir ar dudalennau 97–99 o’r fanyleb).
Dylai eich adroddiad ddangos eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o hybu iechyd a lles a dangos eich
gallu i gynnal hyrwyddiad iechyd ar raddfa fach. Fe’ch cynghorir i gadw cynllun neu ddyddiadur o’r
tasgau a gyflawnwyd a’r wybodaeth eilaidd a gasglwyd, gan y bydd angen i chi gynnwys y rhain yn eich
adroddiad terfynol. Rhaid i chi barchu cyfrinachedd yn eich gwaith a sicrhau caniatâd eich cleient(iaid).
Dylai’r adroddiad ysgrifenedig gynnwys rhyw 800–1200 gair a darparu tystiolaeth o:
•

wybodaeth a dealltwriaeth o bwnc eich hyrwyddiad; cesglir hyn o ffynonellau gwybodaeth eilaidd o
wahanol fathau megis cyfweliadau, cyfeiriadau testun neu’r rhyngrwyd

•

esboniad am y grŵp targed a ddewiswyd

•

cynllunio’ch hyrwyddiad, gan gynnwys y nodau a’r amcanion a bennwyd

•

esboniad am eich dewis o ymagwedd hyrwyddiad iechyd

•

sut byddwch yn mesur llwyddiant eich hyrwyddiad

•

y deunyddiau rydych yn eu defnyddio a/neu yn eu creu yn yr hyrwyddiad

•

dadansoddiad o lwyddiant eich hyrwyddiad

•

gwerthusiad o ganlyniadau eich hyrwyddiad.
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Brîff aseiniad enghreifftiol ar gyfer Uned 9: Archwilio afiechyd
Cefndir yr aseiniad
Nod yr aseiniad hwn yw caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu ymwybyddiaeth o afiechydon trosglwyddadwy
(heintus) a rhai na ellir eu trosglwyddo megis afiechydon dirywiol, diffygiant, afiechydon sy’n
gysylltiedig â dewisiadau ffordd o fyw ac afiechydon a etifeddwyd. Dylai’r myfyrwyr ddeall sail fiolegol
afiechydon, y gwahaniaethau rhwng afiechydon trosglwyddadwy ac anhrosglwyddadwy, diagnosis a thrin
afiechydon a’r strategaethau sydd ar gael er mwyn atal afiechydon, gan gynnwys defnyddio dulliau
epidemiolegol ar gyfer tracio afiechydon.

Canlyniadau dysgu
Wedi cwblhau’r aseiniad hwn, bydd myfyrwyr wedi dod i ddeall:
•

iechyd, afiechyd ac epidemioleg

•

y gwahaniaethau rhwng afiechydon trosglwyddadwy ac anhrosglwyddadwy

•

diagnosis, triniaeth a’r cyfleusterau i gefnogi unigolion sydd ag afiechyd

•

strategaethau er mwyn atal afiechyd, gan gynnwys strategaethau cenedlaethol a lleol a dewisiadau
ffordd o fyw personol

Brîff aseiniad
Bydd yr aseiniad ar gyfer yr uned hon ar ffurf adroddiad ysgrifenedig sy’n cymharu dau afiechyd. Rhaid
i un afiechyd a ddewisir ar gyfer yr aseiniad fod yn drosglwyddadwy a’r llall yn anhrosglwyddadwy.
Dylai’r myfyrwyr ddewis afiechydon sy’n berthnasol i un o’r grwpiau defnyddwyr gwasanaeth canlynol er
mwyn medru casglu data ynghylch achosion a dosbarthiad yr afiechydon.
Dylid casglu tystiolaeth o un o’r lleoliadau a ganlyn:
•

iechyd

•

blynyddoedd cynnar (gofal ac addysg)

•

gofalu am bobl hŷn

•

unigolion ag anghenion penodol.

Ar hyd eich aseiniad dylech sicrhau eich bod yn dangos dealltwriaeth a gwybodaeth, yng nghyswllt y
lleoliad a ddewiswyd gennych, o'r cynnwys fel a nodwyd yn adran ‘Yr hyn y mae angen i chi ei ddysgu’ y
fanyleb ar gyfer Uned 9.
I’ch cynorthwyo i gwblhau’r aseiniad, rhennir y brîff aseiniad yn bedair is-adran.
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Rhan 1
Dangos eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o sylfaen fiolegol yr afiechydon a ddewiswyd i’w hastudio
ac ymateb y corff iddynt.
Ar gyfer Band Marciau 1 byddwch yn disgrifio’n fyr afiechyd trosglwyddadwy ac anhrosglwyddadwy
perthnasol. Byddwch yn adrodd ar o leiaf un arwydd ac un symptom o’r ddau afiechyd a bydd
adroddiad ar sut mae’r corff yn ymateb i’r ddau afiechyd.
Ar gyfer Bandiau Marciau 2 a 3 mae’n rhaid arddangos mwy o ddyfnder ac ehangder gwybodaeth. Er
enghraifft, ar gyfer Band Marciau 2 adroddir ar o leiaf ddau arwydd a symptom gwahanol ar gyfer pob
un o’r afiechydon. Ar gyfer Band Marciau 3 mae’n rhaid cael o leiaf dri arwydd a symptom ar gyfer pob
un o’r afiechydon.
(AA1)
Rhan 2
Cymhwyswch eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o achosion a dosbarthiad eich afiechydon
trosglwyddadwy ac anhrosglwyddadwy fel ei gilydd.
Ar gyfer Band Marciau 1 rhaid i chi nodi o leiaf un o’r ffactorau sy’n effeithio ar achos a dosbarthiad
pob un o’r afiechydon.
Ar gyfer Band Marciau 2 rhaid nodi o leiaf ddau ffactor ar gyfer pob afiechyd, ac mae angen cymharu’r
ffactorau hyn.
Ar gyfer Band Marciau 3 rhaid nodi o leiaf dri ffactor ar gyfer pob afiechyd, ac mae angen cymharu ac
adolygu’r ffactorau hyn.
(AA2)
Rhan 3
Cynnal dadansoddiad o argaeledd cefnogaeth a chyfleusterau ar gyfer diagnosis a thriniaeth, ar gyfer
pob un o’r ddau afiechyd a ddewiswyd, yn eich ardal, gan gynnwys ffactorau a all effeithio ar
argaeledd a chanlyniad y triniaethau. Er mwyn gwneud hyn, rhaid i chi dynnu ar wybodaeth y daethoch
o hyd iddi.
Ar gyfer Band Marciau 1 mae angen i chi nodi o leiaf un dull diagnosis a thriniaeth ar gyfer pob un o’r
afiechydon a rhestru ffactorau a allai effeithiol ar ganlyniad y driniaeth. Mae angen hefyd i chi
ddisgrifio rôl cefnogaeth broffesiynol a/neu wirfoddol lle bo hynny’n briodol.
Ar gyfer Band Marciau 2 mae angen i chi egluro o leiaf ddau ddull diagnosis, gan ddangos sut
gwahaniaethir yr afiechydon a ddewiswyd gennych oddi wrth y rheiny ag arwyddion a symptomau
tebyg. Byddwch yn amlygu’r gwahaniaethau o ran darpariaeth ar gyfer eich dau afiechyd ac yn
disgrifio’r ffactorau a all effeithio ar ganlyniad y triniaethau, gan archwilio rôl cefnogaeth broffesiynol
a/neu wirfoddol lle bo’n briodol.
Ar gyfer Band Marciau 3 mae angen i chi archwilio o leiaf dri ffactor a all effeithio ar ganlyniad
triniaethau’r ddau afiechyd. Mae angen cymharu’r gefnogaeth sydd ar gael, yn ogystal â’r triniaethau
sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol. Mae angen i chi gasglu gwybodaeth o sawl ffynhonnell wahanol
a gwneud cysylltiadau priodol â materion cysylltiedig â gwaith a phroblemau y deuir ar eu traws yn y
lleoliad a ddewiswyd gennych.
(AA3)
Rhan 4
Mae angen i chi werthuso’r strategaethau ar gyfer atal y ddau afiechyd a ddewiswyd gennych a’r
ffactorau a allai effeithio arnynt.
Ar gyfer Band Marciau 1 mae angen i chi nodi o leiaf un ffactor ar gyfer pob afiechyd a allai effeithio ar
ei achos a’i ddosbarthiad.
Ar gyfer Band Marciau 2 mae angen nodi dau ffactor, a’u cymharu ar gyfer y ddau afiechyd.
Ar gyfer Band Marciau 3 mae angen i’ch adroddiad nodi ac adolygu o leiaf dri ffactor a allai effeithio ar
ddosbarthiad y ddau afiechyd. Mae angen i chi gymharu a chyferbynnu’n glir yr afiechyd
trosglwyddadwy a’r un anhrosglwyddadwy.
(AA4)
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Brîff aseiniad enghreifftiol ar gyfer Uned 10: Defnyddio a deall ymchwil
Cefndir yr aseiniad
Nod yr aseiniad hwn yw caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ddulliau ymchwil
a’r broses o ymchwilio. Bydd myfyrwyr yn cwblhau prosiect ymchwil gan ddefnyddio data cynradd ac
eilaidd a fydd yn caniatáu iddynt gymhwyso’u gwybodaeth am y broses ymchwilio mewn modd
ymarferol. Dylai’r ymchwiliad drafod pwnc sy’n berthnasol i faes iechyd a gofal cymdeithasol.

Canlyniadau dysgu
Wedi cwblhau’r aseiniad hwn, bydd myfyrwyr wedi dod i ddeall:
•

nodau a defnydd ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

•

dulliau ymchwil

•

sut mae cynllunio, cynnal a gwerthuso prosiect ymchwil.

Brîff aseiniad
Bydd yr aseiniad ar gyfer yr uned hon ar ffurf adroddiad ysgrifenedig ar sail prosiect ymchwil a
gynlluniwyd ac a gyflawnwyd gennych. Dylai’r prosiect olygu eich bod yn casglu ac yn defnyddio data
cynradd ac eilaidd sy’n gysylltiedig â’ch cynnig ymchwil.
Dylai eich prosiect ymchwil fod yn berthnasol i un o’r lleoliadau defnyddwyr gwasanaeth a ganlyn:
•

iechyd

•

blynyddoedd cynnar (gofal ac addysg)

•

gofalu am bobl hŷn

•

unigolion ag anghenion penodol.

Gallwch ddewis seilio’ch prosiect ymchwil ar fater sy’n ymwneud ag un neu fwy o’r unedau yn eich
cymhwyster TAG Iechyd a Gofal Cymdeithasol, neu efallai byddwch yn dymuno ymchwilio i bwnc iechyd
neu ofal cymdeithasol arall sy’n berthnasol i un o’r lleoliadau defnyddwyr gwasanaeth a nodwyd uchod.
Dylai eich tystiolaeth ymchwil gynnwys eich cynnig ymchwil ac adroddiad ysgrifenedig sy’n dangos eich
dealltwriaeth o nodau’r ymchwil a’r fethodoleg ymchwil.
I’ch cynorthwyo i gwblhau’r aseiniad, rhennir y brîff aseiniad yn bedair is-adran. Caiff pob is-adran ei
fapio yn erbyn yr amcan asesu cyfatebol (AA).
O fewn eich aseiniad rhaid i chi drafod y pynciau a nodir yn yr adran ‘Yr hyn y mae angen i chi ei
ddysgu’ yn y fanyleb a rhaid i chi gysylltu’r wybodaeth hon yn eich aseiniad â’r ymchwil a ddewiswyd
gennych yn y lleoliad defnyddwyr gwasanaeth o’ch dewis.
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Rhan 1
Arddangos eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o fethodoleg ymchwil.
Dylech ddangos eich bod yn deall rôl ymchwil yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol a
ddewiswyd gennych ar gyfer eich ymchwil a sut mae canfyddiadau ymchwil yn effeithio ar
waith ymarferwyr iechyd/gofal cymdeithasol perthnasol.
Cyflwynwch adroddiad ar y cynnig ymchwil a ddewiswyd gennych, gan amlygu pwyntiau
allweddol methodoleg sy’n berthnasol i’r ymchwiliad a gynigir.
(AA1)
Rhan 2
Cymhwyswch eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r broses ymchwil drwy ddefnyddio
technegau a sgiliau perthnasol i gasglu data ymchwil gynradd ac eilaidd i’w ddefnyddio yn
eich ymchwiliad. Dylai eich casgliad o ymchwil eilaidd gynnwys adolygiad o’r llenyddiaeth
gefndir a ffynonellau gwybodaeth perthnasol i’r pwnc ymchwil a ddewiswyd gennych a
chwestiwn neu ddamcaniaeth ymchwil.
(AA2)
Rhan 3
Dadansoddwch y data ymchwil a gasglwyd gennych. Dylech ddod i gasgliadau clir, dilys a
rhesymedig ynghylch eich ymchwil ar sail y data a gasglwyd. I sicrhau marciau ym Mand
Marciau 3 bydd angen i chi gynhyrchu dadleuon ystyrlon i gynnal a chyfiawnhau eich
casgliadau.
(AA3)
Rhan 4
Gwerthuswch eich prosiect ymchwil a’r fethodoleg a ddefnyddiwyd gennych. Mae angen i
chi amlygu cryfderau, gwendidau a chanlyniadau eich ymchwiliad a dangos gwerthfawrogiad
o ddiben a phroses ymchwil yn y cyd-destun gwaith iechyd a gofal cymdeithasol a
ddewiswyd gennych.
Yn ogystal, ar gyfer Bandiau Marciau 2 a 3, bydd angen i chi gydnabod cyfyngiadau a
gwendidau'r data a gasglwyd gennych.
(AA4)
Adroddiad cyffredinol eich ymchwiliad fydd yn darparu ail ran y dystiolaeth ar gyfer AA1.
Mae angen i chi sicrhau bod yr adroddiad yn dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o’r broses
ymchwil a methodoleg ymchwil. Bydd hyd a lled yr wybodaeth a ddangosir yn yr adroddiad
yn berthnasol o ran y dyfarniad Band Marciau yn yr amcan asesu hwn.
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Brîff aseiniad enghreifftiol ar gyfer Uned 11: Materion cymdeithasol ac
anghenion lles
Cefndir yr aseiniad
Nod yr aseiniad hwn yw caniatáu i’r myfyrwyr gasglu gwybodaeth werthfawr am amrywiaeth o faterion
lles a chymdeithasol sy’n bodoli yn ein cymdeithas. Bydd myfyrwyr yn medru gwahaniaethu rhwng y
rheiny sydd wedi bodoli ers blynyddoedd lawer a’r rheiny sy’n gymharol newydd.
Mae hefyd yn ceisio paratoi’r myfyrwyr ar gyfer y rhain a materion eraill y byddant yn dod ar eu traws
yn y dyfodol fel gofalwyr proffesiynol.

Canlyniadau dysgu
Wedi cwblhau’r aseiniad hwn bydd myfyrwyr wedi dod i ddeall:
•

tarddiad materion cymdeithasol a lles

•

newid demograffig a materion lles cymdeithasol

•

materion cymdeithasol yn eu cyd-destun

•

ymateb y llywodraeth i faterion cymdeithasol ac anghenion lles.

Brîff aseiniad
Bydd yr asesiad ar gyfer yr uned hon yn cynnwys adroddiad ysgrifenedig ar fater cymdeithasol sydd o
ddiddordeb i chi.
Mae angen cymhwyso’r dystiolaeth a gyflwynwch i un o’r grwpiau canlynol o ddefnyddwyr gwasanaeth:
•

iechyd

•

blynyddoedd cynnar (gofal ac addysg)

•

gofalu am bobl hŷn

•

unigolion ag anghenion penodol.

I’ch cynorthwyo i gwblhau’r aseiniad, rhennir y brîff aseiniad yn bedair is-adran. Caiff pob is-adran ei
fapio yn erbyn yr amcan asesu cyfatebol (AA).
Rhan 1
Arddangos eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o darddiad y mater cymdeithasol neu les a
nodwyd.
Awgrymir cyfyngu i 200 o eiriau
Rhan 2
Cymhwyso’ch gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o newid demograffig i’r mater cymdeithasol
neu les a nodwyd gennych.
Awgrymir cyfyngu i 200 o eiriau
Rhan 3
Cynnal ymchwil gychwynnol ac eilaidd i nodi’r mater cymdeithasol neu les yn ei gyd-destun.
Awgrymir cyfyngu i 400-600 o eiriau
Rhan 4
Arfarnu sut mae’r llywodraeth wedi ymateb i’r materion cymdeithasol neu les a nodwyd.
Awgrymir cyfyngu i 400-600 o eiriau
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Unedau
Mae’r adrannau hyn yn edrych yn fwy manwl ar yr unedau, ac yn rhoi gwybodaeth ar y canlynol:
•

yr hyn y mae angen i athrawon fod yn gyfarwydd ag ef (manylion y fanyleb, tystiolaeth asesu a
gridiau)

•

meysydd allweddol i’w cynnwys

•

tabl yn cynnwys gweithgareddau, trefn gyflwyno awgrymedig ac adnoddau a awgrymir.

Mynegai i’r Unedau
Uned 1: Twf a Datblygiad Dynol
Uned 2: Cyfathrebu a gwerthoedd
Uned 3: Amgylcheddau gofal cadarnhaol
Uned 4: Agweddau cymdeithasol a dewisiadau ffordd o fyw
Uned 5: Gweithgareddau ar gyfer iechyd a lles
Uned 6: Iechyd cyhoeddus
Uned 7: Diwallu anghenion unigol
Uned 8: Hybu iechyd a lles
Uned 9: Archwilio afiechyd
Uned 10: Defnyddio a deall ymchwil
Uned 11: Materion cymdeithasol ac anghenion lles
Uned 12: Deall ymddygiad dynol
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Uned 1:

Twf a datblygiad dynol

Nodau’r uned
Prif nod yr uned hon yw helpu myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o batrymau twf a datblygiad a’r
ffactorau a all effeithio arnynt. Mae hyn yn bwysig gan fod ar ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol
angen sylfaen dda o wybodaeth er mwyn gweithio gyda phobl yn ystod pob cyfnod o’u bywydau.
Mae’r uned yn cychwyn drwy edrych ar gyfnodau bywyd yn eu tro a chaffaeliad sgiliau a galluoedd yn y
gwahanol feysydd datblygiad — corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol. Bydd y myfyriwr yn dod
i ddeall y gwahaniaeth rhwng twf a datblygiad a bod patrymau pendant ym mhob un o gyfnodau
gwahanol bywyd. Mae’r uned yn symud ymlaen i edrych ar yr ystod o ffactorau sy’n dylanwadu ar dwf a
datblygiad a hefyd y ffactorau hynny sy’n effeithio ar ein profiad o iechyd a lles. Bydd myfyrwyr yn dod
i ddeall y ddadl natur — magwraeth, wedi astudio pwysigrwydd cymharol ffactorau (profiad bywyd)
genetig ac amgylcheddol. Mae’r uned yn edrych ar y gwahanol ffyrdd o ddiffinio iechyd, ac yn
pwysleisio y gall bod yn iach olygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Edrychir ar hybu iechyd o safbwynt
ei nodau a’i ymagweddau. Anogir myfyrwyr i astudio enghreifftiau bywyd go iawn.
Yn y canllaw hwn i athrawon, rhennir yr uned hon yn 35 adran sy’n trafod tri phrif bwnc yr uned. Mae
awgrymiadau ar gyfer eu cyflwyno ac ar gyfer adnoddau. Mae 15 o weithgareddau, y mae tri ohonynt yn
gwestiynau diwedd pwnc ‘dull arholiad’, wedi’u seilio ar astudiaethau achos. Mae mwy o weithgareddau
ar gyfer pwnc cyntaf yr uned (1.1), i helpu cadarnhau’r wybodaeth honno fel bod gan y myfyrwyr
sylfaen gadarn ar gyfer astudio gweddill yr uned.

Pynciau’r uned
1.1: Cyfnodau bywyd ac agweddau ar dwf a datblygiad dynol
1.2: Ffactorau sy’n effeithio ar dwf a datblygiad
1.3: Hybu iechyd a lles
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1.1: Cyfnodau bywyd ac agweddau ar dwf a datblygiad dynol
Pwnc
1

Trosolwg o wahanol
gyfnodau bywyd

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Cyflwyno’r syniad ein bod yn symud drwy
wahanol gyfnodau wrth fynd yn hŷn. Dylai’r
myfyrwyr gynnig eu syniadau eu hunain
ynghylch pa gyfnodau dylai’r rhain fod.

•

Canlyniad dysgu — dylai myfyrwyr fedru enwi
cyfnodau bywyd a’r oedrannau priodol ar
gyfer pob cyfnod.

Adnoddau
Gweithgaredd 1

2

Babandod

•

Gallai’r myfyrwyr nodi’n unigol ar bapur rai o
nodweddion allweddol babandod, ar sail eu
profiad personol o faban. Wedyn gallent
drafod eu syniadau mewn parau neu grwpiau
ac adrodd yn ôl i’r dosbarth. Cyflwyno’r
syniad o normau a hefyd y syniad o
unigolyddiaeth.

Gweithgaredd 2

3

Plentyndod Cynnar

•

Cyflawni ymarferiad tebyg i’r un ar gyfer
babandod.

Gweithgaredd 2

4

Glasoed

•

Gallai’r myfyrwyr ddychmygu bod person
wedi glanio yma o blaned arall. Dylent geisio
esbonio wrth y bod arallfydol yma rai o brif
nodweddion pobl ifanc. Dylent feddwl mor
eang â phosib, heb ganolbwyntio ar
nodweddion corfforol yn unig.

Gweithgaredd 3

5

Oedolaeth gynnar

•

Mae’r ystod oedran yn eang iawn yma a
byddai’n ddefnyddiol petai’r myfyrwyr yn
meddwl am nodweddion sy’n gyffredin i
bawb yn y cyfnod hwn. Gallent nodi
digwyddiadau sy’n digwydd i’r rhan fwyaf o
bobl ee priodi, dyrchafiad yn y gwaith, cael
plant.

6

Canol oedolaeth

•

Gallai’r myfyrwyr gychwyn drwy drafod yr
hyn y maent yn ei ddeall wrth y term ‘canol
oed’. Gallent nodi rhai o’r prif nodweddion,
megis diwedd y misglwyf i fenywod.
Cyflwyno’r syniad o edrych yn ôl a hefyd
edrych ymlaen.

Gweithgaredd 4

7

Oedolaeth hwyr

•

Yn aml mae gan fyfyrwyr farn wahanol
ynghylch pryd mae’r cyfnod hwn yn dechrau.
Dylent feddwl am rywun maent yn eu
hadnabod sy’n perthyn i’r cyfnod hwn a
disgrifio sut berson ydyw, o ran golwg a’r
pethau mae'n eu gwneud. Gallent wedyn
ddisgrifio’u ‘person’ i weddill y dosbarth.
Dylai hyn ddarparu detholiad diddorol o
‘frasluniau cymeriad’ ac arwain ymlaen yn
dda i’r pwnc nesaf.

Gweithgaredd 5
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Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

8

Trosolwg o sgiliau a
galluoedd

•

Dylid cyflwyno’r myfyrwyr i ddatblygiad a’r
syniad ei fod yn wahanol i dwf. Bydd
mwyafrif y myfyrwyr yn gyfarwydd â
datblygiad corfforol. Gofynnwch iddynt a
allant feddwl am fathau eraill o ddatblygiad i
bobl. Rhowch eu syniadau ar y bwrdd, a’u
grwpio i’r pedwar prif faes — corfforol,
deallusol, emosiynol a chymdeithasol
(CDECh).

Gweithgaredd 6

9

Sgiliau corfforol

•

Mae’n bosib y bydd y myfyrwyr yn
ymwybodol bod sgiliau motor yn cyfeirio at
symudiadau. Cyflwynwch y gwahaniaeth
rhwng sgiliau motor bras (symudiadau aelod
cyfan) a sgiliau motor manwl (symudiadau lle
mae angen rheolaeth fanwl, fel arfer gan y
bysedd). Dylent ymchwilio i’r sgiliau motor
bras a manwl a gaiff eu caffael yn ystod
babandod (a phlentyndod cynnar). Yn achos
pob sgil, dylent nodi’r ystod oed pan gaiff ei
gaffael fel arfer. Dylid nodi sgiliau corfforol
ychwanegol a gaiff eu caffael yn ystod
cyfnodau eraill bywyd.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol a
bioleg
Mynediad i’r rhyngrwyd
Gweithgaredd 7

•

Wedyn gallai’r myfyrwyr edrych ar ddirywiad
nodweddion corfforol, yn enwedig yn
ddiweddarach yn ystod oedolaeth ee
cyhyrau’n crebachu, a diffyg dwysedd i’r
esgyrn. Dylid annog y myfyrwyr mwy galluog i
ymchwilio i esboniadau am ddirywiad eu
nodweddion corfforol.

10 Sgiliau deallusol

•

Dylid cyflwyno’r myfyrwyr i’r term gallu
gwybyddol. Er nad oes angen iddynt wybod
am ddamcaniaethwyr, byddai astudio
syniadau Piaget ar ddatblygiad gwybyddol o
fudd. Gofynnwch i’r myfyrwyr feddwl ym
mha ffyrdd maent yn dysgu orau. Trafodwch
gyda nhw bwysigrwydd cael rhywun i roi
arweiniad.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol a
seicoleg

11 Datblygiad emosiynol

•

Gallai’r myfyrwyr lunio rhestr o wahanol
ffyrdd pobl o ddangos emosiwn. Wedyn
dylent lunio tabl yn dangos gwahanol ffyrdd
pobl o ddangos emosiwn ar adegau gwahanol
o’u bywyd. Dylent fedru ateb cwestiwn,
megis sut a phryd mae baban yn dangos
emosiwn, a sut mae hyn yn wahanol i rywun
sy’n cyrraedd diwedd plentyndod neu’n
oedolyn ifanc.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol

•

Cyflwyno’r myfyrwyr i’r term ‘hunansyniad’.
Gofynnwch iddynt nodi rhai o fanteision
hunansyniad da. Gallent wedyn lunio rhestr o
rai o’r ffactorau a allai effeithio’n
gadarnhaol ac yn negyddol ar hunansyniad
rhywun.
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Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

12 Sgiliau cymdeithasol

•

Cyflwyno’r myfyrwyr i’r syniad o
gymdeithasoli. Gallent ddisgrifio gwahanol
ffyrdd pobl o ryngweithio â’i gilydd yng
ngwahanol gyfnodau bywyd. Gallent hefyd
lunio rhestr o’r bobl sydd bwysicaf i ni ym
mhob un o gyfnodau bywyd. Dylai’r myfyrwyr
mwy galluog fedru cynnig esboniadau am y
gwahaniaethau.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol

13 Crynodeb

•

Defnyddio’r astudiaeth achos a’r cwestiynau
i helpu paratoi myfyrwyr ar gyfer cwestiwn
arholiad ar gyfnodau bywyd ac agweddau ar
ddatblygiad dynol.

Gweithgaredd 8
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1.2: Ffactorau sy’n effeithio ar dwf a datblygiad
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

14 Ffactorau genetig

•

Sicrhau bod myfyrwyr yn gyfarwydd â’r
termau: cell, niwclews, cromosomau a
genynnau. Esbonio ein bod yn caffael
gwybodaeth enetig o’n dau riant. Gofynnwch
iddynt feddwl am nodweddion tebyg rhwng
rhieni a’u plant.

•

Annog myfyrwyr i feddwl am rai o’u
priodweddau eu hunain na ellir eu newid.
Gallent gael hyd i wybodaeth am bobl sy’n
newid ‘rhyw’. Eglurwch na fydd cenedl y
person yn newid (mae’r cromosom Y yn
golygu bod person yn wrywaidd).

Canllawiau adolygu
Gwyddoniaeth CA4
Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Gwybodaeth am
garyoteipiau pobl ag
annormaledd cromosom
(drwy chwilio ar y
rhyngrwyd neu o werslyfr
Bioleg).
Gweithgaredd 9

15 Ffactorau
amgylcheddol

•

Gallai myfyrwyr nodi ystyr y gair
‘amgylchedd’ iddyn nhw a chymharu eu
hatebion. Pwysleisiwch wrth y myfyrwyr fod
y gair ‘amgylchedd’ yma’n cael ei
ddefnyddio i gyfeirio at holl brofiadau bywyd
rhywun. Gallai’r myfyrwyr wedyn ailadrodd y
gweithgaredd cychwynnol ac wedyn cymharu
eu hatebion.

Fideos adolygu
Gwyddoniaeth CA4 am
ddylanwad cymharol
genynnau a’r amgylchedd
ar ein priodweddau.

16 Y ddadl natur —
magwraeth

•

Gallai’r myfyrwyr lunio rhestr o briodweddau
y maent yn tybio sydd yn llwyr o dan
reolaeth eu genynnau. Wedyn gallent drafod
a ydynt yn meddwl bod pwysau person dan
reolaeth eu genynnau neu eu hamgylchedd.
Dylai hyn ysgogi trafodaeth dda a gadael
iddynt weld bod peth amrywiaeth ym marn
pobl — eglurwch wrthynt mai dyma hanfod y
ddadl ‘natur - magwraeth’.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd
Gweithgaredd 10

•

Gallai myfyrwyr ymchwilio i astudiaethau
sy’n ceisio penderfynu a yw priodweddau’n
cael eu pennu’n enetig neu’n amgylcheddol.

•

Dylid cyflwyno myfyrwyr i’r syniad mai
ffactorau ffordd o fyw yw’r rheiny y gallant
ddylanwadu arnynt i ryw raddau. Gweld pa
ffactorau maent yn eu hawgrymu eu hunain.
Yma, mae angen i’r myfyrwyr fod yn
ymwybodol o ddiet, ymarfer corff, defnyddio
cyffuriau, alcohol ac ysmygu tybaco. Gallai
pob myfyriwr ymchwilio i o leiaf ddau o’r
rhain yn drwyadl, gan gynnwys y manteision
neu’r peryglon iechyd. Dylent gyflwyno’u
canfyddiadau i weddill y dosbarth. Dylai pob
myfyriwr wneud nodiadau ar bob cyflwyniad.
Wedyn gellid cynnal cwis neu brawf gyda’r
‘cyflwynydd’ yn cyfrannu rhai cwestiynau (ac
atebion) ar bynciau o ddewis i’r lleill.

17 Ffactorau ffordd o
fyw
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Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd
Gweithgaredd 11

35

Pwnc
18 Ffactorau
cymdeithasol

19 Ffactorau’r
amgylchedd ffisegol

20 Ffactorau seicolegol

21 Crynodeb

36

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Gallai myfyrwyr gyflwyno rhestr o’r gwahanol
fathau o bobl y maent yn rhyngweithio gyda
hwy. Cyflwynwch nhw i unrhyw un o’r
canlynol nad ydynt yn eu nodi — teulu,
ffrindiau, gwasanaethau iechyd, grwpiau
cymunedol. Gallent wedyn ystyried pryd
gallent ddod i gysylltiad â phob un o’r
grwpiau hyn.

•

Darganfod beth yw ystyr ‘dosbarth
cymdeithasol’ i’r myfyrwyr a pha ffactorau
sy’n pennu dosbarth cymdeithasol rhywun.

•

Gan ddibynnu ar gredoau diwylliannol
myfyrwyr y dosbarth, gallent nodi gwahanol
gredoau diwylliannol ac effaith rhai ohonynt
ar gymdeithas ee Catholigion ac atal
cenhedlu.

•

Gweld a all myfyrwyr nodi gwahanol fathau o
lygredd ee aer, dŵr a sŵn. Gallent ystyried
effeithiau aer a dŵr a lygrwyd ar ddatblygiad
corfforol. Gallent ymchwilio i achosion
penodol o lygredd, megis gollwng nwy
gwenwynig yn Bhopal yn yr India ym 1984.
Gallent ystyried effaith andwyol sŵn ar
gynifer o feysydd datblygiad gwahanol â
phosib.

•

Gallai myfyrwyr hefyd ystyried effeithiau
diweithdra, incwm, addysg a chymdogaeth
ddiogel ar wahanol feysydd datblygiad.
Gallent dynnu ar eu gwybodaeth bersonol
yma neu drafod gyda theulu a ffrindiau.

•

Edrych eto ar ‘hunansyniad’ ac ehangu i
‘hunan-barch’.

•

Gallai’r myfyrwyr feddwl am eu perthynas â
gwahanol bobl. Gallai’r myfyrwyr lunio rhestr
o agweddau cadarnhaol perthnasoedd a’u
hagweddau negyddol ac wedyn rhannu’r
syniadau hyn gydag eraill yn y dosbarth.
Gallai hyn ehangu i enghreifftiau o
berthnasoedd cadarnhaol a negyddol yng
nghyfnodau eraill bywyd. Gallent dynnu ar
brofiad teulu a ffrindiau yma.

•

Gallai myfyrwyr nodi ystyr ‘straen’ iddyn
nhw. Wedyn gallent ymchwilio i ystyr straen i
wahanol bobl a chofnodi enghreifftiau o’u
canfyddiadau.

•

Defnyddio’r astudiaeth achos a’r cwestiynau
i helpu paratoi’r myfyrwyr ar gyfer cwestiwn
arholiad ar ffactorau sy’n effeithio ar dwf a
datblygiad.

Adnoddau
Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd

Mynediad i’r rhyngrwyd
Teulu a ffrindiau

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Teulu a ffrindiau
Mynediad i’r rhyngrwyd

Gweithgaredd 12
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1.3: Hybu iechyd a lles
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

22 Beth yw ystyr bod yn
iach?

•

Gallai myfyrwyr gychwyn drwy feddwl am eu
diffiniadau eu hunain o ‘ystyr bod yn iach’.
Dylai hyn ddarparu amrywiaeth o atebion ac
ysgogi trafodaeth dda.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol

•

Dylai myfyrwyr hefyd ystyried y gwahaniaeth
rhwng iechyd a lles.

23 Diffiniad diffyg
afiechyd

•

Cyflwyno myfyrwyr i’r ymagwedd
feddygol/fiofeddygol at iechyd. Gallant
gyfweld â rhywun a fu yn yr ysbyty a gofyn
iddynt am eu profiad a sut roeddent yn
teimlo. Gallent hefyd ymchwilio i’r ‘model
meddygol’ ac ystyr hynny.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd

24 Diffiniad cyfannol

•

Gallai myfyrwyr gychwyn drwy ddarganfod
ystyr y gair ‘cyfannol’. Gallent gael hyd i
wybodaeth am Sefydliad Iechyd y Byd (WHO),
a luniodd ddiffiniad cyfannol yn gyntaf.
Dylent drafod rhai o fanteision ac
anfanteision y diffiniad hwn o’u cymharu â’r
diffiniad ‘diffyg afiechyd’.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd

25 Diffiniadau personol

•

Dylai myfyrwyr ystyried ystyr ‘iechyd da’ i
bobl mewn gwahanol gyfnodau bywyd ac
amgylchiadau. Gallai myfyrwyr gyfweld â
phobl a holi eu barn. Dylent wedyn drafod eu
canfyddiadau gyda gweddill y dosbarth —
dylai hyn ysgogi trafodaeth dda.

Ffrindiau a theulu
Mynediad i’r rhyngrwyd

26 Diffiniadau o salwch
ac afiechyd

•

Wedi meddwl am ystyr bod yn iach, dylai’r
myfyrwyr fod mewn sefyllfa i lunio rhai
diffiniadau o afiechyd a salwch. Dylent
feddwl am y gwahanol ffyrdd o ddosbarthu
afiechydon. Gallai myfyrwyr lunio rhestr o
wahanol afiechydon ac wedyn ceisio’u grwpio
mewn cynifer o wahanol ffyrdd â phosib.

27 Trosolwg o nodau
ymgyrchoedd hybu
iechyd

•

Fel man cychwyn ar gyfer astudio hybu
iechyd, gallai’r myfyrwyr lunio rhestr o’r
gwahanol ‘grwpiau budd’ sy’n cynnal
‘ymgyrchoedd hybu iechyd’. Dylent hefyd
ystyried pam mae’r ymgyrchoedd hyn yn
bodoli. Dylai’r myfyrwyr lunio’u rhestr eu
hunain o ddibenion gwahanol hybu iechyd,
a’u trafod gyda gweddill y dosbarth. Wedyn
dylent grwpio’u syniadau’n unol â thri phrif
nod y fanyleb.
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Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
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Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

28 Cynyddu
ymwybyddiaeth

•

Gallai myfyrwyr feddwl am wahanol ffyrdd o
roi gwybod i bobl am faterion iechyd. Gallent
feddwl am rai o’r ymgyrchoedd hybu iechyd
cyfredol, megis ‘golchi dwylo ar ôl mynd i’r
toiled’ neu ‘fwyta pum dogn o ffrwythau a
llysiau bob dydd’ a chynnal cyfweliadau gyda
phobl i weld a ydynt yn gwybod amdanynt a
sut. Dylai myfyrwyr geisio cyfweld â phobl
mewn cynifer o wahanol gyfnodau bywyd â
phosib.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Ffrindiau a theulu

29 Gwella ffitrwydd

•

Dylai myfyrwyr ddarganfod ystyr ffitrwydd.
Dylent ymchwilio i rai o’r ffyrdd o fesur
ffitrwydd. Wedyn gallai myfyrwyr fesur eu
ffitrwydd ei gilydd, gan ddefnyddio
dangosyddion megis pwls wrth orffwys, faint
o amser sy’n angenrheidiol i’r pwls
ddychwelyd i normal wedi ymarfer corff,
pwysedd gwaed, cyfaint anadlol.

Stopwats,
sphygmomanomedr,
spiromedr
Gweithgaredd 13

30 Atal salwch

•

Gallai myfyrwyr feddwl am yr ymadrodd,
‘mae atal yn well na gwella’.

•

Dylent ystyried manteision atal salwch yn
hytrach na thriniaeth, gan gynnwys y
manteision i gleifion a’r llywodraeth neu’r
gwasanaeth iechyd gwladol.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd
Siaradwyr, megis
ymwelydd iechyd

31 Hybu iechyd —
ymagweddau
gwahanol

•

Wedi ystyried gwahanol nodau ymgyrchoedd
hybu iechyd, dylai myfyrwyr yn awr ystyried
y gwahanol ymagweddau sy’n bosib.

32 Ymagwedd feddygol

•

Mae model meddygol hybu iechyd yn
canolbwyntio ar atal afiechyd. Bydd
myfyrwyr eisoes wedi sôn am fanteision
ataliaeth ym mhwnc 30, ond yma byddant yn
edrych ar rai enghreifftiau yn fanwl. Dylai
myfyrwyr ymchwilio i ymgyrch hybu iechyd,
megis annog pobl i fynychu clinig ‘dyn neu
fenyw iach’, cael ‘prawf ceg y groth’ neu
‘sgrinio’r fron’.

•

Dylai myfyrwyr hefyd gasglu gwybodaeth am
imiwneiddio, gweithredol a goddefol. Bydd
angen i fyfyrwyr ddeall gwrthgyrff - sut a
phryd maent yn cael eu cynhyrchu yn y corff
a sut maent yn ein hamddiffyn. Gallent
ymchwilio i amserlen imiwneiddio baban,
plentyn ifanc a pherson ifanc. Dylai myfyrwyr
fod yn ymwybodol o rai o’r pryderon
ynghylch imiwneiddio.

38

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd
Meddygfa leol
Ymwelydd iechyd
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Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

33 Ymagwedd addysgol

•

Yma, dylai myfyrwyr ganolbwyntio ar
addysgu pobl ynghylch ffyrdd mwy iach o
fyw. Gallent edrych ar ymgyrchoedd yn erbyn
ysmygu, peryglon pyliau yfed a diet gwael.
Gallai pob myfyriwr gasglu gwybodaeth a rhoi
cyflwyniad PowerPoint i weddill y grŵp.
Dylent ystyried a yw gwybod am y peryglon
yn ddigon i wneud i bobl newid eu ffordd o
fyw. Gallai myfyrwyr gynnal cyfweliadau
gyda phobl i gasglu gwybodaeth am hyn.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd
Taflenni o’r feddygfa leol

34 Ymagwedd
gymdeithasol

•

Mae’r ymagwedd hon yn edrych ar weithredu
gwleidyddol i newid yr amgylchedd ffisegol
neu gymdeithasol. Gallai myfyrwyr ymchwilio
i’r camau a gymerwyd i wahardd ysmygu
mewn mannau cyhoeddus fel enghraifft, a
sut mae hyn wedi datblygu dros y
blynyddoedd. Gallent gynnal cyfweliadau
gyda phobl sy’n ysmygu a phobl nad ydynt yn
ysmygu, a holi eu barn ar y mater.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd
Gweithgaredd 14

35 Crynodeb

•

Defnyddio’r astudiaeth achos a’r cwestiynau
i helpu paratoi myfyrwyr ar gyfer cwestiwn
arholiad ar hybu iechyd a lles.
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Gweithgaredd 1 — Pa mor dda rydych chi’n adnabod cyfnodau bywyd?
Mae angen i chi wybod:
•

yr enwau cywir am wahanol gyfnodau bywyd

•

ystod oed pob cyfnod bywyd

•

rhai o nodweddion allweddol pob cyfnod bywyd

(a) Yn y rhestrau a ganlyn rhowch gylch o amgylch yr enw cywir am bob cyfnod bywyd:
baban

plentyn

babandod

plentynnaidd

plentyndod cynnar plentyn bach

plentyn

dechrau plentyndod

glasoed

glaslanc

yr arddegau

llencyndod

(b) Cwblhewch y tabl isod i ddangos y chwe phrif gyfnod mewn bywyd a’r ystod oed ar gyfer pob un.
Nodwch un o brif nodweddion pob cyfnod bywyd.
Enw’r cyfnod bywyd

Ystod oed/blynyddoedd

Prif nodwedd y cyfnod
bywyd

0-2

oedolaeth gynnar
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Gweithgaredd 2 — Beth rydych chi’n ei gofio fwyaf am eich plentyn?
Mae hwn yn holiadur y gallech ei roi i bobl sy’n rhieni. Mae wedi’i lunio i ddweud wrthych rai o’r pethau
allweddol maent yn eu cofio am ddatblygiad eu mab neu eu merch pan oeddent yn fabanod neu’n blant
bach.
Dylech roi’r holiadur i rwng pedwar a chwech o bobl. Wedyn dylech ddadansoddi’r canlyniadau i weld a
oes nodweddion cyffredin yn eu hatebion.
Defnyddiwch y cwestiynau ar y daflen hon ac ychwanegwch eich cwestiynau pellach eich hun.
1

Faint o blant sydd gennych?

2

Faint o fechgyn?

3

Faint o ferched?

4

Nodwch ddau ddigwyddiad arwyddocaol a ddigwyddodd rhwng genedigaeth a dwy flwydd oed yn
eich plant.
1
2

5

Nodwch ddau ddigwyddiad arwyddocaol a ddigwyddodd rhwng dwy flwydd oed ac wyth yn eich plant
eich hun.
1
2

6

Eich cwestiwn.

7

Eich cwestiwn.

Trafodwch eich canlyniadau gyda’r myfyrwyr eraill yn eich dosbarth.
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Gweithgaredd 3 — Adnabod y person ifanc
(a) Edrychwch ar y datganiadau a ganlyn:
Rhowch rif 0, 1, 2 neu 3 yn erbyn pob datganiad, yn dibynnu pa mor berthnasol rydych chi’n teimlo
yw’r datganiad hwn i berson ifanc.
Ystyr 0 yw eich bod yn teimlo bod y datganiad yn bendant yn amherthnasol i berson ifanc.
Ystyr 1 yw eich bod yn teimlo y gallai’r datganiad fod yn berthnasol i berson ifanc.
Ystyr 2 yw eich bod yn teimlo bod y datganiad yn debygol o fod yn berthnasol i berson ifanc.
Ystyr 3 yw eich bod yn teimlo bod y datganiad yn bendant yn berthnasol i berson ifanc.
Datganiad

Rhif

Mae glasoed yn digwydd
Yr ystod oed yw 9–18 oed
Mae’r rhan fwyaf o bobl yn priodi yn ystod y
cyfnod bywyd hwn
Mae pobl yn rhyngweithio gyntaf gyda phobl
eraill
Mae’r misglwyf yn peidio
Dysgu sut i yrru car
Mae ffrindiau’n fwy pwysig na theulu
Mae dysgu’n dod i ben yn ystod y cyfnod bywyd
hwn
(b) Meddyliwch am ddau ddatganiad arall y byddech yn rhoi 2 neu 3 iddynt.
1
2

42
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Gweithgaredd 4 — Argyfwng canol oed
(a) Cyn i chi ddechrau ar brif ran y daflen waith yma, nodwch yr hyn rydych chi’n ei ddeall o’r term
‘argyfwng canol oed’.

(b) Trefnwch gyfweliad gydag o leiaf ddau berson sydd yng nghanol eu hoedolaeth (46-65 oed). Yn
ddelfrydol, dylai un fod yn ddyn ac un yn fenyw.
Gofynnwch y cwestiynau canlynol iddyn nhw:
(i)
beth yw ystyr y term ‘argyfwng canol oed’ i chi?
(ii) ydych chi neu ffrind wedi cael argyfwng canol oed?
(iii) os ydych chi neu’ch ffrind wedi cael argyfwng canol oed, allwch chi ddweud wrthyf i beth
oedd e?
(iv) ydych chi neu eich ffrind wedi dod dros yr argyfwng?
(v) os ydych chi neu eich ffrind wedi dod dros yr argyfwng, beth helpodd chi?
(vi) ydy’r argyfwng canol oed wedi’ch newid chi neu eich ffrind mewn unrhyw ffordd?
(c) Oedd yna wahaniaethau neu nodweddion tebyg yn yr ymatebion a gawsoch?

(ch) Pa mor debyg oedd eich dealltwriaeth gychwynnol o’r term ‘argyfwng canol oed’ i’r hyn glywsoch
chi gan bobl a atebodd eich holiadur?
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Gweithgaredd 5 — Cyfweld
Trefnwch gyfweliadau ar wahân gyda dau berson sydd yng nghyfnod oedolaeth hwyr eu bywyd. Ceisiwch
ddewis dau berson sy’n wahanol mewn cynifer o ffyrdd â phosib.
Lluniwch eich cwestiynau eich hun i ofyn. Cofiwch eich bod yn ceisio darganfod cymaint â phosib
amdanynt, a’u barn am eu bywydau, yn y gorffennol a’r presennol.
Dylech gyflwyno’ch canfyddiadau ar ffurf tabl fel bod modd i chi gymharu’r wybodaeth a gewch gan
eich dau berson mor glir â phosib.
Cwestiwn

44

Ateb Person 1

Ateb Person 2

Sylw ar y tebygrwydd
neu’r gwahaniaeth
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Gweithgaredd 6 — Twf neu ddatblygiad?
Edrychwch ar yr enghreifftiau a ganlyn a dweud a ydynt yn enghreifftiau o dyfiant, datblygiad neu’r
ddau.
(a) Cell unigol yn mynd yn fwy.
(b) Celloedd yn rhannu’n 2, yna’n 4, yna’n 8 — i gyd yn gelloedd tebyg.
(c) Cell yn gwahaniaethu i gell arbenigol, megis nerfgell.
(ch) Plentyn yn mynd yn dalach.
(d) Baban yn dechrau cerdded.
(dd) Plentyn ifanc yn dechrau dweud brawddegau byr.
(e) Merch ifanc yn dechrau’r misglwyf.
(f) Person canol oed yn ennill llawer o bwysau.
(ff) Tiwmor sy’n cynyddu mewn maint.
(g) Person hŷn yn dysgu defnyddio cyfrifiadur.
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Gweithgaredd 7 — Sgiliau motor — y ffeithiau bras!
Mae angen i chi wybod:
•

y gwahaniaeth rhwng sgil motor bras a sgil motor manwl

•

y prif sgiliau bras a motor yng ngwahanol gyfnodau bywyd, yn enwedig yn ystod babandod a
phlentyndod cynnar

•

sut mae nodweddion corfforol yn dirywio yn ddiweddarach mewn oedolaeth a medru trafod sut
gellir lleihau eu dirywiad.

(a) Rhowch y sgiliau motor a ganlyn yn nhrefn eu caffael, tua pha oedran byddai pob un yn cael ei
gaffael ac a yw’n sgil motor bras neu fanwl.
•

medru eistedd i fyny ar eu pen eu hun

•

medru eu bwydo eu hunain

•

medru clymu eu careiau eu hunain

•

medru dal pêl

•

medru dal eu pen i fyny eu hunain

•

medru cropian.

(b) Ar gyfer pob un o’r nodweddion corfforol a ganlyn, dywedwch sut maent yn dirywio yn
ddiweddarach mewn oedolaeth a beth y gellid ei wneud i leihau’r dirywiad.
•

cryfder cyhyrau

•

dwysedd esgyrn

•

golwg y llygaid.

(c) Dewch o hyd i unrhyw nodweddion eraill sy’n dirywio wrth i ni heneiddio. Efallai y byddwch chi’n ei
gael yn ddefnyddiol siarad â pherson hŷn.

46
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Gweithgaredd 8 — Cyfnodau bywyd ac agweddau ar dwf a datblygiad dynol
Astudiaeth achos
Mae Bruce yn wyth mis oed, ac mae’n tyfu ac yn datblygu o fewn y normau ar gyfer ei oed. Mae ganddo
chwaer hŷn sy’n 13 oed. Mae Hazel yn hoff iawn o’i brawd bach ac yn hoffi gofalu amdano. Mae hi’n
helpu i’w fwydo ac yn chwarae gydag ef. Mae ei rhieni, Bill ac Ann, sydd ill dau yn 34 oed, yn aml yn ei
chanmol ac yn dweud wrthi mor glyfar yw hi.
Angela yw mam-gu Bruce a Hazel. Mae hi’n 58 oed ac yn byw ar ei phen ei hun. Mae ganddi swydd
ddiddorol, ond mae hi’n llwyddo i weld Bruce a Hazel yn rheolaidd a hefyd i ymweld â’i ffrindiau
niferus.
(a) Nodwch gyfnodau bywyd yr holl bobl y soniwyd amdanynt yn y testun.

(5)
(b) Nodwch ddau sgil motor bras y bydd Bruce eisoes wedi’u caffael.

(2)
(c) Nodwch ddau sgil motor bras pellach y dylai Bruce eu caffael yn ei gyfnod bywyd presennol.

(2)
(ch) Disgrifiwch sgil motor manwl y bydd Bruce eisoes wedi’i gaffael.
(1)
(d) Enwch y term ar gyfer y newidiadau rhywiol eilaidd y mae Hazel yn eu profi.
(1)
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(e) Nodwch ddwy briodwedd rywiol eilaidd sy’n wahanol mewn bechgyn a merched.
(2)
(f) Nodwch ac esboniwch ddau faes yn natblygiad Hazel y gallai ei rhyngweithio gyda Bruce ddylanwadu
arnynt.

(4)
(ff) Esboniwch sut gallai ymddygiad Bill ac Ann ddylanwadu ar ddatblygiad emosiynol Hazel.

(2)
(g) Disgrifiwch ddau o’r newidiadau corfforol y bydd Angela wedi’u hwynebu yn ystod ei chyfnod oes.
1
2
(4)
(ng) Trafodwch sut gallai ei ffordd o fyw effeithio ar wahanol feysydd datblygiad Angela.

(6)
Cyfanswm 30 marc
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Gweithgaredd 9 — Syndrom Down
(a) Cyflwr genetig yw syndrom Down sy’n codi oherwydd cromosom ychwanegol yn safle 21. Dengys y
caryoteip y cromosomau o gell rhywun sydd â syndrom Down.

(i) Faint o gromosomau sydd gan y person
yma?

(ii) Beth yw’r nifer ‘normal’ o
gromosomau?

(iii) Esboniwch a yw’r person yma’n wryw
neu’n fenyw.

NODER Y CROMOSOM 21 YCHWANEGOL
(b) Dengys y graff yr achosion o syndrom Down mewn babanod a anwyd i famau o wahanol oedrannau.

0
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Gweithgaredd 10 — Astudiaethau gan ddefnyddio gefeilliaid unfath

(a) Sut mae astudio gefeilliaid unfath yn ein helpu i ddarganfod ai genynnau neu’r amgylchedd sy’n
penderfynu ar nodweddion?

(b) Dengys y tabl y gwahaniaethau cymedrig mewn rhai nodweddion corfforol rhwng parau o efeilliaid.
Gwahaniaeth
cymedrig o ran

Gefeilliaid unfath
a fagwyd ar
wahân

Gefeilliaid
unfath a fagwyd
gyda’i gilydd

Gefeilliaid o’r un rhyw, ond
heb fod yn unfath, a fagwyd
gyda’i gilydd

Taldra/cm

1.8

1.7

4.4

Mas/kg

4.8

2.0

4.9

Ar gyfer pob un o’r nodweddion yn y tabl, defnyddiwch y data i esbonio a yw’n cael ei reoli’n bennaf
gan enynnau neu’r amgylchedd.
Taldra

Mas
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Gweithgaredd 11 — Ydyn nhw’n yfed gormod?
Y terfyn wythnosol uchaf o alcohol a argymhellir yw 21 uned ar gyfer dynion ac 14 uned ar gyfer
menywod.
Uned o alcohol yw:
•

un gwydryn bach o win

•

hanner peint o gwrw cryfder canolig

• un mesur bach o wirodydd.
(a) Edrychwch ar bob un o’r datganiadau a ganlyn. Cyfrifwch nifer yr unedau mae pob person yn eu
hyfed mewn wythnos a dywedwch a yw’r person yn yfed o fewn terfynau diogel.
(i)
Menyw sy’n yfed un gwydryn bach o win bob nos.
(ii)

Dyn sy’n yfed un gwydryn bach o win bob nos, nos Lun i nos Wener, dau wydryn o win ar nos
Sadwrn, a dau wydryn o win ar nos Sul.

(iii)

Dyn nad yw’n yfed dim yn ystod yr wythnos, ond sy’n cael tri pheint o gwrw ar nos Wener, tri
pheint o gwrw ar nos Sadwrn a thri pheint o gwrw yn ogystal â dau wydryn bach o win ar nos
Sul.

(iv)

Menyw sy’n yfed tri gwydryn o win bob nos, nos Lun i nos Wener. Ar nos Sadwrn mae hi’n
mynd i’r dafarn ac yn yfed tri pheint o gwrw, a hefyd dri mesur bach o wirodydd. Ar ddydd Sul
dyw hi ddim yn yfed unrhyw alcohol.

(v)

Menyw sy’n yfed dau fesur o wirodydd bob nos, nos Lun i nos Wener. Bob dydd Sadwrn a dydd
Sul, mae hi’n cael tri gwydryn bach o win ac un mesur o wirodydd, gyda’i phryd bwyd.

(vi)

Dyn sy’n cael un peint o gwrw bob nos, ac wedyn dau wydryn bach o win a dau fesur o
wirodydd.

(vii) Menyw sy’n yfed un gwydryn bach o win bob nos. Mae hi hefyd yn mynd i’r dafarn bob nos
Wener a nos Sadwrn, a phob tro mae hi’n yfed chwe gwydryn o win a phedwar mesur o
wirodydd.
(viii) Menyw sy’n yfed pedwar gwydryn o win bob nos.
(b) Esboniwch ystyr pyliau yfed.

(c) Mae’r fenyw yn (a) (viii) yn yfed un uned yr wythnos yn fwy na’r fenyw yn (a) (vii). Esboniwch pam
mae’r fenyw yn (a) (vii) mewn mwy o berygl.
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Gweithgaredd 12 — Ffactorau sy’n effeithio ar dwf a datblygiad
Astudiaeth achos
Mae Betty yn 88 oed ac o’r farn ei bod mewn iechyd da. Mae’n berchen ar ei thŷ ei hun ac yn
gwneud ei holl siopa, coginio a glanhau ei hun. Mae’n disgrifio ei hun fel: ‘Hollol ffit: rwy bob
amser wedi mwynhau chwaraeon, beicio, a sglefrio a nofio a gymnasteg’. Mae hi’n dal i gerdded
llawer ac yn nofio unwaith yr wythnos gyda dosbarth nos. Mae hi hefyd wedi mynychu
dosbarthiadau gwaith coed a chrochenwaith. Nid yw ei chlyw cystal ag y byddai, ac mae ganddi
gymorth clyw gan y GIG. Cafodd hi hefyd gyfnod o olwg gwael cyn ei llawdriniaeth am
gataractau, ond ers y llawdriniaeth mae ei hyder i ddefnyddio’i chyfrifiadur wedi dychwelyd. Ei
hunig gŵyn ar hyn o bryd yw croen sy’n cosi, ond mae hi’n dweud ei bod hi’n gallu ymdopi â hyn
a’i bod hi’n ffodus mai dyna’r cyfan sy’n ei phoeni. Iddi hi, mae iechyd yn golygu medru dal ati
gyda’i gweithgareddau arferol. Athrawes oedd Betty, ac roedd hi’n mwynhau gweithio gyda
phlant. Dyw hi erioed wedi priodi, ac mae hi’n dweud y buasai’n siŵr o fod yn rhy annibynnol.
Mae hi’n amlwg yn cymryd cyfrifoldeb am ei bywyd ei hun.
(a) Nodwch ym mha gyfnod o’i hoes y mae Betty.
(1)
(b) Nodwch ddau ddarn o dystiolaeth sy’n dweud wrthym fod gan Betty agwedd gadarnhaol
at fywyd.
(2)
(c) Disgrifiwch yr hyn a olygir gan ddosbarth cymdeithasol. I ba ddosbarth cymdeithasol rydych chi’n
tybio bod Betty’n perthyn? Rhowch reswm am eich ateb.
(5)
(ch) Nodwch ddwy ffordd y mae Betty’n lleihau’r dirywiad yn ei datblygiad corfforol.
Esboniwch eich dewis o atebion.
(6)
(d) Trafodwch sut mae ffordd Betty o fyw yn effeithio ar ei datblygiad emosiynol a chymdeithasol
mewn modd cadarnhaol.
(6)
(dd) Esboniwch sut gall amgylchedd corfforol person effeithio ar eu datblygiad.
(10)
Cyfanswm 30 marc
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Gweithgaredd 13 — Pwy sydd fwyaf ffit?
Mae hwn yn weithgaredd ymarferol y gellid ei wneud naill ai mewn grwpiau bach neu gyda’r dosbarth
cyfan. Rydych yn mynd i ddarganfod pwy yw’r mwyaf ffit yn eich grŵp.
Bydd angen stopwatsys a spiromedr arnoch. Os nad oes gennych spiromedr, gallwch lunio’ch un eich
hun, fel yr un yn y diagram.

Calibrated plastic bottle — potel blastig wedi'i graddnodi
Mouth — Ceg Rubber tube — Tiwb rwber
Sink - sinc
•

Rydych yn mynd i gyflawni mesuriadau ar o leiaf dri pherson.

•

Rydych yn mynd i fesur pwls gorffwys pob person y funud dair gwaith. Po isaf yw cyfradd y pwls
wrth orffwys, mwyaf ffit yw’r person.

•

Rydych yn mynd i fesur cyfaint anadlol pob person dair gwaith, drwy ofyn iddynt gymryd anadl
ddofn ac wedyn anadlu allan mor llawn â phosib i mewn i’r tiwb rwber. Bydd cyfaint yr aer y maent
yn ei anadlu allan yn cymryd lle’r dŵr yn y jar. Po uchaf yw cyfaint anadlol ysgyfaint person, mwyaf
ffit y maent.

•

Cofnodwch eich canlyniadau mewn tabl ac ysgrifennu casgliadau.

•

Nawr rhowch gynnig ar y cwestiynau a ganlyn.

(a) Esboniwch pam mae’n bosib i ddau berson fod yr un mor ffit, ond meddu ar gyfaint anadlol
gwahanol. (Awgrym: meddyliwch am wahaniaethau eraill rhwng pobl)

(b) Sut gallech chi addasu’r ymchwiliad yma i gynnwys ymarfer corff a pha fesuriadau ychwanegol
gallech chi eu cymryd i roi mwy o wybodaeth am ffitrwydd?
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Gweithgaredd 14 — Hybu iechyd — pa agwedd?
Mae’r agweddau gwahanol at hybu iechyd yn cynnwys:
•

agwedd feddygol

•

agwedd addysgol

• agwedd gymdeithasol
(a) Gan edrych ar bob un o’r agweddau hyn yn ei thro, dywedwch, yn eich geiriau eich hun, beth yw
ystyr pob un.

(b) Edrychwch ar yr enghreifftiau a ganlyn ac esboniwch pa agwedd at hybu iechyd sy’n cael ei
defnyddio. Mewn rhai achosion, efallai byddwch yn tybio bod mwy nag un.
(i)
Imiwneiddio plentyn yn erbyn polio.
(ii)

Taflen am glefyd y galon mewn meddygfa.

(iii)

Clinig menywod iach.

(iv)

Hysbyseb ar y teledu am fwyta iogwrt braster isel.

(v)

Gwahardd ysmygu ar drenau.

(vi)

Sgrinio am ganser y fron.

(vii) Erthygl mewn cylchgrawn am rywun sydd wedi marw drwy gymryd gormod o gyffuriau.
(viii) Cŵn arogli mewn maes awyr yn chwilio am gyffuriau mewn bagiau.
(ix)

Swyddog heddlu yn siarad â dosbarth o fyfyrwyr mewn ysgol ynghylch peryglon cymryd
cyffuriau.

(x)

Hysbysebion yn erbyn yfed a gyrru ar y teledu, yn bennaf o amgylch y Nadolig.

(xi)

Mannau dim ysmygu ar wahân mewn bwytai.

(xii) Clinigau galw heibio mewn ysgol.
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Gweithgaredd 15 — Hybu iechyd a lles
Astudiaeth achos
Mae Neil yn 26 oed ac mae ei fam-gu, Elsie, yn 83 oed. Mae’r ddau ohonynt yn fodlon ac yn hapus
ac mae gan y ddau ohonynt lawer o ffrindiau da. Mae’r ddau ohonynt o’r farn eu bod yn iach. Mae
gan Neil swydd brysur fel cynorthwyydd gwerthiant, ond mae’n chwarae pêl-droed bob
penwythnos ac yn hyfforddi ddwywaith yr wythnos. Mae Elsie’n gallu gwneud ei holl waith tŷ a’i
siopa ei hun. Mae hi’n mynd i’r bingo bob wythnos gyda’i ffrindiau.
Mae tad Neil, Ed, yn 51 oed a thros ei bwysau. Mae’n gweithio oriau hir fel gyrrwr lori ac yn aml
yn gweithio goramser i ennill arian ychwanegol. Mae’n ysmygu dros 20 o sigaréts y dydd ac nid
yw’n gwneud unrhyw ymarfer corff. Yn ddiweddar, mae wedi teimlo’n anhwylus ac wedi cael
poen yn ei frest. Aeth i weld ei feddyg a ddywedodd wrtho fod ganddo bwysedd gwaed uchel ac y
dylai ystyried newid ei ffordd o fyw. Nid yw Ed yn gweld unrhyw beth o’i le gyda’i ffordd o fyw ar
hyn o bryd, ar wahân i’r ffaith yr hoffai ysmygu llai.
(a) Gellir diffinio iechyd mewn gwahanol ffyrdd. Rhowch ddwy ffordd wahanol o ddiffinio iechyd.
(2)
(b) Mae Neil ac Elsie’n teimlo eu bod yn iach.
(i) Disgrifiwch beth allai bod yn iach ei olygu i rywun o oed Neil.
(2)
(ii) Disgrifiwch beth allai bod yn iach ei olygu i rywun o oed Elsie.
(2)
(c) Nodwch ddau ddarn o dystiolaeth o’r wybodaeth a roddwyd sy’n dangos nad yw cyflwr corfforol Ed
yn ddelfrydol.
(2)
(ch) Gan ddefnyddio’r wybodaeth a roddwyd yn y testun, nodwch ac esbonio dau ffactor a allai
fod wedi cyfrannu at gyflwr corfforol presennol Ed.
(6)
(d) Gall fod nodau gwahanol i ymgyrchoedd hybu iechyd. Nodwch ddau o’r rhain.
(2)
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(dd) Mae un o’r agweddau at hybu iechyd yn canolbwyntio ar addysg.
(i)

O’r dystiolaeth a roddwyd, esboniwch fanteision defnyddio’r agwedd hon
gydag Ed.

(2)
(ii)

Disgrifiwch ddwy ffordd y gellid addysgu Ed am ffordd o fyw.

(4)
(e) Trafodwch sut gallai agweddau eraill at hybu iechyd fod o les i Ed.

(8)
Cyfanswm 30 marc
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Uned 2:

Cyfathrebu a Gwerthoedd

Nodau’r uned
Prif nod yr uned hon yw rhoi i’r myfyrwyr ddealltwriaeth o bwysigrwydd cyfathrebu a’r angen amdano
ym mhob gweithgaredd gofalgar, a hefyd y gwerthoedd sy’n ymwneud â gofal. Addysgir myfyrwyr am
sylfaen gwerthoedd gofal a throsglwyddo gwerthoedd drwy gyfathrebu. Gall y pynciau gymryd 1-4
wythnos i’w cyflwyno yn ôl yr angen a’r amser sydd ar gael.
Bydd yr uned hon yn cynnwys:
•

mathau gwahanol o gyfathrebu

•

rhyngweithio rhyngbersonol

•

rhwystrau i gyfathrebu effeithiol

•

strategaethau i oresgyn rhwystrau

•

sgiliau cyfathrebu a ddefnyddir 1:1 ac wrth ryngweithio â grwpiau

•

egwyddorion y sylfaen gwerthoedd gofal

•

myfyrio ar gredoau a gwerthoedd personol

•

cyfathrebu gwerthoedd.

Pynciau’r uned
2.1: Cyfathrebu
2.2: Sylfaen gwerthoedd gofal
2.3: Trosglwyddo gwerthoedd
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2.1: Cyfathrebu
Pwnc

Awgrym o gynllun cyflwyno

Adnoddau

1

•

Llafar ac ysgrifenedig.

•

Y myfyrwyr yn trafod y gwahaniaethau
rhwng iaith lafar ac ysgrifenedig.

•

Ffurfiol, anffurfiol a’r continwwm.

•

Nodi’r sefyllfaoedd lle defnyddir iaith
anffurfiol.

•

Trafod y sefyllfaoedd lle defnyddir iaith
ffurfiol.

Paragraff o ddigwyddiad
ysgrifenedig a thâp yn
disgrifio’r digwyddiad ar
lafar.
Copi o’r continwwm
anffurfiol i ffurfiol.
Siart troi ar gyfer tasgu
syniadau.

•

Cysylltiadau rhwng ffurfiol/anffurfiol a
llafar/ysgrifenedig.

•

Defnydd priodol o gywair iaith mewn
sefyllfaoedd gofal.

•

Chwarae rôl posib gan y myfyrwyr.

•

Archwilio enghreifftiau o iaith arwyddion a
Braille.

•

Cyflwyniad i Makaton.

•

Y myfyrwyr i arbrofi.

Gwahaniaethau
diwylliannol

•

Gwrando ar dapiau o acenion gwahanol.

•

Trafodaeth.

Tapiau o acenion
rhanbarthol, Asiaidd, ac
Affro-Garibïaidd

Cerddoriaeth, drama,
celf a chrefft

•

Y myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bach
ac yn nodi’r mathau o gyfathrebu sydd dan
sylw yn y celfyddydau creadigol.

Rhai lluniau, darn byr o
ddrama, darn o
gerddoriaeth.

•

Trafodaeth ddosbarth.

•

Y myfyrwyr yn cyfnewid gwybodaeth mewn
parau.

•

‘Sibrydion Tsieineaidd’

•

Trafod gwahanol ffurfiau ar gyfnewid
gwybodaeth.

•

Trafod problemau wrth gyfnewid
gwybodaeth.

•

Gwylio fideo o ran o Holby City neu
Casualty.

•

Nodi a thrafod sut mae perthnasoedd yn
cael eu hybu.

•

Nodi a thrafod sut cynigir cefnogaeth.

•

Archwilio sgiliau trafod ee colli-colli, ennillcolli ac ennill-ennill.

•

Trafod sut mae gweithio tuag ar sefyllfa
ennill-ennill.

•

Archwilio senarios.

2

3

4

5

6

7
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Ffurfiau iaith

Iaith Arwyddion a
Braille

Cyfnewid gwybodaeth

Hybu perthnasoedd a
chynnig cefnogaeth

Trafod

Makaton
Braille
Siaradwyr gwadd

Llyfrynnau, papurau
newydd, llythyron, e-byst

Fideo o Holby City neu
Casualty

Cyflwyno senarios ee mae
plentyn ifanc am gael
tegan mae plentyn arall
yn chwarae gydag ef,
mae person hŷn yn
gwrthod cymryd
meddyginiaeth.
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Pwnc
8

9

Technoleg weledol,
electronig ac arall

Gofod personol

10 Cynllun lleoliad

11 Iaith y corff

Awgrym o gynllun cyflwyno
•

Gallai’r myfyrwyr restru’r holl fathau
gwahanol o dechnoleg weledol, electronig
ac arall maent yn gwybod amdanynt.

•

Ar ffurf siart ar y siart troi, gallai’r
myfyrwyr nodi’r mathau o gyfathrebu sydd
dan sylw yn achos pob un.

•

Trafod gofod personol, effeithiau rhywun
yn bod yn rhy agos, ac yn bod yn rhy bell i
ffwrdd.

•

Fel uchod — y pellter rhwng siaradwyr.

•

Chwarae rôl ar gyfer sefyllfaoedd o’r fath.

•

Trafod gwahanol gynlluniau ee ochr yn
ochr, gyferbyn, 90 gradd, mewn cylch o
fewn grŵp neu mewn rhesi mewn sefyllfa
grŵp.

•

Chwarae rôl a thrafod teimladau am y
gwahanol gynlluniau.

•

Trafod y canlynol:
-

sut mae rhywun yn eistedd neu’n sefyll
ystum agored neu gaeedig i’r corff
agosrwydd (gweler uchod)
lluniau o fynegiant ar yr wyneb
cyswllt llygad — faint ac am ba hyd?
cyffwrdd â rhywun — peth cyswllt
corfforol
cyflwyniad personol — dillad, gwallt,
colur
ystumiau
symudiadau’r corff
tyndra’r corff ee bod yn stiff yn hytrach
nag wedi ymlacio
gwahaniaethau diwylliannol
chwarae rôl ar gyfer gwahanol fathau o
iaith y corff, gydag un pâr neu grŵp
bach yn llunio’r chwarae rôl, a grŵp
arall yn ei gyflawni (gallai hyn hefyd
fod yn ymarfer defnyddiol ar gyfer y
myfyrwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer y
rhyngweithio sy’n angenrheidiol ar
gyfer aseiniad yr uned hon).
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Adnoddau
Siart troi

Lluniau o fynegiant ar yr
wyneb.
Papurau newydd a
chylchgronau gyda lluniau
o bobl.
Defnyddio fideos fel
uchod i fyfyrwyr nodi
enghreifftiau o wahanol
fathau o iaith y corff.
Lluniau papur newydd o
ystumiau.
Siaradwyr gwadd.
Os defnyddir hwy i
ymarfer ar gyfer yr
aseiniad rhaid i’r
myfyrwyr chwarae rôl y
gofalwr ym mhob
chwarae rôl, a rhaid i’r
myfyrwyr eraill chwarae
rôl grŵp cleientiaid
perthnasol o un o’r
grwpiau defnyddwyr
gwasanaeth a
amlinellwyd yn y fanyleb.
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Pwnc

Awgrym o gynllun cyflwyno

Adnoddau

12 Sgiliau gwrando

•

Y myfyrwyr yn cymryd tro mewn parau i
ddweud wrth ei gilydd a gwrando ar beth
wnaeth y llall y noson gynt ar ôl y coleg
neu’r ysgol.

•

Trafod ystyr gwrando gweithgar.

•

Trafod a nodi’r canlynol o’r fideo:

Defnyddio fideos i nodi
enghreifftiau o wrando
gweithgar
Gwrando ar dapiau o
sgyrsiau
Defnyddio fideos i ddod o
hyd i enghreifftiau

-

-
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gwirio dealltwriaeth
gwrando adlewyrchol
aralleirio
rhoi awgrymiadau
gwrando’n astud neu beidio
derbyn gwybodaeth ac ymateb iddi
rhoi anogaeth
bod yn gyfeillgar
parchu hunaniaeth a’r ffurf ar
gyfarchiad a ddewiswyd ee ydych chi’n
hoffi cael eich galw’n Emma neu'n Miss
Price?
dangos parch
bod yn gynnes — sut mae’r llais, y corff
a mynegiant yr wyneb yn newid?
bod yn ddidwyll — sut olwg yw hynny?
dangos empathi — ac ystyr hynny
parchu distawrwydd — goblygiadau’r
ffaith nad yw rhywun am siarad
bod ar frys yn hytrach na rhoi amser.
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Pwnc
13 Defnydd o iaith
briodol

Awgrym o gynllun cyflwyno
•

Trafod cwestiynau agored a chaeedig a’r
gwahaniaethau rhyngddynt.

•

Nodi cwestiynau agored a chaeedig ar y
fideo.

•

Nodi’r canlynol o’r fideo a’u trafod:
-

14 Cynnal cyfrinachedd

eglurder
cyflymdra
tôn
traw
lefel sain

Adnoddau
Defnyddio fideos i nodi
enghreifftiau o wrando
gweithgar
Defnyddio fideos i ddod o
hyd i enghreifftiau
Siaradwyr gwadd

•

Trafod gwahanol gyweiriau — ee ydych
chi’n siarad yn yr un ffordd â’ch mam-gu ag
â’ch ffrind?

•

Trafod sut mae bod yn bendant heb fod yn
ymosodol.

•

Gwahaniaethau diwylliannol.

•

Trafod hunan-fonitro — gwrando arnoch
eich hunan a’ch gwylio’ch hunan, chwilio
am awgrymiadau gan bobl eraill, gwylio’u
hymateb.

•

Trafod senarios.

Senarios:
Rydych yn dweud wrth
eich mam am blentyn yn
y feithrinfa y mae
amheuaeth ei bod wedi
cael ei cham-drin. Mae
hi’n dweud wrth ei
ffrind, sy’n dweud wrth
rywun arall, ac mae hyn
yn cyrraedd mam y
plentyn.
Mae rhywun yn dweud
wrthych yn gyfrinachol
bod menyw oedrannus
wedi cael ei tharo a’i
chleisio gan ei mab. Beth
ddylech chi wneud?
Edrych am enghreifftiau
yn y fideo(s).

15 Adeiladu perthynas
broffesiynol gyda
defnyddwyr
gwasanaeth

•

Trafod sut mae bod yn ofalgar, ond heb
gysylltiad rhy bersonol

•

Trafod arwahanrwydd proffesiynol

16 Rhwystrau
amgylcheddol

•

Y myfyrwyr yn cerdded o amgylch y coleg
neu’r ysgol ac yn chwilio am rwystrau posib
i gyfathrebu effeithiol, ee sŵn, pethau sy’n
tynnu sylw neu’n torri ar draws, diffyg
preifatrwydd, goleuo, amharu ar ofod
personol.
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Pwnc

Awgrym o gynllun cyflwyno

Adnoddau

17 Rhwystrau
synhwyraidd

•

Trafod effeithiau nam ar y golwg a’r clyw.

Siaradwyr gwadd neu
ymweliadau posib

18 Rhwystrau
diwylliannol

•

Trafod gwahaniaethau iaith, dehongli
mynegiant, rhagdybiaethau, stereoteipiau,
systemau cred.

Siaradwyr gwadd

19 Trallod emosiynol

•

Y myfyrwyr yn myfyrio ar hyn.

20 Bod yn hunan-ganolog

•

Anwybyddu iaith gorfforol pobl eraill,
gorfodi’ch agenda eich hun, dadlwytho,
bod yn amddiffynnol ac yn nawddoglyd.

•

Chwarae rôl ( y myfyrwyr yn chwarae rôl
gofalwr sydd wedi dadlau gyda’i mam yn
mynd i weld menyw oedrannus. Nid yw’r
gofalwr ond am drafod beth sydd wedi
digwydd iddi hi, ac mae hi’n anwybyddu’r
arwyddion nad yw’r wraig oedrannus yn
hwylus).

21 Effeithiau bod yn swil
neu’n ymosodol

•

Trafodaeth gan y myfyrwyr.

22 Brys

•

Trafodaeth ar frys, peidio â rhoi amser i
berson arall, ceisio peidio ag ymddangos o
dan bwysau.

23 Diffyg
hunanymwybyddiaeth

•

Trafodaeth ar bwysigrwydd hunan-fonitro a
hunanymwybyddiaeth.

24 Cymhorthion
technolegol

•

Trafodaeth ar gymhorthion technegol i
oresgyn rhwystrau cyfathrebu.

Siaradwyr gwadd, a fydd
yn dod â’r math o
gymhorthion a ddefnyddir
gyda hwy, ee ar gyfer
clywed

25 Dehonglwyr,
cyfieithwyr ac
eiriolwyr

•

Diffinio rôl dehonglwyr, cyfieithwyr ac
eiriolwyr. Nodi’n glir y gwahaniaethau
rhyngddynt a’u manteision a’u
hanfanteision.

Siaradwyr gwadd ee
dehonglwr neu rywun o’r
gwasanaethau
cymdeithasol.

26 Defnyddio cyngor
arbenigol ar gyfer
anawsterau
cyfathrebu

•

Trafod gwahanol bersonél a allai fod yn
gysylltiedig â rhoi cyngor arbenigol.

Byddai siaradwyr gwadd
perthnasol megis
therapyddion lleferydd yn
ddefnyddiol yma.

27 Addasu’r amgylchedd

•

Gellid cynnwys hyn yn adran 26 ac, yn
ogystal â nodi rhwystrau posib, gallai
myfyrwyr drafod sut gellid addasu’r
amgylchedd i leihau rhwystrau, ee lleihau
sŵn.

28 Dealltwriaeth o
wahaniaeth
diwylliannol

•

Eto gellid cynnwys hyn yn adran 26.

29 Deall y tensiynau
rhwng credoau
personol a chredoau
pobl eraill

•

Trafodaethau — o bosib yng nghyswllt
siaradwyr gwadd.
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Siaradwyr gwadd
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Pwnc

Awgrym o gynllun cyflwyno

Adnoddau

30 Gwirio dealltwriaeth

•

Y myfyrwyr yn llunio rhestr o ffyrdd o wirio
dealltwriaeth ee Ydych chi? Ai dyma beth
hoffech chi gael? Ai dyma’r un?

31 Hunanymwybyddiaeth a’r
angen am wella
sgiliau personol

•

Y myfyrwyr yn gweithio mewn parau ac yn
rhestru’r sgiliau maent yn barnu y byddai
angen iddynt eu gwella wrth siarad â
phlentyn ifanc, person sy’n sâl neu berson
oedrannus.

•

Trafodaeth ar sgiliau a
hunanymwybyddiaeth.

•

Y grŵp yn ymgymryd â gweithgaredd gofalu
syml ee rhoddir un aelod o’r grŵp mewn
cadair olwyn. Mae ef/hi am fynd i’r
ffreutur i ginio ac mae angen i’r grŵp ei
helpu. Rhaid iddynt gynllunio, rheoli a dod
â’r dasg hon i ben gyda’i gilydd. Rhaid i’r
myfyrwyr gyfathrebu â’r cleient i
gynllunio, rheoli a dod â’r dasg hon i ben
gyda’i gilydd. Wedyn dylai’r grŵp fyfyrio,
gyda’r cleient, ar ba mor llwyddiannus
oedd y dasg, sut y trosglwyddwyd
gwerthoedd ar hyd y cyfathrebu, a sut
gallesid gwella’r cyfathrebu.

•

Mae’r grŵp wedyn yn dadansoddi sut yr
aethant ati gyda’r dasg o ran cynllunio,
rheoli a dod â hi i ben fel grŵp.

33 Y camau y gall
grwpiau fynd
trwyddynt

•

Dadansoddiad pellach o’r nodiadau siart
troi i archwilio camau megis ffurfio, tasgu,
safoni.

Nodiadau siart troi
Defnyddio’r llyfrgell i
gael gwybodaeth am
grwpiau ee Belbin, Bales.

34 Sgiliau rhoi anogaeth
i eraill

•

Archwilio’r nodiadau siart troi ymhellach:

Nodiadau siart troi

35 Inhibiting factors

•

Fel uchod ond gan chwilio am enghreifftiau
o sut y bu iddynt, neu y gallent fod wedi
amharu ar gyfathrebu’r grŵp drwy
ddominyddu, gweithredu fel pâr gydag un
person arall, blocio, siarad amherthnasol,
anwybyddu eraill ac anwybyddu
dymuniadau’r cleient, newid y pwnc,
defnyddio terminoleg anodd ei deall.

Nodiadau siart troi

36 Sgiliau trafod

•

Fel uchod, ond gan chwilio am
enghreifftiau o bryd cafwyd trafodaeth,
neu geisio cyngor a chymryd tro.

Nodiadau siart troi

32 Cynllunio, rheoli a
dod â gweithgaredd
grŵp i ben

-

Chwarae rôl posib —
gofalwr yn mynd i weld
menyw oedrannus.

Cadair olwyn
Siart troi

dylai’r grŵp nodi enghreifftiau o sut y
bu i bob un ohonynt annog eraill ee
drwy gynnwys eraill, eu parchu a
dangos eu bod yn gwerthfawrogi barn
eraill, neu ddatblygu cydlyniad y grŵp
mewn ffyrdd eraill.
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2.2: Sylfaen gwerthoedd gofal
Pwnc

Awgrym o gynllun cyflwyno

Adnoddau

37 Egwyddor
cydraddoldeb

•

Trafodaeth ar:
- egwyddor cydraddoldeb
- cysyniad goddefgarwch
- cylch anfantais
- hawliau moesol unigolion
- manteision amrywiaeth mewn
cymdeithas.

Chwilio ar y Rhyngrwyd
Defnyddio’r llyfrgell, y
ganolfan adnoddau dysgu

38 Mynd ati i hybu
egwyddorion y
sylfaen gwerthoedd
gofal

•

Bydd angen i fyfyrwyr nodi prif
egwyddorion y sylfaen gwerthoedd gofal
wrth ymdrin â chleientiaid yn y lleoliad a
ddewiswyd, gan gynnwys mynd ati i hybu:
- cydraddoldeb
- hawliau pobl
- parch at wahaniaethau, dewis a’r
elfennau a ffafrir gan eraill
- arfer anwahaniaethol gan barchu hil,
cred, rhyw, anabledd, diwylliant,
statws iechyd, gallu gwybyddol, iechyd
meddwl, cefndir troseddol, tarddle,
statws priodasol, rhywioldeb
- cyfrinachedd ac ymddiriedaeth ee
cofnodion, preifatrwydd wrth sgwrsio
- cefnogaeth ac eiriolaeth

Chwilio ar y Rhyngrwyd
Defnyddio’r llyfrgell neu’r
ganolfan adnoddau dysgu
Codau Ymarfer
Siartrau

39 Deddfwriaeth a
moeseg

•

Archwilio a thrafod deddfwriaeth cyfle
cyfartal a deddfwriaeth sy’n ymwneud â
chyfrinachedd.

•

Trafod cyfyng-gyngor moesol sy’n ymwneud
â chyfrinachedd ac ymddiriedaeth
(materion cyfoes perthnasol yn y
newyddion).

Chwilio ar y Rhyngrwyd,
defnyddio’r llyfrgell/y
ganolfan adnoddau dysgu.
Codau ymarfer a siarteri o
gartrefi gofal lleol,
ysgolion, ysbytai.
Papurau newydd

•

Archwilio a thrafod siarteri, codau ymarfer
a pholisïau sefydliadau gofal lleol.

•

Trafod effeithiau gwahaniaethu annheg ar
ymdeimlad person o les, hunan-barch a
hunanwerth.

•

Chwarae rôl senario — menyw hŷn yn mynd
i weld ei meddyg teulu, am nad yw hi’n
teimlo’n iach. Mae dyn iau yn cael mynd i
weld y meddyg o’i blaen, er bod ganddo
apwyntiad ar ei hôl. Sut rydych chi’n tybio
roedd y fenyw hŷn yn teimlo?

40 Effeithiau arfer
gwahaniaethol
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Pwnc

Awgrym o gynllun cyflwyno

Adnoddau

•

Trafodaeth ar y term ‘grymuso’.

•

Llunio rhestr o enghreifftiau lle caiff person
ei rymuso i wneud rhywbeth a rhestr o
enghreifftiau o ddibyniaeth ar eraill.

42 Effeithiau
anghydraddoldeb
mewn cymdeithas

•

Trafodaeth ar sut mae anghydraddoldeb yn
effeithio ar rai pobl mewn cymdeithas, ee:
- pobl anabl
- pobl hŷn
- pobl o dan anfantais
addysgol/economaidd
- pobl sydd ar y cyrion heb fynediad
hwylus i wasanaethau.

Senarios yn cynnwys
effeithiau methu â chael
mynediad i’r Rhyngrwyd,
byw mewn ardal wledig
anghysbell, bod heb
gymwysterau a methu â
chael swydd.

43 Stereoteipio a labelu

•

Trafodaeth ar sut gall stereoteipio a labelu
rhywun ee fel rhywun hŷn neu anabl, atal y
person rhag cael ei gydnabod fel unigolyn.

Papurau newydd

•

Dod o hyd i enghreifftiau mewn papurau
newydd o sut mae pobl hŷn yn gwneud
pethau annodweddiadol, ee rhedeg bwyty
yn 80 oed.

41 Grymuso
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Siart troi
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2.3: Trosglwyddo gwerthoedd
Pwnc

Awgrym o gynllun cyflwyno

Adnoddau

44 Credoau a rhagfarnau
personol

•

Gan weithio mewn parau ac wedyn fel
grŵp, nodi credoau a rhagfarnau holl
aelodau’r grŵp.

Siart troi

45 Yr angen am herio
ymddygiad
gwahaniaethol

•

Trafod pam a sut y dylid herio ymddygiad
gwahaniaethol gan eraill.

Astudiaeth achos — gweler
tudalen 67

46 Materion moeseg

•

Cydbwyso hawliau unigolion gyda hawliau
pobl eraill.

•

Trafod senarios.

•

Trafod materion perthnasol ee dylai un
baban farw er mwyn i un arall gael byw.

Rhoi senarios, ee mae
person hŷn yn hoffi gwylio
ffilmiau hwyr ar y teledu,
ond mae hyn yn amharu ar
y person yn yr ystafell
nesaf.
Papurau newydd

•

Nodi enghreifftiau o’r fideo o:

47 Cyfathrebu
gwerthoedd mewn
unrhyw sefyllfa
ofalgar

-

-

48 Gwella sut caiff
gwerthoedd eu
cyfathrebu
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fynd ati i sefydlu a chynnal
perthnasoedd
dod i adnabod y defnyddiwr
gwasanaeth mewn modd sensitif a
rhannu profiadau
dangos ymwybyddiaeth o anghenion
hybu hunaniaeth person mewn modd
cadarnhaol
parch at wahaniaethau unigol
parch at werth unigolion ym mhob
rhyngweithio
parch at werth unigolion ym mhob
rhyngweithiad gan gynnwys urddas
personol
ystyried dewis a’r hyn a ffafrir
annog annibyniaeth a chefnogaeth
cyfrinachedd gwybodaeth a thrafodaeth
canmoliaeth.

•

Gan ddefnyddio’r uchod, nodi enghreifftiau
pan na chafodd gwerth ei gyfathrebu.

•

Trafod sut gallasai’r cyfathrebu fod yn
well.

Defnyddio fideo ee
Casualty, Holby City.

Defnyddio fideo, ee
Casualty, Holby City.
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Gweithgaredd 1 — Cyfathrebu
Astudiaeth achos
Mae Gillian yn gweithio fel gofalwr mewn cartref i bobl sy’n oedolion hŷn.
Mae menyw hŷn newydd ddod i fyw yno ac mae hi’n mynd i’w gweld am y tro cyntaf yn y bore i’w
helpu i ymolchi, gwisgo a chael brecwast.
Mae’r fenyw yn amlwg yn anhapus. Mae hi’n Asiaidd, ac nid yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddi — nid
yw’n cael ei siarad gartref. Mae fel petai’n ceisio dweud wrth Gillian nad yw hi am fod yn y cartref
ond bod ei theulu wedi ei gorfodi i adael ei chartref ei hun. Maent wedi dweud wrthi ei bod hi’n rhy
hen i fod ar ei phen ei hun a’i bod hi’n niwsans.
Mae’r fenyw wedyn yn dweud wrthych nad yw hi am i chi ddweud wrth neb.

(a) Pa gamau dylai’r gofalwr eu cymryd yn yr achos hwn?
Mae cyfyng-gyngor moesol yma.

(b) Beth ddylai’r gofalwr ei hun ei wneud i rymuso’r defnyddiwr gwasanaeth?

(c) Sut gall hi gyfathrebu gwerth i’r defnyddiwr gwasanaeth?

(ch)Sut arall gellir helpu’r defnyddiwr gwasanaeth?
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Uned 3:

Amgylcheddau Gofal Cadarnhaol

Nodau’r uned
Prif nod yr uned hon yw caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu ymwybyddiaeth bod amgylcheddau gofal
cadarnhaol yn ddibynnol ar ymarferwyr sydd â dealltwriaeth gynhwysfawr o’r gymdeithas amrywiol
rydym yn byw ynddi, ac y gall hybu sylfaen gwerthoedd gofal wella cyfleoedd defnyddwyr gwasanaeth
i hygyrchu gwasanaethau.
Bydd myfyrwyr hefyd yn dod i ddeall bod gan sefydliadau a chymdeithas hefyd gyfrifoldeb i ddiogelu
ac amddiffyn hawliau’r rheiny sy’n ddiamddiffyn ac mai’r unig ffordd effeithiol o wneud hyn yw drwy
bolisi a deddfwriaeth.

Pynciau’r uned
3.1:
3.2:
3.3:
3.4:

Gwerthoedd a hawliau unigol
Rhwystrau i fynediad
Creu amgylchedd cadarnhaol
Sut mae cymdeithas yn hybu hawliau defnyddwyr gwasanaeth
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3.1: Gwerthoedd a hawliau unigol
Pwnc

Awgrym o gynllun cyflwyno

1

Diffiniad o’r term
‘cydraddoldeb’

•

Trafodaeth grŵp ac wedyn diffiniad
awdurdodol.

2

Egwyddorion
cydraddoldeb

•

Yr athro/athrawes i ddarparu egwyddorion
cydraddoldeb.

3

Ydym ni’n byw mewn
cymdeithas gydradd?

•

Trafodaeth yn canolbwyntio ar
anghydraddoldeb.

4

Yr angen am sylfaen
gwerthoedd gofal

•

Trafodaeth, ac wedyn yr athro/athrawes yn
darparu’r sylfaen gwerthoedd gofal i’r
myfyrwyr.

5

Elfennau’r sylfaen
gwerthoedd gofal

•

Ymarferion dosbarth ar bob un o’r
gwerthoedd a ganlyn:
- cyfathrebu effeithiol
- cyfrinachedd
- arfer anwahaniaethol
- grymuso
- parchu hawliau a hunaniaeth cleientiaid.

6

Polisïau a
gweithdrefnau
sefydliadol

•

Ymchwil myfyrwyr.

7

Ffyrdd o wneud iawn

•

Ffyrdd o wneud iawn:
- sefydliadol
- ombwdsmon
- tribiwnlys
- Y Comisiwn Cyfle Cyfartal (EOC)
- Y Comisiwn dros Gydraddoldeb Hiliol
(CRE) ayyb

•

Yr athro/athrawes i ddarparu diffiniad o’r
term ‘gwneud iawn’.

•

Trafodaeth ar bob term.

•

Ymchwil myfyrwyr i ddod o hyd i
asiantaethau sy’n darparu gwybodaeth am
wneud iawn.

•

Nodi rolau a chyfrifoldebau sefydliadau.
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Adnoddau
Gweithgaredd 1

Gweithgaredd 2

Gweithgareddau 3-7
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3.2: Rhwystrau i fynediad
Pwnc

Awgrym o gynllun cyflwyno

Adnoddau

8

Mathau o rwystrau

•

Ymarferiad dosbarth a thrafodaeth ar bob
math o rwystr:
- iaith
- sefydliadol
- emosiynol
- daearyddol/corfforol.

Gweithgareddau 8 a 9

9

Y grwpiau mwyaf
diamddiffyn

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes

Gweithgaredd 10

10 Effaith rhwystrau

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes

11 Diffiniadau

•

Diffiniadau o:
- wahaniaethu — uniongyrchol ac
anuniongyrchol
- labelu
- stereoteip.

•

Trafodaeth gyda gweithgaredd.

12 Sylfeini
gwahaniaethu

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes

Gweithgaredd 12

13 Sut mae
sefydliadau’n
goresgyn y fath
rwystrau

•

Ymchwil ar sut mae sefydliadau’n goresgyn
rhwystrau.

Gweithgaredd 12
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Gweithgaredd 11
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3.3: Creu amgylchedd cadarnhaol
Pwnc

Awgrym o gynllun cyflwyno

Adnoddau

14 Cymdeithasoli — beth
ydyw?

•

Trafodaeth — yr athro/athrawes i ddarparu
diffiniad awdurdodol.

Gweithgaredd 13

15 Sut mae ymarferwyr
gofal unigol yn hybu
amgylchedd gofal
cadarnhaol

•

Trafodaeth gan ddefnyddio dwy astudiaeth
achos

Gweithgaredd 14

16 Diwylliant sefydliadol
— beth ydyw?

•

Trafodaeth — yr athro/athrawes i ddarparu
diffiniad awdurdodol ac wedyn trafodaeth ar
bwysigrwydd hyn yng nghyd-destun
amgylcheddau gofal cadarnhaol.

Gweithgaredd 15

17 Polisïau sefydliadol

•

Ymchwil myfyrwyr a nodi polisïau.

18 Pwysigrwydd polisïau
wrth greu
amgylcheddau gofal
cadarnhaol

•

Trafodaeth — gan ddefnyddio astudiaethau
achos.
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Gweithgaredd 16
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3.4: Sut mae cymdeithas yn hybu hawliau defnyddwyr gwasanaeth
Pwnc
19 Deddfwriaeth

20 Gwneud iawn ffurfiau

Awgrym o gynllun cyflwyno
•

Deddfwriaeth:
- Deddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw
- Deddf/Gorchymyn Cysylltiadau Hiliol
- Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd
- Deddf Hawliau Dynol
- gwahaniaethu o dan y gyfraith.

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes
drwy ddarparu taflenni diffiniol ar bob darn o
ddeddfwriaeth.

•

Gwneud iawn — ffurfiau:
-

•

Adnoddau
Gweithgaredd 17

Gweithgaredd 18

sefydliadol
EOC, CRE, Y Comisiwn Cydraddoldeb, Y
Comisiwn Hawliau Dynol
tribiwnlys
ombwdsmon.

Y myfyrwyr i ymchwilio i bob un a rhoi
cyflwyniad ar eu rôl, eu swyddogaeth a’u
diben.
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Gweithgaredd 1 — Cydraddoldeb
Rhestrwch bum gair allweddol y byddech yn eu cysylltu â’r term ‘cydraddoldeb’.
1
2
3
4
5
Gan weithio mewn grwpiau bach, defnyddiwch y rhain a geiriau eraill i ddatblygu diffiniad o’r term
‘cydraddoldeb’.
Diffiniad o ‘gydraddoldeb’
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Gweithgaredd 2 - Anghydraddoldeb
Nodwch bum maes lle gall cymdeithas fod yn anghyfartal
1
2
3
4
5
Trafodwch oblygiadau hyn ar gyfer arfer gofal
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Gweithgaredd 3 — sylfaen gwerthoedd gofal 1
Sylfaen gwerthoedd gofal
Lluniwyd y gyfres hon o weithgareddau i helpu myfyrwyr i ddeall y term neu’r ymadrodd a hefyd i’w
gymhwyso’n ymarferol.
(a) Cyfrinachedd
Nodi gwybodaeth yr ydych yn ei dosbarthu:
•

yn rheolaidd

•

yn anaml

•

dim ond ar gais

(b) Nodwch ac esboniwch sut byddech yn teimlo pe bai gwybodaeth yr ydych yn ei dosbarthu’n anaml
neu ar gais yn unig yn dod yn wybodaeth gyhoeddus.
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Gweithgaredd 4 — Sylfaen gwerthoedd gofal 2
Sylfaen gwerthoedd gofal
Lluniwyd y gyfres hon o weithgareddau i helpu myfyrwyr i ddeall y term neu’r ymadrodd a hefyd i’w
gymhwyso’n ymarferol.
Cyfathrebu effeithiol
Mae Sarah’n newydd yn eich dosbarth. Mae eich athro/athrawes yn dweud wrthych fod gan Sarah
nam ar y clyw ac yn gofyn i chi nodi gwahanol ffyrdd o helpu Sarah i gadw i fyny gyda’i gwaith.
(a) Rhestrwch bum ffordd:
1
2
3
4
5
(b) Dewch o hyd i ddiffiniad o’r term ‘eiriolwr’.

(c) Nodwch eu rôl.
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Gweithgaredd 5 — Sylfaen gwerthoedd gofal 3
Sylfaen gwerthoedd gofal
Lluniwyd y gyfres hon o weithgareddau i helpu myfyrwyr i ddeall y term neu’r ymadrodd a hefyd i’w
gymhwyso’n ymarferol.
Arfer anwahaniaethol
Mae Bill a Ken yn rheolwyr cwmni peirianneg mawr. Yn ddiweddar buont yn cyfweld ymgeiswyr am
swydd farchnata. Clywyd y ddau ddyn yn trafod dau o’r ymgeiswyr:
Meddai Bill ‘Rwy’n credu dylai’r dyn gael y swydd, wedi’r cyfan, byddai’n ffitio mewn yn well na’r
fenyw achos bod e’n ddyn’. Atebodd Ken ‘Mae hynny braidd yn annheg. Roeddwn i’n meddwl bod y
fenyw’n fwy addas achos bod ganddi gymwysterau gwell a mwy o brofiad a dylai rhyw ddim cyfri beth
bynnag’.
Mewn grwpiau bach gwnewch sylwadau ar y senario yma.
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Gweithgaredd 6 — Sylfaen gwerthoedd gofal 4
Sylfaen gwerthoedd gofal
Lluniwyd y gyfres hon o weithgareddau i helpu myfyrwyr i ddeall y term neu’r ymadrodd a hefyd i’w
gymhwyso’n ymarferol.
Grymuso
Mae Elyna yn defnyddio canolfan ddydd; ychydig o Saesneg mae hi’n ei siarad ac mae ganddi
anawsterau dysgu. Ar ôl dod i’r ganolfan ddydd am chwe mis mae hi wedi syrffedu ar yr un
gweithgareddau bob wythnos; mae hi am esbonio hyn wrth y rheolwr ac yn gofyn i chi am help.
Sut gallwch chi helpu Elyna i ymarfer ei hawliau a’i grymuso?
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Gweithgaredd 7 — Sylfaen gwerthoedd gofal 5
Sylfaen gwerthoedd gofal
Lluniwyd y gyfres hon o weithgareddau i helpu myfyrwyr i ddeall y term neu’r ymadrodd a hefyd i’w
gymhwyso’n ymarferol.
Parch
Mae Mr Akhtar yn anhapus am ei fod yn teimlo ei fod yn cael ei sarhau. Oherwydd ei fod yn gorfforol
fregus ni all fynd i’r mosg bellach, ac ni threfnwyd i neb ei helpu. Ni wahoddwyd yr imam i ymweld
ag ef, er bod yr offeiriad a’r ficer lleol yn ymweld.
Beth sy’n bod ar y senario hwn a sut gellid ei wella?
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Gweithgaredd 8 — Atal mynediad
Disgrifiwch bum ffordd posib a allai atal cleient rhag cael mynediad i wasanaeth.
1

2

3

4

5
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Gweithgaredd 9 — Mathau o rwystrau
Gan ddefnyddio’r astudiaethau achos a gyflwynwyd, parwch y rhwystr a’r astudiaeth achos (cofiwch
gymysgu’r astudiaethau achos).
Rhwystrau:
•

iaith

•

sefydliadol

•

emosiynol

• daearyddol/corfforol.
Astudiaeth achos 1
Mae Lisa yn 21 oed, yn defnyddio cadair olwyn, a newydd orffen ei gradd mewn seicoleg. Mae wedi
mwynhau bywyd yn y brifysgol yn fawr ac wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd. Penderfynodd Lisa
a’i ffrindiau gorau, Aimee a Hannah, ddathlu diwedd eu cyfnod yn y brifysgol gyda pharti mawr mewn
clwb nos lleol. Wrth gyrraedd fe wnaethon nhw sylweddoli bod y disgo ar yr ail lawr, ac nad oedd lifft
nac unrhyw fath arall ar fynediad i ganiatáu i Lisa gyrraedd y llawr dawnsio. Fe wnaethon nhw
ymadael yn ddigalon.
Astudiaeth achos 2
Mae Alfred yn 53 oed ac wedi dioddef strôc. Mae wedi colli defnydd ei fraich a’i goes chwith ac wedi
mynd yn ymosodol iawn. Mae’n cael trafferth derbyn ei anabledd ac mae’n gwrthod unrhyw gymorth
gan ei deulu na gweithwyr proffesiynol.
Astudiaeth achos 3
Mae Juan wedi symud i’r Deyrnas Unedig o Bortwgal gyda’i wraig a dau blentyn ifanc. Maent wedi dod
o hyd i lety lleol ar rent ac mae Juan wedi dechrau gweithio mewn ffatri gig leol. Byddai’n hoffi
cofrestru ei blant mewn ysgol leol, ond nid yw ei Saesneg yn dda iawn, ac mae’n cael trafferth dod o
hyd i wybodaeth am yr ysgolion yn yr ardal.
Astudiaeth achos 4
Mae Martha yn 83 oed a, than yn ddiweddar, bu’n byw ar ei phen ei hun. Rai misoedd yn ôl syrthiodd
a thorri ei chlun chwith. Byddai Martha a’i theulu hoffi ei bod yn symud i gartref preswyl gerllaw, ond
ni all wneud hynny gan fod y cartref preswyl yn llawn, a bydd yn rhaid iddi aros nes bod lle ar gael.
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Gweithgaredd 10 — Gwrthod mynediad
Nodwch bum grŵp mewn cymdeithas sydd yn y perygl mwyaf o gael mynediad i wasanaethau wedi’i
wrthod iddynt.
1
2
3
4
5
Gan ddefnyddio’r penawdau a ganlyn, nodwch sut gallai rhwystrau o’r fath effeithio ar yr unigolyn.
Cymdeithasol

Emosiynol

Corfforol

Deallusol
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Gweithgaredd 11 - Gwahaniaethu
Darparwch enghreifftiau o’r termau a ganlyn:
•

gwahaniaethu uniongyrchol

•

gwahaniaethu anuniongyrchol

Nodwch a yw’r brawddegau a ganlyn yn:
•

wahaniaethol

•

labelu

•

stereoteipio.

Nid yw pobl anabl yn medru cyfranogi’n llawn a chyfartal mewn cymdeithas.

Yn y cartref mae lle’r fenyw.

Mae pob person hŷn â gwallt gwyn ac yn anghofus.

Esboniwch eich atebion
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Gweithgaredd 12 - Sylfeini
(a) Mewn grwpiau bach trafodwch ddelweddau a rhagfarnau pobl ynghylch y grwpiau a ganlyn:
•

grwpiau sydd â rhyw neu dueddfryd rhywiol gwahanol

•

lleiafrifoedd hiliol, gan gynnwys teithwyr

•

crefyddau gwahanol

•

gwahanol grwpiau oedran

•

grwpiau o wahanol ddosbarth cymdeithasol

•

pobl ag anableddau.

(b) Rhowch eich syniadau ar siart troi a’u crynhoi.

(c) Oes unrhyw beth yn gyffredin ganddynt? (anghywir, gwahaniaethol)

(ch) Sut gellid eu defnyddio i hybu arfer gofal da? (hyfforddiant, addysg etc)
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Gweithgaredd 13 - Cymdeithasoli
(a) Tasgwch syniadau mewn grwpiau bach ar y term ‘diwylliant’.

(b) Beth sy’n dylanwadu ar ein diwylliant?

(c) Dangoswch y dylanwadau a ganlyn a chanfod faint ohonynt sy’n dylanwadu ar y myfyriwr:
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•

hanes

•

traddodiad

•

crefydd

•

hil

•

dosbarth/cast

•

teulu

•

rhyw

•

oed

•

economeg

•

ffordd o fyw

•

sefydliad/gwaith
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Gweithgaredd 14 — Hybu gofal cadarnhaol
Darllenwch bob astudiaeth achos a nodi p’un sy’n hybu gofal cadarnhaol, gan esbonio pam.
Astudiaeth achos A
Mae Oakdene yn gartref preswyl a nyrsio mawr. Mae wedi bod ar agor ers chwe blynedd. Ar hyn o
bryd mae 48 o drigolion yn byw yn Oakdene yn barhaol. Mae rheolwr y cartref yn brysur dros ben ac
ychydig amser sydd ganddo i wrando ar bryderon y staff na’r trigolion.
Mae’r staff yn Oakdene yn ymdrechu’n galed i ddarparu gofal da, ond hi chânt hyfforddiant nac offer
digonol. Gwelwyd enghraifft o hyn rai wythnosau’n ôl pan lithrodd un o’r trigolion a chwympo
oherwydd dŵr yn yr ystafell ymolchi. Nid adroddwyd am y digwyddiad hwn na’i nodi yn y llyfr
damweiniau. Ar ben hyn, gellir clywed y staff yn siarad yng nghefnau’r trigolion yn aml. Mae rhai
trigolion yn mynd yn rhwystredig ac yn ddig iawn am gael eu hanwybyddu drwy’r amser.
Astudiaeth achos B
Agorodd cartref preswyl a nyrsio’r Willows chwe mis yn ôl. Mae ym mherchnogaeth ac o dan reolaeth
Mrs Potts, a fu’n nyrs. Mae’r Willows yn cael ei redeg a’i drefnu’n dda iawn. Rhoddwyd gweithiwr
allweddol i bob un o’r trigolion, a datblygir cynllun gofal ar gyfer pob unigolyn. Ar ben hynny, gall
fforwm y trigolion ddod â materion at sylw’r staff a sicrhau eu bod yn derbyn sylw. Mae’r staff yn
Willows wedi’u hyfforddi’n dda ac mae llawer o’r cynorthwywyr gofal ar hyn o bryd yn cwblhau
cymhwyster NVQ Lefel 2 neu 3. Ar ben hyn, mae Mrs Potts yn manteisio ar y cyfle i ddarparu
hyfforddiant ar gyfer y staff ei hunan.
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Gweithgaredd 15 — Diwylliant sefydliadol
Esboniwch y ffactorau canlynol a allai effeithio ar ddiwylliant sefydliad:
1

maint

2

hanes

3

strwythur

4

adnoddau

5

rheolaeth
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Gweithgaredd 16 — Hybu amgylchedd mwy cadarnhaol
Gan ddefnyddio astudiaeth achos o Weithgaredd 14, nodwch bolisïau y gellid eu cyflwyno i hybu
amgylchedd gofal mwy cadarnhaol ar draws y meysydd a ganlyn:
1 cyfrinachedd

2

iechyd a diogelwch

3

cyfle cyfartal

4

datgelu camarfer

5

eiriolaeth

6

hyfforddiant
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Gweithgaredd 17 - Deddfwriaeth
(a) Gan ddefnyddio un darn o ddeddfwriaeth neu fwy nodwch lle mae hawliau wedi cael eu hybu neu
eu cyflawni.

(b) Nodwch sefyllfaoedd lle gellir peidio â chyflawni hawliau er bod deddfwriaeth ar gael.

Enghreifftiau:
•

diffyg adnoddau/amgylchedd/mynediad priodol

•

diffyg staffio priodol

•

materion economaidd

•

gwybodaeth a dealltwriaeth y gweithiwr gofal neu’r defnyddiwr gwasanaeth

•

gwahaniaethu.

Dylai myfyrwyr fod yn ymwybodol bod:
•

gan weithwyr gofal gyfrifoldeb i hybu hawliau

•

angen i’r gweithiwr gofal weithredu os yw’n sylweddoli nad yw hawliau’n cael eu cyflawni.
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Gweithgaredd 18 - Ymchwil
Dylai myfyrwyr wneud eu hymchwil eu hunain i nodi lle gellir cael hyd i wybodaeth am
ddeddfwriaeth, siartrau a chanllawiau y tu mewn a’r tu allan i’r gweithle.
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Uned 4:

Agweddau Cymdeithasol a Dewisiadau Ffordd o Fyw

Nodau’r uned
Prif nod yr uned hon yw bod y myfyrwyr yn casglu gwybodaeth ac yn dod i ddeall pwysigrwydd
ffactorau cymdeithasol ym maes arfer iechyd a gofal cymdeithasol effeithiol. Bydd myfyrwyr yn
datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o sut gall ffactorau cymdeithasol effeithio ar ddefnyddwyr
gwasanaeth, a sut mae’r ffactorau hyn yn cael effaith ar arfer gofal.
Bydd hyn yn cynnwys:
•

y gwahanol ddewisiadau mae pobl yn eu gwneud o ran ffordd o fyw, a’r digwyddiadau maent yn
eu profi yn ystod eu bywyd sy’n effeithio ar eu hiechyd a’u lles

•

y ffactorau cymdeithasol gwahanol sy’n gallu effeithio ar iechyd a lles

•

sut cyflawnir arfer gofal effeithiol drwy ofal o ansawdd uchel — y berthynas rhwng gweithwyr
proffesiynol a defnyddwyr gwasanaeth

•

sylfaen gwerthoedd gofal a sut caiff ei hyrwyddo gan ymarferwyr gofal yn eu hymwneud â
defnyddwyr gwasanaeth mewn cyd-destunau gwaith.

Pynciau’r uned
4.1: Dewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau cwrs bywyd
4.2: Ffactorau cymdeithasol sy’n effeithio ar iechyd a lles
4.3: Y berthynas rhwng gweithwyr gofal proffesiynol a defnyddwyr gwasanaeth
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4.1:Dewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau cwrs bywyd
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

1

Cyflwyniad i’r uned

•

Crynodeb bras o’r uned:
- dewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau
cwrs bywyd
- ffactorau cymdeithasol sy’n effeithio ar
iechyd a lles
- y berthynas rhwng gweithwyr
proffesiynol gofal a defnyddwyr
gwasanaeth

Copi o fanyleb yr uned

2

Dewisiadau ffordd o
fyw a digwyddiadau
cwrs bywyd

•

Trafod a chytuno ar ddiffiniadau o
ddewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau
cwrs bywyd

•

Mewn grwpiau nodi’r gwahaniaethau rhwng
dewisiadau ffordd o fyw a nodi/rhestru
enghreifftiau o bob un

Papur siart troi/
OHT/bwrdd gwyn
rhyngweithiol ar gyfer
adborth

•

Mewn grwpiau, y myfyrwyr yn nodi ffactorau
cadarnhaol sy’n dylanwadu ar iechyd a lles,
ee diet cytbwys, ymarfer rheolaidd,
gweithgareddau hamdden, adnoddau
ariannol digonol, perthnasoedd cefnogol.

•

Y myfyrwyr yn llunio siart yn nodi’r amser a
dreulir yn bwyta, yn cysgu, yn y coleg neu’r
ysgol, yn y gwaith, yn ymarfer corff, yn
ymlacio ac ati yn ystod y tridiau diwethaf,
gan gadw cyfrif o 24 awr ym mhob diwrnod.

•

Gall myfyrwyr gyflwyno hyn ar ffurf siart
cylch neu ddyddiadur.

•

Y myfyrwyr i drafod gyda phartner a yw hyn
yn gydbwysedd iach o weithgareddau, gan
nodi newidiadau a fyddai’n cyfrannu at
ffordd fwy iach o fyw.

•

Nodi a disgrifio’r elfennau allweddol mewn
diet cytbwys (bydd hyn yn waith adolygu i
lawer o fyfyrwyr). Gallai taflen yn cefnogi
darlith ryngweithiol fod yn ddull addas.

•

Nodi’r gwahaniaethau penodol o ran
gofynion diet ar adegau gwahanol mewn
bywyd, ee beichiogrwydd, plant ifanc,
glasoed, henaint.

3

4
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Y myfyrwyr i nodi’r
dewisiadau ffordd o
fyw sy’n gwneud
cyfraniad cadarnhaol
at iechyd a lles

Diet iach

Siart troi/OHT
Bwrdd gwyn
rhyngweithiol ar gyfer
adborth

Gwerslyfr iechyd a gofal
cymdeithasol
Gweithgaredd 1
Y Rhyngrwyd
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Pwnc
5

6

7

8

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Y myfyrwyr i ymchwilio a nodi anghenion diet
crefyddau a grwpiau diwylliannol penodol ee
Mwslimiaid, Hindŵiaid, Siciaid, Bwdhyddion
ac Iddewon, a phobl ag anableddau penodol
ee diabetes, pobl â symudiadau cyfyngedig,
clefyd coeliag.

•

Pob myfyriwr i fod yn gyfrifol am un maes er
mwyn cyfrannu at lyfryn y dosbarth.

•

Y myfyrwyr i nodi dewisiadau ffordd o fyw a
allai beryglu iechyd a lles ee ysmygu, diet
amhriodol, camddefnyddio alcohol,
camddefnyddio cyffuriau, gormod o straen.

•

Mewn grwpiau heb fod yn fwy na thri y
myfyrwyr i ymchwilio i’r materion hyn gan
ddarparu digon o wybodaeth gefndir i drafod
goblygiadau’r dewisiadau ffordd o fyw hyn o
ran iechyd a lles. Pob grŵp i goladu eu
gwybodaeth ar ddwy ochr A4 sydd i’w
cynnwys yn llyfryn gwybodaeth y dosbarth. Y
dosbarth i gytuno ar arddull tŷ.

•

Y myfyrwyr i nodi gwasanaethau gofal a allai
gefnogi pobl i newid yr arferion hyn.

Nodi digwyddiadau
cwrs bywyd sy’n
dylanwadu ar iechyd
a lles

•

Mewn grwpiau y myfyrwyr yn nodi
digwyddiadau cwrs bywyd a all effeithio ar
iechyd a lles.

•

Dosbarthu’r digwyddiadau hyn yn rhai
rhagweladwy neu anrhagweladwy.

Dylanwad newid —
digwyddiadau y gellir
eu rhagweld ac na
ellir eu rhagweld yng
nghwrs bywyd

•

Gall rhai digwyddiadau bywyd achosi newid
yn ein barn amdanom ein hunain — ein
hunansyniad ee dechrau yn y coleg, mynd ar
leoliad, dechrau gweithio, priodi, ysgaru.

•

Gall rhai digwyddiadau bywyd arwain at:
- ymdeimlad o golled
- teimlad o ansicrwydd
- adnoddau sylweddol i ddatrys pethau —
amser, arian, egni
- angen dysgu pethau newydd.

•

Y myfyrwyr i ystyried yn unigol, o ran y
model hwn, un digwyddiad bywyd, naill ai un
rhagweladwy neu anrhagweladwy, a
achosodd newid yn eu hunansyniad.

•

Gwahodd myfyrwyr, os ydynt yn barod i
wneud, i rannu hyn gyda’r grŵp.

Gofynion diet
diwylliannol a
chrefyddol

Peryglon i iechyd a
lles
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Adnoddau
Ymchwil yn y llyfrgell ac
ar y Rhyngrwyd

Ymchwil yn y llyfrgell ac
ar y Rhyngrwyd

Papur siart troi/OHT/
Bwrdd gwyn
rhyngweithiol ar gyfer
adborth
Cefnogaeth athro/
athrawes yn y gwaith
unigol
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Pwnc
9

Digwyddiadau
rhagweladwy

10 Digwyddiadau
anrhagweladwy

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Gan ddefnyddio’r model a gyflwynwyd, y
myfyrwyr i drafod canlyniadau corfforol,
cymdeithasol, emosiynol a deallusol tebygol
digwyddiadau bywyd rhagweladwy ee:
- dechrau yn yr ysgol
- priodi/cael partner
- dechrau gwaith
- ymddeol.

•

Llunio arddangosfa siart troi ar y wal neu
ddefnyddio’r bwrdd gwyn rhyngweithiol i
gyflwyno’r prif ganfyddiadau i’r dosbarth.

•

Yr holl fyfyrwyr i gofnodi’r prif bwyntiau y
cytunwyd arnynt ym mhob grŵp.

•

Mewn grwpiau trafod canlyniadau newid
anrhagweladwy ee:
- diswyddo
- ysgaru
- teulu’n ymddatod
- digartrefedd.

•
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Adnoddau
Papur siart troi/OHT/
Bwrdd gwyn
rhyngweithiol ar gyfer
adborth

Papur siart troi/OHT/
Bwrdd gwyn
rhyngweithiol ar gyfer
adborth

Cymharu’r canlyniadau gyda chanlyniadau'r
newidiadau rhagweladwy.
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4.2: Ffactorau cymdeithasol sy’n effeithio ar iechyd a lles
Pwnc
11 Cyflwyniad i haenau
cymdeithas

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Cyflwyniad byr gan yr athro/athrawes i
haenau cymdeithas, ee system castiau,
ffiwdaliaeth, dosbarth cymdeithasol.

•

Y myfyrwyr i nodi ffactorau cymdeithasol a
all effeithio ar iechyd a lles ee incwm,
swydd, tai.

•

Y myfyrwyr i benderfynu i ba ddosbarth
cymdeithasol maent yn perthyn a’i nodi ar
ddarn o bapur.

•

Cyflwyniad i ddosbarth cymdeithasol —
diffiniadau o ddosbarth cymdeithasol.
- Karl Marx
- Cofrestrydd Cyffredinol
- Dosbarthiad economaidd gymdeithasol
Ystadegau Gwladol.

•

Adnoddau
Taflen ar y system
castiau
Dosbarthiadau
economaidd
gymdeithasol Ystadegau
Gwladol a’r Cofrestrydd
Cyffredinol

Y myfyrwyr i gymharu hyn â’i hunanddosbarthiad a nodi gwahaniaethau ac
anawsterau.

12 Dehongli ystadegau
swyddogol

•

Gan ddefnyddio ystadegau swyddogol, ee
cyfraddau marwolaeth babanod, hyd oes
disgwyliedig, data cyflawniad addysgol, y
grwpiau i nodi rhesymau pam y dylai
gwahaniaethau fodoli rhwng dosbarthiadau
cymdeithasol.

Ystadegau swyddogol ee
tueddiadau cymdeithasol

13 Tlodi — anawsterau
diffinio

•

Y myfyrwyr i lunio rhestr o eitemau y
byddent yn teimlo bod pobl a oedd hebddynt
yn dlawd. Cymharu rhestrau.

•

Y myfyrwyr yn diffinio tlodi’n unigol.

•

Cyflwyno termau allweddol:

Papur siart troi/OHT/
Bwrdd gwyn
rhyngweithiol ar gyfer
adborth
Darlith fach gyda thaflen

14 Eithrio cymdeithasol

tlodi absoliwt
tlodi cymharol
tlodi cynradd ac eilaidd
cylch amddifadedd.

•

Cyflwyniad byr gan yr athro/athrawes ar yr
uned eithrio cymdeithasol.

•

Cytuno ar ddiffiniad o eithrio cymdeithasol.

•

Nodi ffactorau a all arwain at eithrio
cymdeithasol.
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Gwefan yr Uned Eithrio
Cymdeithasol
www.socialexclusion.
gov.uk
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Pwnc
15 Gwahaniaethau
diwylliannol

16 Grwpiau lleiafrifoedd
ethnig a mynediad i
wasanaethau — arfer
gofal

17 Deddf Cysylltiadau
Hiliol
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Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Mae Prydain yn gymdeithas amlhiliol —
cynhaliwch arolwg yn y grŵp i ganfod pa
gyfran o’r boblogaeth sydd o darddiad AffroGaribïaidd yn eu barn hwy.

•

Cymharwch hyn â’r ffigurau cyfredol go
iawn.

•

Mewn grwpiau bach nodwch y ffactorau
canlynol a gysylltir ag Iddewiaeth, Siciaeth,
Hindŵaeth ac Islam:
- crefydd
- diwylliant bwyd
- strwythur y teulu

•

Paratoi taflen yn llawn gwybodaeth i’w
rhannu gydag aelodau eraill y dosbarth.

•

Dychmygwch eich bod yn deulu sy’n mudo i
ddiwylliant gwahanol, trafodwch mewn
grwpiau i ba raddau byddech yn barod i
newid. Trafodwch wahaniaethau crefyddol,
ffordd o fwyta, eich syniadau am briodi a
magu plant. Fyddech chi’n chwilio am bobl
eraill â’r un cefndir â chi neu a fyddech chi’n
mynd ati i fyw a chymdeithasu gyda’ch
cymuned newydd.

•

Bwydo’r prif sylwadau’n ôl i weddill y grŵp.

•

Mewn pedwar grŵp trafod y strategaethau y
gellid eu defnyddio i sicrhau bod pobl o bob
grŵp ethnig yn cael croeso mewn:
- meithrinfa
- cartref i’r henoed
- ysgol neu goleg
- canolfan ddydd i bobl ag anableddau.

•

Cyflwyniad i:
-

Ddeddf Cysylltiadau Hiliol
gwahaniaethu uniongyrchol
gwahaniaethu anuniongyrchol
aflonyddu hiliol.

•

Y myfyrwyr i ddarparu enghreifftiau i:
- Wirio dealltwriaeth.

•

Rôl y Comisiwn dros Gydraddoldeb Hiliol
(CRE).

Adnoddau
Data’r cyfrifiad neu
ddata poblogaeth arall
cyfredol

Papur siart troi/OHT/
Bwrdd gwyn
rhyngweithiol ar gyfer
adborth

Power point/sleidiau
OHT
Cyhoeddiadau’r
Comisiwn Cydraddoldeb
Hiliol (CRE)
Taflen ar gyfer
enghreifftiau myfyrwyr
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Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

•

Cyflwyniad i Ddeddf Gwahaniaethu ar sail
Rhyw er mwyn dangos ei bod yn debyg o ran
strwythur a gofynion i’r Ddeddf
Cydraddoldeb Hiliol.

•

Rôl y Comisiwn Cyfle Cyfartal.

19 Effeithiolrwydd
deddfwriaeth o ran
sicrhau hawliau
cyfartal

•

Fel dosbarth, a chyda chefnogaeth yr
athro/athrawes, y myfyrwyr i werthuso
effeithiolrwydd deddfwriaeth o ran gwella
sefyllfa grwpiau o dan anfantais:
- nodi ym mha ffyrdd mae deddfwriaeth
wedi gwella hawliau menywod yn
effeithiol
- nodi ym mha ffyrdd na fu’n effeithiol
- pwyso a mesur y dystiolaeth gyda’r nod o
ddod i gasgliad.

Cefnogaeth
athro/athrawes
Papur siart troi/OHT/
Bwrdd gwyn
rhyngweithiol i gofnodi’n
glir y prif bwyntiau a
wnaed

20 Rhwystrau i hygyrchu
gwasanaethau iechyd
a gofal

•

Y myfyrwyr, mewn grwpiau, i nodi rhesymau
pam gall rhai grwpiau fod o dan anfantais
wrth hygyrchu gwasanaethau iechyd a gofal.

Cefnogaeth
athro/athrawes wrth
sefydlu’r gweithgaredd
Papur siart troi/OHT/
Bwrdd gwyn
rhyngweithiol ar gyfer
adborth

21 Mynediad grwpiau o
dan anfantais i
wasanaethau

•

Y myfyrwyr i drafod rhesymau pam y gall fod
anawsterau wrth hygyrchu gwasanaethau
cymdeithasol a chael lles yn eu sgîl.

18 Gwahaniaethu ar sail
rhyw
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Sleidiau PowerPoint/OHT
Cyhoeddiadau’r CCC
Taflen ar gyfer
enghreifftiau’r myfyrwyr
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4.3: Y berthynas rhwng gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr gwasanaeth
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

•

Cytuno ar ddiffiniad o stereoteipio

•

Trafod mewn grwpiau y delweddau
stereoteip o grwpiau penodol ee:
- menywod
- dynion
- teithwyr
- pobl y stryd
- pobl ddi-waith
- yr henoed

•

Nodi sut gall y stereoteipiau hyn effeithio
ar iechyd a lles y grwpiau hyn.

23 Sylfaen gwerthoedd
gofal

•

Ailedrych ar y sylfaen gwerthoedd gofal neu
ei chyflwyno:
- hybu arfer anwahaniaethol
- cynnal cyfrinachedd gwybodaeth
- hybu a chefnogi hawliau’r unigolyn i
urddas, annibyniaeth, dewis a iechyd a
diogelwch
- cydnabod credoau personol yr unigolyn
a’i hunaniaeth
- cefnogi unigolion drwy gyfathrebu
effeithiol.

Taflen — sylfaen
gwerthoedd gofal.
Mewn pum grŵp ar wahân
trafodwch i ba raddau
mae’r coleg/ysgol/
canolfan hyfforddi/
ysbyty lle rydych chi’n
astudio’n rhoi
gwerthoedd ac
egwyddorion y sylfaen
gwerthoedd gofal ar
waith yn y gwasanaeth a
ddarperir.

24 Diffinio ymrymuso a
nodi ffyrdd y gall
gofalwyr rymuso
cleientiaid

•

Diffinio cwestiynau ac atebion ymrymuso,
ac yna darparu diffiniadau cytunedig.

•

Trafod mewn parau pam mae’n bwysig
grymuso cleientiaid. Adrodd yn ôl ar un
canlyniad yr un.

Papur siart troi/OHT/
Bwrdd gwyn
rhyngweithiol ar gyfer
adborth

•

Trafod mewn parau gwahanol ganlyniadau
dirymuso. Adrodd yn ôl ar un canlyniad yr
un.

•

Mewn grwpiau y myfyrwyr i nodi ffyrdd y
gall gofalwyr rymuso cleientiaid mewn
amrywiaeth o leoliadau gofal, ee:
- cartrefi preswyl i’r henoed
- canolfannau dydd ar gyfer pobl ag
anableddau
- lloches i fenywod
- meithrinfeydd.

•

Cofnodi’r syniadau ar bapur mawr fel
arddangosfa ddosbarth.

22 Stereoteipio
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Papur siart troi/OHT/
Bwrdd gwyn
rhyngweithiol ar gyfer
adborth
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Pwnc
25 Hunansyniad

26 Hunan-barch

27 Sesiwn grynhoi

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Diffinio hunansyniad (adolygu rhan
gynharach o’r uned). Holi ac ateb i’r
dosbarth ac wedyn cytuno ar ddiffiniad.

•

Llunio diagram corryn o drafodaeth y
dosbarth ar y ffactorau cyffredinol a fydd
yn dylanwadu ar hunansyniad, gan gynnwys
teulu, ffrindiau a’r cyfryngau.

•

Y myfyrwyr i ystyried a gwneud nodiadau ar
y dylanwadau pwysig ar ddatblygiad eu
hunansyniad.

•

Eu hannog i rannu rhai o’u myfyrdodau.

•

Diffinio hunan-barch. Sesiwn holi ac ateb i’r
dosbarth ac wedyn cytuno ar ddiffiniad.

•

Trafod mewn grwpiau sut gellir cynnal
hunan-barch myfyrwyr yn eu dosbarth.

•

Ystyried yn yr un grwpiau sut gellid gwella
hunan-barch eu cleientiaid mewn ystod o
leoliadau gofal.

•

Cefnogi’r myfyrwyr mewn gweithgaredd
adolygu. Annog y myfyrwyr i werthuso, gan
ddefnyddio’r cysyniadau a gyflwynwyd yn
yr adran hon, i ba raddau mae’r
gwasanaeth a ddarperir yn eu lleoliad yn
troi o amgylch y defnyddiwr gwasanaeth.
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Adnoddau
Papur siart troi/OHT/
Bwrdd gwyn
rhyngweithiol ar gyfer
adborth

Papur siart troi/OHT/
Bwrdd gwyn
rhyngweithiol ar gyfer
adborth
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Gweithgaredd 1 — Dyddiadau bwyta
1
2
3
4

Cadwch gofnod dros dri diwrnod o bopeth y byddwch yn ei fwyta a’i yfed.
Gofynnwch i berson hŷn sydd wedi ymddeol wneud yr un peth.
Nodwch yr elfennau tebyg a gwahanol rhwng y ddau batrwm bwyta.
Awgrymwch ffyrdd y gellid gwella un neu’r ddau ddiet i gyfrannu at ffordd iach o fyw.
Byddwch mor onest a chywir ag y gallwch. Cofiwch gynnwys byrbrydau yn ogystal â bwyd a geir ar
adegau prydau penodol.
Efallai y byddwch am ddefnyddio siart i gofnodi’r patrwm bwyta.

Diwrnod
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Amser

Eitemau bwyd a diod
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Gweithgaredd 2 - Gwahaniaethu
Mae meithrinfa wedi agor mewn ardal ddifreintiedig o ddinas fawr. Mae Matthew, sy’n 25 oed, wedi
gwneud cais am swydd fel cynorthwyydd meithrinfa. Mae ganddo gymhwyster Lefel 3 yn y
blynyddoedd cynnar a chryn brofiad fel gweithiwr gofal plant. Mae’n credu iddo fod yn aflwyddiannus
o bosib am fod y rheolwyr yn awyddus i benodi menyw.
(a) Trafodwch y materion hyn mewn grwpiau ac wedyn ysgrifennu adroddiadau unigol sy’n mynd i’r
afael â’r cwestiynau a osodwyd:

1

Pa ddeddfwriaeth fyddai’n amddiffyn Matthew rhag gwahaniaethu ar sail rhyw?

2

Trafodwch fanteision penodi dyn ifanc i’r swydd o safbwynt y plant yn y feithrinfa.

3

Gwerthuswch pa mor effeithiol y bu deddfwriaeth o ran amddiffyn pobl rhag gwahaniaethu yn
y gweithle.

(b) Mae’r feithrinfa mewn ardal amlddiwylliannol o’r ddinas.
Nodwch ac esbonio strategaethau y gall y rheolwyr a’r staff eu defnyddio i sicrhau bod pobl o bob
rhan o’r gymuned yn cael croeso.
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Gweithgaredd 3 - Grymuso
Mae Mr a Mrs Brothers yn symud i gartref gofal preswyl i’r henoed. Maent yn annibynnol ac yn eu
llawn bwyll, ond bellach yn fregus iawn.
Tasg 1
Ysgrifennwch grynodeb o’r sylfaen gwerthoedd gofal ar ffurf taflen syml a fyddai’n glir ac yn
ddefnyddiol i Mr a Mrs Brothers. Rhowch enghreifftiau o sut dylent ddisgwyl derbyn gofal.
Cyflwynwch y daflen ar ffurf dogfen Word.
Tasg 2
Disgrifiwch ym mha ffyrdd y gall y gweithwyr gofal sicrhau bod Mr a Mrs Brothers yn teimlo wedi’u
grymuso yn eu cartref newydd a’u bod yn cadw eu hunan-barch.
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Gweithgaredd 4 — Diwallu anghenion
Astudiaeth achos
Mae Peter ac Aziz yn mynychu canolfan ddydd newydd ar gyfer oedolion ifanc ag anableddau. Yn y
ganolfan mae staff a chleientiaid o dros 10 o wahanol grwpiau diwylliannol gwahanol, gan gynnwys
pobl o ddiwylliannau Islamaidd, Siciaid, Hindŵiaid, Iddewon, Rastaffariaid, a ffoaduriaid o Somalia.
Mae’r ganolfan fel arfer ar agor o 10am i 3.30pm. Mae symudedd cyfyngedig gan y rhan fwyaf o’r
cleientiaid ac mae rhai’n defnyddio cadair olwyn yn y ganolfan. Mae Aziz a Paul am drefnu grŵp
cleientiaid i gynrychioli barn y defnyddwyr.
Rhan A
Gan weithio’n unigol, cwblhewch y pedair tasg a ganlyn:
1

Nodwch a disgrifiwch ddau fodd y gall staff sicrhau bod anghenion diwylliannol cleientiaid yn cael
eu diwallu.
(i) nodi’r modd y gellir diwallu anghenion diwylliannol:

Disgrifiad

(ii) nodi’r modd y gellir diwallu anghenion diwylliannol:

Disgrifiad
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2

Nodwch ddau fodd y gall staff sicrhau bod anghenion cymdeithasol cleientiaid yn
diwallu.
(i) nodi’r modd y gellir diwallu anghenion cymdeithasol:

cael eu

Disgrifiad

(ii) nodi’r modd y gellir diwallu anghenion cymdeithasol:

Disgrifiad

3

Nodwch ddau fodd y gall staff sicrhau bod anghenion emosiynol cleientiaid yn cael eu diwallu.
(i) nodi’r modd y gellir diwallu anghenion emosiynol:

Disgrifiad

(ii) nodi’r modd y gellir diwallu anghenion emosiynol:

Disgrifiad
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4

Nodwch bedwar modd y gall staff sicrhau bod anghenion deallusol cleientiaid yn
diwallu.
(i) nodi’r modd y gellir diwallu anghenion deallusol:

cael eu

Disgrifiad

(ii) nodi’r modd y gellir diwallu anghenion deallusol:

Disgrifiad

(iii) nodi’r modd y gellir diwallu anghenion deallusol:

Disgrifiad

(iv) nodi’r modd y gellir diwallu anghenion deallusol:

Disgrifiad
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Rhan B
Gan weithio mewn parau neu grwpiau bach cytunwch ar raglen bum niwrnod ar gyfer y trigolion a
fydd yn cyfrannu at ffordd iach o fyw.
Ystyriwch y ffactorau cymdeithasol, emosiynol, corfforol a deallusol a fydd yn effeithio ar eu hiechyd
a’u lles. Hefyd, ystyriwch faterion sy’n ymwneud â grymuso a hunan-barch cleientiaid.
Cynhwyswch yn eich rhaglen fwydlen, amserlen gweithgareddau a manylion yr amrywiaeth o
weithgareddau.

Rhan C
Ystyriwch mewn grwpiau sut gellir sicrhau bod y sylfaen gwerthoedd gofal yn arwain arfer y ganolfan.
Gan drafod un o'r gwerthoedd gofal ym mhob grŵp, cyflwynwch fesurau i weddill y dosbarth a allai
sicrhau bod arfer da yn cael ei roi ar waith yn gadarn.
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Rhan Ch
Dychmygwch eich bod chi’n aelod o staff yn y ganolfan. Ar ffurf chwarae rôl, cynlluniwch gyfarfod i
drafod gyda Paul ac Aziz y grŵp defnyddwyr maent am ei ffurfio.
Yn eich grwpiau penderfynwch pwy ddylai fod yn bresennol — Paul, Aziz, y rheolwr ac unrhyw un arall
rydych yn teimlo ddylai fod yno.
Bydd angen agenda arnoch ar gyfer y cyfarfod a hefyd bydd angen cytuno ar y prif bwyntiau i’w
trafod. Gall y rhain gynnwys aelodaeth y grŵp, rôl y grŵp, pwerau’r grŵp ac unrhyw gyfyngiadau ar y
grŵp, pa mor aml byddai’n cyfarfod a’r cysylltiadau â defnyddwyr eraill y ganolfan.
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Uned 5:

Gweithgareddau ar gyfer Iechyd a Lles

Nodau’r Uned
Nod Uned 5 yw archwilio mathau, manteision a gwerth gweithgareddau i unigolion mewn lleoliadau
gofal o ran eu hiechyd a’u lles a darparu ar gyfer profiad ymarferol o ddewis, cynllunio, gweithredu a
gwerthuso gweithgareddau ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth mewn lleoliadau gofal ar gyfer pobl hŷn,
pobl ag anableddau, pobl sy’n sâl a phlant ifanc.

Pynciau’r Uned
5.1: Mathau o weithgareddau a’u manteision
5.2: Cynllunio a gweithredu gweithgareddau
5.3: Gwerthuso gweithgareddau
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5.1: Mathau o weithgareddau a’u manteision
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

1

Diffinio gweithgaredd

•

Trafodaeth ar beth yw gweithgaredd — hy
rhywbeth rydym yn ei fwynhau er ei fwyn ei
hun ac sy’n ddifyr.

2

Eu gweithgareddau
eu hunain

•

Y myfyrwyr yn nodi eu gweithgareddau eu
hunain gan ddefnyddio siart (tebyg i Siart 1)
i gofnodi’r mathau o weithgareddau y buont
yn rhan ohonynt yn ystod yr wythnos
ddiwethaf.

•

Siart 1 — siart wedi’i llenwi â
gweithgareddau un person am wythnos.

•

Siart 2 — mae hon i’r myfyrwyr ei llenwi a’i
thrafod.

•

Mae angen i fyfyrwyr feddwl am y gwahanol
grwpiau defnyddwyr gwasanaeth — pobl hŷn,
pobl ag anableddau, pobl sy’n sâl a phlant
ifanc ac ystyried pa fathau ar weithgareddau
byddent yn hoffi bod yn rhan ohonynt.

•

Gallai fod modd ymweld â lleoliad gofal ar
gyfer un neu fwy o grwpiau defnyddwyr
gwasanaeth a/neu siaradwyr gwadd i siarad
am y mathau o weithgareddau mae eu
defnyddwyr gwasanaeth yn hoffi bod yn rhan
ohonynt.

•

Cyflwyniad i’r agweddau corfforol, deallusol,
emosiynol a chymdeithasol a sut defnyddir
gwahanol agweddau — corfforol, deallusol,
emosiynol a chymdeithasol, yn ogystal â’r
cyfathrebol, er mwyn meddwl am iechyd a
lles pobl.

•

Trafodaeth gyda’r myfyrwyr ar ystyr y
termau deallusol, corfforol, emosiynol,
cymdeithasol a chyfathrebol.

•

Bydd angen iddynt ddeall bod y corfforol yn
cynnwys agweddau motor bras a manwl, a
beth yw ystyr hyn.

•

Gan ddefnyddio’u siart gweithgareddau eu
hun, gall myfyrwyr benderfynu a yw eu
gwahanol weithgareddau’n bennaf yn
gorfforol, yn ddeallusol, yn emosiynol, yn
gymdeithasol neu’n gyfathrebol.

•

Dylai’r myfyrwyr yn awr ystyried a yw
gweithgareddau grwpiau defnyddwyr
gwasanaeth yn bennaf yn gorfforol, yn
ddeallusol, yn emosiynol, yn gymdeithasol
neu’n gyfathrebol.

3

4

5
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Gweithgareddau ar
gyfer grwpiau
defnyddwyr
gwasanaeth

Agweddau ar iechyd
a lles

Agweddau ar iechyd
a lles ar gyfer
grwpiau defnyddwyr
gwasanaeth

Adnoddau

Siart 1
Siart 2

Siart 3
Siaradwyr gwadd ac
ymweliadau

O bosib taflenni o
werslyfrau
Defnyddio’r llyfrgell/y
ganolfan adnoddau dysgu
Siartiau 2, 4 a 5

Siart 6
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Pwnc
6

7

Amlinelliad cryno o
ddatblygiad dynol
gydol oes

Agweddau corfforol
datblygiad

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Mae angen i’r myfyrwyr gaffael syniad
sylfaenol o’r datblygiad a ddisgwylir gydol
oes.

•

Mae angen iddynt wybod am brif gamau
datblygiad pobl. Dylai hyn fod yn fraslun yn
unig — ni ddylid disgwyl manylion:
- corfforol
- deallusol
- emosiynol
- cymdeithasol
- cyfathrebol.

•

Mae angen i’r myfyrwyr wybod bod
manteision corfforol yn cyfeirio at unrhyw
beth sy’n helpu i wella’n cyrff mewn rhyw
fodd ee
- cryfder
- ffitrwydd
- dyfalbarhad
- hyblygrwydd
- medru cerdded, rhedeg, hopian, sgipio,
neidio, nofio, codi, cario, dawnsio a
dringo
- defnyddio cyhyrau bras y corff a’r system
gardiofasgwlaidd
- rheolaeth fanwl a chydsymud y llaw a’r
llygad
- gwell cwsg ac archwaeth at fwyd
- rheoli pwysau
- lleihau straen
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Adnoddau
Chwilio ar y rhyngrwyd
Defnyddio’r llyfrgell/y
ganolfan adnoddau a
thestunau perthnasol
Nodiadau dosbarth a
thaflenni priodol
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Pwnc
8

114

Agweddau deallusol
datblygiad

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Mae angen i’r myfyrwyr wybod bod y deall yn
cyfeirio at sut rydym yn meddwl o ran y
canlynol:
- yr iaith a ddefnyddir
- datrys problemau
- cynllunio
- myfyrio
- cof — adnabod ac adalw
- canolbwyntio
- defnyddio symbolau a delweddau
- dilyniannu
- trefnu
- dilyn cyfarwyddiadau
- datblygiad llythrennedd a rhifedd mewn
plant ifanc.

•

Sgiliau deallusol eraill yw:
- cymharu a chyferbynnu
- gweld nodweddion tebyg a
gwahaniaethau
- gwerthuso
- dadansoddi
- gweld y berthynas rhwng syniadau
- dychymyg
- gallu creadigol.

Adnoddau
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Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

•

Mae angen i’r myfyrwyr dasgu syniadau a
thrafod y teimladau o’n mewn, ee:
- hapusrwydd
- tristwch
- ofn
- cenfigen
- unigrwydd
- gadawiad
- bodlonrwydd
- anfodlonrwydd
- dicter
- pleser
- llawenydd
- atgasedd
- casineb
- hyder
- diffyg hyder
- hunanwerth
- hunan-barch
- straen
- lleddfu straen
- colli’r hunan mewn gweithgaredd
- ailgyfeirio teimladau ac ymddygiad
dinistriol
- ymdeimlad o ddiogeledd.

•

Tasgu syniadau a thrafod sut rydym yn
rhyngweithio gyda phobl eraill ee:
- rhannu profiadau
- datblygu cyfeillgarwch
- cydweithrediad
- ystyried eraill
- deall eraill a chysylltu â hwy
- datblygu sgiliau cyfathrebu
- consyrn
- empathi
- parch.

•

Datblygu hunansyniad ee ‘Looking Glass self’
Cooley.

•

Rolau.

•

Modelu.

11 Manteision
gweithgareddau

•

Dylai myfyrwyr archwilio Siart 7, sy’n
adeiladu ar Siartiau 1 a 5.

Siartiau 1, 5 a 7

12 Manteision
gweithgareddau ar
gyfer grwpiau
defnyddwyr
gwasanaeth

•

Y myfyrwyr yn cymhwyso’u gwybodaeth am
fanteision gweithgareddau i ddefnyddwyr
gwasanaeth. Mae’r gweithgaredd cyntaf yn
Siart 8 ‘Mynd am dro’ ar gyfer pobl hŷn wedi
cael ei gychwyn fel enghraifft.

Siart 8

9

Agweddau emosiynol
datblygiad

10 Agweddau
cymdeithasol
datblygiad
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Siart troi
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5.2: Cynllunio a gweithredu gweithgareddau
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Angen i’r myfyrwyr fod yn ymwybodol o holl
ystod anghenion y defnyddwyr gwasanaeth
wrth gynllunio gweithgaredd.

•

Ymwybyddiaeth o’r manteision penodol neu’r
gwerth i’r defnyddiwr gwasanaeth yn sgîl y
gweithgaredd hwn.

•

Mae ymwybyddiaeth o fuddiannau’r
defnyddwyr gwasanaeth hefyd yn bwysig.

•

Gan weithio gyda phartner neu mewn grŵp
bach, gallai’r myfyrwyr edrych ar fuddiannau
posib un o’r grwpiau o ddefnyddwyr
gwasanaeth.

•

Wedyn gallai’r holl grwpiau ddod at ei gilydd
i gyfuno’r syniadau o ran buddiannau’r
gwahanol grwpiau.

•

Dylai’r myfyrwyr hefyd fod yn ymwybodol o
effeithiau iaith, diwylliant, rhyw, oed, gallu
ac anabledd a’u trafod.

14 Effeithiau’r lleoliad
ar gynllunio

•

Gan dynnu ar wybodaeth o leoliadau gofal
lleol megis cartrefi'r plant eu hunain, cartrefi
gwarchodwyr plant, meithrinfeydd, ysgolion,
gofal dydd a phreswyl, ysbytai a chlinigau,
tai lloches. Dylai’r myfyrwyr drafod sut gall
natur lleoliad penodol effeithio ar yr ystod o
weithgareddau posib y gellir ymgymryd â
hwy.

15 Ystyried y
cyfleusterau

•

Gan weithio gyda phartner neu mewn grŵp
bach dylai’r myfyrwyr ystyried y cyfleusterau
y mae eu hangen ar gyfer ystod o wahanol
weithgareddau, ee:
- dŵr sy’n rhedeg ar gyfer peintio gyda
phlant ifanc
- ystafell dawel a chysurus ar gyfer sesiwn
hel atgofion gyda phobl hŷn
- gallai’r adnoddau eraill gynnwys arian os
bydd costau ee deunyddiau, taith.

13 Dewis o
weithgareddau ar
gyfer y defnyddwyr
gwasanaeth
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Adnoddau
Siart troi

Gwybodaeth o
ymweliadau a chan
siaradwyr gwadd
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Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Rhaid i’r myfyrwyr fod yn ymwybodol o
faterion Iechyd a Diogelwch. Rhaid nodi
deddfwriaeth berthnasol gan gynnwys
Rheoliadau Tân a gweinyddu meddyginiaeth
yn ogystal â sut mae rhaid rhoi gwybod am
ddamweiniau.

•

Dylid pwysleisio pwysigrwydd goruchwyliaeth
yn ogystal.

•

Mae hefyd fater alergeddau’r holl
ddefnyddwyr gwasanaeth, gan fod angen
gofal arnynt i gyd a rhaid defnyddio
deunyddiau a chyfarpar yn ddiogel gyda’r
holl grwpiau oed yn ogystal â sicrhau
diogeledd a mynediad i ddefnyddwyr
gwasanaeth.

•

Gan weithio mewn parau neu grwpiau bach
dylai’r myfyrwyr lunio rhestr o’r peryglon
posib i un o’r grwpiau o ddefnyddwyr
gwasanaeth.

•

Wedyn gall y grŵp cyfan ddod at ei gilydd i
gyfuno syniadau ar siart troi.

•

Mae angen i’r myfyrwyr fod yn ymwybodol o
bwysigrwydd maint grwpiau o ran gofod,
cyfarpar a deunyddiau.

•

Gall grwpiau fod yn fawr neu’n fach ar gyfer
gweithgaredd, neu gellir cael un unigolyn yn
unig.

18 Rhwystrau i fynediad

•

Dylid nodi rhwystrau posib i ymuno mewn
gweithgaredd, ee lle i gadair olwyn, iaith,
anableddau.

19 Amseru

•

Ymwybyddiaeth o bwysigrwydd amseru o ran
trefniadau gofal dyddiol, prydau bwyd, a
hefyd yr adeg o’r flwyddyn neu’r tymor.

20 Rhaglenni datblygiad
neu gwricwlaidd

•

Ymwybyddiaeth o’r angen i weithgareddau
gyd-fynd â rhaglenni datblygiad neu
gwricwlaidd, yn enwedig mewn ysgolion,
meithrinfeydd a chyda phlant a phobl ag
anableddau.

16 Iechyd a diogelwch

17 Maint grwpiau
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Adnoddau
Deddfwriaeth iechyd a
diogelwch
Chwilio ar y Rhyngrwyd
Llyfrgell/canolfan
adnoddau dysgu
Siart troi
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Pwnc
21 Trefnu a pharatoi’r
gweithgaredd

22 Esbonio’r
gweithgaredd

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Mae angen i fyfyrwyr fod yn ymwybodol o
bwysigrwydd trefnu a pharatoi ar gyfer y
gweithgaredd.

•

Gall fod angen ad-drefnu lle, gan gynnwys
symud byrddau a chadeiriau, paratoi
adnoddau megis paent, papur, cyfarpar
llunio, cardiau ac offer arall ar gyfer gêm, a
hefyd y defnyddwyr gwasanaeth eu hunain, y
gall fod angen cymorth arnynt i ymwneud â’r
gweithgaredd, neu i wisgo dillad
amddiffynnol.

•

Rhaid gofyn i ddefnyddwyr gwasanaeth hefyd
a ydynt am gymryd rhan yn y gweithgaredd.

•

Dylai’r myfyrwyr drafod y gwahaniaeth rhwng
annog defnyddwyr gwasanaeth i gymryd rhan
yn y gweithgaredd a rhoi pwysau arnynt i
wneud hynny.

•

Yn y lle cyntaf bydd angen trafod
pwysigrwydd rhoi cyfarwyddiadau clir gyda’r
myfyrwyr.

•

•

Gellir rhoi gweithgaredd tebyg i un o’r rheiny
ar y dde i’r myfyrwyr. Dylai’r myfyrwyr
weithio mewn grwpiau bach.

peintio gyda phlant
ifanc

•

Gall pob grŵp ysgrifennu set o esboniadau a
chyfarwyddiadau ar gyfer eu gweithgaredd
i’r defnyddwyr gwasanaeth, ac wedyn gallant
esbonio’r gweithgaredd i grŵp arall.

gwnïo, gwneud dillad
i ddol ar gyfer elusen
gyda phobl hŷn

•

mynd i’r sinema gyda
grŵp o bobl anabl

•

chwarae gêm o
Scrabble gydag
oedolyn yn yr ysbyty.

•
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Adnoddau
Ymweliadau a lleoliadau
gofal ee meithrinfa
Siaradwr gwadd i sôn am
sefydlu gweithgaredd

Rhestr o weithgareddau
posib ee:
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Pwnc
23 Rhyngweithio a
chyfathrebu gyda
defnyddwyr
gwasanaeth a
gweithwyr gofal

24 Monitro ac arsylwi
ymateb a galluoedd
defnyddwyr
gwasanaeth

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Bydd y myfyrwyr yn deall orau sut i
ryngweithio a chyfathrebu gyda defnyddwyr
gwasanaeth drwy weld sut caiff hyn ei wneud
mewn lleoliad gofal.

•

Bydd awr yn unig mewn lleoliad gofal yn
gwylio/arsylwi sut mae’r gweithwyr gofal yn
rhyngweithio ac yn cyfathrebu gyda’r
defnyddwyr gwasanaeth yn rhoi man cychwyn
i’r myfyrwyr.

•

Gall fod modd sicrhau fideo o weithgaredd yn
cael ei gynnal.

•

Wedyn dylai’r myfyrwyr chwarae rôl
gweithredu gweithgaredd, o bosib mewn
grwpiau bach, gydag un myfyriwr yn chwarae
rôl y gweithiwr gofal a’r lleill yn chwarae rôl
y defnyddwyr gwasanaeth.

•

Dylid canolbwyntio’n bennaf ar bwysigrwydd
y rhyngweithio a’r cyfathrebu gyda’r
defnyddwyr gwasanaeth.

•

Mae angen hefyd i fyfyrwyr fod yn
ymwybodol o’r angen am ryngweithio a
chyfathrebu gyda’r gweithwyr gofal yn y
lleoliad. Rhaid iddynt geisio goresgyn
swildod, ond hefyd fod yn sensitif i
anghenion y staff yn y lleoliad.

•

Gall fod yn ddefnyddiol cael siaradwr gwadd
i sôn am sut mae rhyngweithio a chyfathrebu
gyda gweithwyr gofal.

•

Mae angen i’r myfyrwyr fod yn ymwybodol o
bwysigrwydd monitro’r defnyddwyr
gwasanaeth yn barhaus yn ystod
gweithgaredd.

•

Dylai’r myfyrwyr restru a thrafod y pethau
i’w nodi, ee:
- deunyddiau neu olau neu ofod annigonol
- gormod o bobl yn cymryd rhan
- cyfarpar, ee siswrn nad yw’n gweithio
- defnyddiwr gwasanaeth yn teimlo’n
anhwylus
- peryglon posib, ee plant yn rhoi pethau
yn eu cegau
- damweiniau posib, ee gollwng dŵr neu
baent
- plant yn creu llanast, yn enwedig os nad
ydynt wedi cael eu paratoi’n briodol â
dillad amddiffynnol
- gall y gweithgaredd ddiflasu’r
defnyddwyr gwasanaeth
- gall y gweithgaredd fod ar y lefel
anghywir — naill ai’n rhy anodd neu heb
fod yn ddigon heriol.
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Adnoddau
Ymweliad â meithrinfa
neu leoliad gofal arall
Fideo
Deunyddiau priodol
Siaradwr gwadd

Ymweliad â meithrinfa
neu leoliad gofal arall
Fideo
Deunyddiau priodol
Siaradwr gwadd
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Pwnc
25 Tacluso ar ôl
gweithgaredd
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Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Dylai’r myfyrwyr drafod y mathau o bethau y
mae angen iddynt ddigwydd yn dilyn
gweithgaredd, ee:
- clirio deunyddiau a chyfarpar
- sicrhau bod offer yn cael ei lanhau a’i roi
i gadw yn y man cywir
- mewn rhai achosion gellir cynnwys
defnyddwyr gwasanaeth yn hyn
- angen glanhau byrddau a chodi neu sgubo
unrhyw beth sydd ar y llawr.

•

Gallai’r myfyrwyr dasgu syniadau ynghylch y
gwahanol dasgau clirio a thacluso sy’n
angenrheidiol yn dilyn gweithgaredd.

Adnoddau
Siart troi
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5.3: Gwerthuso gweithgareddau
Pwnc
26 Manteision i’r
defnyddwyr
gwasanaeth

27 Archwilio pob
agwedd ar y
gweithgaredd

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Mae angen i’r myfyrwyr ddeall yr angen am
werthuso gweithgaredd o ran y manteision i’r
defnyddiwr gwasanaeth.

•

Bydd angen i’r myfyrwyr ddeall yr angen am
ofyn cwestiynau megis:
- Ym mha ffordd neu ffyrdd roedd y
gweithgaredd o fudd i’r defnyddiwr
gwasanaeth?
- A wireddwyd y manteision a gynlluniwyd?
Os naddo, pam?

•

Mae angen i’r myfyrwyr ddeall yr angen am
archwilio a gwerthuso cynllunio, trefnu a
gweithredu’r gweithgaredd.

•

Gall y myfyrwyr ofyn cwestiynau megis:
- A adawyd unrhyw beth allan wrth
gynllunio? (dylid archwilio pob cam o’r
broses gynllunio)
- A drefnwyd y gweithgaredd yn briodol?
- A oedd unrhyw agweddau ar y trefnu’n
annigonol?
- Sut gellid gwella’r rhain?
- A weithredwyd y gweithgaredd cystal â
phosib?
- Beth ddylid ei wneud yn wahanol ar
achlysur arall?
- A oedd digon o ryngweithio a
chyfathrebu gyda’r defnyddwyr
gwasanaeth?
- A oedd rhyngweithio a chyfathrebu
gyda’r gweithwyr gofal?
- Oedd hyn yn ddigonol?
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Adnoddau
Siart troiiau ar gyfer y
mathau o gwestiynau y
dylai myfyrwyr eu gofyn
iddynt eu hunain

Siart troi fel uchod
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Pwnc
28 Costau, amser ac
adnoddau

29 Adborth

30 Dulliau eraill o asesu
llwyddiant neu
fethiant y
gweithgaredd

122

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Bydd angen hefyd i’r myfyrwyr ddeall yr
angen am ystyried faint o amser a roddwyd
i’r gweithgaredd, gan ofyn cwestiynau megis:
- A oedd digon o amser?
- A gymerodd y gweithgaredd ormod o
amser o’i gymharu â’r manteision i
ddefnyddwyr gwasanaeth?
- A ddylasai’r gweithgaredd fod yn fyrrach
neu’n hwy?

•

Bydd angen hefyd i’r myfyrwyr ystyried cost
adnoddau eraill megis cost y deunyddiau a’r
defnydd o gyfarpar, gan ofyn cwestiynau
megis:
- A oedd y rhain yn gost-effeithiol o ran y
manteision i’r defnyddwyr gwasanaeth?
- A ellid defnyddio adnoddau gwahanol
neu mewn ffordd arall?

•

Dylid trafod pwysigrwydd adborth.

•

Mae angen i’r myfyrwyr fod yn ymwybodol y
gellir defnyddio adborth gan eraill hefyd fel
rhan o werthuso’r gweithgaredd.

•

Wrth roi’r gweithgaredd ei hun ar waith dylid
nodi ymateb y defnyddwyr gwasanaeth.

•

Gellir gofyn barn y defnyddwyr gwasanaeth
am y gweithgaredd.

•

Gellir gofyn barn gweithwyr gofal hefyd am y
gweithgaredd.

•

Gall fod myfyrwyr neu athrawon eraill y
gellir ceisio’u barn.

•

Gellir gofyn i weithiwr gofal arsylwi ac
ysgrifennu datganiad tyst.

•

Gellid rhoi holiadur byr i ddefnyddwyr
gwasanaeth ei lenwi a’i ddychwelyd ar ôl y
gweithgaredd neu’n ddiweddarach.

•

Gellid defnyddio arsylwi i asesu budd y
gweithgaredd ee rhywun yn bod yn fwy hapus
neu fodlon, yn llai ymosodol, yn dawelach.

Adnoddau
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Siart 1
Dydd Sul

Mynd i’r gampfa

Dydd Llun

Gwneud teisen ar gyfer pen-blwydd ffrind

Dydd Mawrth

Mynd i’r sinema i weld ‘Love Actually’

Dydd Mercher

Cael gwers Sbaeneg

Dydd Iau

Mynd i nofio

Dydd Gwener

Mynd i wylio adar

Dydd Sadwrn

Gweithio yn yr ardd

Siart 2
Dydd Sul
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn

Siart 3
Pobl sy’n sâl

Pobl hŷn

Pobl ag anghenion
penodol
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Plant ifanc
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Siart 4
Gweithgaredd

Corfforol

Deallusol

Emosiynol

Cymdeithasol

Cyfathrebol

Corfforol

Deallusol

Emosiynol

Cymdeithasol

Cyfathrebol

Siart 5
Gweithgaredd
Mynd i’r
gampfa
Gwneud teisen

X

X

Mynd i’r
sinema gyda
ffrindiau

X

Cael gwers
Sbaeneg
Mynd i nofio

X

X

Mynd i wylio
adar
Gweithio yn yr
ardd
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X

X
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Siart 6
Gweithgaredd

Corfforol

Deallusol

Emosiynol

Cymdeithasol

Cyfathrebol

Pobl hŷn
1
2
3
4
5
6
Plant ifanc
1
2
3
4
5
6
Pobl ag
anghenion
penodol
1
2
3
4
5
6
Pobl sy’n sâl
1
2
3
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Siart 7
Dydd Sul

Mynd i’r gampfa

Mae’r prif fanteision yma’n gorfforol, yn enwedig o ran y
cefn a’r aelodau, ond hefyd mae modd cwrdd â ffrindiau
felly roedd hefyd yn weithgaredd cymdeithasol, gyda
siarad a chwerthin, cyfnewid profiadau a syniadau.
Roedd hyn yn golygu hefyd ei fod o fudd o ran
cyfathrebu.

Dydd Llun

Gwneud teisen ar gyfer
pen-blwydd ffrind

Roedd hwn yn weithgaredd deallusol i ryw raddau gan
fod rhaid darllen, deall a dilyn camau’r rysáit. Mae hyn
yn galw am ganolbwyntio ar y dasg dan sylw a chofio
beth i’w wneud. Roedd hefyd beth budd corfforol o ran
sgiliau motor manwl wrth droi’r cymysgedd, ei arllwys i’r
tun a’u gymryd allan o’r ffwrn yn ofalus ar ôl iddo bobi.
Roedd hefyd yn bleser emosiynol gwneud rhywbeth ac yn
dwyn boddhad.

Dydd
Mawrth

Mynd i’r sinema i weld
‘Love Actually’

Mae mynd i’r sinema gyda ffrindiau yn weithgaredd
cymdeithasol. Trafodwyd y ffilm, ac felly roedd yn
weithgaredd cyfathrebol a rannwyd. Roedd y ffilm hefyd
yn brofiad emosiynol, am ei bod yn cynnwys meddyliau a
theimladau ac yn galluogi’r gwylwyr i gysylltu’r profiadau
yn y ffilm â’u bywydau eu hunain. Yn ddeallusol, roedd
angen canolbwyntio ar y ffilm i ddilyn y ‘plot’.

Dydd
Mercher

Cael gwers Sbaeneg

Roedd hwn yn weithgaredd deallusol iawn, yn galw am
ddarllen, gwrando, canolbwyntio, datrys problemau,
galw geiriau a gramadeg i gof, trosi’r Saesneg i’r
Sbaeneg.
Roedd hefyd yn datblygu agweddau cyfathrebol
datblygiad.

Dydd Iau

Mynd i nofio

Fel mynd i’r gampfa mae’r gweithgaredd hwn yn
gorfforol iawn, yn enwedig ar gyfer y system
gardiofasgwlaidd.

Dydd
Gwener

Mynd i wylio adar

Mae peth gweithgaredd corfforol yma o ran cydsymud
llaw-llygad wrth ddefnyddio’r binocwlars, edrych a
gwylio. Yn ddeallusol, mae angen arsylwi wrth wirio
nodweddion yn erbyn y manylion yn y llyfrau maes, ac yn
emosiynol mae’n mynd â’r sylw i gyd.

Dydd
Sadwrn

Gweithio yn yr ardd

Mae hwn yn weithgaredd corfforol iawn, sy’n defnyddio
sgiliau motor bras a manwl - cloddio, tynnu, cario, a
hefyd trin planhigion yn ofalus a’u tocio. Mae’n llesol i’r
system gardiofasgwlaidd. Mae angen peth gweithgaredd
deallusol wrth gynllunio sut i chwynnu a phlannu ac mae
boddhad emosiynol.
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Siart 8: Manteision y gweithgareddau i ddefnyddwyr gwasanaeth
Gweithgaredd

Manteision
Corfforol

Manteision
Deallusol

Manteision
Emosiynol

Manteision
Cymdeithasol

Manteision
Cyfathrebol

Cardiofasgwlaidd

Arsylwi beth sy’n
digwydd
Y cof: pa ffordd i
fynd, lleoliad y
siop goffi neu’r
dafarn

Hunan-barch
Ymdeimlad o
annibyniaeth
Pleser

Siarad gyda
chymdeithion
Cwrdd â
ffrindiau a
chydnabod

Rhyngweithio â
phobl eraill —
gwrando, siarad,
cyfnewid
gwybodaeth,
syniadau a barn

Pobl hŷn
1

Mynd am dro
gyda ffrind

Cyhyrau mawr
y coesau a’r
cefn

2

3

4

5

6
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Plant Ifanc
1
2
3
4
5
6
Pobl ag
anghenion
penodol
1
2
3
4
5
6
Pobl sy’n sâl
1
2
3
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Gweithgaredd 9 — Cynllunio’ch gweithgaredd
Gan weithiau mewn grwpiau bach, rhaid i’r myfyrwyr gynllunio gweithgaredd ar gyfer grŵp o
ddefnyddwyr gwasanaeth.
Wedi trafod, rhaid cynhyrchu fersiwn ysgrifenedig o’r cynllun.
Rhaid ystyried yr holl faterion uchod o ran cynllunio yn ogystal ag ymgymryd â’r canlynol:
1 dewis gweithgaredd perthnasol i anghenion y defnyddwyr gwasanaeth
2 ymwybyddiaeth o’r manteision penodol i’r defnyddwyr gwasanaeth
3 dewis gweithgaredd y gellid ei gynnal gyda’r cymorth a’r gefnogaeth lleiaf posib
4 ymgynghori â’r tîm gofal a sicrhau eu caniatâd
5 datblygu gwahanol gamau a chyfnodau’r gweithgaredd, gan gynnwys amser
6 nodi’r adnoddau a fydd yn angenrheidiol ac unrhyw oblygiadau cost
7 nodi pryd bydd angen cymorth a goruchwyliaeth bellach yn ogystal â phryd gall fod angen lefelau
ychwanegol o gymorth a chefnogaeth ar y defnyddwyr gwasanaeth
8 amlygu materion iechyd a diogelwch.

Canllaw i athrawon – Edexcel TAG mewn lechyd a Gofal Cymdeithasol – Rhifyn 1 – Ebrill 2006

129

Astudiaeth achos
Mae rhai o’r trigolion mewn cartref i’r henoed am fynd i weld ffilm yn y sinema leol.
Mae un ohonynt mewn cadair olwyn, mae cymorth clywed gan ddau, ac mae un arall weithiau’n drysu
ac yn debygol o grwydro. Mae angen ffon ar y mwyafrif ohonynt i’w helpu i gerdded.
Mae’r sinema yn y dref gyfagos ryw ddwy filltir i ffwrdd.
Mae ‘llefarydd’ ar ran y grŵp yma o drigolion yn dod i ofyn i chi ydych chi’n fodlon mynd â nhw i weld
y ffilm, gan gynnwys gwneud yr holl gynllunio a threfnu.
Rhennir y myfyrwyr yn ddau grŵp ac mae pob grŵp yn cynllunio, yn trefnu ac yn gweithredu’r daith
hon gan chwarae rôl ar gyfer y grŵp arall.
Ymgymerir â phob agwedd ar y gweithgaredd, o ystyried y manteision i’r defnyddwyr gwasanaeth,
pob agwedd ar gynllunio, trefnu, gweithredu ac wedyn, yn ddiweddarach, gwerthuso’r gweithgaredd.
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Uned 6:

Iechyd Cyhoeddus

Nodau’r uned
Prif nod yr uned hon yw helpu’r myfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o faterion,
polisïau ac arfer iechyd cyhoeddus cyfredol yn y DU. Mae maes iechyd cyhoeddus yn canolbwyntio ar
ffactorau sy’n effeithio ar iechyd a lles poblogaethau mawr o bobl. Bydd y myfyrwyr yn dod yn
ymwybodol o effaith ffactorau cymdeithasol ac economaidd a dewisiadau ffordd o fyw ar statws
iechyd poblogaethau a chymunedau yn y DU. Bydd y myfyrwyr hefyd yn deall sut mae problemau
iechyd cyhoeddus yn codi ac yn dysgu am y dulliau a ddefnyddir i fonitro, atal a gwrthweithio
problemau iechyd cyhoeddus sylweddol.

Pynciau’r Uned
6.1: Iechyd cyhoeddus: tarddiad, nodau a data
6.2: Materion iechyd cyhoeddus cyfredol
6.3: Hybu ac amddiffyn iechyd cyhoeddus yn y DU
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6.1: Iechyd cyhoeddus: tarddiad, nodau a data
Pwnc
1

2
3

4
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Beth yw iechyd?

Beth yw iechyd
cyhoeddus?
Sut mae newidiadau
amgylcheddol wedi
newid iechyd
poblogaethau?

Pwy sy’n gweithio ym
maes iechyd
cyhoeddus heddiw?

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Myfyrwyr yn trafod cysyniad iechyd mewn
grwpiau bach.

•

Pob myfyriwr yn llenwi holiadur ‘beth yw
iechyd’.

•

Cymharu a chyferbynu canlyniadau mewn
parau neu grwpiau bach.

•

Trafodaeth ar y ffaith fod iechyd yn golygu
pethau gwahanol i bobl wahanol. Mae pobl yn
cymryd cyfrifoldeb personol am gysylltu â’r
meddyg pan fyddant yn sâl.

•

Cyswllt â’r gwahaniaeth wrth weithio ym
maes iechyd cyhoeddus — ffocws ar y
boblogaeth.

•

Mewn grwpiau bach edrych ar rôl iechyd
cyhoeddus.

•

Trafod gyda’r grŵp cyfan y gwahaniaeth
rhwng gofal iechyd unigol ac anghenion
iechyd y boblogaeth. Cynnwys materion
poblogaeth megis ysmygu, gordewdra, diffyg
ymarfer corff.

•

Manteision ymyrraeth yn y boblogaeth gan
ddefnyddio John Snow a Phwmp Broad Street
yn y 19eg ganrif fel enghraifft. Archwilio’r
gwahaniaeth yn sgîl tynnu dolen y pwmp o
ran achosion o’r colera a bywydau
poblogaeth Soho.

•

Trafod mapio’r achosion o’r colera er mwyn
hysbysu’r penderfyniad i dynnu dolen y
pwmp - pwysleisio i iechyd cyhoeddus
ddechrau yma.

•

Grwpiau bach i drafod effaith y system
garthffosiaeth a ddaeth yn sgîl hynny ar
iechyd.

•

Trafodaeth grŵp cyfan yn archwilio ‘pwy yw
pwy ym maes iechyd cyhoeddus’. Angen
cynnwys unigolion o’r 19eg ganrif oedd â
diddordeb ym ‘mhatrymau’ afiechyd a
salwch. Er enghraifft, roedd swyddogion
meddygol iechyd yn y 1890au yn astudio
cyfraddau marwolaeth ymhlith plant, tlodi a
glendid.

•

Y myfyrwyr i lunio rhestr o’r rheiny maent yn
tybio sy’n gweithio ym maes iechyd
cyhoeddus heddiw.

•

Trafodaeth mewn grwpiau bach i edrych ar
ymagweddiad heddiw. Angen cynnwys
meddygon iechyd cyhoeddus, arbenigwyr
iechyd cyhoeddus, ymwelwyr iechyd, gofal
cychwynnol, swyddogion iechyd
amgylcheddol.

Adnoddau
Gweithgaredd 1

Gweithgaredd 2
Map o Soho ar gael o’r
Awdurdod Addysg Iechyd
(HEA), 1993.

Adroddiad blynyddol
Cyfarwyddwr Iechyd
Cyhoeddus yn eich ardal i
nodi pwy sydd dan sylw.
Gweithgaredd 3
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Pwnc
5

6

7

Nodau iechyd
cyhoeddus

Casglu data iechyd

Diben a defnyddiau
data epidemiolegol

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Gan weithio mewn parau, y myfyrwyr i
ymchwilio rôl yr epidemiolegydd neu’r
daearyddwr meddygol.

•

Y myfyrwyr i baratoi poster, neu rywbeth
tebyg, i amlygu diben, rolau a
chyfrifoldebau.

•

Trafodaeth grŵp cyfan i bennu nodau iechyd
cyhoeddus (adnabod achosion afiechyd a
salwch a ffyrdd o’u dileu neu eu lleiafu).

•

Siaradwr gwadd (nyrs iechyd cyhoeddus, nyrs
ysgol) i esbonio sut caiff statws iechyd ei
fonitro a sut cesglir data.

•

Ymweliad â chanolfan iechyd i drafod yr
ystadegau iechyd a gasglwyd — cysylltu ag
ymweliadau Meddygon Teulu a defnyddio
system gyfrifiadurol.

•

Gan weithio mewn parau, trafodwch ddiben
casglu data.

•

Gan weithio mewn parau defnyddiwch fap
o’r achosion o lewcemia (cysylltiadau posib
ag adweithyddion niwclear) i drafod
manteision casglu data a’r camau y gellid eu
cymryd o ganlyniad.

•

Adborth grŵp cyfan ar fanteision casglu data.
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Adnoddau
Mynediad i’r rhyngrwyd

Gweithgaredd 4
Map digwyddiad achosion
lewcemia yn y Gogleddorllewin a’r De-ddwyrain

133

6.2: Materion iechyd cyhoeddus cyfredol
Pwnc
8

9

Patrymau profiadau
iechyd

Patrymau iechyd a
salwch cenedlaethol

10 Esbonio achosion y
patrymau a welwyd
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Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Y myfyrwyr i ymchwilio a nodi
gwahaniaethau o ran amodau byw yn eu
lleoliad eu hunain drwy gymharu dwy ward
wahanol iawn. Un ardal dosbarth
cymdeithasol 4/5 ac un ardal dosbarth
cymdeithasol 1/2.

•

Trafodaeth grŵp ar ganfyddiadau’r ymchwil.

•

Gan weithio mewn grwpiau bach, cymharu a
chyferbynu’r canfyddiadau a thrafod y
goblygiadau iechyd.

•

Y myfyrwyr yn gweithio mewn parau i
ddefnyddio’r rhyngrwyd ac ymchwil llyfrau i
nodi patrymau marwolaeth o afiechyd
coronaidd y galon, canser, damweiniau a
chamddefnyddio cyffuriau.

•

Y myfyrwyr yn cynhyrchu arddangosfa wal yn
mapio’r patrymau marwolaeth a welwyd, gan
gymharu ardaloedd gogledd a de’r wlad.

•

Tywys myfyrwyr i feddwl am wahaniaethau
lleol, hy ar lefel ward — cilfachau o
amddifadedd a’r goblygiadau.

•

Trafodaeth grŵp cyfan yn archwilio dosbarth
cymdeithasol, gan ddefnyddio gwybodaeth
leol o ymchwil flaenorol.

•

Y myfyrwyr yn cyfweld â phobl hŷn i
ymchwilio i ‘fywyd y presennol a’r
gorffennol’.

•

Trafodaeth grŵp cyfan ar y canfyddiadau i
gymharu newidiadau ffordd o fyw yn ystod y
50-60 mlynedd diwethaf.

•

Y myfyrwyr yn rhestru effaith newidiadau ar
iechyd y boblogaeth, gan gynnwys:
- cynnydd gordewdra
- canser
- camddefnyddio sylweddau
- salwch meddwl
- afiechydon a drosglwyddir drwy ryw

Adnoddau
Gweithgaredd 5

Ymchwil ar y rhyngrwyd
ac yn y llyfrgell

Gweithgaredd 6
Gweithgaredd 7
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Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

11 Cysylltiadau rhwng
newid cymdeithasol a
materion iechyd
cyhoeddus

•

Trafodaeth grŵp cyfan i gynnwys newidiadau
ac effaith bosib ar iechyd a gwasanaethau
iechyd.

•

Ymchwil unigol i nodi un grŵp yn y
boblogaeth a newidiadau sydd wedi digwydd
yn eu ffordd o fyw, ee plant, symud llai,
bwyta bwyd braster uchel, lefelau gordewdra
plant yn codi.

12 Targedau a
strategaethau iechyd
cyhoeddus

•

Gan weithio mewn parau, y myfyrwyr yn
ymchwilio a chasglu gwybodaeth ynghylch y
targedau cenedlaethol.

•

Gan weithio mewn grwpiau bach dylai pob
grŵp baratoi a chyflwyno gwybodaeth ar un
targed i weddill y grŵp.

•

Dylai’r myfyrwyr lunio rhestr o gamau’r
llywodraeth i wella iechyd y genedl.
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Adnoddau
Gweithgaredd 8

Gweithgaredd 9
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6.3: Hybu ac amddiffyn iechyd cyhoeddus yn y DU
Pwnc
13 Camau a thriniaeth
arbenigol

14 Gweithredu o ran
ailgylchu a rheoli
gwastraff

15 Gweithredu ar leihau
llygredd ac
amddiffyn yr
amgylchedd naturiol
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Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Y myfyrwyr yn gweithio mewn parau neu
grwpiau bach gyda thasgau a ddyrannwyd o
ymchwilio i’r camau a’r triniaethau a
ddefnyddiwyd i leihau’r niwed i’r
amgylchedd.

•

Gan weithio ar ei ben ei hun, pob myfyrwyr
yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd i
gynhyrchu taflen wybodaeth am y camau
arbennig.

•

Trafodaeth grŵp cyfan ar faterion lleol
gwaredu gwastraff. Cysylltu hyn â chynnyrch
cartref a safleoedd tirlenwi a thrafod
ailgylchu yn y cartref.

•

Trefnu ymweliad â’r ganolfan ailgylchu a
rheoli gwastraff leol.

•

Gwahodd siaradwr gwadd o’r cyngor
bwrdeistref neu sir i siarad am reoli
gwastraff yn eich ardal.

•

Cychwyn drwy drafod ystyr llygredd gyda’r
grŵp cyfan. Cysylltu hyn â chludiant,
gweithgynhyrchu, afonydd.

•

Y myfyrwyr yn gweithio’n unigol i archwilio
ffyrdd o amddiffyn yr amgylchedd rhag y
‘llygredd a drafodwyd’.

•

Y myfyrwyr yn cynnal ymchwil i ganfod
lefelau gwybodaeth y cyhoedd am lygredd.

•

Y myfyrwyr yn dadansoddi eu canfyddiadau o
ran amddiffyn yr amgylchedd ac yn adrodd
yn ôl i’w cydweithwyr gan ddefnyddio
arddangosfa weledol.

•

Y myfyrwyr yn gweithio mewn parau neu
grwpiau bach i ymchwilio i weithredu
awdurdod lleol i leihau a rheoli gwastraff,
llygredd, ac ati — gan ddefnyddio eu
canfyddiadau byddant yn cynhyrchu
‘arweiniad i’r awdurdod lleol’.

Adnoddau
Gweithgaredd 10

Cysylltu ag Adran Iechyd
Amgylcheddol y cyngor
lleol yn y lle cyntaf.

Gweithgaredd 11
Gweithgaredd 12
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Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Trafodaeth grŵp cyfan ar ‘afiechydon y
gorffennol’ hy y ddarfodedigaeth, y frech
goch, polio, y dwymyn doben — cysylltu â
brechiadau plentyndod.

•

Gwaith mewn tri grŵp, gydag un grŵp yn
ymchwilio i’r mesurau gwyliadwriaeth a
ddefnyddiwyd i reoli’r ddarfodedigaeth ac un
grŵp yn ymchwilio i sgrinio pwysau gwaed
(gorbwysedd) a chlefyd coronaidd y galon.
Dylai trydydd grŵp ymchwilio i sgrinio
serfigol a mamograffau ar gyfer menywod.

•

Y myfyrwyr yn cynhyrchu arddangosfeydd o’u
canfyddiadau ar gyfer man cyhoeddus i
hysbysu grwpiau eraill yn y boblogaeth.

•

Fel arall, gall y myfyrwyr weithio’n unigol
gan ddefnyddio Gweithgaredd 14.

17 Rôl swyddogion
iechyd amgylcheddol
a staff iechyd
cyhoeddus

•

Trafodaeth grŵp cyfan yn cysylltu’n ôl â’r
adran gynharach ar y swyddogion dan sylw —
defnyddiwch Weithgaredd 3.

•

Dylai rôl fonitro a gorfodi staff fod yn ffocws
ar gyfer yr adran hon.

18 Rôl carfannau dwyn
pwysau

•

Cyflwyno’r sesiwn hwn drwy gysylltu â
gwybodaeth bresennol y myfyriwr.
Trafodaeth grŵp cyfan i gynyddu lefelau
ymwybyddiaeth o wahanol sefydliadau.

•

Gan weithio mewn parau, dylid dyrannu un
garfan dwyn pwysau neu asiantaeth nad yw’n
rhan o’r llywodraeth i bob myfyrwyr ei
hymchwilio, gan adrodd yn ôl ar eu
canfyddiadau mewn grŵp trafod a arweinir
gan y myfyrwyr.

•

Mae gwefan Asiantaeth yr Amgylchedd yn
cysylltu â gwybodaeth bellach y gallai’r
myfyrwyr ymchwilio iddi.

16 Mesurau iechyd
cyhoeddus sy’n
amddiffyn
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Adnoddau
Gweithgaredd 13

Gweithgaredd 3

Gwybodaeth am grwpiau
amgylcheddol
Gwefan Asiantaeth yr
Amgylchedd
www.environmentagency.gov.uk
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Gweithgaredd 1 — Iechyd
Mae iechyd yn golygu pethau gwahanol i wahanol bobl. Gan weithio mewn grwpiau bach
penderfynwch â pha rai o’r datganiadau canlynol rydych yn cytuno, gan roi tic yn y blwch priodol.
Iechyd yw:
Datganiad

Cytuno

Anghytuno

Bod yn gorfforol ffit, yn gryf ac yn hyblyg
Peidio â gorfod cymryd unrhyw foddion na
thabledi
Edrych yn dda a theimlo’n dda
Peidio â bod dan straen a phryderu
Byw’n hen
Peidio ag yfed nac ysmygu
Bwyta’r bwydydd gorau ar gyfer fy nghorff
Peidio â gorfod mynd i weld y meddyg
Bod â pherthynas dda ag eraill
Bod â’r pwysau delfrydol ar gyfer fy nhaldra
Teimlo’n hapus ac yn dangnefeddus ynof fy hun
Bod â llawer o ffrindiau a bywyd cymdeithasol
bywiog
Unwaith rydych wedi cytuno, rhowch y datganiadau mewn categorïau (grwpiau) ar gyfer iechyd
corfforol, iechyd cymdeithasol a iechyd emosiynol. Trafodwch gyda rhywun arall pa ddatganiadau
sydd bwysicaf yn eich barn chi. Penderfynwch pam rydych yn rhoi blaenoriaeth iddynt.
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Gweithgaredd 2 — Gofalu am Boblogaethau
Yn aml mae gofal iechyd unigol yn golygu mynd i weld y meddyg pan fyddwn yn sâl. Mewn geiriau
eraill rydym yn gyfrifol am weithredu pan fyddwn yn teimlo’n anhwylus.
Gan weithio gyda’ch grŵp, trafodwch sut mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn gweithredu pan fydd
bygythiad posib i’n hiechyd fel poblogaeth.
I’ch helpu gyda’r dasg hon, ystyriwch y canlynol:
•

epidemigau megis HIV/AIDS yn Affrica a mannau eraill

•

imiwneiddio babanod

•

profion deintyddol

•

profion llygaid

•

mamograffau (sgrinio’r fron) ar gyfer menywod

•

ymgyrchoedd peidio ag ysmygu

•

ymgyrchoedd bwyta’n iach.
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Gweithgaredd 3 — y gweithiwr proffesiynol gofalgar
Lluniwch restr o’r holl weithwyr proffesiynol iechyd, amgylcheddol a gofal y gallwch feddwl
amdanynt sy’n ymwneud ag amddiffyn a hybu iechyd eich poblogaeth leol. Gallent fod yn bobl rydych
chi a’ch teulu wedi dod ar eu traws wrth ddefnyddio gwasanaethau iechyd a gofal.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cymharwch eich rhestr ag un person arall. Llenwch unrhyw fylchau o ran rolau swyddi yr ydych
wedi’u hanghofio.
Dewiswch un swydd ac ymchwilio ymhellach i’r rolau a’r cyfrifoldebau.
Gwnewch nodiadau ar eich canfyddiadau — bydd eu hangen arnoch yn ddiweddarach yn yr uned hon.
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Gweithgaredd 4 - Poblogaeth
Gweithgaredd ymchwil
Ewch i wefan ystadegau poblogaeth megis OPCS, (www.statistics.gov.uk/census2001). Lluniwch
byramid poblogaeth.
Gan weithio gyda pherson arall, defnyddiwch y data hwn i drafod sut gallai’r gwasanaeth iechyd
cyhoeddus ddefnyddio’r wybodaeth hon am newid yn y boblogaeth. Defnyddiwch y cwestiynau yma
i’ch helpu gyda’r dasg hon.
1 Pa newidiadau i’r boblogaeth a welir yn y data?
2 Sut bydd y newidiadau’n effeithio ar
•

ddarparu gwasanaethau ysbyty?

•

budd-daliadau pensiwn?

•

y gwasanaethau gofalu?

•

tai?

Lluniwch nodiadau ar eich trafodaeth isod
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Gweithgaredd 5 — Patrymau iechyd
Gan ddefnyddio ymchwil bersonol, edrychwch ar brofiadau iechyd yn yr ardal lle rydych yn byw
(efallai y byddwch am ddefnyddio’ch data cyfrifiad lleol). I wneud hyn dylech ddilyn y camau a
amlinellir isod.
•

Dewiswch ddwy ward a leolir yn eich ardal neu ranbarth.

•

Nodwch y cyfleusterau hamdden sydd ar gael yn y ddwy ardal.

•

Nodwch y mathau o dai sydd ar gael.

•

Edrychwch ar y mathau o ddiwydiant a leolir ym mhob ardal.

Defnyddiwch y rhyngrwyd neu’r llyfrgell i gasglu ystadegau poblogaeth ar gyfer yr ardaloedd.
Er enghraifft:
•

nifer y bobl hŷn sy’n byw yno

•

nifer y plant

•

nifer y bobl gyflogedig/ddi-waith

•

nifer y bobl sy’n defnyddio adrannau damweiniau ac argyfwng

•

nifer y bobl sy’n marw o glefydau cysylltiedig ag ysmygu.

Cofiwch, dim ond enghreifftiau yw’r rhain. Mae gwybodaeth arall y byddai’n ddefnyddiol i chi ei
choladu.
Ysgrifennwch adolygiad byr o’ch canfyddiadau a sut rydych yn tybio y gallai byw yn yr ardaloedd
hynny fod wedi effeithio ar iechyd un grŵp poblogaeth sy’n byw yno.
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Gweithgaredd 6 — Y gorffennol a’r presennol
Er mwyn cymharu bywyd heddiw â bywyd 50 mlynedd yn ôl bydd angen i chi drefnu cwrdd â pherson
hŷn a fyddai’n barod i siarad â chi am fywyd 50 mlynedd yn ôl. Bydd angen i chi wneud nodiadau ar
eich canfyddiadau.
Ceisiwch ganfod:
•

beth oedd eu gwaith

•

faint o oriau roedden nhw’n gweithio

•

faint roedden nhw’n cerdded

•

pa fath o beiriannau cartref oedd ganddynt

•

pa fath o fwyd roeddent yn ei brynu, a pha mor hawdd oedd cael gafael ar ffrwythau a llysiau
ffres

•

sut byddent yn treulio’u hamser hamdden

•

faint o deledu roeddent yn ei wylio

•

sut maent yn teimlo i’w ffordd o fyw effeithio ar eu hiechyd

•

peidiwch ag anghofio gofyn iddyn nhw beth sydd wedi newid

Cofiwch, rhaid bod yn gwrtais bob amser. Rhaid cadw’r wybodaeth yn gyfrinachol a pharchu
preifatrwydd eich cyfwelai os nad ydynt am rannu rhai mathau o wybodaeth gyda chi.
Peidiwch ag anghofio dweud diolch!
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Gweithgaredd 7 — effaith y newidiadau
Gan ddefnyddio’ch nodiadau o’ch cyfweliad gyda pherson hŷn rhestrwch 10 newid a ddigwyddodd yn
ystod yr 50 mlynedd diwethaf a fydd, yn eich barn chi, wedi effeithio ar iechyd y boblogaeth.

Lluniwch nodiadau byr yn dangos sut rydych chi’n teimlo bod iechyd y boblogaeth wedi newid
oherwydd y 10 peth ar eich rhestr.
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Gweithgaredd 8 — Ymchwil unigol
Dewiswch un grŵp o fewn y boblogaeth i gynnal prosiect ymchwil arno. Gallech ddewis y grŵp hwn o
blith:
•

iechyd

•

blynyddoedd cynnar (gofal ac addysg)

•

gofal am bobl hŷn

• unigolion ag anghenion penodol.
Eich tasg yw canfod pa newidiadau sydd wedi digwydd yn yr amgylchedd a’u ffordd o fyw o ganlyniad
i newidiadau cymdeithasol ac economaidd yn ystod yr 50 mlynedd diwethaf a sut mae hyn wedi
effeithio ar iechyd ac anghenion gofal iechyd.
Rhaid i chi seilio’ch canfyddiadau ar ymchwil eilaidd (ymchwil a wnaed gan eraill).
Dylech:
•

ddewis eich grŵp

•

ymchwilio i newidiadau yn yr amgylchedd, cyflogaeth, hamdden a ffordd o fyw

•

ymchwilio i’w hanghenion iechyd cyfredol gan ddefnyddio llyfrau a’r rhyngrwyd

•

cymharu eu hanghenion iechyd heddiw â’u hanghenion iechyd 50 mlynedd yn ôl gan ddefnyddio
ymchwil ac erthyglau a gyhoeddwyd

•

darparu cyfeiriadaeth ar gyfer yr ymchwil a gynhwyswch yn eich prosiect.
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Gweithgaredd 9 — Cyrraedd targedau
Gan weithio gyda pherson arall, defnyddiwch ymchwil yn y llyfrgell neu ar y rhyngrwyd i ddod o hyd i
dargedau iechyd cyhoeddus a fydd yn caniatáu i chi lenwi’r grid isod.
Targed lleol, hy ar
gyfer y rhanbarth lle
rydych yn byw

Targed cenedlaethol, hy
ar gyfer y wlad lle rydych
yn byw

Targed rhyngwladol, hy
ar gyfer sawl gwlad

Targed ar gyfer grŵp o
bobl (ee pobl hŷn)

Targed o ran ffordd o fyw
(ee ysmygu)

Targed ar gyfer
gwasanaeth iechyd (ee
rhestrau aros)

Targed ar gyfer mater
amgylcheddol (ee rheoli
gwastraff)

Targed ar gyfer mater
cymdeithasol (ee alcohol)

Targed ar gyfer mater
sgrinio/gwyliadwriaeth
(ee y ddarfodedigaeth)
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Gweithgaredd 10 — Lleihau’r niwed i’r amgylchedd
Gan weithio gyda pherson arall, ewch ati i ddarganfod sut caiff niwed i’r amgylchedd ei ddileu (ei
ddiddymu) neu ei leiafu (ei leihau) o ran cynnyrch gwastraff diwydiant, cartrefi a biolegol.
Bydd angen i chi ystyried:
•

dŵr

•

carthffosiaeth

• triniaethau aer.
Lluniwch nodiadau ar sut y diogelir iechyd drwy’r triniaethau a ddefnyddiwyd.

Mae’r rhyngrwyd yn fan cychwyn da. Edrychwch ar wefannau amgylcheddol, er enghraifft Asiantaeth
yr Amgylchedd, i’ch helpu.
Bydd y wefan hon yn eich cysylltu â meysydd ymchwil priodol a fydd yn eich helpu i ganfod yr
wybodaeth y mae ei hangen arnoch ar gyfer y dasg hon (www.environment-agency.gov.uk).
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Gweithgaredd 11 — Amddiffyn rhag llygredd
Defnyddiwch yr holiadur i ganfod faint mae pobl eraill yn ei wybod am amddiffyn eu hamgylchedd
rhag llygredd. Pan fyddwch wedi casglu 10 ymateb dadansoddwch eich canfyddiadau a llunio siart wal
i ddangos y lefelau gwybodaeth ynghylch atal llygredd.
1

Rhestrwch ddwy ffynhonnell gyffredin o lygredd mewn trefi a dinasoedd.

2

Pa gamau mae’r llywodraeth yn/wedi eu cymryd i gyfyngu ar y llygredd a geir
(a) mewn afonydd?

(b) ar ffyrdd?

(c) yn yr aer?

3

Enwch un darn o ddeddfwriaeth a luniwyd i amddiffyn yr amgylchedd rhag llygredd.

Er mwyn dadansoddi eich canlyniadau bydd angen i chi ddod o hyd i’r atebion cywir i’r holiadur hwn.
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Gweithgaredd 12 — Arweiniad i weithredu awdurdod lleol
Astudiaeth achos
Mae eich cyngor lleol wedi datblygu ‘Polisi Gwyrdd’ ar gyfer eich cymdogaeth. Gwaetha’r modd, nid
yw mwyafrif y trigolion lleol yn dilyn y polisi ac maent yn dal i lenwi eu biniau â deunydd y gellid ei
ailgylchu. Bu sawl achos o wenwyn bwyd yn y dref hefyd, a chysylltwyd y rhain â thair siop bwyd
carlam a dau fwyty.
Yn ogystal â’r problemau hyn, bu cwmni adeiladu cenedlaethol yn cyflwyno ceisiadau cyson i’r cyngor
am ganiatâd cynllunio i adeiladu ar eu hardaloedd tir glas. Maent yn awyddus i ddangos i’r boblogaeth
leol na chaniateir i hyn ddigwydd oherwydd eu polisïau ar ddefnydd tir.
Yn wyneb yr anawsterau hyn mae’r cyngor wedi gofyn i chi a’ch cydweithwyr ddatblygu ‘sioe deithiol’
yn trafod eu camau gweithredu a’u polisïau o ran:
•

ailgylchu

•

rheoli gwastraff

•

lleihau llygredd

•

diogelwch bwyd

• amddiffyn yr amgylchedd naturiol.
Gall eich sioe deithiol fod ar ffurf cyflwyniad neu arddangosfa. Gallech ddewis cyfuniad o’r ddau.
I’ch helpu gyda’r dasg hon bydd o gymorth ymweld â swyddfeydd eich cyngor lleol i gasglu copïau o
bolisïau siarteri a datganiadau cyhoeddus sy’n trafod y materion hyn yng nghyd-destun y dref rydych
yn byw ynddi neu ardal arall o’ch dewis.
Bydd deddfwriaeth genedlaethol a rhyngwladol hefyd o gymorth a gellir dod o hyd iddi ar y rhyngrwyd
yn ogystal ag mewn llyfrgelloedd.
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Gweithgaredd 13 — Atal salwch ac afiechyd
Gofynnwyd i chi gynhyrchu taflen sy’n esbonio dulliau o atal salwch yn y DU i ymwelydd tramor.
Disgrifir y dulliau hyn yn aml fel ataliaeth gychwynnol (sef atal yr afiechyd cyn iddo gychwyn). Dylai
eich taflen gynnwys gwybodaeth am:
•

imiwneiddio

•

sgrinio

• monitro afiechyd (gwyliadwriaeth).
Mae’n bwysig eich bod yn cynnwys yr wybodaeth a ganlyn yn eich taflen:
•

ar gyfer pwy mae’r gwasanaeth

•

beth mae’r gwasanaeth yn ceisio’i atal a pham

•

sut caiff y gwasanaeth ei gyflwyno, gan bwy a pha mor aml

•

sut mae’r gwasanaeth yn ceisio lleihau anghydraddoldebau iechyd rhwng gwahanol grwpiau o’r
boblogaeth.
Dylech gyflwyno’ch taflen i’ch cydweithwyr er gwybodaeth cyn gynted ag y bydd wedi’i chwblhau.

150

Canllaw i athrawon – Edexcel TAG mewn lechyd a Gofal Cymdeithasol – Rhifyn 1 – Ebrill 2006

Uned 7:

Diwallu anghenion unigol

Nodau’r uned
Nod yr uned hon yw datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o strwythur a darpariaeth iechyd a
gwasanaethau cymdeithasol yn y DU. Mae’n edrych ar sut caiff gwasanaethau eu teilwra i ddiwallu
anghenion unigol a phwysigrwydd gwaith aml-ddisgyblaeth. Mae’n datblygu gwybodaeth a
dealltwriaeth o sut caiff atebolrwydd ei gynnal drwy weithdrefnau sicrhau ansawdd.

Pynciau’r uned
7.1:
7.2:
7.3:
7.4:

Strwythur a darpariaeth gwasanaethau
Diwallu anghenion unigol
Rolau ymarferwyr
Sicrhau ansawdd a rheoleiddio
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7.1: Strwythur a darpariaeth gwasanaethau
Pwnc
1

2

3

4

5
6
7
8

152

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Mathau o ddarparwyr:
- statudol
- preifat
- gwirfoddol
- gofalwyr anffurfiol

•

Taflen gan yr athro/athrawes

Rôl y llywodraeth
ganolog yn y
ddarpariaeth

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes

•

Ymchwil myfyrwyr

Rôl llywodraeth leol
yn y ddarpariaeth

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes

•

Ymchwil myfyrwyr

•

Ymweliad â swyddfa awdurdod lleol

Newidiadau
deddfwriaethol
allweddol a’u
heffaith

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes

•

Ymchwil myfyrwyr

Rôl y sector
annibynnol

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes

•

Siaradwr gwadd

Rôl y sector
gwirfoddol

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes

•

Siaradwr gwadd

Rôl gofalwyr
anffurfiol

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes

•

Siaradwr gwadd

Crynodeb

•

Prawf adolygu

Mathau o ddarparwyr

Adnoddau
Gweithgaredd 1
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7.2: Diwallu anghenion unigol
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Taflenni dan arweiniad yr athro/athrawes

•

Trafodaeth myfyrwyr ar sail astudiaeth achos

10 Cynllunio gofal — y
broses

•

Taflenni dan arweiniad yr athro/athrawes

•

Trafodaeth myfyrwyr ar sail astudiaeth achos

11 Asesu anghenion

•

Taflenni dan arweiniad yr athro/athrawes

•

Trafodaeth myfyrwyr ar sail astudiaeth achos

•

Taflenni dan arweiniad yr athro/athrawes

•

Trafodaeth myfyrwyr ar sail astudiaeth achos

13 Adolygu —
pwysigrwydd
cyfranogiad y
defnyddiwr

•

Taflenni dan arweiniad yr athro/athrawes

•

Trafodaeth myfyrwyr ar sail astudiaeth achos

14 Cymhwyso theorïau

•

Taflenni dan arweiniad yr athro/athrawes

•

Trafodaeth myfyrwyr ar sail astudiaeth achos

15 Materion sy’n rhan o
gynllunio gofal

•

Taflenni dan arweiniad yr athro/athrawes

•

Trafodaeth myfyrwyr ar sail astudiaeth achos

16 Crynodeb

•

Profi gwybodaeth y myfyrwyr

9

Cefndir
deddfwriaethol —
beth yw rheoli gofal?

12 Monitro
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Adnoddau
Gweithgaredd 2

Gweithgaredd 2
Gweithgaredd 2
Gweithgaredd 2
Gweithgaredd 2

Gweithgaredd 2
Gweithgaredd 2
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7.3: Rolau ymarferwyr
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

17 Rôl yr ymarferydd

•

Ymchwil dan arweiniad y myfyrwyr ar rolau
ymarferwyr

Gweithgaredd 3

18 Ffyrdd y mae
gwahanol ymarferwyr
yn gweithio gyda’i
gilydd

•

Ffyrdd y mae gwahanol ymarferwyr yn
gweithio gyda’i gilydd
- un i un
- gwaith grŵp
- gwaith tîm
- aml-ddisgyblaeth

Gweithgaredd 4

•

Tasgu syniadau

•

Siaradwr gwadd — nyrs neu weithiwr
cymdeithasol

•

Pwysigrwydd y sefydliad
- diwylliant
- maint
- hanes
- rheolaeth
- gweithdrefnau

•

Tasgu syniadau — cysylltu ag Uned 3:
Amgylcheddau gofal cadarnhaol.

20 Effaith methu â
hygyrchu
gwasanaethau ar
ddefnyddwyr
gwasanaeth

•

Tasgu syniadau — cysylltu ag Uned 3:
Amgylcheddau gofal cadarnhaol.

21 Crynodeb

•

Profi gwybodaeth y myfyrwyr

19 Pwysigrwydd y
sefydliad
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Gweithgaredd 5

Gweithgaredd 6
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7.4: Sicrhau ansawdd a rheoleiddio
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

22 Diffiniad o sicrhau
ansawdd

•

Ymchwil myfyrwyr

•

Taflen dan arweiniad yr athro/athrawes

23 Sut mae’r sefydliad
yn monitro sicrhau
ansawdd

•

Sut mae’r sefydliad yn monitro sicrhau
ansawdd
- systemau ansawdd
- polisïau/gweithdrefnau

•

Taflen dan arweiniad yr athro/athrawes a
thrafodaeth

•

Sut mae’r llywodraeth yn monitro sicrhau
ansawdd
- cylchlythyron
- memos
- archwiliadau
- arolygiadau
- Papurau Gwyn
- deddfwriaeth

•

Taflen dan arweiniad yr athro/athrawes a
thrafodaeth

25 Rolau a
chyfrifoldebau
ymarferwyr

•

Ymchwil myfyrwyr

Gweithgaredd 8

26 Gweithdrefnau
cwynion

•

Trafodaeth myfyrwyr

Gweithgaredd 9

27 Crynodeb

•

Dylai’r myfyrwyr gael ymarfer yn y canlynol:
- galw ffeithiau, prosesau ac ati i gof
- gallu i adnabod a diffinio cysyniadau
hanfodol
- disgrifio ac esbonio termau a
chysyniadau
- cymhwyso cysyniadau a theorïau i
senarios
- archwilio cryfderau, gwendidau,
manteision ac anfanteision theorïau,
cysyniadau, ymagweddau

24 Sut mae’r
llywodraeth yn
monitro sicrhau
ansawdd
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Gweithgaredd 7

155

Gweithgaredd 1 — Cyfeiriadur gwasanaethau
Nod y gweithgaredd hwn yw datblygu gwybodaeth ynghylch pa wasanaethau a ddarperir yn eu hardal
leol.
Rhannwch y myfyrwyr yn grwpiau bach o dri neu bedwar.
Mae pob grŵp i ddewis llwybr, o blith:
•

iechyd

•

blynyddoedd cynnar (gofal ac addysg)

•

gofal am bobl hŷn

•

unigolion ag anghenion penodol.

Mae pob grŵp i ymchwilio yn eu hardal leol i’r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer y grŵp defnyddwyr
hwnnw o dan y penawdau adrannol a ganlyn:
•

gwasanaethau statudol

•

gwasanaethau preifat

• gwasanaethau gwirfoddol.
Wedyn mae’r myfyrwyr yn cyflwyno eu canfyddiadau i’r dosbarth.
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Gweithgaredd 2 — Cynllunio gofal
Astudiaeth achos
Nod y gweithgaredd hwn yw bod y myfyrwyr yn medru cymhwyso’r broses o gynllunio gofal i’r
astudiaeth achos.
Mae Kevin yn 10 oed ac yn byw gyda’i fam a’i dad. Mae syndrom Down’s ar Kevin, a hefyd mae
ganddo awtistiaeth ysgafn. Mae’n dibynnu’n fawr iawn ar ei fam, a roddodd y gorau i’w gwaith pan
gafodd ei eni. Ychydig iawn y gall Kevin ei wneud drosto’i hun ac mae angen cymorth arni gyda bwyta
a mynd i’r toiled. Mae ganddo allu meddyliol plentyn cyn ysgol. Mae ymddygiad Kevin wedi mynd yn
ymosodol iawn yn ddiweddar. Roedd ei dad a’i fam yn methu ei reoli ac yn cael y sefyllfa’n anodd
iawn ymdopi â hi. Rhoddodd hyn lawer o straen ar eu perthynas. Yn y pen draw bu iddynt gysylltu â’u
meddyg teulu ac esbonio bod angen cymorth a seibiant arnynt yn rheolaidd. Cyfeiriodd eu meddyg
teulu nhw at y gwasanaethau cymdeithasol am fwy o gefnogaeth broffesiynol.
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Gweithgaredd 3 — Rolau Ymarferwyr
Dylai’r myfyrwyr ymrannu’n grwpiau bach i wneud y canlynol:
•

ymchwilio i alwedigaeth iechyd a gofal cymdeithasol broffesiynol — nyrs neu weithiwr
cymdeithasol

•

nodi eu rolau a’u cyfrifoldebau

•

adnabod gweithwyr proffesiynol eraill y gallent ddod i gysylltiad â nhw’n feunyddiol

•

adnabod eu prif ddulliau gwaith.
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Gweithgaredd 4A — Ffyrdd o weithio — gwaith tîm
Mae’r gweithgaredd hwn wedi’i seilio ar waith tîm.
Tasgu Syniadau: Mewn grwpiau bach nodwch y sgiliau a’r galluoedd y mae eu hangen ar weithiwr
gofal i fod yn aelod effeithiol o dîm gwrth-wahaniaethol.
Coladu eu hatebion ee:
•

bod yn ymroddedig i hybu amrywiaeth

•

bod yn onest ac yn agored

•

bod yn ymroddedig i wrando ar gyfraniad eraill a’i werthfawrogi

•

parchu anghenion y tîm

•

cefnogi cydweithwyr

•

siarad un ar y tro yn ystod cyfarfodydd

•

bod yn barod i dderbyn her ac i herio.

Gweithgaredd 4B — Sgiliau gweithwyr unigol
O ymarferiad 4A gallwch fynd ymlaen i ddatblygu’r ymarferiad canlynol sy’n ymwneud â sgiliau
gweithwyr unigol.
Gofynnwch i bob myfyriwr nodi enghraifft ar gyfer pob un o’r pwyntiau bwled uchod.
Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn deall yr hyn a olygir gan sgil neu allu.
Cyfeirio’n ôl at Uned 3: Amgylcheddau gofal cadarnhaol a’r adran ar rôl gweithwyr gofal unigol wrth
hybu amgylchedd gofal cadarnhaol.
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Gweithgaredd 5 — Ffactorau trefniadol
Rhestrwch yr amrywiol ffactorau a allai effeithio ar ddiwylliant sefydliad.

Esboniwch sut gallai’r ffactorau hyn effeithio ar y gofal y gallai defnyddiwr gwasanaeth ei dderbyn.

Atebion posib:
•

maint

•

hanes

•

strwythur

•

adnoddau

•

rheolaeth.
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Gweithgaredd 6 — Defnyddwyr gwasanaeth a mynediad i wasanaethau
Nodwch bum grŵp yn y gymdeithas a allai gael trafferth wrth gael mynediad i wasanaethau y gallant
eu hawlio.
1
2
3
4
5
Nodwch sut y gallai’r mynediad cyfyngedig hwn effeithio ar y grwpiau hyn.
Yn gymdeithasol

Yn emosiynol

Yn gorfforol

Yn ddeallusol
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Gweithgaredd 7 — Diffiniad sicrhau ansawdd
Mewn grwpiau bach ymchwiliwch i’r term ‘sicrhau ansawdd’.
Efallai y byddwch am ddefnyddio’r adnoddau a ganlyn:
•

llyfrgell yr ysgol

•

y rhyngrwyd

•

papurau newydd

•

asiantaethau iechyd neu ofal cymdeithasol lleol.

Ysgrifennwch ddiffiniad o’r term ‘sicrhau ansawdd’.

162

Canllaw i athrawon – Edexcel TAG mewn lechyd a Gofal Cymdeithasol – Rhifyn 1 – Ebrill 2006

Gweithgaredd 8 — Rolau a chyfrifoldebau ymarferwyr
Darllenwch yr astudiaeth achos a ganlyn ac ateb y cwestiynau. Dychmygwch mai chi yw gweithiwr
cymdeithasol Mrs Watson.
Mae Mrs Watson, sy’n gaeth i’w gwely, yn cwyno bod y gofalwr cartref yn eistedd i lawr i yfed te pan
yw hi’n cyrraedd, yn gwneud ychydig iawn, ac yn anfodlon gwneud y smwddio ond ar ddydd Llun. Mae
Mrs Watson hefyd yn dweud bod y gofalwr cartref yn ymosodol iawn tuag ati.
•

Sut byddech chi’n helpu Mrs Watson gyda’i chwyn? (Casglu tystiolaeth ac ati)

•

Sut byddech chi’n grymuso Mrs Watson i wneud ei chwyn? (Ymarferol — gweithredu fel eiriolwr o
bosib.)

•

Pwy sy’n berthnasol yn yr astudiaeth achos hon?

•

Sut byddai’r gwyn yn cael ei chofnodi?

•

Beth yw terfynau rôl ymarferydd proffesiynol?
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Gweithgaredd 9 — Gweithdrefnau cwynion
•

Nodwch weithdrefnau cwynion sefydliad (gallech ddefnyddio’ch ysgol neu’ch coleg).

•

Rhestrwch wahanol gamau’r broses.

•

Sut gellid gwella’r polisi?

Yn aml gwelir cwynion mewn modd negyddol.
Nodwch dri chanlyniad cadarnhaol a allai ddeillio o gwyn.
1
2
3
Atebion posibl:
•

adolygu’r polisi presennol

•

gwell cyfathrebu

•

gwelliannau o ran hyfforddiant staff

•

mwy o gyfranogiad gan ddefnyddwyr gwasanaeth

•

mwy o ddealltwriaeth o anghenion y defnyddiwr gwasanaeth.

164

Canllaw i athrawon – Edexcel TAG mewn lechyd a Gofal Cymdeithasol – Rhifyn 1 – Ebrill 2006

Uned 8:

Hybu iechyd a lles

Nodau’r uned
Mae’r uned hon yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o hybu iechyd ac yn cynnwys y rhesymeg
sy’n sail i ymgyrchoedd hybu iechyd a’r dulliau y tu ôl i’w gweithrediad a’u gwerthusiad.
Mae’r uned hon yn cynnwys meysydd megis:
•

ffactorau sy’n dylanwadu ar y penderfyniad i lansio ymgyrch hybu iechyd

•

asiantau sy’n rhan o hybu iechyd

•

nodweddion gwahanol fodelau ac ymagweddau a’r rhesymeg sy’n dylanwadu ar y dewis o fodel a
ddefnyddir

•

mathau o ddeunyddiau hybu iechyd a’u nodweddion a’r ffactorau sy’n dylanwadu ar y dewis o
ddeunyddiau a ddefnyddir

•

materion moeseg sy’n gysylltiedig â hybu iechyd

•

prosesau cynllunio, gweithredu, dadansoddi a gwerthuso wrth hybu iechyd.

Mae’n debygol y bydd y myfyrwyr eisoes wedi cwblhau Uned 1: Twf a datblygiad dynol sy’n cynnwys
rhai themâu hybu iechyd. Efallai bydd athrawon am adeiladu ar yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth a
gafwyd eisoes a threulio’r sesiwn gyntaf yn adolygu’r deunydd hwn.

Pynciau’r uned
8.1: Rhesymau dros hybu iechyd a lles
8.2: Modelau ac agweddau at hybu iechyd
8.3: Cynllunio a gweithredu hybu iechyd
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8.1: Rhesymau dros hybu iechyd a lles
Pwnc
1

Data demograffig,
megis patrymau
afiechyd neu salwch

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Mewn grwpiau o ddau neu dri, y myfyrwyr i
ddefnyddio’r rhyngrwyd/y DU i archwilio
patrymau afiechyd neu salwch o’r cerdyn a
ddewiswyd.

•

Trafod goblygiadau’r canlyniadau.

Adnoddau
Dec o gardiau gyda
phynciau addas i’w
harchwilio wedi’u
hargraffu arnynt, megis
canser y fron, ysmygu
goddefol, y
ddarfodedigaeth, HIV,
clamydia, y myfyrwyr yn
dewis cerdyn ‘dall’.
Mynediad i gyfrifiaduron
a’r rhyngrwyd

2

Targedau
cenedlaethol a
rhyngwladol ar gyfer
iechyd a lles

•

Trafod sut mae dau neu dri tharged
cenedlaethol a rhyngwladol penodol yn
symud ymlaen i greu ymgyrchoedd hybu
iechyd e.e. achosion cynyddol o afiechydon a
drosglwyddir drwy ryw.

Gwefan yr Adran Iechyd
Cyfnodolion Iechyd
Gwefan y GIG
www.nhs.uk

3

Pryderon ynghylch
materion

•

Trafod materion iechyd cyfredol a
pherthnasol sydd o ddiddordeb cenedlaethol
a lleol ee hyd oes disgwyliedig mewn
ardaloedd difreintiedig.

Papurau newydd
cenedlaethol a lleol
Rhaglenni dogfen ar y
teledu
Siaradwr hybu iechyd

4

Tystiolaeth wyddonol
newydd ynghylch
agwedd ar iechyd a
lles

•

Trafod gwahanol enghreifftiau o dystiolaeth
newydd yn sgîl gwaith gwyddonol sy’n
berthnasol i hybu iechyd ee ysmygu goddefol

Papurau newydd
cenedlaethol a lleol
Rhaglenni dogfen ar y
teledu
Siaradwr hybu iechyd

5

Adrannau’r
Llywodraeth

•

Archwilio gwaith:
- yr Adran Iechyd
- yr Adran dros Addysg a Sgiliau
- Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion
Gwledig
- unrhyw adrannau eraill perthnasol yn y
llywodraeth.

Papurau Gwyrdd a Gwyn
Gwefannau priodol
Papurau newydd
cenedlaethol
Rhaglenni dogfen ar y
teledu
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Pwnc
6

7

8

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Strategaethau allweddol ar gyfer gwella
iechyd a moderneiddio, adnewyddu
cymunedau a chymdogaethau.

•

Awdurdodau iechyd strategol.

•

Gwasanaethau hybu iechyd.

Sefydliadau
cyhoeddus

•

Gwaith:

Sefydliadau preifat

•

Llywodraeth leol

-

Cymdeithas Iechyd cyhoeddus y DU
Canolfannau Cyngor ar Bopeth
undebau llafur
sefydliadau proffesiynol
Sefydliad Iechyd y Byd (WHO)
sefydliadau gwirfoddol cenedlaethol a
charfannau pwysau ee RoSPA, NSPCC.

Gwaith:
-

BUPA
gwasanaethau iechyd galwedigaethol yn
y gweithle
rheolwyr adnoddau dynol
eglwysi a sefydliadau crefyddol.
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Adnoddau
Gwefannau
Cyhoeddiadau
llywodraeth leol
Ymweliad â gwasanaeth
hybu iechyd lleol
Ymarferwyr cyffredinol
Deintyddion
Gweithwyr iechyd lleol
Personél meddygol
Deunydd a gyhoeddwyd o
wefannau
Siaradwyr ar ymweliad

Deunydd a gyhoeddwyd o
wefannau
Siaradwyr ar ymweliad
Hysbysebion
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8.2: Modelau ac agweddau at hybu iechyd
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

•

Gan adeiladu ar wybodaeth flaenorol am rai
agweddau, edrychwch ar y nodweddion a
darparu enghreifftiau o:
- fodel meddygol
- model ymddygiad
- model addysgol
- model grymuso
- model newid cymdeithasol.

•

Mae’r adran hon yn debygol o gael ei harwain
gan yr athro/athrawes yn y lle cyntaf.

10 Rhesymau dros
ddewis gwahanol
fodelau

•

Y myfyrwyr i archwilio ymgyrchoedd hybu
iechyd cyfredol cenedlaethol a lleol a
chyfiawnhau ym mhob achos y model(au) a
ddefnyddiwyd yn hytrach nag eraill.

Papurau newydd
cenedlaethol a lleol,
cyfnodolion gwyddonol a
rhaglenni dogfen ar y
teledu
Siaradwr hybu iechyd
Gwefannau

11 Mathau a
nodweddion
gwahanol deunyddiau
hybu iechyd

•

Trafodwch fanteision ac anfanteision
defnyddio gwahanol fathau o ddeunyddiau:
- defnyddio taflenni
- defnyddio posteri
- defnyddio cyflwyniadau
- defnyddio hysbysebion mewn papurau
newydd ac ar y teledu.

Gweithgaredd 1
Ystod o daflenni hybu
iechyd, posteri a
hysbysebion
Fideo o hysbysebion ar
gyfer ymgyrchoedd hybu
iechyd e.e. brechiadau,
yfed a gyrru, ysmygu.

12 Rhesymau dros
ddewis y deunyddiau
ar gyfer
ymgyrchoedd hybu
iechyd

•

Trafodwch a chyfiawnhau:
- y defnydd o ddeunydd hybu iechyd
penodol ar gyfer cynulleidfaoedd
arbennig
- effaith arddull ac agwedd gwahanol
negeseuon megis semanteg, llythrennu,
lliw, delweddau, cartwnau ac ati
- sut ceir effaith, megis drwy hiwmor,
sioc, ffeithiol, rhesymu, empathi neu
gydymdeimlad.

Gweithgaredd 2
Ystod o daflenni hybu
iechyd, posteri a
hysbysebion.
Fideo o hysbysebion ar
gyfer ymgyrchoedd hybu
iechyd e.e. brechiadau,
yfed a gyrru, ysmygu.

13 Materion moeseg sy’n
gysylltiedig â hybu
iechyd a modelau a
dulliau

•

Y myfyrwyr mewn grwpiau bach yn trafod
problemau moesol posib.

•

Sesiwn lawn dan arweiniad yr athro/athrawes
gyda llefarydd yn cyflwyno canlyniadau pob
grŵp

•

Canfyddiadau’r sesiwn lawn

•

Trafodaeth yn troi o amgylch y cod ymarfer
ar gyfer rheoli materion moesol

•

Sesiwn cwestiwn ac ateb ar broblemau
tebygol a wynebir yn ystod gweithgaredd
aseiniad.

Tudalen siart troi, pin
marcio
Cod ymarfer
Siaradwr hybu iechyd ar
ymweliad
Safonau Galwedigaethol
Cenedlaethol ar gyfer
gweithgaredd hybu
iechyd a gofal
proffesiynol

9

168

Nodweddion
gwahanol fodelau ac
ymagweddau

Deunydd Uned 1
Astudiaethau achos ac
enghreifftiau perthnasol
Siaradwr hybu iechyd ar
ymweliad
Gwerslyfrau
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8.3: Cynllunio ymgyrch hybu iechyd a’i rhoi ar waith
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

14 Cywain gwybodaeth
drwy ymchwil eilaidd
i fwydo i
benderfyniadau
ynghylch y pwnc a’r
grŵp targed

•

Gan ddefnyddio ymgyrch hybu iechyd
adnabyddus yn yr ardal:
- trafodwch yr ymchwil eilaidd
- trafodwch sut mae’r pwnc a’r grŵp
targed wedi datblygu’n ymgyrch hybu
iechyd.

Gweithgaredd 4
Gwybodaeth ac
ystadegau eilaidd am
ymgyrch hybu iechyd
gyfredol adnabyddus yn
yr ardal.
Siaradwr ar ymweliad
sy’n ymwneud â’r
ymgyrch

15 Pennu nodau ac
amcanion

•

Mewn grwpiau bach, y myfyrwyr yn pennu’r
nodau a’r amcanion.

•

Sesiwn lawn i grynhoi’r canlyniadau.

Siaradwr ar ymweliad
sy’n ymwneud â’r
ymgyrch

•

Cymharu’r canlyniadau ag eiddo’r ymgyrch ei
hun.

•

Esbonio neu gyfiawnhau unrhyw wyriadau.

•

Mewn grwpiau bach, y myfyrwyr yn
penderfynu sut i werthuso cynnydd a
chanlyniadau.

•

Sesiwn lawn i grynhoi’r canlyniadau.

•

Cymharu’r canlyniadau ag eiddo’r ymgyrch ei
hun.

•

Esbonio neu gyfiawnhau unrhyw wyriadau.

17 Dewis modelau hybu
iechyd priodol

•

Trafod pa fodel(au) allai fod yn briodol.

•

Cyfiawnhau’r dewis terfynol.

18 Dewis cyfryngau
priodol ac arddull y
neges

•

Trafod pa ddeunyddiau ac arddull o neges
allai fod yn briodol.

•

Cyfiawnhau’r dewis terfynol.

19 Rhoi’r ymgyrch ar
waith

•

Trafodwch:

16 Datblygu offer a
meini prawf i
werthuso cynnydd a
chanlyniadau

-

20 Dadansoddi data
gwerthusol o’r
ymgyrch

21 Gwerthuso
canlyniadau mewn
perthynas â’r nodau
a’r amcanion
gwreiddiol a’r meini
prawf gwerthuso

sut byddai’r myfyrwyr yn cynllunio’r
ymgyrch hybu iechyd
sut byddai’r myfyrwyr yn cynnal yr
ymgyrch hybu iechyd.

•

Defnyddio offer mathemategol i ddarparu
data meintiol ar gyfer gwerthuso.

•

Trefnu gwybodaeth ansoddol i’w gwerthuso.

•

Trafod y canlyniadau i weld:
-

a yw’r nodau a’r amcanion gwreiddiol
wedi cael eu cyflawni
a oedd y meini prawf gwerthuso yn
effeithiol ac ydynt wedi’u cyflawni?
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Siaradwr ar ymweliad
sy’n ymwneud â’r
ymgyrch

Siaradwr ar ymweliad
sy’n ymwneud â’r
ymgyrch
Siaradwr ar ymweliad
sy’n ymwneud â’r
ymgyrch
Siaradwr ar ymweliad
sy’n ymwneud â’r
ymgyrch
Taflenni siart troi ar
gyfer y canfyddiadau
Siaradwr ar ymweliad
sy’n ymwneud â’r
ymgyrch.
Gellir darparu ystadegau
perthnasol os yw’r
ymgyrch ar raddfa fawr,
yn gyfrinachol, heb ei
chyhoeddi eto neu heb ei
chwblhau eto.
Siaradwr ar ymweliad
sy’n ymwneud â’r
ymgyrch.
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Gweithgaredd 1 — Deunyddiau ar gyfer ymgyrchoedd hybu iechyd
Cwblhewch y blychau yn y tabl canlynol i ddangos eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o wahanol
fathau o ddeunyddiau i’w defnyddio wrth hybu iechyd.
Math o ddeunydd

Manteision defnydd

Anfanteision defnydd

Posteri a siartiau
arddangos

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

Taflenni o bob math

Fideos

Bwrdd gwyn neu
fwrdd sialc

170

Enghraifft o ddefnydd
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Gweithgaredd 2 — Ymgyrchoedd
Atebwch y cwestiynau canlynol:
1

Nodwch yn union beth a olygir gan:
a

ddiben ymgyrch hybu iechyd?

b

nodau ymgyrch hybu iechyd?

c

amcanion ymgyrch hybu iechyd?

2

Trafodwch y rhesymau pam gallai ymgyrchoedd hybu iechyd gael eu lansio.

3

Rhestrwch bum asiantaeth sy’n ymwneud â hybu iechyd.

4

Esboniwch yr hyn a olygir gan y term ‘gwerthuso canlyniadau’.

5

Awgrymwch dri rheswm dros werthuso ymgyrch hybu iechyd.

6

Esboniwch sut gallech asesu newid agwedd neu ymddygiad cleientiaid yn dilyn ymgyrch hybu
iechyd.

7

Esboniwch y camau yn y broses o weithredu a chynllunio ymgyrch hybu iechyd.

8

Cynhaliodd grŵp o fyfyrwyr ymgyrch hybu iechyd graddfa fach ar fwyta’n iach mewn neuadd
bentref yn ymyl archfarchnad brysur. Roeddent yn siomedig mai dim ond 20 o bobl a alwodd
heibio ac roedd rhai o’r rhain yn perthyn i’r myfyrwyr. Trafodwch resymau posib pam roedd y
presenoldeb yn yr ymgyrch yn siomedig.

9

Yn ogystal â chynhyrchu eu taflenni eu hunain ar brosesydd geiriau, roedd gan y myfyrwyr fideo
awr o hyd ar ‘Fwyta Iach’ o’r Gwasanaeth Hybu Iechyd. Trafodwch addasrwydd a pherthnasedd y
deunyddiau hyn. Awgrymwch a chyfiawnhau unrhyw ddeunyddiau eraill y gallai’r grŵp fod wedi’u
defnyddio.

10 Ar ôl llawer o ddadlau a thrafod, penderfynodd y myfyrwyr nad oedd llawer o ddiben mewn
cynnal dadansoddiad neu werthusiad o’r ymgyrch hybu iechyd gan fod cyn lleied o bobl wedi bod
yn bresennol. Gwnewch sylwadau ar y penderfyniad hwn.
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Gweithgaredd 3 — Agweddau
Ar gyfer pob senario a roddir isod:
1

Nodwch ac eglurwch yr agwedd a ddefnyddiwyd yn yr ymgyrch hybu iechyd.

2

Awgrymwch y nodau a’r amcanion a fyddai wedi cael eu cynnig.

3

Trafodwch sut gallai’r meini prawf gwerthuso fod wedi cael eu datblygu yng nghyswllt y nodau a’r
amcanion a nodwyd yn eich ateb i gwestiwn 2.

Senarios
1

Gwahoddodd cogydd adnabyddus nifer o ddynion sy’n byw ar eu pennau eu hunain i’w sefydliad.
Bu’n arddangos prydau iach hawdd eu coginio ac yn eu hannog i ddilyn ei esiampl.

2

Trefnodd meddyg teulu glinig ar gyfer pobl dros 65 yn neuadd y pentref iddyn nhw dderbyn eu
brechiadau ffliw.

3

Rhoddodd rhaglen ddogfen ar y teledu’r ffeithiau newydd i wylwyr ar heintiad HIV ac AIDS ac
arferion rhywiol diogel.

4

Dadorchuddiodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd Bapur Gwyn i wahardd ysmygu mewn
tafarndai a bwytai sy’n gwerthu bwyd poeth.

5

Mae nifer o rieni mewn cymuned bentref wedi ffurfio pwyllgor i sicrhau arian i sefydlu man
chwarae diogel i blant dan bump y pentref. Ar hyn o bryd mae traffig trwm yn teithio drwy’r
pentref ac nid oes man chwarae.
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Gweithgaredd 4 — Cynllunio ymgyrch hybu iechyd
Astudiaeth achos
Mae Ayesha wedi bod ar ymweliad addysgol â meithrinfa leol sawl tro ac maen nhw wedi gofyn iddi
helpu gyda’r plant cyn ysgol yn ystod yr haf pan fydd sawl aelod o staff ar wyliau. Mae sawl plentyn
newydd wedi ymuno â’r feithrinfa gan fod eu rhieni’n dal i weithio yn ystod y gwyliau.
Mae Ayesha wedi nodi bod llawer o’r plant cyn ysgol hŷn sy’n mynd i’r toiled ar eu pennau eu hunain
yn aml yn methu golchi eu dwylo oni bai eu bod yn cael eu hatgoffa’n barhaus, neu’n gwneud y dasg
yn arwynebol drwy beidio â defnyddio sebon a gadael i ychydig ddiferion o ddŵr syrthio ar eu dwylo.
Ar ôl sôn am hyn wrth y staff eraill, dysgodd nid yn unig fod y feithrinfa wedi cael ei chau am sawl
wythnos, ddwy flynedd yn ôl, oherwydd math heintus o ddolur rhydd, ond bod diffyg golchi dwylo’n
broblem oedd yn digwydd yn gyson.
Yn ddiweddarach yr wythnos honno, trafododd Ayesha’r broblem gyda’i goruchwyliwr a sôn hefyd y
byddai ganddi ymgyrch hybu iechyd graddfa fach i’w chynllunio yn y dyfodol agos. Nid ymddangosai
fod unrhyw wrthwynebiad iddi hybu golchi dwylo ar ôl bod i’r toiled.
Creodd Ayesha ffurflen ganiatâd a’i theipio er mwyn i ofalwyr a rhieni ei llofnodi a’u sicrhau y byddai
cyfrinachedd yn cael ei gynnal. Hefyd dyluniodd daflen fach yn esbonio diben ei hymgyrch yn gryno.
Gan ei bod yn gyfrifol am yr ymgyrch ar ei phen ei hun, penderfynodd gyfyngu nifer y cyfranogwyr i
chwech o’r plant diweddaraf i ddod i’r feithrinfa. Ni chafodd unrhyw drafferth yn sicrhau caniatâd a
mynegodd rhai rhieni nad oeddent wedi’u cynnwys awydd i’w plant hwythau fod yn rhan o’r ymgyrch.
Gyda gofalwr arall yn gweithredu fel tyst, casglodd Ayesha’r plant ifanc ynghyd ac esbonio’r
‘prosiect’ wrthynt mewn iaith syml. Roedd y plant yn frwd ac am i Ayesha ddod i’w gweld yn golchi
eu dwylo ar unwaith! Gwnaeth hynny, gan nad oedd am leihau eu brwdfrydedd ac yna esboniodd fod
rhaid iddi fynd i ffwrdd, siarad â’i hathro a chynllunio gweithgareddau ar gyfer dyddiad diweddarach.
Tasg
Gan ddefnyddio’r amlinelliad aseiniad i’ch cynorthwyo gyda chamau’r broses, cynlluniwch yr ymgyrch
hybu iechyd ar raddfa fach, gan gynnwys:
•

gwybodaeth a dealltwriaeth o bwnc yr ymgyrch; casglir hyn o ffynonellau gwybodaeth eilaidd o
wahanol fathau megis cyfweliadau, cyfeiriadau testun neu’r rhyngrwyd

•

esboniad ar y dewis o grŵp targed

•

cynllunio’r ymgyrch, gan gynnwys y nodau a’r amcanion penodedig

•

esboniad am y dewis o agwedd at y gwaith o hybu iechyd

•

sut bydd llwyddiant yr ymgyrch yn cael ei fesur

•

y deunyddiau y gellid eu defnyddio a/neu eu creu yn yr ymgyrch

•

sut gellir dadansoddi llwyddiant yr ymgyrch

•

sut gellir gwerthuso canlyniadau’r ymgyrch.
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Gweithgaredd 5 — Ymgyrch hybu iechyd
Astudiaeth achos
Mae’r staff iechyd galwedigaethol mewn coleg lleol yn pryderu’n fawr bod nifer y myfyrwyr ag
anghenion arbennig a welwyd yn ysmygu y tu allan i ddrysau amrywiol adeiladau’r coleg fel petai
wedi cynyddu. Mabwysiadodd y coleg bolisi ‘Dim Ysmygu’ rai blynyddoedd yn ôl. Mae’r ddwy ystafell
ysmygu bob amser yn llawn ac mae’n ymddangos bod rhai myfyrwyr yn yr ystafelloedd ysmygu o hyd
yn hytrach na mynd i’w hastudiaethau. Mae cais i gynnal ymgyrch hybu iechyd cysylltiedig ag ysmygu
wedi cael derbyniad da gan y corff llywodraethu ac yn awr mae angen i’r ymgyrch gael ei chynllunio,
ei gweithredu, ei dadansoddi a’i gwerthuso.
Cwblhewch yr adrannau canlynol o’r ymgyrch hybu iechyd:
1

Nodwch union bwnc a grŵp targed yr ymgyrch hon.

2

Pa ffactorau sydd wedi dylanwadu ar y penderfyniad i lansio’r ymgyrch?

3

Pa ffactorau fydd yn dylanwadu ar yr agwedd a ddefnyddir?

4

Esboniwch pa agwedd neu agweddau y byddech yn eu defnyddio.

5

Disgrifiwch arddull a chynnwys y neges y byddech yn ei defnyddio. Cyfiawnhewch eich ateb.

6

Disgrifiwch unrhyw faterion moesol y gallech ddod ar eu traws a sut byddech yn mynd i’r afael â
nhw.

7

Disgrifiwch yr ymchwil eilaidd y byddai angen i chi ei gwneud i gynyddu eich gwybodaeth ac felly
wella’r ymgyrch.

8

Disgrifiwch y nodau a’r amcanion y tu ôl i’r ymgyrch hon.

9

Pa offer a meini prawf gwerthuso byddech chi’n eu datblygu i werthuso cynnydd a chanlyniadau?

10 Sut byddech chi’n dadansoddi’r data i fesur llwyddiant yr ymgyrch?
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Uned 9:

Archwilio afiechyd

Nodau’r uned
Prif nod yr uned hon yw rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio afiechydon. Mae gwybod am afiechydon, sut
mae diagnosis yn digwydd a sut mae eu hatal, yn rhan bwysig o unrhyw gwrs iechyd a gofal
cymdeithasol. Mae gan y myfyrwyr ddewis rhydd, fwy neu lai, o ran yr afiechydon y dewisant eu
hastudio ar gyfer eu portffolios. Yr unig ofyniad yw bod rhaid i un afiechyd fod yn un firaol neu
facterial (trosglwyddadwy) a gall y llall fod yn unrhyw afiechyd anhrosglwyddadwy.
Argymhellir bod y myfyrwyr yn gweithio drwy’r uned gyfan yn y lle cyntaf, i ddod i ddeall amrywiaeth
o afiechydon y gallant ddewis ohonynt ar gyfer eu portffolio. Bydd hyn yn rhoi iddynt ddealltwriaeth
dda o holl feysydd yr uned. Dylid annog y myfyrwyr hefyd i gymharu afiechydon lle bynnag y bo
modd. Mae hyn yn waith paratoi pwysig ar gyfer cael mynediad i’r bandiau marciau uwch yn y
portffolio.
Yn y canllaw hwn i athrawon, rhennir yr uned yn 44 o bynciau sy’n cynnwys pedair prif adran yr uned.
Mae awgrymiadau ar gyfer eu cyflwyno ac adnoddau. Mae 11 o weithgareddau, a luniwyd i helpu’r
myfyriwr i gael mynediad i rannau mwy heriol yr uned. Mae’r ddalen olaf yn cynnig cyngor penodol i
fyfyrwyr wrth iddynt ystyried eu dewis o afiechydon ar gyfer eu portffolio.

Pynciau’r uned
9.1:
9.2:
9.3:
9.4:

Iechyd ac afiechyd: epidemioleg
Gwahaniaethau rhwng afiechydon trosglwyddadwy ac anhrosglwyddadwy
Diagnosis, triniaeth a chefnogaeth ar gyfer afiechyd
Strategaethau ar gyfer atal yr afiechyd
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9.1: Iechyd ac afiechyd: epidemioleg
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

1

Diffiniadau gwahanol
o iechyd

•

Bydd y myfyrwyr wedi edrych ar wahanol
ddiffiniadau o iechyd yn Uned 1, ond dylid
edrych ar y rhain eto yma fel man cychwyn
ar gyfer yr uned hon. Dylai’r myfyrwyr
sylweddoli ei bod hi’n anodd llunio un
diffiniad clir o iechyd.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Gweithgaredd 1

2

Diffiniadau gwahanol
o afiechyd

•

Gallai’r myfyrwyr lunio eu rhestr eu hunain o
afiechydon sydd eisoes yn hysbys. Wedyn
gallent geisio’u grwpio’n wahanol
gategorïau, megis corfforol, meddyliol a
chymdeithasol. Dylent sylweddoli fod hyn yn
anodd, gan fod rhai afiechydon fel petaent
yn ffitio i fwy nag un categori

Gwerslyfrau bioleg ar
iechyd ac afiechyd
Mynediad i’r rhyngrwyd
Gweithgaredd 2

•

Dylid cyflwyno’r myfyrwyr i’r termau
‘trosglwyddadwy’ ac ‘anhrosglwyddadwy’.
Wedyn gallent ailwneud yr ymarferiad
dosbarthu gyda’r un afiechyd a gweld ei fod
yn haws.

3

Beth yw
epidemioleg?

•

Gallai’r myfyrwyr gychwyn drwy ganfod ystyr
y gair ‘epidemioleg’. Gallent ddarganfod pa
afiechydon mae’n rhaid rhoi gwybod
amdanynt a pham mae’n bwysig i’r
awdurdodau wybod am afiechydon o’r fath.
Dylai’r myfyrwyr ganfod y gwahaniaeth
rhwng marwoldeb a morbidrwydd yng nghyddestun afiechyd.

Geiriadur biolegol
Mynediad i’r rhyngrwyd

4

Sut mae data’n cael
ei gasglu?

•

Gallai’r myfyrwyr gychwyn drwy feddwl sut
byddai’r awdurdodau’n dod i wybod pwy sy’n
dioddef o afiechyd. Dylent lunio rhestr o’r
gwahanol bobl fyddai â gwybodaeth am
afiechyd person. Dylent feddwl pa
wybodaeth byddai’r awdurdodau yn ei
cheisio.

Clinig iechyd lleol
Ymwelydd iechyd
Swyddog iechyd
amgylcheddol cyhoeddus

5

Sut mae’r data’n
cael ei ddefnyddio?

•

Dylid cyflwyno’r myfyrwyr i’r syniad bod
data’n cael ei ddefnyddio i helpu lleihau’r
achosion o afiechydon yn y dyfodol. Byddai
enghreifftiau penodol o gymorth yma, megis
y ffliw, y frech wen, gwenwyn bwyd
salmonella, y ddarfodedigaeth, clefyd y
galon, canser ac ati.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd
Swyddog iechyd
cyhoeddus amgylcheddol

6

Crynodeb

•

Dylai’r myfyrwyr adolygu’r diffiniadau o
iechyd a’r diffiniadau o afiechyd. Dylent
ddeall y term epidemioleg a sut mae gwybod
am achosion o afiechydon yn bwysig i’w hatal
yn y dyfodol.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Gweithgaredd 3

•

Gallai’r myfyrwyr ymarfer dehongli data
epidemiolegol.
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9.2: Gwahaniaethau rhwng afiechydon trosglwyddadwy ac anhrosglwyddadwy
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

•

Dylai’r myfyrwyr wybod bod afiechydon
trosglwyddadwy’n cael eu hachosi gan ficroorganebau.

•

Gellid rhoi rhestr o afiechydon cyffredin
iddynt, megis anwydau, y ffliw, colera,
gwenwyn bwyd, y frech goch ac ati a gofyn
iddynt ganfod pa fath o ficro-organeb sy’n
achosi pob un.

•

Gallai’r myfyrwyr feddwl am sut rydym yn
‘dal’ afiechydon trosglwyddadwy, e.e.
trosglwyddo diferion drwy’r awyr, bwyd,
dŵr, cyswllt uniongyrchol, cyswllt rhywiol
neu drwy fector (organeb arall).

•

Gallai’r myfyrwyr archwilio prif nodweddion
firysau. Maent yn fach iawn, mae iddynt
strwythur syml, heb gelloedd, ac mae angen
cell letya arnynt i atgynhyrchu.

•

Gallai’r myfyrwyr edrych ar y rhestr o
afiechydon yng Ngweithgaredd 4, neu lunio’u
rhestr eu hunain, gan nodi’r rheiny a achosir
gan firysau.

•

Gallai’r myfyrwyr ganfod strwythur
cyffredinol (celloedd) bacteriwm. Dylent
lunio rhestr o afiechydon bacteriol, o’r
rheiny a geir yng Ngweithgaredd 4, neu o’u
hymchwil eu hunain.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd

10 Afiechydon ffwng

•

Dylai’r myfyrwyr ganfod nodweddion
cyffredin ffwng. Dylent fod yn ymwybodol
fod dau fath o strwythur i ffwng (edafedd
main — mycelium fel yn achos y ffwng sy’n
achosi tarwden y traed (Athete's foot), neu
un gell megis y ffwng sy’n achosi'r llindag
(thrush).

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Gwerslyfrau bioleg

11 Afiechydon
protosoaidd

•

Y prif afiechyd a achosir gan brotosoa yw
malaria, sy’n amlwg iawn ledled y byd.
Gallai’r myfyrwyr ymchwilio i falaria, yn
enwedig sut mae’n cael ei drosglwyddo gan
fector, y mosgito.

Gwerslyfrau bioleg
Mynediad i’r rhyngrwyd

12 Nodweddion
cyffredinol
afiechydon
trosglwyddadwy

•

Gallai’r myfyrwyr gyflwyno nodweddion sydd
yn eu barn nhw’n gyffredin i bob afiechyd
trosglwyddadwy. Gallent gasglu gwybodaeth
am y prif afiechydon trosglwyddadwy ym
mhob cyfnod oed drwy gyfweld â gwahanol
bobl.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Gweithgaredd 6

7

8

9

Trosolwg o
afiechydon
trosglwyddadwy

Afiechydon firaol

Afiechydon bacteriol
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Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd
Gweithgaredd 4

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Gweithgaredd 5
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Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

13 Trosolwg o glefydau
anhrosglwyddadwy

•

Dylai’r myfyrwyr wybod nad yw clefydau
anhrosglwyddadwy’n heintus ac nad ydynt yn
cael eu hachosi gan ficro-organebau. Fel man
cychwyn dylent feddwl am gynifer o
afiechydon o’r fath ag y gallant. Dylai hyn
ysgogi trafodaeth dda yn y dosbarth. Gallai’r
myfyrwyr geisio grwpio’r afiechydon yn
gategorïau, ar sail eu nodweddion tebyg.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol

14 Afiechydon dirywiol

•

Afiechydon yw’r rhain sy’n tueddu i
waethygu wrth i ni heneiddio, neu po hwyaf
y byddan nhw arnom ni. Yr enghraifft fwyaf
cyffredin o hyn yw arthritis. Mae eraill yn
cynnwys Alzheimer’s a'r parlys ymledol
(multiple sclerosis). Gallai myfyrwyr
ymchwilio i’r rhain neu eraill o’u dewis.
Gallai pob myfyriwr gyflwyno eu
canfyddiadau i weddill y dosbarth.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd

15 Afiechydon diffyg

•

Mae llawer o afiechydon diffyg yn digwydd yn
sgîl diffyg fitamin penodol. Gallai’r myfyrwyr
ganfod pam mae angen pob un o’r fitaminau
a mwynau yn ein diet a’r problemau sy’n
codi os ydynt yn ddiffygiol.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Gwerslyfrau bioleg

16 Afiechydon ffordd o
fyw

•

Gallai hyn gychwyn gyda thrafodaeth
dosbarth cyfan ar agweddau negyddol ar
ffordd o fyw, megis ysmygu, deiet braster
uchel a diffyg ymarfer corff. Dylai hyn arwain
ymlaen at nodi clefyd y galon a chanser.
Gallai’r myfyrwyr nodi’r cysylltiadau rhwng
yr afiechydon hyn a ffordd o fyw.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd

17 Afiechydon a
etifeddir

•

Mae’n bosib y bydd y myfyrwyr eisoes yn
gwybod am rai afiechydon a etifeddir, megis
ffibrosis cystig, Huntington’s a haemoffilia.
Byddai o gymorth petai ganddynt
ddealltwriaeth o eneteg sylfaenol a sut
etifeddir afiechydon o’r fath.

Gwerslyfrau bioleg
Gweithgaredd 7

18 Nodweddion
cyffredinol
afiechydon
anhrosglwyddadwy

•

Gallai’r myfyrwyr lunio tabl yn dangos pob un
o’r mathau gwahanol o afiechydon
anhrosglwyddadwy a’r cyfnodau oes pan
fyddant yn digwydd fel arfer. Dylai’r
myfyrwyr wybod bod y rhan fwyaf o’r
afiechydon hyn yn galw am gefnogaeth tymor
hir. Gallai pob myfyriwr ddewis afiechyd
penodol ac ymchwilio’n gryno i’r math o
gefnogaeth a thriniaeth sy’n angenrheidiol.
Gallai’r myfyrwyr gyflwyno’u canlyniadau i
weddill y dosbarth ar ffurf llyfryn.

Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Mynediad i’r rhyngrwyd

19 Crynodeb

•

Fel ymarferiad cychwynnol, gallai’r myfyrwyr
ddewis un afiechyd trosglwyddadwy (a
achosir gan feirws neu facteriwm) ac
afiechyd anhrosglwyddadwy. Gallent lenwi
tabl crynodeb, i gymharu effeithiau’r
afiechydon ar y corff.

Gwerslyfrau bioleg
Mynediad i’r rhyngrwyd
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9.3: Diagnosis, trin a chefnogi afiechyd
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

20 Trosolwg o ddiagnosis
afiechydon

•

Mae angen i’r myfyrwyr astudio’r gwahanol
ddulliau a ddefnyddir i ganfod beth sy’n bod
ar berson. Dylent allu gwahaniaethu rhwng
arwyddion (nodweddion y gall rhywun arall
eu synhwyro, e.e. tymheredd) a symptomau
(nodweddion a deimlir gan y claf, e.e.
teimlo’n boeth neu fod â phen tost). Gallai’r
myfyrwyr wneud rhestr o arwyddion a
symptomau afiechyd y buont yn dioddef
ohono, a chymharu eu canlyniadau â’u
cyfoedion.

Mynediad i’r rhyngrwyd
Gweithgaredd 8

21 Diagnosis a thrin
afiechydon gan yr
unigolyn

•

Bydd y myfyrwyr yn sylweddoli bod modd
hunan-ddiagnosio llawer o afiechydon a
chyflyrau e.e. anwydau, cyr pen/pen tost,
tarwden y traed. Gallent dynnu ar eu
profiadau eu hunain neu ofyn i ffrindiau a
theulu.

Ffrindiau a theulu

22 Diagnosis a thrin
afiechydon mewn
practis iechyd lleol

•

Gallai’r myfyrwyr dynnu ar eu profiadau eu
hunain yma a nodi afiechydon y cadarnhawyd
eu bod arnynt ac a gafodd eu trin gan nyrs
neu feddyg. Gallent hefyd ofyn i’w ffrindiau
a’u teulu, a dylent fod yn ymwybodol na fydd
rhai pobl am drafod materion o’r fath.

Ymweliad â phractis
iechyd lleol
Sgwrs gan ymarferydd o
bractis iechyd lleol

•

Gallai’r myfyrwyr ymweld â phractis iechyd
lleol a holi am yr ystod o afiechydon
cyffredin sy’n cael eu trin yno.

23 Diagnosis a thrin
afiechydon mewn
ysbyty lleol

•

Gellid ymdrin â hyn mewn modd tebyg i
bwnc 22.

Ymarferwyr o ysbyty lleol

24 Diagnosis a thrin
afiechydon mewn
canolfan
genedlaethol
arbenigol

•

Gallai’r myfyrwyr fod yn ddigon ffodus i fyw
mewn ardal lle mae ysbyty arbenigol. Gallai
fod yn well petai’r athro/athrawes, yn
hytrach na’r myfyrwyr, yn cysylltu â’r
sefydliad yn y lle cyntaf.

•

Gallai’r myfyrwyr ymchwilio i afiechyd
penodol lle mae angen triniaeth mewn
canolfan arbenigol e.e. afiechydon
niwrolegol, anafiadau i’r meingefn, mathau
arbennig o ganser.

Ymarferwyr o ysbyty
arbenigol
Mynediad i’r rhyngrwyd
Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol

•

Gallai’r myfyrwyr ymchwilio i waith grwpiau
megis grwpiau cefnogi canser y fron, grwpiau
cefnogi strôc. Efallai y byddant yn medru
cyfweld person neu ffrindiau person sydd ag
afiechyd o’r fath, ond byddai angen gwneud
hyn yn sensitif. Gallai’r myfyrwyr ysgrifennu
adroddiad byr ar eu canfyddiadau, gan
gymharu profiadau’r bobl a gafodd eu
cyfweld ganddynt.

25 Cefnogaeth gan
elusennau a grwpiau
cefnogi
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Ffrindiau a theulu
Mynediad i’r rhyngrwyd
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Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

•

Gallai’r pwnc hwn gael ei gynnal ar y cyd â
phwnc 22.

•

Gallai myfyrwyr ysgrifennu at glinig arbenigol
megis clinig cynllunio teulu i gael
gwybodaeth gyffredinol am glefydau a
drosglwyddir yn rhywiol.

27 Cefnogaeth gan ofal
domestig

•

Gallai’r myfyrwyr gychwyn drwy nodi
gwahanol bobl ac asiantaethau a allai gefnogi
pobl â salwch yn eu cartrefi eu hunain.
Byddai sgwrs gan rywun yn y gwasanaethau
cymdeithasol yn ddefnyddiol.

Gwasanaethau
cymdeithasol

28 Trosolwg o ffactorau
a allai effeithio ar
argaeledd y
gefnogaeth

•

Dylai’r myfyrwyr fedru nodi rhai o’r ffactorau
a allai effeithio ar ddiagnosis, triniaeth a
chefnogaeth. Gallai’r myfyrwyr ganfod
gwybodaeth am restrau aros ysbytai a
chyfweld rhai pobl maent yn gwybod sydd
wedi gorfod aros am driniaeth.

Mynediad i’r rhyngrwyd
Ffrindiau a theulu

29 Hunan-ddiagnosis

•

Gallai’r myfyrwyr nodi adegau pan fuont
hwythau’n gwybod beth oedd yn bod arnynt
a pha driniaeth i’w chymryd, e.e. pen tost a
phoenladdwyr. Gallent ymchwilio i rai o’r
meddyginiaethau llysieuol ar gyfer
anhwylderau.

Mynediad i’r rhyngrwyd
Fferyllwyr

30 Cost moddion a
nwyddau traul eraill

•

Dylai’r myfyrwyr ganfod cost gyfredol
presgripsiwn ar y GIG. Dylent hefyd ganfod
pwy sydd wedi’u heithrio rhag talu costau
presgripsiwn. Gallent gymharu cost rhai
moddion dros y cownter yn hytrach nag ar
bresgripsiwn.

Mynediad i’r rhyngrwyd
Ysbyty lleol

•

Gallai’r myfyrwyr ganfod cost peth offer
ysbyty, megis sganwyr CAT, peiriannau
pelydr-X ac i ba raddau mae costau’n cyfyngu
ar ddiagnosis a thriniaeth.

31 Argaeledd staff
arbenigol

•

Gellid cysylltu astudio’r pwnc hwn â’r un
uchod lle astudiwyd ysbyty lleol. Gallai’r
myfyrwyr lunio holiadur i ganfod niferoedd y
staff arbenigol mewn ysbyty ac unrhyw
swyddi gwag ar y pryd.

Ysbyty lleol
Mynediad i’r rhyngrwyd

32 Angen am offer
arbenigol

•

Eto, gellid cysylltu astudiaeth y pwnc hwn â’r
ddau uchod. Gallai’r holiadur gynnwys
cwestiynau am natur yr offer angenrheidiol i
wneud diagnosis a thrin afiechydon penodol,
megis canser.

Ysbyty lleol
Mynediad i’r rhyngrwyd

33 Crynodeb

•

Gallai pob myfyriwr ddewis afiechyd penodol
a chymharu sut mae diagnosis yn cael ei
wneud, a'r afiechyd yn cael ei drin a’i
gefnogi mewn dwy ran wahanol o’r wlad. Fel
arall, gallent gymharu profiadau dau berson
gwahanol, o ddewis o wahanol gyfnodau oes.
Gallai’r wybodaeth fod yn sail ar gyfer
trafodaeth dosbarth cyfan.

Mynediad i’r rhyngrwyd
Ffrindiau a theulu

26 Cefnogaeth gan
glinigau
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Ymarferwyr o ganolfan
iechyd leol neu glinig
arbenigol
Mynediad i’r rhyngrwyd
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9.4: Strategaethau ar gyfer atal afiechyd
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

34 Trosolwg o
strategaethau atal
afiechyd

•

Gallai’r myfyrwyr gychwyn drwy nodi eu
gwybodaeth bresennol am atal afiechydon.
Gallent lunio rhestr o’r gwahanol ffyrdd
mae’r corff yn ei amddiffyn ei hun yn erbyn
afiechyd, megis blew’r trwyn, asid y stumog,
ceulo gwaed ac ati.

Gwerslyfrau bioleg
Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol

35 Strategaethau
cenedlaethol

•

Gallai’r myfyrwyr gychwyn drwy edrych eto
ar y gwaith hybu iechyd yn Uned 1. Dylent
ddarganfod yn union beth yw strategaeth
‘genedlaethol’ a disgrifio rhai enghreifftiau
cyfredol.

Mynediad i’r rhyngrwyd
Gweithgaredd 9

36 Strategaethau lleol

•

Gallai’r myfyrwyr gysylltu â’u canolfan
iechyd leol a holi ynghylch argaeledd
llyfrynnau gwybodaeth.

•

Gallai’r myfyrwyr holi hefyd ynghylch
clinigau menyw a dyn iach. Gallent
ddadansoddi diben unrhyw holiaduron a
ddosbarthir yn y clinigau hyn. Os oes unrhyw
fyfyriwr yn aelod o gampfa leol, gallent
ddweud wrth y lleill am hynny. Fel arall,
gallai’r myfyrwyr ymweld â chanolfan
ffitrwydd a chanfod pa gyfleusterau sydd ar
gael.

Clinig iechyd lleol
Canolfan ffitrwydd leol
Mynediad i’r rhyngrwyd

37 Dewisiadau ffordd
bersonol o fyw

•

Gallai’r myfyrwyr gychwyn yma drwy
archwilio hylendid personol. Gallent lunio
rhestr o gynnyrch sydd ar y farchnad ynghyd
â diben pob un. Gallent edrych eto ar
Uned 1, adran 1.3. Gallai’r myfyrwyr hefyd
ymchwilio i gamddefnyddio sylweddau, e.e.
alcohol, arogli glud, canabis, heroin.
Byddai’n ddefnyddiol siarad am y problemau
mae’r heddlu’n eu hwynebu.

38 Trosolwg o’r
ffactorau a allai
ymyrryd ag atal a
rheoli afiechyd

•

Dylai’r myfyrwyr werthfawrogi y bydd llawer
o afiechydon yn dal yn gyffredin, gan fod
cynifer o bethau sy’n medru ymyrryd â’u
hymlediad a’u hataliaeth. Dylai’r myfyrwyr
geisio meddwl am rai o’r ffactorau hyn yn
unigol, ac wedyn cyfrannu at drafodaeth
dosbarth cyfan.

39 Canfyddiad y
cyhoedd o risg

•

Gallai’r myfyrwyr gael cipolwg ar
ganfyddiadau gwahanol bobl o risg drwy
gynnal arolwg o aelodau eu blwyddyn yn yr
ysgol neu’r coleg. Gallai’r myfyrwyr greu
senarios penodol a gofyn iddynt eu roi yn
nhrefn perygl, ee gyrru car heb yswiriant,
cael rhyw heb amddiffyniad ac ati.
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Yr Heddlu
Gweithgaredd 10

Pobl eraill yng ngholeg
neu ysgol y myfyrwyr
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Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

40 Cytundeb rhwng y
claf a’r meddyg

•

Dylai myfyrwyr ddarganfod ystyr y gair
‘cytundeb’. Dylent esbonio pam mae’n
bwysig bod cleifion mewn cytundeb â’u
meddygon. Gallai’r myfyrwyr roi rhestr o
afiechydon a dweud beth allai ddigwydd pe
na bai’r cleifion yn cytuno â’u meddygon.

Geiriadur
Mynediad i’r rhyngrwyd
Ymarferwyr mewn
canolfan iechyd leol

41 Cydymffurfiad
cleifion

•

Dylai’r myfyrwyr ganfod ystyr y gair
‘cydymffurfiad’. Wedyn gallent gynnal
ymarferiad tebyg fel ym mhwnc 40.

Geiriadur
Mynediad i’r rhyngrwyd
Ymarferwyr mewn
canolfan iechyd leol

42 Gwrthsafiad
gwrthfiotig

•

Dylai’r myfyrwyr wybod y rhoddir gwrthfiotig
ar gyfer heintiau bacteraidd yn unig — nid
ydynt yn effeithiol yn erbyn heintiau firaol.
Gallai’r myfyrwyr ganfod enwau rhai
gwrthfiotig cyffredin a sut maent yn
gweithio. Dylent esbonio pam mae’n bwysig
nad yw meddygon yn rhagnodi gwrthfiotig yn
rhy helaeth.

Gwerslyfrau bioleg
Gwerslyfrau iechyd a
gofal cymdeithasol
Gweithgaredd 11

•

Gallai’r myfyrwyr gyfweld rheolwr practis
iechyd lleol a gofyn am ariannu. Gallent
hefyd ymweld â gwefan y GIG ac ysgrifennu
crynodeb fer o ddull ariannu’r GIG.

Rheolwr canolfan iechyd
leol
Mynediad i’r rhyngrwyd

•

I baratoi ar gyfer llunio’u portffolio, dylai’r
myfyrwyr fod wedi cynnal peth ymchwil
gychwynnol ar y ddau afiechyd a ddewiswyd
ganddynt, un trosglwyddadwy (naill ai firaol
neu facteraidd) ac un anhrosglwyddadwy.
Dylai’r myfyrwyr sicrhau eu bod yn medru
ymdrin â’r holl feini prawf yn dda gyda’u
dewis o afiechydon.

Meini prawf asesu

43 Arian sydd ar

44 Crynodeb
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Gweithgaredd 1 — Beth yw ystyr bod yn iach?
(a) Gellir diffinio iechyd mewn gwahanol ffyrdd. Ar hyn o bryd mae gan bob datganiad am iechyd y
diffiniad anghywir yn ei ymyl.
Parwch y gwahanol ddiffiniadau â’r datganiadau cywir.
Datganiad ynghylch iechyd

Diffiniad

Iechyd yw absenoldeb afiechyd.

Diffiniad cyfannol o iechyd yw hwn.

Iechyd yw ymdeimlad llwyr o les, yn gorfforol,
yn feddyliol ac yn gymdeithasol.

Diffiniad personol o iechyd yw hwn.

Gall iechyd olygu gwahanol bethau i bobl yn
dibynnu ar eu hoed a’u hamgylchiadau.

Dyma’r model biofeddygol o iechyd.

(b) Cynhaliwch gyfweliad gydag o leiaf ddau berson o bob cyfnod oes (heblaw’r blynyddoedd cynnar).
Gofynnwch iddynt beth yw ystyr bod yn iach iddyn nhw. Cymharwch eich canfyddiadau gyda
myfyrwyr eraill yn y dosbarth.
(c) Edrychwch ar y datganiadau canlynol am bobl a phenderfynu a yw’r bobl yn iach neu beidio.
Esboniwch eich dewis o atebion. Nid oes atebion cywir pendant, ond bydd gwneud y
gweithgaredd hwn yn gwneud i chi feddwl am ystyr iechyd. Cymharwch eich canfyddiadau gyda
myfyrwyr eraill yn eich dosbarth.
(i)

Mae influenza ar Ifram.

(ii)

Nid yw Charlie’n dechrau cerdded nes ei fod yn 18 mis oed.

(iii)

Mae Pierre, sy’n 18 oed, wedi cael torri ei goes i ffwrdd o dan y ben-glin, yn dilyn damwain
beic modur.

(iv)

Mae Lucy, sy’n 14 oed, yn isel ei hysbryd oherwydd nad yw hi’n gwneud yn dda yn yr ysgol.

(v)

Nid yw Martin, sy’n 70 oed, yn hoffi mynd allan gyda’i ffrindiau bellach

(vi)

Mae Alicia, sy’n 45 oed, yn yfed mwy na’r terfyn a argymhellir o alcohol bob wythnos.

(vii) Mae angen i Larry, sy’n chwech oed, wisgo sbectol.
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Gweithgaredd 2 — Heintus neu beidio?
Mae afiechydon trosglwyddadwy yn heintus ac yn cael eu hachosi gan ficro-organebau. Nid yw
clefydau anhrosglwyddadwy yn heintus.
(a) Darganfyddwch ystyr ‘heintus’.

(b) Nodwch y pedwar prif fath o ficro-organeb ac enwch afiechyd a achosir gan bob un ohonynt.
1
2
3
4
(c) Cwblhewch y tabl drwy ysgrifennu trosglwyddadwy neu anhrosglwyddadwy wrth ochr pob
afiechyd.
Afiechyd

Trosglwyddadwy neu anhrosglwyddadwy

Tarwden y traed
Y ffliw
Ffibrosis cystig
Arthritis
Malaria
Gwenwyn bwyd salmonella
Y llech (rickets)
Y llwg (scurvy)
(ch) Achosir AIDS gan y Feirws Diffyg Imiwnedd Dynol (HIV). Mae hyn yn golygu y dylid ei roi yn y
categori trosglwyddadwy.
Pam byddai rhai pobl am ei roi yn y categori anhrosglwyddadwy? (Awgrym: edrychwch ar y
manylion a roddir yn y fanyleb am afiechydon trosglwyddadwy ac anhrosglwyddadwy.)
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Gweithgaredd 3 — Achosion Afiechydon
Dengys y tabl yr achosion o wahanol afiechydon a ddioddefwyd gan bobl mewn un flwyddyn mewn
practis gofal iechyd penodol.
Edrychwch ar y data yn y tabl ac ateb y cwestiynau sy’n dilyn.
Cyflwr

Nifer y dioddefwyr

Heintiadau resbiradol uchaf

600

Anhwylderau croen

350

Pwysedd gwaed uchel

250

Gwynegon cronig

100

Anhwylderau seiciatrig cronig

100

Clefyd y galon

50

Anaemia

30

Canser

30

Asthma

30

Diabetes

30

Strôc

20

Bronchitis difrifol

100

Niwmonia

20

Trawiad ar y galon

10

Llid y pendics difrifol

5

(a) Disgrifiwch yr achosion o’r chwe chyflwr mwyaf cyffredin a welwyd yn y practis gofal iechyd hwn.

(b) Esboniwch pam nad oes modd gwybod o’r data hwn yn unig faint o gleifion fu’n ymweld â’r
practis yn ystod y flwyddyn.
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Gweithgaredd 4 — Sut mae dal afiechyd?
(a) Gellir dal afiechydon yn y ffyrdd canlynol:
•

heintiad diferion

•

bwyd

•

dŵr

•

cyswllt uniongyrchol

•

cyswllt rhywiol

•

fector.

Cwblhewch y tabl drwy nodi prif ddull trosglwyddo pob un o’r afiechydon.
Afiechyd

Prif ddull trosglwyddo

Annwyd
Y ffliw
Gwenwyn bwyd Salmonella
AIDS
Y Frech Goch
Brech yr Ieir
Tarwden y Traed
Malaria
Polio
Llyngyr
Y ddarfodedigaeth
Y Pâs
(b) Sut gallai afiechydon a drosglwyddir gan ddiferion yn yr aer gael eu hatal yn rhwydd?
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Gweithgaredd 5 — Firysau — byw neu beidio?
Mae gan y rhan fwyaf o organebau byw strwythur celloedd. Mae gan firysau strwythur symlach o
ddeunydd genetig a amgylchynir gan got o brotein. Ni allant gyflawni eu hadweithiau cemegol eu
hunain ac felly mae angen iddynt atgynhyrchu mewn cell letya.
Mae’r diagram isod yn dangos strwythur cyffredinol feirws.

Edefyn DNA

Cot o Brotein

Tybir bod gan bob organeb fyw y nodweddion canlynol:
S
A
S

symudiad
atgynhyrchu
sensitifrwydd

T twf
R resbiradaeth
Y ysgarthiad
M maeth
Gan ddefnyddio’r wybodaeth a roddwyd a’ch gwybodaeth eich hun, esboniwch sut y gellid dadlau nad
yw firysau’n fyw?
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Gweithgaredd 6 — Holiadur am Afiechydon Trosglwyddadwy
Gall pobl ddal afiechydon trosglwyddadwy unrhyw bryd yn ystod eu bywydau. Fodd bynnag, mae pobl
yn tueddu i fod yn fwy tebygol o ddal afiechydon penodol ar adegau penodol o’u bywydau.
Bwriad yr holiadur hwn yw eich helpu i gasglu gwybodaeth am wahanol afiechydon trosglwyddadwy.
(Cofiwch fod afiechydon trosglwyddadwy yn heintus ac yn cael eu hachosi gan ficro-organebau.)
a Enwch dri afiechyd trosglwyddadwy rydych yn gwybod eich bod wedi dioddef ohonynt.
1
2
3
b

Faint oedd eich oed pan fuoch yn dioddef o bob un o’r afiechydon?

c

Pa mor hir parhaodd pob un o’r afiechydon?

ch Pa mor sâl rydych chi’n cofio bod gyda phob afiechyd?

d

Ydych chi’n cofio beth oedd eich symptomau gyda phob un o’r afiechydon?

dd Aethoch chi at y meddyg neu fuoch chi yn yr ysbyty oherwydd un o’r afiechydon?

e
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Ydych chi erioed wedi dioddef unrhyw un o’r afiechydon fwy nag unwaith?
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f

Rhowch yr holiadur i bobl o wahanol oedrannau a dadansoddi eich canlyniadau. Cymharwch eich
canlyniadau gyda’r myfyrwyr eraill yn eich dosbarth.

ff

Cwblhewch dabl i ddangos y cyfnod oes mwyaf cyffredin ar gyfer pob un o’r afiechydon y cawsoch
wybodaeth amdanynt.
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Gweithgaredd 7 — Beth sydd yn eich genynnau?
(a) Dyma rai termau a ddefnyddir ym maes geneteg.
cromosomau

genynnau

DNA

enciliol

dominyddol

alelau

Defnyddiwch y geiriau i lenwi’r bylchau yn y testun isod.
Mae niwcliei ein celloedd yn cynnwys 23 pâr o ______________________, ac eithrio’n celloedd rhyw
sy’n cynnwys hanner y nifer hwn. Mae cromosomau’n cynnwys y cemegyn _________________. Fe’u
rhennir yn adrannau a elwir ________________, y mae gan bob un ohonynt godau ar gyfer nodwedd
arbennig megis lliw llygaid. Mae dwy ffurf ar bob un o’n genynnau gennym, a elwir ______________,
un oddi wrth ein tad ac un oddi wrth ein mam. Weithiau mae un alel yn ‘gryfach’ na’r llall ac yn cael
ei adnabod fel yr alel_____________. Adwaenir yr alel ‘gwannach’ fel yr alel _______________. Mae
ffibrosis cystig yn enghraifft o nodwedd y ceir ei god mewn alel enciliol. I rywun gael yr afiechyd
hwn, rhaid eu bod wedi etifeddu alel enciliol o’u dau riant.
(b) Esboniwch sut gall dau berson nad oes ffibrosis cystig arnynt gael plentyn sydd â ffibrosis cystig.
(Awgrym: mae’r alel ffibrosis cystig yn enciliol, a’r alel ‘normal’ yn ddominyddol. Dangosir
genoteip posib person (eu cyfansoddiad genetig) yn y tabl.)
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Genoteip

Ffibrosis cystig neu beidio?

alel normal, alel normal

na

alel normal, alel ffibrosis cystig

na

alel ffibrosis cystig, alel ffibrosis cystig

ie
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Gweithgaredd 8 — Arwydd neu symptom?
Gall rhywun arall sylwi ar arwyddion afiechyd. Y claf sy’n teimlo symptomau afiechyd.
Cwblhewch y tabl drwy edrych ar y datganiadau a ganlyn a phenderfynu a yw pob un yn arwydd neu’n
symptom.
Datganiad

Arwydd neu
symptom?

Mae gan John dymheredd o 38 gradd Celsius
Mae Mary’n teimlo’n oer iawn
Mae pen tost ar Hussein
Mae Peter yn chwysu’n drwm
Mae gan Wendy smotiau pinc llachar ar ei chorff
Mae pelydr-X Marcus yn dangos ei fod wedi cracio asgwrn yn
ei law
Mae croen Sunil yn cosi
Mae siwgr yn wrin Ray
Mae Trisha’n teimlo’n flinedig iawn o hyd
Mae nifer celloedd coch Will yn isel iawn
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Gweithgaredd 9 — Ymgyrchoedd iechyd cenedlaethol
Mae llawer o ymgyrchoedd iechyd cenedlaethol ar hyn o bryd. Ymchwiliwch i un ymgyrch iechyd
genedlaethol o’ch dewis. Cyflwynwch eich canfyddiadau i weddill y dosbarth gan ddefnyddio
PowerPoint ac, os oes modd, rhowch eich nodiadau sy’n cynnwys y sleidiau iddyn nhw. Ceisiwch fynd
i’r afael â chynifer o’r pwyntiau canlynol â phosib.
1 Beth yw diben yr ymgyrch?

2

At bwy mae’r ymgyrch wedi’i hanelu?

3

Beth yw prif negeseuon yr ymgyrch?

4

Pwy sefydlodd yr ymgyrch?

5

Pryd sefydlwyd yr ymgyrch?

6

Ble mae’n cael ei hysbysebu?

7

Pa mor effeithiol yw’r ymgyrch, yn eich barn chi?

8

Ym mha ffyrdd gallech chi ddarganfod pa mor effeithiol yw’r ymgyrch?
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Gweithgaredd 10 — Pa fath o strategaeth?
Strategaethau a ddefnyddir i leihau’r risg o ddatblygu afiechyd. Mae’r rhain yn cynnwys:
•

strategaethau cenedlaethol

•

strategaethau lleol

•

strategaethau ffordd bersonol o fyw.

Edrychwch ar y datganiadau canlynol a phenderfynu pa fath o strategaeth sy’n eu disgrifio orau. Bydd
rhai ohonynt yn anodd, ac efallai na fydd un ateb cywir.
Datganiad

Strategaeth

Cael cawod bob dydd

Darparu sychwyr llaw awtomatig yn nhoiled bwyty

Dosbarth nos aerobeg mewn ysgol

Gwahardd hysbysebu sigarets ar geir rasio

Lliain sychu personol i bob unigolyn mewn teulu yn y stafell
molchi
Ymgyrch bwyta’n iach mewn ffreutur ysgol

Merch yn gwrthod rhyw heb amddiffyniad

Peiriannau condom mewn neuaddau preswyl prifysgol

Aelodau tîm pêl-droed amatur yn gofyn am wneud
hyfforddiant ychwanegol i fod yn fwy ffit
Deddf yn dod i rym i wahardd defnyddio ffonau symudol wrth
yrru
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Gweithgaredd 11 — Afiechydon Neilltuol o Gryf (Superbugs)
Astudiaeth achos
Darllenwch yr astudiaeth achos isod ac ateb y cwestiynau canlynol.
Mae Dr Patel yn gweithio mewn canolfan iechyd brysur. Mae llawer o’r cleifion sy’n dod i’w weld yn
dioddef peswch ac annwyd. Mae’n aml mor brysur fel nad yw’n cymryd amser i archwilio’r cleifion yn
drwyadl. Mae’n gwybod y bydd mwyafrif y cleifion yn fodlon os bydd yn rhagnodi moddion iddyn nhw.
Dros y blynyddoedd, mae wedi rhagnodi gwrthfiotig lawer tro, yn aml heb wirio’n gyntaf fod haint
bacteraidd gan y claf.
Mae’r meddygon eraill yn y ganolfan iechyd yn fwy trwyadl o ran gwirio a oes gan gleifion haint
bacteraidd cyn rhagnodi gwrthfiotig. Mae’r meddygon hyn yn dweud bod mwy o gleifion â heintiau
bacteraidd nawr nag erioed o’r blaen. Mae rheolwr y ganolfan iechyd yn pryderu am y nifer cynyddol
o gleifion â heintiau bacteraidd. Mae wedi gofyn i’r holl feddygon, yn enwedig Dr Patel, ragnodi cyn
lleied o wrthfioteg â phosib. Mae’r rheolwr yn pryderu y gallai afiechyd fod wedi datblygu sy’n medru
gwrthsefyll gwrthfiotig.
(a) Pam rydych chi’n meddwl bod Dr Patel wedi rhagnodi gwrthfiotig cynifer o weithiau?

(b) Mae llawer math o facteria, y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu hatal rhag atgynhyrchu gan
wrthfioteg. Serch hynny, mae rhai sy’n medru gwrthsefyll gwrthfiotig.
Esboniwch beth fydd yn digwydd i niferoedd y bacteria imiwn hwn os caiff mwy a mwy o
wrthfioteg eu rhagnodi?

(c) Esboniwch pam mae nifer y cleifion sy’n dod i’r ganolfan iechyd oherwydd heintiau bacteraidd
bellach yn uwch nag erioed.
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Uned 10: Defnyddio a Deall Ymchwil
Nodau’r uned
Prif nod yr uned yw cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o’r broses ymchwil.
Mae ymwybyddiaeth o ymchwil yn fwyfwy pwysig ym maes iechyd a gofal cymdeithasol wrth i arfer
gofal seiliedig ar dystiolaeth ddod i’r amlwg.
Mae hwn yn newid amlwg o safbwyntiau traddodiadol arfer clinigol/proffesiynol.
Mae ymchwil bellach yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddatblygu a gwella polisïau iechyd a
gofal cymdeithasol, darparu gwasanaeth ac ymyriadau gofal. Bydd myfyrwyr yn cyflawni prosiect
ymchwil bychan fel modd ymarferol o ddatblygu ymwybyddiaeth o ymchwil a sgiliau ymchwil
sylfaenol.
Mae’r uned hon yn cynnwys y meysydd canlynol:
•

rôl ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

•

sut mae canfyddiadau ymchwil yn effeithio ar waith ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol

•

ystod o wahanol ddulliau ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

•

pwysigrwydd dilyn proses ymchwil

•

cynllunio’r prosiect

•

cynnal yr ymchwil

•

ysgrifennu adroddiad ymchwil.

Pynciau’r uned
10.1:
10.2:
10.3:

Nodau a defnydd ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
Dulliau ymchwil
Cynnal prosiect ymchwil
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10.1: Nodau a defnydd ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
Pwnc
1

2

3

4

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Awgrymir cychwyn yr adran hon drwy edrych
ar wahanol rolau ymchwil ym maes iechyd a
gofal cymdeithasol. Bydd angen i’r myfyrwyr
ddeall goblygiadau hyn.

•

Dylai’r myfyrwyr chwilio ar y rhyngrwyd i
archwilio sefyllfaoedd a phroblemau newydd
cysylltiedig â gofal ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol sy’n destun ymchwil ar hyn o
bryd, neu a fu felly’n ddiweddar, ee
- bwyta ffrwythau a llysiau
- ydy llysieuwyr yn byw’n hwy?
- effaith y ffaith fod y boblogaeth yn
heneiddio
- gordewdra.

Profi ac adolygu
gwybodaeth,
triniaethau ac
arferion presennol

•

Bydd angen i’r myfyrwyr drafod pam mae
angen profi ac adolygu gwybodaeth,
triniaethau ac arferion presennol.

•

Gallai myfyrwyr chwilio am bynciau megis y
canlynol:
- brechlyn MMR
- beichiogrwydd yn yr arddegau

Gwerthuso ymyriadau
gwasanaeth a
pholisïau

•

Eto bydd angen i’r myfyrwyr drafod pam mae
ymchwil yn digwydd.

•

Dyma rai enghreifftiau o ymyriadau
gwasanaeth a pholisïau y gallai’r myfyrwyr
edrych arnynt:
- gwerthuso gofal cymunedol i’r henoed
- darparwyr cartrefi gofal preswyl.

Esbonio’r berthynas
rhwng iechyd a lles

•

Bydd angen i fyfyrwyr ddeall y berthynas
rhwng iechyd a lles.

•

Gallent edrych ar ymchwil megis:

Archwilio
sefyllfaoedd a
phroblemau newydd
cysylltiedig â gofal

-
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effeithiau ymarfer corff
ymlacio.

Adnoddau
Chwilio ar y rhyngrwyd
Defnyddio llyfrgell/
canolfan adnoddau
O bosib siaradwyr gwadd
i sôn am ymchwil y buont
yn rhan ohoni neu a
newidiodd eu ffordd o
weithio.

Chwilio ar y rhyngrwyd
Defnyddio llyfrgell/
canolfan adnoddau
O bosib siaradwyr gwadd
i sôn am ymchwil y buont
yn rhan ohoni neu a
newidiodd eu ffordd o
weithio.
Chwilio ar y rhyngrwyd
Defnyddio llyfrgell/
canolfan adnoddau
O bosib siaradwyr gwadd
i sôn am ymchwil y buont
yn rhan ohoni neu a
newidiodd eu ffordd o
weithio.
Chwilio ar y rhyngrwyd
Defnyddio llyfrgell/
canolfan adnoddau
O bosib siaradwyr gwadd
i sôn am ymchwil y buont
yn rhan ohoni neu a
newidiodd eu ffordd o
weithio.
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Pwnc
5

6

7

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Bydd angen i’r myfyrwyr ddeall natur data
epidemiolegol a chyfrifiad.

•

Gall y myfyrwyr edrych ar sut defnyddir data
epidemiolegol a chyfrifiad i lunio polisïau a
chynllunio gwasanaethau. Gall datblygiad
gwasanaethau lleol fod yn fan cychwyn da.

•

Gallai’r myfyrwyr hefyd edrych ar sut
defnyddiwyd data o’r fath i ddatblygu
dogfennau polisi eraill megis y Papur Gwyn,
‘Choosing health: making healthier choices
easier’, Tachwedd, 2004.

Defnyddio
canfyddiadau
ymchwil arbrofol
wrth ddatblygu a
phrofi ymyriadau
meddygol a
thriniaethau eraill

•

Dylid egluro a thrafod y defnydd o ymchwil
arbrofol.

•

Gallai’r myfyrwyr edrych ar raglenni profi a
sgrinio cyffuriau.

Defnyddio
canfyddiadau
ymchwil arolwg a
chyfweliadau i asesu
boddhad defnyddwyr
gwasanaeth o ran
gwasanaethau iechyd
a gofal lleol a
chenedlaethol

•

Mae angen egluro ymchwil arolwg a
chyfweliadau.

•

Gall myfyrwyr ddod o hyd i adroddiadau am
foddhad defnyddwyr gwasanaeth o ran
gwasanaethau lleol mewn papurau newydd
lleol, ysbytai a chanolfannau iechyd.

Defnyddio data
epidemiolegol a
chyfrifiad wrth lunio
polisïau a chynllunio
gwasanaethau
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Adnoddau
Siaradwyr gwadd
Chwilio ar y rhyngrwyd
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10.2: Dulliau ymchwil
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

8

Dealltwriaeth o’r
gwahaniaethau
rhwng gwahanol
fathau o ymchwil

•

Mae angen i’r myfyrwyr ddeall natur ymchwil
ansoddol a meintiol a’r gwahaniaethau
rhyngddynt a hefyd rhwng dulliau ymchwil
cynradd ac eilaidd.

Mae llawer o adnoddau
da ar gyfer dulliau
ymchwil. Mae
www.sociology.org.uk yn
safle defnyddiol.

9

Dulliau gwahanol o
gasglu data

•

Mae angen rhoi cyflwyniad i ddefnyddio a
llunio holiaduron, y mathau gwahanol o
gyfweliadau ee strwythuredig a rhannol
strwythuredig, arbrofion a sut rheolir
newidynnau a gwahanol fathau o ddulliau
arsylwi, gan gynnwys arsylwi gan y
cyfranogwr.

Mae llawer o adnoddau
da, a ddylai fod ar gael
mewn llyfrgelloedd ac y
gellir eu cyrchu ar y
rhyngrwyd.

10 Samplo a dulliau
dethol achosion

•

Mae angen i fyfyrwyr wybod am, a deall,
cysyniadau gwahanol sy’n ymwneud â
fframiau samplo, poblogaethau, maint,
gwallau, yn ogystal â gwahanol samplau
megis hap, hap haenedig, cwota haenedig,
cyfle, clwstwr, systematig.

Mae llawer o adnoddau
da, a ddylai fod ar gael
mewn llyfrgelloedd ac y
gellir eu cyrchu ar y
rhyngrwyd.

11 Cryfderau a
gwendidau
methodolegau
ymchwil

•

Mae angen i’r myfyrwyr fod yn ymwybodol o
gryfderau a gwendidau gwahanol
fethodolegau a phryd mae’n fwy priodol
defnyddio un dull yn hytrach nag un arall.

12 Dibynadwyedd,
dilysrwydd a moeseg
wrth ymchwilio

•

Mae’n bwysig iawn bod y myfyrwyr yn deall y
cysyniadau hyn yn llawn. Mae angen i
ystyriaethau moeseg, yn arbennig, gael eu
gwerthfawrogi’n llawn.

13 Y broses ymchwil

•

Mae angen i’r myfyrwyr ddeall camau’r
broses ymchwil.

14 Diffinio cwestiwn

•

Mae angen i’r myfyrwyr fedru rhoi cwestiwn
ymchwil ar waith.

15 Datblygu
rhagdybiaeth

•

Mae angen i’r myfyrwyr wybod ystyr
rhagdybiaeth, y rhagdybiaeth nwl a sut caiff
hon ei phrofi a sut gwerthusir canfyddiadau
yn ei herbyn.
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10.3: Cynnal prosiect ymchwil
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

16 Nodi testun ymchwil
ac esbonio’r
rhesymau am y dewis

•

Bydd angen arweiniad ar y myfyrwyr i ddewis
er mwyn iddynt ddewis testun bychan, syml.

•

Gallai edrych ar batrymau ymarfer corff neu
fwyta yn y grŵp fod yn bynciau addas.

17 Diffinio’r cwestiwn
ymchwil a llunio’r
rhagdybiaeth i’w
harchwilio

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes
ar natur rhagdybiaethau a llunio cwestiwn
ymchwil.

Gwerslyfrau methodoleg
ymchwil

18 Adolygu’r
llenyddiaeth

•

Mae angen dangos i’r myfyrwyr sut mae
adolygu’r llyfryddiaeth gefndir a ffynonellau
gwybodaeth. Mae angen i’r rhain fod yn
berthnasol i’r testun a’r rhagdybiaeth

Chwilio ar y rhyngrwyd
Llyfrgell
Canolfan adnoddau

19 Cynnig ymchwil

•

Bydd angen mewnbwn ar y myfyrwyr
ynghylch sut dylid cyflwyno cynnig ymchwil a
sut dylid cyfiawnhau’r ymagwedd.

Gwerslyfrau methodoleg
ymchwil

20 Casglu data

•

Dylid archwilio ystod o ddulliau casglu data
ee holiaduron, amserlenni cyfweliadau,
rhestrau gwirio arsylwi.

Gwerslyfrau methodoleg
ymchwil

•

Bydd angen i’r myfyrwyr greu’r cyfarpar
priodol ar gyfer eu prosiect ymchwil.

•

Dylid cyfeirio hefyd at y sampl.

21 Cynllun gweithredu

•

Bydd angen i’r myfyrwyr gynhyrchu cynllun
gweithredu byr gydag arweiniad.

22 Casglu data

•

Mae angen i’r myfyrwyr gasglu data gan y
bobl sy’n destun eu hymchwil drwy
ddefnyddio dulliau cymeradwy.

Testunau
Cyfarpar casglu data

23 Cofnodi canfyddiadau

•

Dylai’r myfyrwyr edrych ar wahanol ffyrdd o
gofnodi canfyddiadau a chofnodi eu
canfyddiadau eu hunain mewn modd priodol.

Chwilio ar y rhyngrwyd
Gwerslyfrau methodoleg

24 Dadansoddi data

•

Mae angen archwilio dulliau dadansoddi data
a, gyda chyfarwyddyd, dylai’r myfyrwyr
ddadansoddi’r data a gasglwyd ganddynt.

Chwilio ar y rhyngrwyd
Gwerslyfrau methodoleg

25 Nodau a dulliau

•

Bydd angen i’r myfyrwyr gychwyn drwy
ddisgrifio nodau’r prosiect ymchwil, gan
gynnwys diffinio’r cwestiwn ymchwil a’r
rhagdybiaeth, yr adolygiad o’r llenyddiaeth
a’r dulliau a ddefnyddiwyd.

26 Canlyniadau

•

Wedyn mae angen adrodd y canlyniadau, a
chyflwyno’r data ar ffurf crynodeb.

27 Trafodaeth

•

Mae angen i’r myfyrwyr esbonio a gwerthuso
eu canfyddiadau, gan eu cymharu â’r
rhagdybiaeth neu’r cwestiwn ymchwil
gwreiddiol yn ogystal â phwyntiau perthnasol
yn yr adolygiad llenyddiaeth.

28 Diweddglo

•

Wedyn mae angen i’r myfyrwyr asesu
cryfderau a chyfyngiadau’r prosiect ymchwil.
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Uned 11: Materion Cymdeithasol ac Anghenion Lles
Nodau’r uned
Nod yr uned hon yw rhoi cyfle i’r myfyrwyr gasglu gwybodaeth werthfawr am amrywiaeth o faterion
lles a chymdeithasol sy’n bodoli yn ein cymdeithas. Bydd y myfyrwyr yn medru gwahaniaethu rhwng y
rheiny a fu’n bodoli ers blynyddoedd lawer a’r rheiny sy’n gymharol newydd.
Bydd yr uned hon yn paratoi myfyrwyr ar gyfer y rhain a materion eraill y deuant ar eu traws yn y
dyfodol pan fyddant yn ofalwyr proffesiynol.

Pynciau’r Uned
11.1:
11.2:
11.3:
11.4:

Tarddiadau materion cymdeithasol a lles
Newid demograffig a materion lles cymdeithasol
Materion cymdeithasol yn eu cyd-destun
Ymateb y Llywodraeth i faterion cymdeithasol ac anghenion lles
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11.1: Tarddiadau materion cymdeithasol a lles
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Beth yw materion
cymdeithasol?

•

Myfyrwyr i dasgu syniadau

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes

Diffiniad o’r term
‘newid cymdeithasol’

•

Myfyrwyr i dasgu syniadau

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes

3

Pa ffactorau sy’n
dylanwadu ar newid
a materion
cymdeithasol?

•

Ymchwil gan y myfyrwyr

4

Diffiniad o’r term
‘anghydraddoldeb’

•

Cysylltiad ag Uned 3.

•

Myfyrwyr yn tasgu syniadau.

•

Athro/athrawes yn rhoi diffiniad.

Mathau ar
anghydraddoldeb

•

Ymchwil a wnaed gan fyfyriwr.

•

Cyflwyniad i’r dosbarth.

Effaith
anghydraddoldeb ar
yr unigolyn a’r
gymdeithas

•

Ymchwil a wnaed gan fyfyriwr.

•

Cyflwyniad i’r dosbarth.

1
2

5
6

Adnoddau
Gweithgaredd 1
Gweithgaredd 2

Gweithgaredd 3
Gweithgaredd 4

11.2: Newid demograffig a materion lles cymdeithasol
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Diffiniad o’r term
demograffeg

•

Tasgu syniadau.

•

Yr athro/athrawes i roi diffiniad.

8

Cyfansoddiad
presennol poblogaeth
y DU

•

Ymchwil myfyrwyr gan ddefnyddio
tueddiadau cymdeithasol.

9

Diffiniad o’r
cysyniadau allweddol

•

Diffiniad o’r cysyniadau allweddol ee
- cyfradd genedigaethau
- cyfradd marwolaethau
- cyfraddau morbidrwydd

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes
gyda thaflen.

•

Ymchwil myfyrwyr.

7

10 Effaith ystadegau a’u
cymhwyso i faterion
cymdeithasol.
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Adnoddau
Gweithgaredd 5

Gweithgaredd 6

Gweithgaredd 7
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11.3: Materion cymdeithasol yn eu cyd-destun
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

•

Myfyrwyr i nodi eu maes diddordeb o ran
materion cymdeithasol.

•

Ymchwil myfyrwyr.

•

Tasgu syniadau o ran y diffiniad o fater
cymdeithasol.

12 Ymchwil gan y
myfyrwyr

•

Y myfyrwyr yn ymchwilio i gefndir eu dewis
faes.

Adroddiad

13 Effaith materion
cymdeithasol

•

Y myfyrwyr i dasgu syniadau a chymhwyso’u
canfyddiadau i’w dewis faes.

Adroddiad

14 Ymateb y
Llywodraeth

•

Trafodaeth dan arweiniad yr athro/athrawes
yn canolbwyntio ar ymgyrchoedd y
llywodraeth, deddfwriaeth, Papurau Gwyn.

Adroddiad

11 Diffiniad o fater
cymdeithasol

Adroddiad
Gweithgaredd 8

11.4: Ymatebion y Llywodraeth i faterion cymdeithasol ac anghenion lles
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

15 Diffiniad o’r term
‘ideoleg’

•

Tasgu syniadau gan y myfyrwyr.

•

Yr athro/athrawes i ddiffinio’r term.

16 Nodi’r prif ideolegau

•

Nodi’r prif ideolegau:
-

17 Dylanwadau ar
ideolegau
gwleidyddol

Adnoddau

Gweithgaredd 9

ymagwedd gymdeithasol ddemocrataidd
adain dde
Llafur ‘newydd’

•

Taflen gan yr athro/athrawes.

•

Dylanwadau ar ideolegau gwleidyddol:
- cyfryngau torfol
- carfannau pwysau
- yr UE
- yr economi.

•

Trafodaeth gan y myfyrwyr.
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Gweithgaredd 10
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Gweithgaredd 1 — Diffiniad o’r term ‘mater cymdeithasol’
(a) Mewn grwpiau bach nodwch bum gair cysylltiedig â’r term ‘mater cymdeithasol’.
1
2
3
4
5
(b) Gan ddefnyddio’r geiriau hyn ac eraill, rhowch ddiffiniad o’r term ‘mater cymdeithasol’.
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Gweithgaredd 2 — sut mae cymdeithas wedi newid?
(a) Mewn grwpiau bach nodwch bum newid cymdeithasol a brofwyd gan ein cymdeithas yn ystod y 30
mlynedd diwethaf.
1
2
3
4
5
(b) A oes unrhyw un o’r newidiadau cymdeithasol hyn wedi dod yn faterion cymdeithasol i’n
cymdeithas bresennol, ac os felly p’un a sut?
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Gweithgaredd 3 - Anghydraddoldeb
O’ch ymchwil nodwch bum math ar anghydraddoldeb
1

2

3

4

5
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Gweithgaredd 4 — Effaith anghydraddoldeb
O’ch ymchwil nodwch bum ffordd y gall anghydraddoldeb gael effaith ar yr unigolyn a’r gymdeithas.
1

2

3

4

5
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Gweithgaredd 5 — Tueddiadau cymdeithasol
Mewn grwpiau bach mae’r myfyrwyr i hygyrchu tueddiadau cymdeithasol naill ai’n electronig neu
drwy werslyfrau.
(a) Nodi diffiniad o ddemograffeg.

(b) Nodi’r tueddiadau demograffig cyfredol yn y DU.
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Gweithgaredd 6 — Newidiadau mewn tueddiadau
(a) Ymchwilio i dueddiadau yn y meysydd demograffig a ganlyn (yn ystod yr 50 mlynedd diwethaf).
Cyfradd genedigaethau

Cyfradd marwolaethau

Cyfradd mewnfudo

Cyfradd allfudo
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(b) Eglurwch y newidiadau ym mhob un o’r pedwar maes:
Cyfradd genedigaethau

Cyfradd marwolaethau

Cyfradd mewnfudo

Cyfradd allfudo
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Gweithgaredd 7 - Ystadegau
Mewn grwpiau bach nodwch bum ffordd o ddefnyddio ystadegau i gynllunio gwasanaethau i ddelio â
materion cymdeithasol.
1

2

3

4

5
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Gweithgaredd 8 — Tasgu syniadau ynghylch pwnc ymchwil
Y myfyrwyr i chwilio yn y llyfrgell ac ar y rhyngrwyd.
Defnyddiwch y diagram isod i helpu myfyrwyr i roi trefn ar eu meddyliau.

cwmpas a
tharddiad y
materion

y mater a
nodwyd ar
gyfer
ymchwil
ymateb y
llywodraeth
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Effaith y mater
ar yr unigolyn/
y gymdeithas

Canllaw i athrawon – Edexcel TAG mewn lechyd a Gofal Cymdeithasol – Rhifyn 1 – Ebrill 2006

Gweithgaredd 9 — Ideoleg wleidyddol
Defnyddiwch y tabl a ganlyn i roi cyfle i’r myfyrwyr nodi cryfderau a gwendidau pob ymagwedd. Bydd
y myfyrwyr yn cymhwyso’r cryfderau a’r gwendidau i’w pwnc ymchwil.
Ideoleg wleidyddol

Cryfderau

Gwendidau

Cymdeithasol Ddemocrataidd

Adain Dde

Llafur Newydd
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Gweithgaredd 10 — Dylanwadau ar bolisi
Dewiswch fater diweddar o’r cyfryngau a’i ddosbarthu i’r myfyrwyr.
•

Gall y myfyrwyr weithio’n unigol neu mewn grwpiau bach.

•

Y myfyrwyr i nodi sut y cafodd y mater ei adrodd gan y cyfryngau.

•

Y myfyrwyr i nodi canlyniad dylanwad y cyfryngau.

•

Y myfyrwyr i ddefnyddio’u pwnc ymchwil eu hunain ac ymchwilio i’r amrywiol ffactorau a
ddylanwadodd ar ei ddatblygiad.
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Uned 12: Deall Ymddygiad Dynol
Nodau’r uned
Nod yr uned hon yw rhoi cyfle i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o sut deellir
ymddygiad dynol a sut cymhwysir hynny i arfer iechyd a gofal cymdeithasol. Ar ôl cwblhau’r uned hon
bydd y myfyrwyr wedi dod i ddeall y gwahanol ddylanwadau ar ymddygiad dynol a’r effeithiau a all
ddigwydd o ganlyniad. Bydd y myfyrwyr yn archwilio sut gellir defnyddio theorïau ymddygiad yn arfer
iechyd a gofal cymdeithasol i ddeall sut mae pobl yn ymddwyn, yn meddwl ac yn teimlo. Bydd yr
uned hon yn trafod pwysigrwydd ymchwil i theori ac i arfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Pynciau’r uned
12.1:
12.2:

12.3:

Dylanwadau ar ymddygiad a’u heffeithiau
Theorïau ynghylch ymddygiad dynol:
•

ymagweddau ymddygiadol

•

ymagweddau gwybyddol

•

ymagweddau dyneiddiol

•

ymagweddau seicodeinamig

Ymddygiad dynol a gwerthoedd gofal
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12.1: Dylanwadau ar ymddygiad a’u heffeithiau
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

1

Diffiniadau

•

Y myfyrwyr i gynhyrchu
cyfnodolyn/cylchgrawn seicolegol.

2

Dylanwadau

•

(i) Sefydlu ‘cyfarfod o’r bwrdd golygyddol’
gyda’r dosbarth cyfan i ddiffinio/trafod y prif
ddylanwadau ar ymddygiad dynol. Dylai’r
athro/athrawes weithredu fel ‘prif olygydd’ i
sicrhau diffiniadau awdurdodol.

Gweithgaredd 1

3

Esboniadau ar sut
gall dylanwadau
arwain at effeithiau
penodol

•

(ii) Dylai’r bwrdd wedyn ei drefnu ei hun yn
barau/grwpiau a rhoi rôl i bob un (o’r rhestr
isod) ar gyfer y gwaith o gynhyrchu’r
cylchgrawn.
- tudalen broblemau
- golygyddion tudalen gyngor
- erthygl gan ‘arbenigwyr o fri’
- stori diddordeb dynol
- poster rhifyn arbennig i’w gadw
- erthygl nodwedd y mis
- golygyddol.

Profiad gwaith iechyd a
gofal cymdeithasol a/neu
siaradwyr gwadd/
ymarferwyr
Gwybodaeth ystadegol a
data demograffig

4

Deall y gall effeithiau
eu hunain ddod yn
ddylanwadau ar
ddatblygiad
ymddygiad

•

Yr athro/athrawes yn rhoi un neu ddwy
enghraifft o ‘effeithiau’ dylanwadau o
Weithgaredd 1 i bob pâr neu grŵp.

•

Dylai’r myfyrwyr gymryd nodiadau/rhoi
enghreifftiau o sut gall ‘effeithiau’ ddod yn
‘ddylanwadau’ eu hunain.

5

Defnyddio
enghreifftiau a
gymerwyd o gyddestun iechyd a gofal
cymdeithasol

•

Wedyn dylai’r myfyrwyr wneud yr ymchwil
angenrheidiol/cynhyrchu eu darn ar gyfer y
cyfnodolyn. Er enghraifft, ar gyfer y dudalen
gyngor gallai’r golygyddion ysgrifennu darn ar
sut gallai gwahaniaethu annheg ac ar sail
rhyw arwain at iselder a meddylfryd
negyddol. Dylid defnyddio enghreifftiau o
gyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol.

6

Crynodeb

•

Sicrhau bod yr holl ‘ddylanwadau’ ac
‘effeithiau’ a amlinellir yn y fanyleb yn
derbyn sylw gan y dosbarth a bod gan bob
myfyriwr gopi o’r cyfnodolyn.
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Gwerslyfrau
Cyfrifiaduron a mynediad
i’r rhyngrwyd
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12.2: Theorïau ymddygiad dynol
Ymagweddau ymddygiadol
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Dylai’r athro/athrawes roi mewnbwn ar
egwyddorion sylfaenol yr ymagwedd hon, gan
gynnwys pwysigrwydd ymddygiad arsylwadwy
a’r pwyslais ar gymdeithasoli.

8

Cadarnhau
cadarnhaol a
negyddol a chosbi
9 Modelu a chadarnhau
dirprwyol
10 Symbyliad amodol a
diamod ac ymateb a
symbyliad niwtral
11 Addasu ymddygiad
12 Therapi teuluol

•

Gan weithio mewn parau, mae’r myfyrwyr yn
cynhyrchu taflen wybodaeth ar yr ymagwedd
hon. Dylid llunio’r daflen i’w defnyddio yng
nghlinig seicolegydd ymddygiadol sydd am
i’w chleientiaid ddeall egwyddorion sylfaenol
yr ymagwedd mae hi’n ei defnyddio. Rhaid
i’r daflen gynnwys disgrifiadau o dermau
allweddol. Dylai’r daflen hefyd drafod
enghraifft y cleient benywaidd a oedd yn
agoraffobig ac y bu i’w chyflwr wella’n
ddramatig pan gafodd ei thrin gan therapydd
ymddygiadol. Dylid disgrifio’r dechneg
benodol a ddefnyddiwyd gan ddefnyddio
cysyniadau allweddol yn briodol. Dylai’r
myfyrwyr hefyd ddewis un dechneg
ymddygiadol arall a ddefnyddir i leddfu
problemau a’i disgrifio.

13 System atgyfnerthu â
thalebau
14 Hyfforddiant sgiliau
cymdeithasol

•

Yn olaf, dylai’r daflen roi o leiaf un
enghraifft o sut gellir cymhwyso technegau
ymddygiadol i enghraifft benodol megis yr un
a amlinellwyd yn y fanyleb.

15 Cryfderau a
chyfyngiadau’r
ymagwedd hon

•

Fel dosbarth cyfan, dylai’r myfyrwyr drafod y
taflenni gorffenedig/problemau a dweud pa
mor effeithiol neu aneffeithiol yw’r
ymagwedd hon. Bwriad Gweithgaredd 2A yw
helpu i ddangos cryfderau a chyfyngiadau’r
ymagwedd hon.

16 Crynodeb

•

Mae’n bwysig bod y myfyrwyr yn medru
defnyddio’r derminoleg gysylltiedig â’r
ymagwedd hon yn gywir. Dylai eu taflenni
arddangos y gallu hwn.

•

O ran y gweithgareddau — bydd y myfyrwyr
yn cael budd o ddychwelyd at y pedwar pan
fydd y pedair ymagwedd wedi cael eu
hastudio a’u cymharu.

7

Ymagweddau
ymddygiadol
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Adnoddau

Gwerslyfrau
Cyfrifiaduron
Mynediad i’r rhyngrwyd

Gweithgaredd 2A
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Ymagweddau gwybyddol
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

17 Ymagweddau
gwybyddol

•

Dylai’r athro/athrawes roi mewnbwn i
egwyddorion sylfaenol yr ymagwedd hon, gan
gynnwys pwysigrwydd prosesu gwybodaeth
(cymhareb ddefnyddiol yw
cyfrifiaduron/deallusrwydd artiffisial/datrys
problemau), gwyriadau wrth brosesu
gwybodaeth ac uchafiaeth wybyddol (gweler
pwnc 18 isod).

18 Uchafiaeth wybyddol

•

Gallai’r ‘arbrawf’ a ganlyn fod o fudd wrth
esbonio uchafiaeth wybyddol. Dangoswch
ddelwedd fawr i’r dosbarth a gofyn am eu
hymateb cyntaf. Oes unrhyw fyfyrwyr yn cael
eu denu gan y person? A oes eraill nad ydynt
yn ei hoffi’n reddfol? Gofynnwch pam — o ble
maen nhw’n tybio bod eu hymateb yn
tarddu? Cyflwynwch y berthynas rhwng
arfarnu gwybyddol ac ymateb emosiynol.
Gofynnwch i’r myfyrwyr drafod eu syniadau
— p’un sy’n dod gyntaf, meddwl neu deimlo?

Ffotograff, llun neu
ddelwedd fawr o berson

19 Disgrifio termau
allweddol
20 Prosesu gwybodaeth
21 Sgemâu a phroses
sgematig
22 Credoau
swyddogaethol ac
answyddogaethol

•

Mae’r athro/athrawes yn rhannu’r dosbarth
yn dri grŵp ar gyfer y ‘gweithgaredd stondin
marchnad’ hwn. Mae pob grŵp yn derbyn
cyfrifoldeb am un term allweddol a’r
deunyddiau angenrheidiol i ymchwilio iddo.
Mae gan bob grŵp gyfnod o amser i
ymchwilio i’w ‘term allweddol’. Wedyn mae
pob grŵp yn derbyn cyfnod penodol arall o
amser i ‘osod eu stondin’. Mae eu stondin yn
cynnwys yr holl brif gysyniadau a
damcaniaethwyr cysylltiedig â’u term
allweddol ar un darn o bapur A3. Pan fydd y
tair stondin wedi’u sefydlu, mae’r grwpiau’n
symud o un stondin i’r nesaf i gasglu
gwybodaeth. Dylai’r rhan hon o’r
gweithgaredd bara am ryw 15 munud. Ar ôl
ei gwblhau dylai’r athro/athrawes roi prawf
(ysgrifenedig neu lafar) i’r dosbarth cyfan.
Mae’r prawf hefyd yn rhoi cyfle i’r
athro/athrawes lenwi’r bylchau o ran
gwybodaeth/cywiro camsyniadau.

Gwerslyfrau
Cyfnodolion/deunyddiau
ymchwil
Mynediad i’r rhyngrwyd
Siart troi A3 a phinnau
ysgrifennu lliw x3

23 Sut mae therapi
wybyddol yn gweithio

•

Mewn parau, dylai’r myfyrwyr baratoi OHT
neu gyflwyniad PowerPoint yn egluro sut
gellir defnyddio therapi wybyddol i drin
iselder a phryder, a sut gellid cymhwyso’r
ymagwedd hon i enghraifft benodol. (Gweler
adran 12.2 yn y fanyleb.)

Taflunydd neu
gyfrifiaduron
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Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

24 Cryfderau a
gwendidau therapi
wybyddol

•

Mewn parau, dylai’r myfyrwyr drafod
cryfderau a gwendidau therapi wybyddol a
chwblhau gweithgaredd 2B. Wedyn dylai’r
dosbarth cyfan drafod y materion a godwyd
gan y gweithgaredd.

25 Crynodeb

•

Gallai athrawon gael ei bod hi’n ddefnyddiol
yn y fan hon gymharu gwaith ar ymagweddau
gwybyddol gyda’r ymagweddau ymddygiadol
er mwyn cynorthwyo gyda’r gwaith o ddelio â
chryfderau a chyfyngiadau pob model.

Canllaw i athrawon – Edexcel TAG mewn lechyd a Gofal Cymdeithasol – Rhifyn 1 – Ebrill 2006

Adnoddau
Gweithgaredd 2B
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Ymagweddau dyneiddiol
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

26 Ymagweddau
dyneiddiol
27 Twf a datblygiad
28 Y duedd i
hunansylweddoli
29 Cysyniad yr hunan

•

Dylai’r athro/athrawes roi mewnbwn ar
egwyddorion yr ymagwedd hon, gan gynnwys
y pwyslais ar dwf a datblygiad, y tueddiad
gyda hunansylweddoli i symbylu ymddygiad
dynol a datblygiad cysyniad yr hunan.

•

Dylai’r athro/athrawes drefnu cyfarfod
dosbarth cyfan i weithredu fel tîm cynhyrchu
ar gyfer rhaglen radio. Dylai’r rhaglen
ddogfen drafod yr ymagwedd ddyneiddiol at
ymddygiad dynol. Dylid anelu at y nod o
gynhyrchu tâp y gellir ei chwarae ar y radio
ac o bosib i ddosbarthiadau eraill yn yr ysgol
neu’r coleg. Yn ystod y cyfarfod, dylai’r
myfyrwyr benderfynu ar fformat y rhaglen 30
munud a dosbarthu rolau ar gyfer ymchwilio i
gynnwys y rhaglen, ei chynhyrchu a’i
chyflwyno.

30
31
32
33
34

Hunansylweddoli
Yr hunan organebol
Cysyniad yr hunan
Amodau gwerth
Ystyriaeth
gadarnhaol ddiamod
35 Cytgord ac
anghytgord
36 Lleoliad rheolaeth
(mewnol ac allanol)

•

Rhaid i’r myfyrwyr, ar ryw adeg yn y rhaglen,
gyflwyno a disgrifio termau allweddol.
Gallai’r myfyrwyr weithredu fel panel
‘arbenigwyr’ i drafod y materion allweddol.

Deunyddiau ymchwil,
mynediad i’r rhyngrwyd
Offer recordio tapiau

37 Cryfderau a
gwendidau cwnsela
sy’n canolbwyntio ar
y person

•

Dylai’r myfyrwyr gwblhau gweithgaredd 2C
er mwyn iddynt fedru cynnwys trafodaeth o
ryw fath ar gryfderau a gwendidau yr
ymagwedd hon. Gallai cymharu â’r ddwy
ymagwedd flaenorol fod o fudd yma.

Gweithgaredd 2C
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Pwnc
38 Defnyddio cwnsela
sy’n canolbwyntio ar
y person
39 Sut gellir cymhwyso’r
ymagwedd
ddyneiddiol

40 Crynodeb

Cynllun cyflwyno a awgrymir
•

Dylai’r rhaglen gynnwys deunydd sy’n egluro
sut gellid defnyddio cwnsela sy’n
canolbwyntio ar y person i drin diffyg hunanbarch.

•

Dylai’r rhaglen hefyd gynnwys deunydd sy’n
egluro sut gellid cymhwyso’r ymagwedd
ddyneiddiol i enghraifft benodol.

•

Annog y myfyrwyr i ganolbwyntio ar
enghreifftiau o broblemau ‘bywyd go iawn’ a
storïau diddordeb dynol yn eu rhaglen ac
annog peth chwarae rôl.

•

Gallai fod yn fuddiol gadael i’r myfyrwyr eu
hunain benderfynu sut mae’r uchod i gael eu
cynnwys yn y rhaglen.

•

Gofyn i’r myfyrwyr mewn sesiwn lawn sut
gallai’r ddwy ymagwedd a astudiwyd eisoes
drin problem diffyg hunan-barch er mwyn
rhoi cyfle iddynt gymharu a chyferbynnu’r
ddwy ymagwedd.
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Adnoddau
Cronfa o erthyglau papur
newydd ar gyfer
enghreifftiau o storïau
diddordeb dynol
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Ymagweddau seicodeinamig
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

41 Ymagweddau
seicodeinamig

•

Dylai’r athro/athrawes roi mewnbwn ar
egwyddorion sylfaenol yr ymagwedd hon, gan
gynnwys pwysigrwydd symbyliad
anymwybodol a dylanwad perthnasoedd
cynnar ar berthnasoedd ac ymddygiad
oedolion.

42 Ymwybodol ac
anymwybodol
43 Model gweithio
mewnol
44 Cysylltiadau pryder,
osgoi a sicrwydd

•

Gan weithio mewn parau dylai’r myfyrwyr
ymchwilio i ganfod gwybodaeth am y termau
allweddol cysylltiedig â’r ymagwedd hon.
Dylai’r dosbarth lunio ‘bwrdd jargon’ i’w
arddangos ar wal yr ystafell ddosbarth. Dylid
disgrifio pob term a rhoi enghreifftiau
ohonynt.

45 Ymagwedd
drafodaethol at
gwnsela a thrin
problemau
perthnasoedd

•

Gan weithio mewn parau dylai’r myfyrwyr
ysgrifennu astudiaeth achos am unigolyn â
phroblem perthynas o ryw fath. Dylid
cyfnewid pob astudiaeth achos gyda phâr
arall o fyfyrwyr. Wedyn bydd pob pâr o
fyfyrwyr yn dychmygu eu bod yn gweithio fel
cwnslwyr, ac yn trin y cleient yn ‘eu’
hastudiaeth achos. Fel cwnslwyr, byddant yn
cadw nodiadau ar eu cleient a dylai’r
nodiadau hyn amlinellu’r ymagwedd
drafodaethol. Rhaid defnyddio termau
allweddol yn briodol.

46 Cryfderau a
gwendidau cwnsela
dadansoddiad
trafodaethol

•

Dylai grwpiau bach o fyfyrwyr drafod y math
hwn ar gwnsela a chwblhau gweithgaredd
2Ch.

47 Crynodeb

•

Gallai sesiwn lawn fod yn ddefnyddiol i
gwblhau’r gwaith ar y rhan hon o’r fanyleb, a
dylid gofyn i’r myfyrwyr esbonio sut gellid
cymhwyso’r ymagwedd hon i enghreifftiau na
welwyd o bosib yn yr astudiaethau achos.
Byddai cymharu â’r ymagweddau a astudiwyd
eisoes hefyd o fudd i roi mwy o gyfle i’r
myfyrwyr gwblhau gweithgareddau 2A i 2Ch.
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Adnoddau

Deunyddiau ymchwil
Deunyddiau ar gyfer
‘bwrdd jargon’

Gweithgaredd 2Ch
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12.3: Ymddygiad dynol a gwerthoedd gofal
Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

48 Cyflwyniad

•

Gallai’r athro/athrawes gynnal sesiwn ‘awyr
las’ fer gyda’r dosbarth cyfan, lle gofynnir i’r
myfyrwyr ddweud sut y byddent hwy’n hoffi
cael eu trin petaent yn gleientiaid neu’n
gleifion yn y gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol. Pan fydd myfyrwyr yn rhoi
enghraifft, dylid eu hannog i ddweud pam y
gallai fod yn bwysig.

49 Gwerthoedd gofal
50 Hybu arfer
gwrthwahaniaethol
51 Amddiffyn unigolion
rhag camdriniaeth ac
ati

•

Dylai’r athro/athrawes roi rhestr o’r prif
enghreifftiau o werthoedd gofal i’r myfyrwyr
ac eto ofyn i’r myfyrwyr pam a sut maent yn
teimlo fod pob un yn bwysig.

•

Gellid gofyn i’r myfyrwyr hefyd sut a pham
mae gwerthoedd gofal wedi dod yn rhan
ganolog o waith yr holl ymarferwyr gofal. Ai
dim ond ‘synnwyr cyffredin’ ydynt? O ble
maent yn tarddu?

52 Y sylfaen gwerthoedd
gofal
53 Diffiniad
54 Perthynas ag ymchwil
55 Perthynas â’r theori
a’n dealltwriaeth o
ymddygiad dynol

•

Dylai’r athro/athrawes ddiffinio’r sylfaen
gwerthoedd gofal ac egluro bod ymchwil ym
maes iechyd a gofal cymdeithasol wedi
cynhyrchu gwybodaeth sydd o ddefnydd i
ymarferwyr iechyd a defnyddwyr
gwasanaeth. Dylid egluro hefyd y berthynas
rhwng y sylfaen gwerthoedd gofal, theori a’n
dealltwriaeth o ymddygiad dynol.

56 Cysylltiadau â
‘dylanwadau ar
ymddygiad a’u
heffeithiau’

•

Defnyddiwch y rhestr o naw effaith negyddol
a geir yn rhan gyntaf y fanyleb a rhannu’r
dosbarth yn grwpiau bach sydd â chopi o’r
rhestr yr un. Gofynnwch i bob grŵp ddweud
sut gallai defnyddio rhai (neu’r cyfan) o’r
gwerthoedd gofal helpu i leddfu effeithiau
negyddol. Dylai’r grwpiau rannu eu syniadau
mewn sesiwn lawn.

57 Strategaethau sy’n
arwain at weithredu
ymarferol i gefnogi
defnyddwyr
gwasanaeth

•

Dylai’r athro/athrawes ddangos y cysylltiad
yma rhwng rhoi gwerthoedd gofal ar waith a
strategaethau a ddatblygir ac a ddefnyddir i
gefnogi defnyddwyr gwasanaeth. Trafodwch
gyda’r myfyrwyr bwysigrwydd polisïau a
gweithdrefnau a ddatblygwyd gan y
llywodraeth a chan sefydliadau unigol.
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Adnoddau
Bwrdd sialc neu wyn

Copïau o’r rhestr o naw
effaith negyddol o ran
12.1 o’r fanyleb

223

Pwnc

Cynllun cyflwyno a awgrymir

Adnoddau

58 Polisïau a
gweithdrefnau gan
gynnwys
59 Polisïau cyfrinachedd
ac eiriolaeth
60 Codau ymarfer

•

Rhannwch y myfyrwyr yn grwpiau bach. Dylai
pob grŵp dreulio amser yn ymchwilio i sut
mae sefydliadau’n sicrhau bod hawliau
defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu diogelu.
Nid oes angen i ganlyniadau’r ymchwil fod yn
fanwl, ond dylai’r myfyrwyr fod yn
ymwybodol o bolisïau a gweithdrefnau a
chasglu un neu ddwy enghraifft. Pan fydd yr
ymchwil wedi’i chwblhau byddai o fudd i’r
grwpiau archwilio’r dogfennau i weld pa
werthoedd gofal y gellir eu nodi.

Gwerslyfrau
Mynediad i’r rhyngrwyd
Mynediad i sefydliadau
gofal

61 Sut mae’r
ymarferydd iechyd a
gofal yn gweithio
wrth ddefnyddio
gwerthoedd gofal
62 Sut mae gwerthoedd
gofal yn dylanwadu
ar ymddygiad dynol
pan gânt eu
defnyddio mewn
lleoliad gofal

•

Mae angen i’r myfyrwyr ddeall sut mae
ymarferwyr iechyd a gofal yn gwneud eu
gwaith gan ddefnyddio gwerthoedd gofal.
Byddai cyfweld â gweithwyr gofal
proffesiynol yn y gweithle neu eu gwahodd i
fod yn siaradwyr yn ffordd ddefnyddiol o
gyflawni’r amcan hwn.

Mynediad at ymarferwyr
gofal
Profiad gwaith

•

Rhannwch y dosbarth yn grwpiau bach a
gofyn iddynt lunio cyfres o gwestiynau
cyfweliad. Ffocws allweddol y cyfweliadau
fydd sut gall gwerthoedd gofal, ynddynt eu
hunain, ddylanwadu ar ymddygiad
defnyddwyr gwasanaeth.

•

Pan fydd y grwpiau wedi gorffen eu
cwestiynau, dewch at eich gilydd mewn
sesiwn lawn a thrafod y cwestiynau/dewis y
rhai gorau, a chynnal y cyfweliadau.

•

Pan fydd y cyfweliadau wedi’u cwblhau
dylai’r myfyrwyr, yn unigol, ysgrifennu
adroddiad dan y teitl ‘Gwerthoedd gofal ar
waith’

•

Dylai’r myfyrwyr dderbyn copi o’r astudiaeth
achos (ar dudalen 230) a dylid gofyn iddynt
ddweud pa ganlyniadau y gellid eu disgwyl,
yn ddamcaniaethol, petai ymarferydd gofal
yn parchu ac yn grymuso Pat.

•

Dylai’r myfyrwyr drafod eu barn. Yn olaf
dylai pob myfyriwr ysgrifennu adroddiad ar
ymddygiad dynol a gwerthoedd gofal sy’n
cynnwys pob agwedd ar eu gwaith yn y rhan
hon o’r uned.

63 Pa ganlyniadau y
gellid eu disgwyl o
gymhwyso’r sylfaen
gwerthoedd gofal
wrth weithio?
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Deunydd astudiaeth
achos
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Gweithgaredd 1 - Dylanwadau
Dylanwadau

Diffiniad

Enghreifftiau: sut gellid effeithio ar bobl
(mewn cyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol)

Cymdeithasoli
cynnar

Rolau cymdeithasol

Dosbarth
cymdeithasol

Rhyw

Ethnigrwydd/
diwylliant

Anabledd

Statws economaidd

Gwahanu

Profedigaeth neu
golled

Gwahaniaethu
annheg

Trais a bwlio
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Prif ddamcaniaethwyr
cysylltiedig â’r
ymagwedd ymddygiadol

Prif egwyddorion yr ymagwedd
ymddygiadol

Gweithgaredd 2A — Ymagwedd ymddygiadol
Beth sydd fwyaf defnyddiol
am yr ymagwedd
ymddygiadol?

Beth sy’n llai defnyddiol am
yr ymagwedd ymddygiadol?
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Enghreifftiau o sut newidir
ymddygiad gan ddefnyddio’r
ymagwedd hon

Prif egwyddorion yr ymagwedd
wybyddol

Enghreifftiau o sut mae
therapi wybyddol yn
gweithio i ymdrin â
phroblemau
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Prif ddamcaniaethwyr
cysylltiedig â’r
ymagwedd wybyddol

Gweithgaredd 2B — Ymagwedd wybyddol
Beth sydd fwyaf defnyddiol
am therapi wybyddol?
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Beth sy’n llai defnyddiol am
therapi wybyddol?
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Prif ddamcaniaethwyr
cysylltiedig â’r
ymagwedd ddyneiddiol

Prif egwyddorion yr ymagwedd
ddyneiddiol

Gweithgaredd 2C — Ymagwedd ddyneiddiol
Beth sydd fwyaf defnyddiol
am gwnsela sy’n
canolbwyntio ar y person?

Beth sy’n llai defnyddiol am
gwnsela sy’n canolbwyntio ar
y person?

Canllaw i athrawon – Edexcel TAG mewn lechyd a Gofal Cymdeithasol – Rhifyn 1 – Ebrill 2006

Enghreifftiau o sut mae
cwnsela sy’n canolbwyntio
ar y person yn gweithio

Prif egwyddorion yr
ymagwedd seicodeinamig

Enghreifftiau o sut mae’r
ymagwedd drafodaethol at
gwnsela’n gweithio
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Prif ddamcaniaethwyr
cysylltiedig â’r
ymagwedd seicodeinamig

Gweithgaredd 2Ch — Ymagwedd seicodeinamig
Beth sydd fwyaf defnyddiol
am yr ymagwedd
drafodaethol at gwnsela?
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Beth sy’n llai defnyddiol am
yr ymagwedd drafodaethol at
gwnsela?

Astudiaeth achos — Pat K
Roedd Pat yn derbyn gofal gan ei mam-gu Mrs F. Lladdwyd tad Pat mewn damwain car pan oedd hi’n 18
mis oed ac ni allai ei mam ofalu amdani a darparu ar ei chyfer yn ariannol. Dewisodd mam Pat aros yn
ei gwaith cyflogedig a gofynnodd i’w mam Mrs F ofalu am Pat nes iddi ddechrau yn yr ysgol ac, wedi
hynny, ar adegau y tu allan i oriau’r ysgol.
Roedd Mrs F yn hoff o Pat a bob amser yn barod i chwarae gyda hi. Pan oedd Pat yn bump oed,
dechreuodd ofyn pam nad oedd ganddi dad fel ei ffrindiau. Ni fyddai Mrs F yn treulio amser yn ateb y
cwestiynau yma, yn hytrach byddai’n dweud yn syml ‘bu e farw pan oeddet ti’n fabi’, ac o bryd i’w
gilydd byddai’n gwgu ar Pat am ofyn cwestiynau yr oedd hi, Mrs F, yn eu cael yn emosiynol anodd i’w
hateb. Roedd Pat yn caru Mrs F ond yn dechrau meddwl bod ‘cyfrinach’ ynghlwm wrth pam roedd Mrs F
yn mynd mor ddig pan fyddai hi’n gofyn am ei thad. Roedd Pat yn dechrau meddwl mai rhywbeth i’w
wneud â’r ffaith ei ‘bod hi’n fabi’ oedd wedi achosi iddo fe farw.
Erbyn ei bod hi’n chwech oed, roedd Pat yn treulio llawer o amser ar ei phen ei hun yn yr ardd yn
chwarae gyda’i theganau, ond byddai’n aml yn rhedeg i’r tŷ i chwilio am Mrs F, a phan fyddai’n dod o
hyd iddi byddai’n ei chofleidio.
Pan oedd Pat yn chwech a hanner cafodd Mrs F ei tharo’n wael yn sydyn gan ganser y fron a’i rhuthro i’r
ysbyty. Roedd rhaid i fam Pat wneud trefniadau, ar frys, i fod yn absennol o’r gwaith er mwyn gofalu
am Pat a hefyd i ymweld â’i mam yn yr ysbyty. Roedd hyn yn gorfforol ac yn emosiynol flinderus iddi, ac
ni allai roi’r un sylw i Pat ag a gawsai gan Mrs F cyn hynny. Yn wir, weithiau roedd hi’n eitha llym gyda
Pat pan oedd hithau am gael sylw.
Bu farw Mrs F ddeufis yn ddiweddarach, heb adael yr ysbyty. Dim ond unwaith roedd Pat wedi ymweld â
chi achos doedd ei mam ddim yn teimlo byddai’r cleifion eraill am gael ‘plentyn ifanc yn rhedeg rownd
y ward’. Chafodd Pat ddim mynd i’r angladd am fod ei mam yn meddwl ei bod hi’n rhy ifanc.
Yn ei harddegau cafodd Pat sawl perthynas rywiol fer gyda bechgyn. Ni fyddai’n teimlo’n gadarnhaol
amdani ei hun pan ddeuai’r rhain i ben. Mewn rhyw ffordd byddai’n beio ei hun ac yn achos pob
perthynas newydd byddai’n penderfynu gweithio’n galetach nag o’r blaen i sicrhau bod y bachgen
newydd yn ei hoffi, ond ddigwyddodd hynny byth.
Yna fe wnaeth hi gwrdd ag Andy, a pharhaodd y berthynas am bron blwyddyn nes iddi feichiogi ac i Andy
ei gadael. Roedd hi’n bwriadu cadw’r babi ond fe wnaeth hi ei golli ar ôl tri mis. Yn fuan wedi hynny
dechreuodd anafu ei hun — ar y cychwyn bu’n archolli ei breichiau unwaith neu ddwy, heb achosi niwed
difrifol. Gydag amser, fodd bynnag, dechreuodd archolli ei breichiau’n rheolaidd ac achosi creithiau
parhaol.
Cadwodd yr hunan-niweidio’n gyfrinach, ond teimlai’n waeth ac yn waeth am yr hyn yr oedd hi’n ei
wneud iddi’i hunan, gan sylweddoli ei fod yn mynd yn beth difrifol. Pan oedd hi’n 19 roedd wedi suddo
mor isel, ac roedd hi’n ei chasáu ei hun gymaint nes iddi geisio cyflawni hunanladdiad. Daeth ei mam o
hyd iddi a mynd â hi i’r ysbyty. Dyna pryd daeth pobl yn ymwybodol ei bod hi’n hunan-niweidio, a
rhoddwyd cymorth seicolegol a chwnsela iddi.
Gydag amser, dechreuodd yr help yr oedd Pat yn ei dderbyn wneud gwahaniaeth arwyddocaol ac mae’r
gweithwyr proffesiynol sy’n gofalu am Pat ar hyn o bryd yn teimlo’n gadarnhaol am ei dyfodol.
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Gweithdrefnau asesu mewnol
Goruchwylio myfyrwyr a dilysu gwaith a gyflwynwyd
Rhaid i fyfyrwyr gyflwyno portffolio o waith ar gyfer pob un o’r unedau a asesir yn fewnol. Disgwylir i
athrawon dywys a chynghori myfyrwyr wrth iddynt gynhyrchu eu portffolios. Dylai’r athrawon fonitro
cynnydd, er mwyn sicrhau bod y gwaith yn briodol ar gyfer gofynion y fanyleb.
Mae’r Cod Ymarfer ar gyfer TGAU, TAG, VCE a GNVQ yn gofyn bod aseswyr yn cofnodi manylion llawn
unrhyw gymorth a roddwyd i ymgeiswyr unigol y tu hwnt i’r hyn a dderbyniodd y grŵp addysgu cyfan,
ond o fewn y terfynau a nodwyd yn y fanyleb hon. Dylid ystyried lefel y cymorth wrth asesu gwaith
myfyrwyr, fel a nodir yn yr adran arweiniad sy’n cyd-fynd â phob uned a asesir yn fewnol yn y fanyleb.
Ar ben hynny, rhaid sicrhau bod digon o waith yn cael ei wneud o dan oruchwyliaeth uniongyrchol fel
bod yr athro/athrawes sy’n marcio’r gwaith yn medru dilysu gwaith pob myfyriwr yn hyderus.
Os yw sgiliau prosesu myfyrwyr yn cael eu hasesu, mae’n bwysig bod datganiadau tystion a chofnodion
arsylwi’n cael eu cwblhau gan aseswyr, i ddilysu gwaith y myfyrwyr a thystio i’r ffaith fod y myfyrwyr
wedi cyflawni lefel y perfformiad sy’n ofynnol yn y grid asesu.

Asesu
Rhaid asesu gwaith pob myfyriwr gan ddefnyddio’r gridiau meini prawf asesu, sy’n cynnwys datganiadau
meini prawf a bandiau ymateb. Rhaid cofnodi’r asesiad gan ganolfannau ar y taflenni olrhain
cymwysterau. Ceir copi o’r ffurflenni hyn yn Atodiad Ch yng nghefn y ddogfen hon, a dylid eu llungopïo
a sicrhau eu bod ynghlwm wrth bortffolio pob myfyriwr.

Anodi
Mae anodi yn ofyniad gorfodol yn achos gwaith a asesir yn fewnol ac fe’i defnyddir i:
•

helpu’r cymedrolwr i ddeall sut ac ymhle dyfarnwyd marciau ar gyfer pob maen prawf asesu

•

disgrifio ble mae myfyrwyr wedi derbyn cymorth y tu hwnt i gefnogaeth ddysgu arferol neu lle
cafodd myfyrwyr eu gwobrwyo am fenter nad yw’n amlwg ar unwaith o’r dystiolaeth a gyflwynwyd

•

esbonio unrhyw nodweddion eraill o waith myfyriwr a fydd yn cynorthwyo’r cymedrolwr i ddeall sut
penderfynwyd ar asesiad penodol.
Y lleiafswm sy’n ofynnol o ran anodi yw cwblhau’r golofn anodi ar y daflen olrhain cymwysterau drwy
restru tudalennau’r portffolio lle gellir cael hyd i dystiolaeth ar gyfer pob un o’r meini prawf asesu.
Gellir nodi sylwadau pellach ar gefn y daflen olrhain cymwysterau. Bydd anodi manwl yn helpu
cymedrolwr i gytuno ar farciau canolfan. Ni ddylid ysgrifennu anodiadau’n uniongyrchol ar waith
myfyrwyr.

Safoni o fewn y ganolfan
Cyfrifoldeb y ganolfan yw sicrhau, lle bo mwy nag un athro/athrawes wedi marcio’r gwaith, bod safoni
mewnol wedi digwydd. Mae’r weithdrefn hon yn sicrhau bod gwaith holl fyfyrwyr y ganolfan yn cael ei
farcio hyd at yr un safon a bod trefn gywir o ran safleoedd yn cael ei sefydlu.
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Portffolios a asesir yn fewnol
Wedi asesu, rhaid i bob portffolio fod ar gael i’w asesu gan Edexcel. Dylai portffolio pob myfyriwr
gynnwys y gwaith a ddefnyddiwyd i ddyfarnu marciau wrth asesu yn unig.
Rhaid bod gan bortffolios flaenddalen sy’n nodi enw a rhif y fanyleb berthnasol, enw’r ymgeisydd, rhif
yr ymgeisydd, enw’r ganolfan, rhif y ganolfan a’r dyddiad. Dylai tudalen gyntaf y portffolio fod yn rhestr
cynnwys a dylid rhifo’r tudalennau drwy’r portffolio cyfan.
Gofynnir am sampl o’r gwaith, a rhaid ei anfon at Edexcel i gyrraedd erbyn Mai 15fed, fan bellaf, ym
mlwyddyn yr arholiad. Ni ddylid cyflwyno unrhyw waith ymarferol i Edexcel oni ofynnir yn benodol am
hynny.
Bydd y gwaith cwrs a gymedrolwyd yn cael ei ddychwelyd i’r canolfannau yn nhymor yr hydref ym
mlwyddyn yr arholiad. Mae Edexcel yn cadw’r hawl i gadw enghreifftiau o ffolderi at ddibenion
archifau, graddio neu hyfforddi.

Cefnogaeth a hyfforddiant
Mae ystod lawn o ddeunydd cefnogi wedi’i dylunio ar gyfer pob TAG mewn pwnc galwedigaethol. Mae’r
ystod hon yn cynnwys:
•

profion enghreifftiol a chynlluniau marcio cysylltiedig

•

deunyddiau enghreifftiol ar gyfer cyflwyno’r unedau — pecynnau cefnogi tiwtoriaid

•

deunyddiau enghreifftiol ar gyfer asesu’r unedau mewnol

•

adroddiadau arholwyr

•

gwefan Edexcel — www.edexcel.org.uk.

Mae Edexcel yn cyflwyno rhaglen datblygiad proffesiynol a hyfforddiant lawn i gefnogi’r TAG hyn. Mae
hyn yn cynnwys cynadleddau cyffredinol a phwnc-benodol, seminarau, gweithdai a digwyddiadau
neilltuol ar gyfer canolfannau unigol.
Ceir rhagor o wybodaeth am y rhaglenni datblygiad proffesiynol a hyfforddiant oddi wrth Wasanaethau
Cwsmer ar 0870 240 9800 (noder y gellir recordio galwadau at ddibenion hyfforddi).
Gellir cael gwybodaeth am ddeunydd cefnogi oddi wrth:
Edexcel Publications
Adamsway
Mansfield
Notts NG18 4FN
Rhif ffôn:
01623 467467
Ffacs:
01623 450481
E-bost:
publications@linneydirect.com
E-bost ar gyfer ymholiadau: trainingenquiries@edexcel.org.uk
E-bost ar gyfer neilltuo lle: bookingenquiries@edexcel.org.uk

232

Canllaw i athrawon – Edexcel TAG mewn lechyd a Gofal Cymdeithasol – Rhifyn 1 – Ebrill 2006

Adnoddau ychwanegol
Gwefannau
Advice Guide

www.adviceguide.org.uk

Age Concern

www.ace.org.uk

BBC

www.bbc.co.uk

Cymdeithas Brydeinig Cwnsela a Seicotherapi

www.bacp.co.uk

British Journal of Nursing

www.markallengroup.com/healthcare/bjn

British Journal of Social Work

www3.oup.co.uk/jnls/list/social/instauth

Yr Ymgyrch dros Addysg Go Iawn

www.cre.org.uk

Cyfnodolyn Gofal Plant ar waith

www.childcareinpractice.org

Cylchgrawn Community Care

www.communitycare.co.uk

Compassion in World Farming

www.ciwf.org.uk

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

www.defra.gov.uk

Yr Adran Iechyd

www.dh.gov.uk

Adran Gwaith a Phensiynau

www.dss.gov.uk

Anabledd a Chymdeithas

www.tandf.co.uk/journals/online/0968-7599.asp

Comisiwn Hawliau’r Anabl

www.drc-gb.org

Y Comisiwn Cyfle Cyfartal

www.eoc.org.uk

Senedd Ewrop

www.europarl.eu.int

Yr Undeb Ewropeaidd

http://europa.eu.int

Cyfeillion y Ddaear

www.foe.org

Y Comisiwn Bwyd

www.foodcomm.org.uk

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd

www.foodstandards.gov.uk

Greenpeace

www.greenpeace.org/international

Ystadegau’r Llywodraeth

www.statistics.gov.uk

Awdurdod Addysg Iechyd

www.hea.org.uk

Asiantaeth Amddiffyn Iechyd

www.hpa.gov.uk

Cyfnodolyn y Gwasanaeth Iechyd

www.hsj.co.uk/nav

Yr Ymgyrch dros Hawliau Dynol

www.hrc.org

Sefydliad Joseph Rowntree

www.jrf.org.uk

MA Healthcare Limited

www.markallengroup.com/healthcare

Mind

www.mind.org.uk

Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Clinigol

www.nice.org.uk

Nursing Standard journal

www.nursing-standard.co.uk

Nursing Times journal

www.nursingtimes.net
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Nursery World journal

www.nursery-world.co.uk

Swyddfa Ystadegau Gwladol

www.ons.gov.uk

Our Healthier Nation

www.ohn.org.uk

Professional Nurse journal

www.professionalnurse.net

Polisi Cyhoeddus a Chymdeithasol (ym mhrifysgol
Robert Gordon)

www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/main.htm

Peiriant chwilio

www.google.co.uk

Ymchwil gymdeithasegol ar-lein

www.socialresearchonline.co.uk

Porth Gwybodaeth Gwyddor Gymdeithaseg

www.sosig.ac.uk

Society Guardian — polisi

http://society.guardian.co.uk/policy

Ymchwil Gymdeithasegol ar-lein

www.socialresearchonline.co.uk

Economeg Gofal Iechyd

www.oheschools.org

Cynghrair Iechyd Cyhoeddus y DU

www.ukpha.org.uk

Y Cenhedloedd Unedig

www.un.org

Cyfnodolion/cyhoeddiadau
Carfax Publishing — Disability and Society
Child Care in Practice Group — Child Care in Practice
Community Care magazine — Community Care
EMAP Healthcare Ltd — Professional Nurse
Guardian newspaper — Society Supplement
MA Healthcare Ltd — British Journal of Nursing
Nursery World — Nursery World
Oxford University Press — British Journal of Social Work
RCN publishing — Nursing Standard
Tower Publishing Services — Health Service Journal
Tower Publishing Services Ltd — Nursing Times
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Canllawiau Marcio ar gyfer y Portffolio TAG
Gymwysedig
Bwriad y canllaw hwn yw rhoi arweiniad ar sut i gymhwyso’r cynllun marcio, a galluogi athrawon i weld
y math o waith y gellid ei gynhyrchu wrth gymhwyso’r fanyleb. Mae pob enghraifft o waith mewn
arddull ac o safon sydd mor agos â phosib at ofynion y TAG newydd.
Lluniwyd y cyhoeddiad hwn i roi arweiniad cyffredinol. Gellir cael hyd i fanylion llawn am ofynion y
cwrs yn y fanyleb, yr arweiniad ar asesu mewnol a’r meini prawf asesu. Dylid cyfeirio at y cyhoeddiadau
hyn i gael gwybodaeth fwy penodol. Bydd y canllaw i athrawon hefyd yn darparu arweiniad mwy manwl
ar sut i ddelio â’r meini prawf asesu a chynllunio rhaglenni addysgu.
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Cymhwyso’r Bandiau marciau
Caiff portffolios eu marcio gan y ganolfan, a’u cymedroli’n allanol gan Edexcel. Mae gan bob un o’r
unedau a asesir yn fewnol grid marciau, a rennir yn dri band marciau cyffredinol, sy'n dangos sut mae
dyfarnu marciau mewn perthynas â’r dasg a’r amcanion asesu. Dengys y gridiau marcio’r canlyniadau
asesu sy’n ofynnol yn ogystal ag ansawdd y canlyniadau sy’n angenrheidiol i gyflawni ym mhob un o’r
bandiau marciau. Mae Band marciau 1 yn cyfeirio at y disgwyliadau a geir yn y disgrifiad o radd E; mae
Band marciau 2 yn cyfeirio at y disgwyliadau o ran gradd C, ac mae Band marciau 3 yn cyfeirio at y
disgwyliadau o ran gradd A.
Yn gyffredinol, nodweddir cynnydd ar draws y bandiau gan:
•

gynyddu dyfnder a lled dealltwriaeth

•

cynyddu cydlyniad, gwerthuso a dadansoddi

• cynyddu annibyniaeth a gwreiddioldeb.
Dengys grid marciau’r uned ddyraniad y marciau yn ôl meini prawf asesu ac yn ôl y bandiau marciau.
Dylid defnyddio’r grid hwn i bennu’r marciau ar gyfer cyflawniad myfyrwyr ym mhob uned. Gall y
myfyrwyr ennill marciau mewn gwahanol fandiau am bob amcan asesu. Bydd cyfanswm y marc a enillir
yn dibynnu ar i ba raddau mae’r myfyriwr wedi cyflawni’r meini prawf asesu yn gyffredinol.
O fewn pob un o’r meini prawf asesu, mae’n egwyddor gyffredinol y gellir cydbwyso gwendidau mewn
rhai agweddau ar y gofynion asesu yn erbyn perfformiad gwell mewn rhannau eraill. Fodd bynnag, mae
hefyd yn bwysig nodi, i gael marciau llawn mewn unrhyw un o’r meini prawf asesu penodol, y dylid bod
wedi cyflawni’r holl ofynion.
Ni ddylid dyfarnu marciau ar sail ‘rhestr wirio’ o gynnwys ffeithiol, ond yn hytrach yn ôl yr ymateb
cyffredinol a’i gydymffurfiad â’r gofynion a nodwyd ym mhob un o’r bandiau marciau. Dylai aseswyr
fabwysiadu ymagwedd gyfannol a defnyddio’u barn broffesiynol. Mae’r adran Arweiniad i Athrawon ym
mhob uned (yn y fanyleb) yn rhoi manylion penodol ynghylch sut dylid dyrannu marciau.
Ni ddylid petruso rhag defnyddio’r ystod lawn o farciau, ac os teilyngir hynny, dylai’r aseswyr
ddyfarnu’r uchafswm marciau. Dylid ystyried ymatebion myfyrwyr yn gadarnhaol. Dylid dyfarnu marc o
0 dim ond lle nad yw gwaith y myfyriwr yn bodloni unrhyw un o’r meini prawf sy’n ofynnol.
Mae disgrifiadau’r graddau ar gyfer TAG Edexcel mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cyfeirio at lefel
y gefnogaeth a’r arweiniad y mae eu hangen ar fyfyrwyr wrth gyflawni ymchwiliadau a thasgau. Mae
hawl gan bob myfyriwr i dderbyn arweiniad cychwynnol wrth gynllunio’u gwaith. Wrth farcio’r gwaith,
dylai’r aseswyr gymhwyso’r canllawiau canlynol:
•

‘Peth cefnogaeth ac arweiniad’: rhaid tywys a chynghori’r myfyrwyr ar hyd yr amser i sicrhau
cynnydd. Mae’r myfyriwr yn dibynnu ar gefnogaeth yr athro/athrawes, sy’n gorfod cynorthwyo
gyda’r mwyafrif o agweddau ar y gwaith. Mae’r lefel hon o gefnogaeth yn cyfyngu marc y myfyriwr i
fand 1, beth bynnag fo ansawdd y canlyniadau.

•

‘Cymorth cyfyngedig’: mae’r athro/athrawes yn cefnogi’r myfyriwr ar y cychwyn wrth ddewis pwnc
i ymchwilio iddo. Wedi hynny mae’r athro/athrawes yn ymateb i gwestiynau gan y myfyriwr ac yn
awgrymu ystod o syniadau y mae’r myfyriwr yn gweithredu arnynt. Mae’r myfyriwr yn gwirio
manylion yn aml. Mae angen i’r athro/athrawes gynorthwyo gyda rhai agweddau ar y gwaith. Mae’r
lefel hon o gefnogaeth yn cyfyngu marc y myfyriwr i fandiau 1 neu 2, beth bynnag fo ansawdd y
canlyniadau.

•

‘Yn annibynnol’: mae’r athro/athrawes yn cefnogi’r myfyriwr ar y cychwyn wrth ddewis pwnc i
ymchwilio iddo neu dasg. Wedi hynny mae’r athro/athrawes yn cynorthwyo’r myfyriwr o bryd i’w
gilydd, ar gais yn unig, ond yn monitro’r cynnydd yn barhaus. Mae’r lefel hon o gefnogaeth yn rhoi
mynediad i’r tri band marciau.
At ddibenion cadw cofnodion mewnol, efallai y bydd canolfannau am wneud copi o’r grid marcio ar
gyfer pob myfyriwr a’i ddefnyddio i gofnodi’r marc ar gyfer yr uned honno. Mae’r Cod Ymarfer TGAU,
TAG, GNVQ yn gofyn bod aseswyr yn dangos yn glir sut y rhoddwyd credyd. Bydd arweiniad ar sut gellir
gwneud hyn yn cael ei gynnwys yn y deunydd cefnogi annibynnol a fydd yn cyd-fynd â’r arweiniad hwn.
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Enghreifftiau o waith gyda sylwadau arnynt
Mae’r adran hon yn cynnwys enghreifftiau o waith portffolio myfyrwyr ar gyfer Unedau 2 ac 11. Diben
hyn yw dangos pa waith sy’n addas ar gyfer AS ac A2. Mae hefyd yn dangos sut caiff y gwaith hwn ei
farcio, gan ddefnyddio’r meini prawf asesu.
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Uned AS Enghreifftiol
Uned 2: Cyfathrebu a gwerthoedd
Adroddiad yw hwn ar bedwar rhyngweithiad:
•

un i un gyda phlentyn ifanc mewn Meithrinfa Ddydd

•

nifer o blant ifanc mewn Meithrinfa Ddydd

•

un i un gyda pherson hŷn mewn cartref preswyl

•

nifer o bobl hŷn mewn cartref preswyl

Gellir cael hyd i’r data ar gyfer y rhyngweithiadau hyn yn yr atodiadau, ynghyd â datganiadau tystion yn
eu cefnogi.
Mae’r rhyngweithiadau wedi cael eu dadansoddi a’u dehongli’n annibynnol i ddangos nid yn unig
wybodaeth a dealltwriaeth, ond hefyd i arddangos Cyfathrebu, Gwerthoedd a throsglwyddo Gwerthoedd
mewn rhyngweithiadau mewn cyd-destunau gwaith ym maes Gofal.
Cymharwyd y gwahanol ryngweithiadau.
Trafodwyd dulliau o gasglu gwybodaeth.
Lluniwyd gwerthusiadau a chasgliadau.
Mae’r casgliadau’n tanlinellu pwysigrwydd gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau wrth gyfathrebu a
throsglwyddo gwerthoedd mewn cyd-destunau gwaith ym maes gwaith Gofal.
Dim ond un rhyngweithiad sy’n angenrheidiol i’r myfyrwyr gael mynediad i Fand marciau 1 a Band
marciau 2. I gael mynediad i Fand marciau 3 mae angen i’r myfyrwyr gyflawni dau ryngweithiad a’u
cymharu o ran y defnydd o sgiliau cyfathrebu a throsglwyddo gwerthoedd.
Diben y pedwar rhyngweithiad yma yw dangos i chi wahanol fathau o ryngweithiad y gallai’r myfyrwyr
eu cyflawni.
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TAG Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
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Cyfathrebu a gwerthoedd
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Medi, 2004
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1 Cyflwyniad
Adroddiad yw hwn ar bedwar rhyngweithiad a gyflawnwyd gennyf mewn gwahanol gyd-destunau yn y
sector gofal.
Fe’u cynhaliwyd mewn Meithrinfa Ddydd i blant ifanc dwy i bedair oed, y mae merch fach dair oed fy
nghefnder yn mynd iddi, a chartref preswyl i’r henoed, lle mae cyfaill i’m mam-gu’n byw bellach.
Fe wnes i gyflawni rhyngweithiadau un i un a grŵp yn y ddau leoliad er mwyn i mi fedru cymharu’r
defnydd o gyfathrebu a throsglwyddo gwerthoedd mewn gwahanol weithleoedd a gwahanol gyddestunau.
Er lles cyfrinachedd, fe wnes i newid enwau’r plant a’r bobl y bum yn rhyngweithio gyda nhw ac nid
wyf wedi nodi enw’r feithrinfa na’r cartref preswyl.
Ceir yma ddadansoddiad a dehongliad o’r rhyngweithiadau, ac mae’r data ar eu cyfer yn yr Atodiadau
ar ddiwedd yr adroddiad.
Caiff y gwahanol ryngweithiadau eu cymharu.
Caiff y fethodoleg ei thrafod.
Caiff canfyddiadau’r adroddiad eu gwerthuso.
Deuir i gasgliadau.
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2 Dadansoddi a Dehongli
Rhyngweithiad 1.

(Mae tystiolaeth yma ar gyfer AA1, AA2, AA3 ac AA4)

Digwyddodd hwn yn y Feithrinfa Ddydd, lle maen nhw’n gofalu am ferch fach fy nghyfnither, Emily.
Roeddwn i’n teimlo bod Emily’n addas gan fod modd i mi gael caniatâd fy nghyfnither i gynnal y
rhyngweithiad yma a chymryd nodiadau. Cefais gymorth fy nghyfnither hefyd i sicrhau caniatâd
staff y Feithrinfa, ac fe wnes i dreulio diwrnod yn y Feithrinfa yn helpu’r staff yno. Cytunodd un o
staff y Feithrinfa i eistedd yn fy ymyl ac ysgrifennu datganiad tyst yn dystiolaeth o’m sgiliau
cyfathrebu. Hefyd, er bod Emily’n gwybod pwy wyf i, dyw hi ddim yn fy nabod yn dda iawn.
(AA3, Band marciau 3)
Ceir hyd i’r Rhyngweithiad a’r Datganiad Tyst isod yn Atodiadau 1 a 2 yn eu tro.
Wrth ryngweithio gydag Emily, fe wnes i ddefnyddio iaith anffurfiol, cynnig peth gwybodaeth, a hybu
fy mherthynas â hi, gan gynnig cefnogaeth.
Gwnes i hyn drwy ddefnyddio sgiliau rhyngweithio rhyngbersonol. Fe wnes i sylw ar mor ddeniadol
oedd ei jig-so gyda’r llun del ar y blwch, ac roedd hynny’n gychwyn cadarnhaol i’r rhyngweithio a’r
berthynas. Roeddwn i’n gobeithio byddai’r ganmoliaeth yn helpu trosglwyddo gwerth ac felly’n annog
hunanbarch Emily.
Roedd lleoliad y rhyngweithio — yng nghornel posau’r Feithrinfa — yn golygu nad oedd yn rhy swnllyd,
felly gallwn gadw fy llais yn dawel a chyfeillgar o ran goslef, yn ogystal â bod yn gymharol araf a
chlir, ac roeddwn i’n gallu eistedd ar gadair Feithrinfa ar lefel Emily heb wthio i mewn i’w gofod
personol. Yr enw ar gadw’r llais yn dawel ac yn gyfeillgar yw ‘nodwedd baraieithyddol’ (Lyons, 1972),
sy’n arwydd o agwedd y siaradwr.
Fe wnes i eistedd mewn modd hamddenol, heb groesi fy mreichiau, gan gynnal ystum corfforol
agored, a gwenu, nodio a dal ei llygad. Mae sut rydym yn defnyddio gofod, yn lleoli’n cyrff a sut
rydym yn eistedd wrth siarad ag eraill wedi cael eu galw wrth yr enw ‘procsemeg’ (Hall, 1972) ac yn
‘gyfeiriadedd’ (Beck 2 002). Rwy’n credu bod fy iaith gorfforol yn annog Emily, ac yn dangos bod gen i
ddiddordeb ynddi hi, gan osod gwerth arni fel person ac felly hybu ei hunanbarch
(AA4, Band marciau 3)
Roeddwn i’n talu sylw i Emily ac yn ymateb iddi ac rwy’n teimlo i mi fod yn gynnes ac yn ddidwyll, er i
mi barchu’r angen iddi wneud y pos ei hunan. Eto roedd hyn yn trosglwyddo gwerth.
Fe wnes i ofyn cwestiynau agored yn hytrach na chaeedig, ee ‘Pa ddarn fydd nesa?’ a ‘Beth am hwn?’
Roedd fy sylw ‘Dyna hen dro!’ yn dangos empathi ac fe wnes i geisio fy ngwylio fy hun a myfyrio ar yr
hyn roeddwn i’n ei wneud a’i ddweud ar hyd yr amser i geisio sicrhau fy mod yn adeiladu sgiliau Emily
yn hytrach na gwneud pethau drosti. Rwy’n meddwl wrth wneud hyn fy mod yn trosglwyddo
gwerthoedd wrth ryngweithio drwy roi dewisiadau iddi, ei hannog i fod yn annibynnol, rhoi
canmoliaeth, dangos ymwybyddiaeth o’i hanghenion, sefydlu perthynas gefnogol a pharchu ei gwerth.
(AA4, Band marciau 3)
Rwyf wedi cynnal cyfrinachedd ar hyd y gwaith drwy roi enwau ffug ac rwy’n credu i mi ddangos
dechreuad perthynas broffesiynol gydag Emily.
Nid ymddangosai fod unrhyw rwystrau i gyfathrebu. Digwyddodd y rhyngweithio mewn cornel lle nad
oedd gormod o sŵn nac ymyrraeth, roedd y golau’n dda, a gallai Emily weld a chlywed yn dda. Nid
oedd problemau cysylltiedig â gwahaniaethau iaith neu ddiwylliant ac roeddwn yn ymwybodol o’i
hystum gorfforol, fel pan suddodd hi rywfaint yn ei chadair oherwydd nad oedd darn yn addas.
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Hefyd wnes i ddim rhuthro’r rhyngweithio — rhoddais i gymaint o amser ag roedd ei angen arni i
Emily.
Serch hynny, dywedodd y Weinyddes Feithrin wrthyf i’n nes ymlaen na ddylswn i adael i Emily redeg i
ffwrdd i ymuno â’r Amser Cylch, ond yn hytrach, ei hannog i gadw’r pos yn y lle cywir cyn mynd.
Byddai hyn wedi helpu cynyddu ei sgiliau annibyniaeth ac wedi rhoi mwy o hyder iddi yn ei galluoedd
yn ogystal â datblygu sgiliau paru wrth gael hyd i’r man cywir i roi’r pos ynddo. (Mae gan yr holl bosau
symbol a rhif arnynt, ac mae’n rhaid i’r plant baru’r symbol gyda’r symbol cywir ar y silff).
(AA4, Band marciau 3)
Yn gyffredinol, fodd bynnag, rwy’n teimlo i mi annog ymdeimlad o ymrymuso yn Emily yn unol â’r
sylfaen gwerthoedd gofal.
Wrth fyfyrio ar y rhyngweithiad hwn gallaf weld sut byddai’n rhaid i mi ymddwyn mewn modd tebyg
mewn cyd-destun eraill tebyg, megis helpu plentyn gyda gweithgaredd peintio, bwyta cinio neu
ddarllen stori, grymuso plant, rhoi ymdeimlad o werth iddynt a dangos ymwybyddiaeth o’u hanghenion
a sensitifrwydd.
Roedd yr angen i mi feddu ar wybodaeth a dealltwriaeth o gyfathrebu a throsglwyddo gwerthoedd
hyd yn oed yn fwy pwysig yma er mwyn i mi fedru datblygu sgiliau gofalu am blentyn ifanc.
(AA2, Band marciau 3)
(Cyflawnir pob agwedd ar AA1 — Band marciau 3 yma, yn ogystal â Band Marciau AA2, er na chynhwysir
ystod neu nifer o gyd-destunau tebyg ar hyn o bryd. Ar ben hynny, mae tystiolaeth tuag at AA3 o ran
casglu a chymhwyso gwybodaeth, ymchwil annibynnol a chasglu tystiolaeth, cysylltiadau priodol â
materion a phroblemau cysylltiedig â gwaith, gan gynnwys peth dadansoddi. Mae hefyd peth gwerthuso
yma ar gyfer AA4 a nodwyd y dystiolaeth yn y testun.)
Rhyngweithiad 2 (Mae tystiolaeth yma ar gyfer AA1, AA2, AA3, ac AA4)
Digwyddodd yr ail ryngweithiad hefyd yn y Feithrinfa Ddydd, ond mewn cyd-destun gwahanol.
(AA2, Band marciau 3)
Fel yn y rhyngweithiad un-i-un gydag Emily roeddwn wedi trefnu’r rhyngweithiad hwn ymlaen llaw
drwy fy nghyfnither, y mae ei merch fach yn mynd i’r Feithrinfa Ddydd yma.
(AA3, Band marciau 3)
Rhyngweithiad grŵp oedd hwn gyda nifer fach o blant, yr es i â nhw i’r toiled ac i olchi eu dwylo cyn
cael cinio. Ceir disgrifiad ysgrifenedig o’r rhyngweithiad hwn yn Atodiad 3.
Eto daeth y Weinyddes Feithrin gyda mi ac ysgrifennu datganiad tyst yn cyfeirio at fy sgiliau
cyfathrebu. Gwelir hwn yn Atodiad 4.
Roeddwn wedi cynllunio gyda’r Weinyddes Feithrin ymlaen llaw y byddwn yn mynd â nifer fach o’r
plant i’r toiled cyn cinio ac roedd hi wedi gadael i mi fynd gydag un o’r Cynorthwywyr Meithrin ymlaen
llaw i weld y drefn. Roedd hyn yn ddefnyddiol iawn gan fy mod yn gwybod beth i’w ddisgwyl.
Yn ôl Burton a Dimbleby (1995) gellir diffinio’r plant fel grŵp am eu bod yn ‘gasgliad o unigolion sy’n
rhyngweithio mewn rhyw fodd ac yn rhannu rhai nodau a buddiannau cyffredin’.
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Yn y rhyngweithiad hwn fe wnes i gynnal y sylfaen gwerthoedd gofal drwy beidio â gwahaniaethu yn
erbyn y plant ar sail rhyw neu oedran. Fe wnes i barchu dewisiadau dau o’r plant trwy adael iddyn nhw
fynd i’r toiled ar ôl y lleill a chynnal cyfrinachedd drwy beidio â datgelu eu henwau go iawn. Ar ben
hynny, fe wnes i gefnogi’r holl blant yn ôl y galw ar gyfer eu hanghenion ee eu helpu i roi eu dillad yn
ôl yn eu lle. Fe wnes i eu trin i gyd yn gyfartal a pharchu eu hawliau, er enghraifft drwy eu
hamddiffyn rhag cael dŵr yn eu llygaid.
Fe wnes i drosglwyddo’r gwerthoedd hyn yn fy nghyfathrebu gyda’r plant drwy ddangos
ymwybyddiaeth o’u hanghenion, parchu gwahaniaethau unigol, gwerth ac urddas, galluogi dewis, annog
annibyniaeth a rhoi canmoliaeth.
Fe wnes i roi anogaeth a chanmoliaeth drwy ddweud wrth Amy, ‘Dyna ferch dda! Da iawn ti!’
Fe wnes i hefyd barchu ac annog Lisa, a oedd wedi’i swyno gan y dŵr o’r tap, a dangos empathi drwy
ddweud, ‘Mae’n hyfryd, on’d yw e’.
Serch hynny, roedd llawer o rwystrau i gyfathrebu effeithiol yma. Roedd llawer o sŵn, diffyg
preifatrwydd, ymyriadau a phethau’n torri ar draws. Does dim llais uchel iawn gen i, ac o ganlyniad i’r
rhwystrau hyn roeddwn i’n ei chael hi’n anodd iawn cyfathrebu gyda’r grŵp hwn o blant. Sylwodd y
Weinyddes Feithrin ar hyn yn ei datganiad tyst. (Gweler Atodiad 4)
(AA4, Band marciau 3)
Ar ben hyn, mae Cyfathrebu mewn sefyllfa grŵp yn galw am arsylwi a hunan-ymwybyddiaeth er mwyn
goresgyn rhwystrau. Eto sylwodd y Weinyddes Feithrin ar hyn yn ei datganiad tyst. Dylswn i fod yn
fwy ymwybodol o’r plant yn golchi eu dwylo pan oeddwn i’n gofalu am y plant yn y toiledau. Roeddwn i’n
anwybyddu eu hystumiau corfforol. Fe ddes i’n ymwybodol ohonynt pan oedd hi bron yn rhy hwyr.
(AA4, Band marciau 3)
Serch hynny, drwy ymwybyddiaeth a myfyrdod, fe ddysgais o hyn. Sylwais fod Harry a Steven yn
sibrwd gyda’i gilydd ac yn edrych ar George, felly fe wnes i ymyrryd. Yma roeddwn i’n ymwybodol
iawn o’u hystumiau corfforol.
Mae tystiolaeth yn ymddygiad y plant ynghylch sut mae grwpiau’n ymffurfio. Disgrifiodd Tuckman
(1965) bedwar cam wrth ffurfio grwpiau: ‘Forming, Storming, Norming a Performing’.
Gellir gweld ‘Forming’ yng nghamau cychwynnol y rhyngweithio sylfaenol ymhlith y plant sydd wedi
dod at ei gilydd yn y grŵp bach hwn.
Yn fwy clir gwelir ‘Storming’ yn digwydd yn yr anhrefn a’r gwrthdaro rhwng y plant wrth iddynt olchi
eu dwylo a thasgu dŵr i lygad Amy.
Ar ben hyn, gellir gweld proses a adwaenir fel ‘adlewyrchu’ yn ôl Beck, (2002), yn y modd mae Steven
yn copïo ymddygiad Harry, ac wedyn mae Amy a Dawn yn copïo ymddygiad Harry a Steven wrth
lenwi’r sinciau â dŵr, chwarae gyda swigod a chwerthin.
Des i â’r gweithgaredd grŵp i ben drwy sicrhau eu bod i gyd wedi golchi a sychu eu dwylo a dychwelyd
i’w hystafell yn barod i ginio.
Roedd rhyngweithio gyda nifer o blant yn wahanol iawn i ryngweithio ar sail un-i-un. Roedd yn sefyllfa
lawer llai personol, er i mi geisio rhoi anogaeth bersonol a thrin y plant fel unigolion.
Allwn i ddim cadw fy llais mor dyner a thawel ac roedd yn rhaid i mi fod yn llawer mwy sylwgar ac
hunan-ymwybodol. Roeddwn hefyd yn ymwybodol fod y procsemeg yn wahanol iawn yn y rhyngweithio
hwn, gan fy mod i’n sefyll, ac felly ar lefel uwch na’r plant, er i mi ddod lawr i’w lefel nhw wrth eu
helpu gyda’u dillad. Roedd hefyd yn anoddach dal llygad y plant, er i mi sylwi pan wnes i ddal llygad
Harry a Steven i’w hymddygiad newid ar unwaith. Roedd bron yn teimlo fel dull rheoli. Mae Argyle,
(1983) a Morris, (1994) wedi ysgrifennu am bwysigrwydd cyswllt llygad wrth ryngweithio.
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Eto gwelir yma bwysigrwydd gwybodaeth a dealltwriaeth o gyfathrebu a throsglwyddo gwerthoedd.
Byddai’n rhaid i mi ddefnyddio ystyriaethau tebyg wrth ryngweithio gyda nifer o blant mewn cyddestunau gwahanol megis amser bwyd neu chwarae awyr agored, lle mae’n rhaid diwallu anghenion
unigol heb wahaniaethu, ynghyd ag ymwybyddiaeth ehangach drwy arsylwi gweithgareddau ac
ymddygiad yr holl blant.
(AA2, Band marciau 3)
(Mae tystiolaeth yma ar gyfer AA1, Band marciau 3, AA2, Band marciau 3 — mae cyd-destun arall yma
— AA3, Bandiau marciau 2 a 3 ac AA4, Bandiau marciau 2 a 3)
Rhyngweithiad 3
(Mae tystiolaeth bellach yma ar gyfer AA1, Band marciau 3, AA2, Band marciau 3 yn ogystal â
thystiolaeth ar gyfer AA3 ac AA4, Bandiau marciau 2 a 3.)
Digwyddodd y rhyngweithiad hwn mewn cartref preswyl i bobl hŷn. Roeddwn wedi trefnu’r
rhyngweithiad hwn gyda’r cartref a’r person y bum yn ymweld â hi drwy fy Mam-gu, sy’n byw yno.

(AA3, Band marciau 3)

Gan fod y rhyngweithiad hwn yn bersonol iawn ei natur nid oedd modd i unrhyw un arall fod gyda mi,
felly nid oes datganiad tyst ar gyfer y rhyngweithiad hwn, er bod nodiadau fy rhyngweithiad yn
Atodiad 5.
Drwy guro ar ddrws Gladys fe wnes i ddangos dealltwriaeth o’i gofod personol. Fel mae Beck, (2002)
yn dweud, ‘Gall mynd i mewn i ystafell rhywun arall olygu ymwthio i’w gofod nhw.’
Nododd Goffman, (1963) fod angen i ni ddal llygad ar y cychwyn i asesu dieithryn. Fe wnaeth y ddwy
ohonom edrych yn llygaid ein gilydd. Fe wnaeth y ddwy ohonom wenu hefyd. Mae Desmond Morris,
(1994) wedi ysgrifennu llawer am bwysigrwydd gwenu. Mae’n dangos ein bod yn falch o weld rhywun
a’n bod yn gyfeillgar yn hytrach nag yn elyniaethus.
Hefyd fe wnaethom ni ysgwyd llaw. Yn ôl Beck, (2002) tarddiad ysgwyd llaw yw’r syniad bod pobl sy’n
cwrdd â’i gilydd yn dangos nad oes ganddynt arfau drwy gynnig llaw agored, er ei fod bellach yn
gyfarchiad cymdeithasol sy’n dangos bwriad cyfeillgar i eraill.
Yn fy nodiadau rhyngweithio wnes i ddim cyfeirio at fy nillad. Gwisgais flows wen a sgert ddu a oedd
yn edrych yn dwt a thaclus fel modd i gyflwyno fy hun i Gladys er mwyn ei phlesio, roeddwn i’n
gobeithio.
Rwy’n teimlo i mi drosglwyddo gwerthoedd drwy wneud hyn, a dangos parch at Gladys yn ogystal â
sefydlu perthynas gadarnhaol a dod i’w nabod mewn modd sensitif.
Pan eisteddais i, roeddwn eto’n ymwybodol o bwysigrwydd procsemeg, yn enwedig cyfeiriadedd. Yn ôl
Beck, (2002) os daw rhywun i eistedd yn eich ymyl, mae’n gyffredinol yn ymddangos yn llawer mwy
cyfeillgar na rhywun sy’n eistedd yn union gyferbyn â chi. Dewisais eistedd ar ongl sgwâr i Gladys gan
fod hyn yn golygu ein bod ni’n gallu edrych ar ein gilydd heb i hynny ymddangos fel cyfweliad.
Fe wnes i geisio dangos parch at Gladys hefyd drwy ddweud ei bod hi’n garedig iawn i roi caniatâd i mi
fynd i’w gweld.
Doeddwn i ddim yn teimlo bod unrhyw rwystrau i’n cyfathrebu gan fod y sefyllfa’n breifat ac ni
wnaeth dim ymyrryd â ni na thorri ar ein traws heblaw am yr haul yn tarfu ar Gladys. Yn amlwg roedd
gwahaniaeth oedran, ond rwy’n credu i mi barchu hynny. Fe wnes i geisio peidio â bod yn rhy swil na
rhuthro unrhyw beth. Fe wnes i nodi ystum gorfforol Gladys pan oedd yr haul yn tarfu arni, ac rwy’n
teimlo na wnes i orfodi fy agenda fy hun arni, gan i mi ei holi amdani ei hun.
Fe wnes i sylwi hefyd pan edrychai’n flinedig, a gofyn oedd angen gorffwys arni.
Fe wnes i wrando’n ofalus ar Gladys a hynny’n sylwgar ac yn ymatebol, rwy’n credu. Roeddwn i eisoes
yn gwybod ei bod hi’n well ganddi gael ei galw’n Gladys (ei dull cyfarch dewisedig) yn hytrach na Mrs
Green, ond doedd dim gwir angen i mi ddefnyddio’i henw yn y rhyngweithiad.
Fe wnes i wirio dealltwriaeth wrth ofyn ‘Ond mae’n well yma?’
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Hefyd fe wnes i ymdrech i aralleirio yn ogystal â gwirio dealltwriaeth wrth ofyn, ‘Ydy hynny’n golygu
nad oedd y lleill yn ddymunol iawn?’
Ar hyd y rhyngweithiad roeddwn i’n ymwybodol o’r angen am ddefnyddio sgiliau cymdeithasol. Fel
arall, gallasai fod llawer o rwystrau i’m cyfathrebu yn y sefyllfa hon. Yn ôl Peter Robinson, (2001)
Argyle sy’n gyfrifol am y term ‘sgiliau cymdeithasol’, ac mae ef wedi ysgrifennu cymaint am sut
rydym yn rhyngweithio â’n gilydd. Mae Bull, (2001) o’r farn y gall geiriau ac ystumiau gydweithio i
greu brawddeg, a chyfeirir at hynny fel cystrawen gymysg gan Slama-Cazacu, (1976).
Roeddwn i’n cael sylwadau Gladys am y gwahanol gartrefi gofal yn ddiddorol. Gwnaeth i mi sylweddoli
mor bwysig yw deddfwriaeth fel cyfleoedd cyfartal yn ogystal â Siartrau a Chodau Ymarfer i
amddiffyn pobl sydd mewn sefyllfa fregus. Hefyd fe ategodd bwysigrwydd y sylfaen gwerthoedd
Gofal i mi a pha mor hawdd yw hi i bobl deimlo eu bod wedi’u dirymuso os na chaiff eu hawliau, eu
dewisiadau a’u gwahaniaethau eu parchu.
(AA3, Band marciau 3)
Roedd yn eglur o ystum gorfforol Gladys fod rhai pethau yn y cartref blaenorol wedi peri loes iddi.
Roeddwn wedi sylwi wrth fynd i’r cartref bod eu Cod Ymarfer yn cael ei arddangos yno.
Roedd rhyngweithio gyda pherson hŷn yn wahanol iawn i ryngweithio gyda phlentyn ifanc. Roedd yn
rhaid i mi fod yn llawer mwy hunan-ymwybodol, defnyddio mwy o sgiliau cymdeithasol, ac roeddwn yn
fwy ymwybodol o’r angen am drosglwyddo gwerthoedd drwy barchu Gladys. Roedd hefyd yn teimlo’n
bwysig iawn i fod yn sensitif i’w hanghenion. Fe wnaethom ni ei thrafod hi a’i phrofiadau yn hytrach
na rhywbeth roedd hi’n ei wneud ar y pryd.
(AA1, Band marciau 3)
Roeddwn i’n teimlo i’r rhyngweithio ei hun lwyddo’n eitha da, ond mai dim ond cam cyntaf ydoedd
mewn gwirionedd wrth ddod i nabod Gladys. Roedd hi’n ymddangos yn wirioneddol falch o’n gweld, ond
roeddwn i’n teimlo bod elfen ohonof fi’n ei defnyddio i gasglu gwybodaeth ar gyfer fy ngwaith coleg,
ac roedd hyn yn gwneud i mi deimlo’n anghysurus.
(AA4, Bandiau marciau 2-3)
Roedd wedi bod yn anodd gwybod am beth i siarad gyda Gladys. Dewisais siarad â hi am ei phrofiadau
er mwyn sicrhau na fyddwn yn gosod fy Agenda nac yn trosglwyddo fy mhrofiadau neu’n teimladau fy
hun. Ceisiais hefyd beidio â bod yn nawddoglyd.
(AA4, Band marciau 3)
Mae’r rhyngweithiad hwn wedi fy helpu i sylweddoli y dylai’r mathau o ystyriaethau roeddwn yn
gorfod eu gwneud yma fod yn berthnasol mewn unrhyw sefyllfa Ofal lle roeddwn i’n rhyngweithio
gydag un person yn unig. Gallai hyn fod gyda rhywun sy’n sâl neu sydd ag anghenion penodol megis
problemau clyw neu olwg, yn ogystal ag anawsterau dysgu. Yn y sefyllfaoedd hyn mae angen bod yn
arbennig o sensitif i anghenion y person, yn hunan-ymwybodol, a sicrhau bod gwerthoedd yn cael eu
trosglwyddo’n gadarnhaol. Eto mae hyn yn ategu pwysigrwydd gwybodaeth a dealltwriaeth o
gyfathrebu a throsglwyddo gwerthoedd.
(AA2, Band marciau 3)
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Rhyngweithiad 4
(Mae tystiolaeth yma ar gyfer AA1, Band marciau 3, AA2 Band marciau 3, AA3, Bandiau marciau 2 a 3
ac AA4, Bandiau marciau 2 a 3)
Digwyddodd y rhyngweithiad hwn mewn cartref preswyl i bobl hŷn. Pan oeddwn wedi trefnu dod i
weld ffrind fy Mam-gu, Gladys, roeddwn hefyd wedi trefnu dod i helpu un o’r gofalwyr i chwarae
bingo gyda nifer o’r trigolion.
(AA3, Band marciau 3)
Cyn i’r gêm gychwyn roeddwn wedi treulio peth amser gyda’r gofalwr yn cynllunio sut byddem yn
trefnu’r gêm a beth byddai’r ddwy ohonom yn ei wneud.
(AA3, Band marciau 3)
Dywedodd y gofalwr fod y trigolion fel arfer yn cymryd tro i daflu’r dis a galw’r rhifau. Roedd hyn yn
rhoi cyfle iddi fynd o amgylch a sicrhau eu bod yn llenwi’r rhifau’n iawn. Dywedodd wrthyf eu bod
weithiau’n twyllo rywfaint er mwyn ennill. Cytunais y byddwn i’n cychwyn y gêm ac yn eu helpu i lenwi
eu cardiau, tra’i bod hi’n cadw llygad ar beth oedd yn digwydd. Cytunodd hi hefyd y byddai’n
ysgrifennu datganiad tyst i mi.
Roedd yn beth da i’r gêm gael ei chynnal mewn ystafell ochr fel bod llai o ymyrryd a thorri ar draws,
gan fod hyn yn helpu i leihau’r rhwystrau i gyfathrebu. Roeddwn hefyd yn falch bod cymhorthion clyw
gan sawl aelod, gan y dylai hyn hefyd helpu i leihau rhwystrau cyfathrebu. Dysgais fod un o’r grŵp yn
dod o’r Iseldiroedd yn wreiddiol, ond roedd ei Saesneg yn ardderchog, heb achosi unrhyw rwystrau.
Pan oeddem yn paratoi’r ystafell â’r cadeiriau, y cardiau a’r dis roedd yn anffodus nad oedd y gofalwr
yn gwybod y byddai un o’r grŵp mewn cadair olwyn, gan fod hyn yn golygu bod rhaid i bobl symud ar y
cychwyn a newid seddau. Achosodd hyn beth dryswch ar y pryd.
Roeddwn wedi sicrhau copi o Interaction Analysis (1950) gan Bales er mwyn i mi fedru rhoi tic ar y
daflen, yn ôl y galw, yn ystod y gêm. Pan ofynnais pwy hoffai gychwyn, awgrymodd rhywun y dylai
Mabel fynd gyntaf. Fe wnes i roi tic yn y categori cyntaf, gan fod hyn yn arwydd o gydsafiad ac yn
codi statws person arall. Serch hynny, roedd ymateb Mabel yng nghategori 10, gan iddi anghytuno a
gwrthod yn oddefol. Roedd cynnig William i fynd yn gyntaf yn enghraifft o gategori 3 gan iddo
gytuno, gan dderbyn yn oddefol. Roedd y person a anghytunodd yn enghraifft o gategori 12 gan fod
hyn yn dangos gwrthwynebiad ac yn tynnu oddi wrth statws William.
Rhestrodd Stanton, (1996) naw math o ymddygiad answyddogaethol mewn grwpiau. Mae’n debygol
bod y ddau aelod o’r grŵp a oedd yn sgwrsio ac yn anwybyddu’r lleill yn syrthio i’r categorïau ‘blocio’
neu ‘wneud dwli’ a nodwyd ganddo.
Drwy siarad â nhw a rhoi sylw iddyn nhw, llwyddais i dawelu’r sefyllfa. Rwy’n teimlo bod hynny’n
enghraifft ohonof finnau’n trafod y sefyllfa.
Roedd y sylw gan un o’r menywod yn y grŵp fod Rose bob amser yn achosi oedi yn y gêm yn enghraifft
arall o gategori 12 Bales.
Roeddwn i’n falch i mi fedru atgoffa Rose yn dyner mai ei thro hi oedd nesaf, ond fel y digwyddodd,
bu’n rhaid i mi atgoffa mwy nag un.
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Doedd Annie’n neidio i’w thraed i honni ei bod wedi ennill (pan nad oedd) ddim mewn gwirionedd yn
ffitio i unrhyw un o gategorïau Bales, ond roeddwn i’n teimlo ei fod yn cyflawni categorïau Stanton,
sef ‘cystadlu’ a ‘cheisio cydnabyddiaeth’.
(AA1, Band marciau 3)
Roeddwn i’n teimlo i mi barchu anghenion Annie gystal ag y gallwn drwy ddweud bod ganddi ambell rif
arall i’w casglu. Roedd hi’n ymddangos yn hapus ac fe wenodd hi arna i. Rwy’n credu i mi drosglwyddo
gwerth yma.
Roedd sylw un o’r lleill ei bod hi’n gwneud hynny bob tro yn enghraifft arall o gategori 12 Bales. Fe
ddechreuais i sylwi mae’r un person oedd bob amser yn tynnu’n groes. Daeth hyn yn fwy amlwg pan
agorais i’r ffenestr oherwydd y gwres. Roedd hefyd yn enghraifft o gategori 1 Stanton — ‘bod yn
ymosodol’.
(AA3, Band marciau 3)
Roedd yn anodd eu plesio nhw i gyd, ond roeddwn i’n teimlo bod cyfiawnhad gan y fenyw a ddywedodd
ei bod hi’n rhy boeth. Eto roedd hyn yn enghraifft o drafod o fewn/gyda’r grŵp.
Roeddwn i’n teimlo fy mod yn annog annibyniaeth ac yn rhoi cefnogaeth i’r grŵp wrth iddynt
chwarae’r gêm drwy eu helpu i lenwi eu cardiau.
Roeddwn bron â synnu pan gytunodd y grŵp y dylai Lionel gael tro ychwanegol am ei fod wedi colli un
wrth fynd i’r toiled — gyda help y gofalwr. Roedd hyn yn enghraifft o gategori 3 Bales gan iddynt
gytuno, deall, dangos derbyniad goddefol, cydymffurfio a chyd-fynd.
(AA3, Band marciau 3)
Dim ond y fenyw a oedd wedi bod yn ymosodol hyd yma oedd i’w gweld yn anfodlon, gan ei bod hi’n
mwmial. Roedd hyn yn enghraifft o gategori 10 Bales gan ei bod hi fel petai’n anghytuno, ac yn dangos
gwrthodiad goddefol.
(AA3, Band marciau 3)
Daliais ei llygad a gwenu i ddangos ymwybyddiaeth o’i hanghenion, ond ni wenodd yn ôl, ac roedd hyn
yn fy mhoeni. Gwnaeth hynny fi’n hunan ymwybodol iawn ac roeddwn i’n dyfalu beth allwn i ei wneud i
helpu’r sefyllfa.
Ces i dipyn o syndod pan oedden nhw i gyd am chwarae gêm arall. Roedd yn enghraifft o gategori 3
Bales eto, gan iddynt gytuno, derbyn yn oddefol a chydymffurfio.
(AA3, Band marciau 3)
Dywedodd y gofalwr wrthyf yn ddiweddarach ei bod hi’n syniad da i mi ddarganfod enw’r fenyw a
oedd wedi bod yn arddangos ymddygiad categori 12 Bales a gofyn iddi fyddai hi’n hoffi cychwyn yr ail
gêm.
(AA3, Band marciau 3)
Roedd yn rhyddhad pan lwyddais i ddal ei llygad, gan i mi deimlo fy mod wedi medru dangos parch ati,
yn ogystal ag ymwybyddiaeth o’i hanghenion, gan hybu ei hunaniaeth yn gadarnhaol.
(AA2, Band marciau 3, AA3 Band marciau 3)
Mae’r rhyngweithiad hwn hefyd wedi fy helpu i nodi nifer o faterion rheolaeth mewn sefyllfa grŵp.
Mae’n rhaid sicrhau na cheir gwahaniaethu, ond yn hytrach, bod gwerthoedd cadarnhaol yn cael eu
trosglwyddo i holl aelodau’r grŵp a byddai materion o’r fath yn debygol o gael eu canfod mewn cyddestunau megis mynd â grŵp o bobl â gofynion penodol ar daith neu hyd yn oed yn ystod sefyllfa ofal
megis pryd bwyd. Fel yn achos y tri rhyngweithiad arall, gwelir bod gwybodaeth a dealltwriaeth o’r
fath a datblygiad sgiliau yn hollbwysig.
(AA2, Band marciau 3)
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3 Cymariaethau
Dim ond wedi i mi gynnal yr holl ryngweithiadau hyn y sylweddolais pa mor wahanol y gall cyfathrebu a
throsglwyddo gwerthoedd fod mewn gwahanol gyd-destunau gwaith ym maes Gofal.
1

Roedd y rhyngweithio un-i-un gyda Gladys yn y cartref preswyl yn galw am ystyriaeth ofalus iawn
o’i hanghenion ac ymwybyddiaeth o beryglon ymwthio i’w gofod personol mewn rhyngweithiad
personol iawn. Er bod y ffactorau hyn yn bresennol yn yr holl ryngweithiadau, roeddent yn fwy
amlwg yma, ac roedd yn ymwybodol iawn ohonynt. Cadwyd cyswllt llygad rhyngom bron ar hyd yr
amser, ond mewn sefyllfaoedd grŵp rhennir cyswllt llygad rhwng yr holl aelodau.
Dyma’r unig ryngweithiad lle nad oedd tyst yn bresennol, gan y byddai hynny wedi effeithio ar
natur fy rhyngweithio personol gyda Gladys.
Yn y rhyngweithiad hwn y teimlais hefyd fod sgiliau cymdeithasol megis curo ar ddrws Gladys ac
ysgwyd llaw mor bwysig.
Dyma hefyd y rhyngweithiad lle roeddwn i’n fwyaf ymwybodol o’r angen am sicrhau bod fy
negeseuon geiriol a di-eiriau yn dweud yr un peth.

2

Mewn cymhariaeth, roedd y rhyngweithiad grŵp yn llawer llai personol, gyda llawer o ryngweithio
rhwng aelodau’r grŵp. Roedd yn teimlo’n llawer mwy fel achos o reoli’r sefyllfa, yn hytrach na
rhyngweithio rhyngbersonol ar fy rhan i. Wedi dweud hyn, rhyngweithio personol oedd yn rheoli’r
rhyngweithio grŵp mewn sawl achos, megis penderfynu pwy fyddai’n cychwyn y gêm, a fyddai’r
ffenestr yn cael ei hagor neu beidio, a oedd rhywun wedi ennill neu beidio, a thrafod, fel wrth roi
tro arall i Lionel.

3

Yn y rhyngweithiad grŵp roedd yn bwysig trosglwyddo gwerth ar gyfer pob aelod o’r grŵp, er bod
gwrthdaro weithiau rhwng yr aelodau eu hunain. Roeddwn i’n ymwybodol iawn o’r perygl o
wahaniaethu yn erbyn un o’r trigolion, yn enwedig Freda, a oedd yn ymosodol ac yn gallu
dominyddu.

4

Yn y rhyngweithiad gydag Emily, er ei fod ar sail un-i-un, roedd yn llai personol na’r rhyngweithiad
gyda Gladys gan nad oeddem ar ein pennau’n hunain mewn ystafell. Roedd pobl eraill gerllaw, ac
roedd Emily’n gwneud rhywbeth heblaw rhyngweithio gyda mi.
Felly, er fy mod yn dal yn ofalus iawn o ran fy iaith gorfforol a sut roeddwn i’n siarad â hi, fe
wnes i ryngweithio gydag Emily’n fwy anuniongyrchol trwy’r pos jig-so roedd hi’n ei wneud, yn
hytrach nag yn uniongyrchol fel yn achos Gladys.

5

Roedd y rhyngweithio gyda’r grŵp o blant ifanc, a oedd eto’n gofyn fy mod yn ymwybodol o
anghenion unigol a throsglwyddo gwerthoedd, unwaith eto yn ymwneud yn fwy â rheoli’r sefyllfa.
O’r holl ryngweithiadau, dyma lle roedd angen i mi fod yn fwyaf sylwgar. Roedd hyn yn rhannol am
fod y plant, er eu bod i gyd yn mynd i’r toiled ar yr un pryd, yn gwneud gweithgareddau gwahanol,
gan nad oedd digon o doiledau iddyn nhw i gyd.
Er bod fy rhyngweithio gydag aelodau o’r grwpiau yn bersonol yn y ddwy sefyllfa, yma roeddwn yn
ymwneud â chefnogi plant yn eu gofal personol lawn cymaint â chynnal gweithgaredd.

(Mae tystiolaeth yma ar gyfer AA3, Band marciau 3)
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4 Dulliau
Defnyddiwyd ffynonellau cynradd ac eilaidd yma.
Y ffynonellau cynradd yw arsylwadau cyfranogwr o ryngweithiadau mewn pedwar cyd-destun
gwahanol cysylltiedig â gwaith gyda phlant ifanc a phobl hŷn, ar sail un-i-un ac mewn grwpiau.
Defnyddiwyd y dull hwn o gasglu tystiolaeth, gan mai dyma’r unig ddull y gellir ei ddefnyddio mewn
gwirionedd, gan y byddai recordydd tâp yn cofnodi cyfathrebu geiriol yn unig a byddai fideo’n
ymwthiol dros ben mewn sefyllfaoedd fel y rhain. Ffordd o osgoi hyn fuasai presenoldeb arsylwr yn
cymryd nodiadau, ond byddai hyn, hefyd, wedi bod yn ymwthiol ac yn debygol o newid natur y
rhyngweithio.
Problem fawr wrth gasglu’r math yma o dystiolaeth yw bod rhaid ysgrifennu nodiadau ar ôl cynnal y
rhyngweithiad. Mae hyn yn golygu bod baich trwm ar y cof, gan arwain at golli rhai o’r manylion, a
thuedd anochel wrth i’r arsylwr gofio manylion, o ganlyniad i sut canfyddir digwyddiadau.
Caiff dilysrwydd ei wella yma drwy ddefnyddio datganiadau tystion ar gyfer tri o’r rhyngweithiadau.
Mae amrywiaeth eang o ffynonellau eilaidd i gefnogi rhyngweithio rhyngbersonol geiriol a di-eiriau. Y
brif broblem yma yw dethol.
(Mae tystiolaeth yma ar gyfer AA4, Band marciau 3)
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5 Gwerthusiad
Yn yr adroddiad hwn, gyda thystiolaeth gefnogol, rwyf wedi disgrifio a dadansoddi pedwar
rhyngweithiad gwahanol mewn gwahanol gyd-destunau cysylltiedig â gwaith ac mewn sefyllfaoedd uni-un a gyda grwpiau.
Drwy’r rhyngweithio hwn credaf i mi ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o Gyfathrebu, Gwerthoedd
a throsglwyddo gwerthoedd. (2.1) Ar ben hynny, cynhwyswyd pob agwedd ar gyfathrebu mewn
grwpiau. (2.1)
Ni chynhwyswyd yr holl wahanol fathau o gyfathrebu yma, fodd bynnag, gan nad oedd iaith
arwyddion, Braille, amrywiadau diwylliannol a thechnoleg electronig neu weledol yn berthnasol yn y
rhyngweithiadau hyn. Ar y llaw arall, nodwyd a thrafodwyd pob math ar gyfathrebu rhyngbersonol a’r
sgiliau cysylltiedig â hwy. (2.1)
Cynhwyswyd rhwystrau i gyfathrebu at ei gilydd, ond eto nid oedd gwahaniaethau o ran diwylliant,
iaith a chred yn amlwg berthnasol i’r rhyngweithiadau hyn, er y gallasent fod petasai pobl wahanol yn
rhan ohonynt. (2.1)
Yn gysylltiedig â hyn, nid oedd y gwaith o ddangos strategaethau i oresgyn rhwystrau yn cynnwys
cymhorthion technolegol, dehonglwyr, cyfieithwyr nac eiriolwyr, na deall gwahaniaethau diwylliannol
neu densiynau rhwng fy nghredoau innau ac eiddo pobl eraill. Serch hynny, fe wnes i ymgynghori â’r
Weinyddes Feithrin yn y Feithrinfa Ddydd a’r Cynorthwy-ydd Gofal yn y cartref preswyl, felly fe
wnes i ddefnyddio cyngor arbenigol yn yr achosion hynny. Fe wnes i hefyd wirio dealltwriaeth gyda
Gladys ac roeddwn yn hunan ymwybodol ac yn ymwybodol o’r angen am wella fy sgiliau, yn enwedig yn
y rhyngweithiad grŵp gyda’r plant ifanc. (2.1)
Credaf i mi hefyd ddangos dealltwriaeth a gwybodaeth o sylfaen gwerthoedd gofal yn yr holl
ryngweithio. Maes gwan yn yr adroddiad hwn, fodd bynnag, yw’r cysylltiad â phwysigrwydd
deddfwriaeth a rheoliadau, er i mi gyfeirio at gyfleoedd cyfartal a chodau ymarfer yn y trydydd
rhyngweithiad. Credaf i gyfrinachedd a moeseg dderbyn sylw ar hyd y gwaith. (2.2)
Credaf i drosglwyddo gwerthoedd (2.3) gael ei esbonio’n fanwl ar gyfer y pedwar rhyngweithiad.
Fel y nodwyd uchod, mae tuedd anochel i’r dystiolaeth sylfaenol a gyflwynir yma, gan i mi
ddefnyddio’r dull arsylwi cyfranogwr sy’n dibynnu’n drwm ar fy nghof a’m canfyddiad o’r hyn
ddigwyddodd yn y rhyngweithio. Fel y trafodwyd uchod, fodd bynnag, ymddengys mai dyma’r dull
gorau oedd ar gael i mi.
Gallwn fod wedi defnyddio detholiad gwahanol o ffynonellau eilaidd, gan fod digon o ymchwil a
dogfennau ar gael yn y maes cyfathrebu hwn.
Hefyd rwyf wedi arddangos dyfeisgarwch wrth gasglu gwybodaeth.
(Mae tystiolaeth yma ar gyfer AA4, Band marciau 3)
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6 Casgliadau
Prif gasgliad yr adroddiad hwn yw pwysigrwydd cryn wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau wrth
gyfathrebu a chyfathrebu gwerthoedd er mwyn gofalu am bobl ifanc, hŷn a diamddiffyn.
Mae pob un o’r pedwar rhyngweithiad a gynhaliwyd — un i un gyda phlentyn mewn Meithrinfa Ddydd,
grŵp mewn Meithrinfa Ddydd, un i un gyda pherson hŷn mewn cartref preswyl a grŵp mewn cartref
preswyl — wedi dangos yr angen am gymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o Gyfathrebu,
Gwerthoedd Gofal a throsglwyddo’r Gwerthoedd hyn wrth Gyfathrebu.
Heb yr wybodaeth hon, byddai’r prosesau o gyfathrebu, boed hynny ar lafar neu beidio, yn debygol o
fod yn wallus. Dangoswyd ystyriaeth o ofod personol, y defnydd o iaith gorfforol, sgiliau gwrando
megis sylw, myfyrio ac ymatebolrwydd. Ar ben hynny, gwelwyd bod angen defnyddio iaith briodol,
megis cwestiynau agored a goslef, tôn a lefel sain briodol, yn ogystal â’r angen am barchu
cyfrinachedd ochr yn ochr â datblygu perthynas broffesiynol gyda defnyddwyr gwasanaeth.
Dangosir yr angen am ystyried rhwystrau i gyfathrebu a strategaethau i’w goresgyn yr un mor amlwg
yma, yn ogystal â nodweddion a dynameg penodol grwpiau.
Dangoswyd llawer o gysylltiadau â phroblemau cysylltiedig â gwaith, megis arsylwi plant ifanc,
sicrhau’r budd mwyaf o weithgareddau fel yn y rhyngweithiad un i un gyda phlentyn yn y Feithrinfa, y
sensitifrwydd sy’n angenrheidiol mewn rhyngweithiad rhyngbersonol gyda pherson hŷn a phroblemau
cefnogi a grymuso pobl hŷn mewn sefyllfa grŵp lle gallai un person ddominyddu.
Mae’r holl bwyntiau hyn yn ychwanegu at yr angen am wybodaeth a sgiliau o ran cyfathrebu a
throsglwyddo gwerthoedd.
Yn hanfodol, mae angen sicrhau dealltwriaeth dda o sylfaen gwerthoedd gofal fel bod yr egwyddorion
sy’n sylfaen i bob arfer iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu hybu’n gadarnhaol ym mhob
cyfathrebu sy’n digwydd ym maes Gofal. Ni fyddai hybu o’r fath yn bosib heb wybodaeth,
dealltwriaeth a sgiliau.
Rhan annatod o’r wybodaeth hon, dealltwriaeth a datblygu sgiliau yw hunan ymwybyddiaeth, hunan
fonitro, myfyrio a’r gallu i addasu arddull cyfathrebu mewn gwahanol gyd-destunau gyda gwahanol
ddefnyddwyr gwasanaeth.
(Mae tystiolaeth yma ar gyfer AO4, Band marciau 3)
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8 Atodiadau
Atodiad 1: Rhyngweithiad 1 — rhyngweithiad un i un mewn lleoliad gofal i blant
ifanc
Digwyddodd y rhyngweithiad hwn mewn cornel o’r ystafell chwarae mewn Meithrinfa Ddydd rhyngof
fi, Miriam, ac Emily, merch dair blwydd oed.
Roedd Emily’n mynd i wneud jig-so.
M: Mae gen ti jig-so hyfryd — dyna lun pert ar y bocs.
Nodiodd Emily ac edrych arna i.
Fe wnaethom ni’n dwy edrych ar ein gilydd a gwenu.
Roeddwn i’n eistedd ar gadair fach wrth ochr Emily er mwyn bod ar ei lefel. Fe wnes i’n siŵr fod fy
ystum yn agored ac wedi ymlacio, heb blethu fy mreichiau.
Gwagiodd Emily’r darnau ar y bwrdd, ac fe wnes i ei gwylio hi’n eu troi nhw drosodd er mwyn iddi allu
gweld yr wyneb.
Ar ôl gwylio staff y Feithrinfa ar ymweliadau blaenorol, roeddwn i’n gwybod na ddylwn i ymyrryd oni
bai bod angen fy help.
Daeth Emily o hyd i ddarn cornel ac edrych arna i am gymeradwyaeth.
Nodiais i.
M:Dyna syniad da
E: Rwy’n mynd i roi’r darn fan hyn.
Rhoddodd Emily’r darn yng nghornel chwith isaf caead bocs y pôs.
M: Pa ddarn fydd nesa?
Edrychodd Emily’n ofalus ar y darnau. Roedd rhyw 15 i gyd.
Dewisodd ddarn cornel arall a’i roi yn y gornel dde uchaf.
Roeddwn i’n gwybod nad oedd hyn yn iawn, ond ddwedais i ddim byd ar y pryd.
Yna dewisodd Emily ddarn arall a’i roi ynghlwm wrth y darn cyntaf.
E: Hwn
M: Da iawn!
Roedd Emily’n falch. Edrychodd arna i eto a nodio.
E: Un arall.
Gafaelodd mewn darn arall, ond ai e ddim i’w le.
Ochneidiodd Emily a suddo rywfaint i’w chadair.
E: Eiff e ddim!
M: Dyna hen dro!
Penderfynais i roi peth help yn ogystal ag empathi yn y fan hon.
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M: Beth am hwn?
Cododd Emily e a’i roi yn y pôs.
Ar yr un pryd fe sylwodd hi fod yr ail ddarn cornel yn anghywir, a’i newid am yr un cywir, gan roi’r
darn anghywir yn y gornel arall.
M: Gwych!
Roedd Emily’n cyflymu nawr.
Edrychodd arna i am gymeradwyaeth ac fe wnes i wenu a nodio’n ôl i’w chymeradwyo a’i hannog.
Weithiau roedd rhaid iddi droi’r darnau i’w ffitio i’r pôs. Wnai un ohonyn nhw ddim ffitio’n unman, ac
roedd fel petai wedi colli hyder am funud.
E: Eiff e ddim
M: Rho gynnig ar un arall.
Cododd Emily ddarn arall a llwyddo ar unwaith.
Yn gyflym rhoddodd yr holl ddarnau eraill yn eu lle ac yna eistedd yn ôl. Edrychodd arna i a gwenu’n
llydan.
E: Wedi gwneud! Wedi gwneud!
M: Mae hynny’n wych!
Edrych! Mae’n Amser Cylch!
Rhedodd Emily i ffwrdd, yn amlwg yn teimlo’n falch iawn ohoni’i hun.
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Atodiad 2: Datganiad Tyst ar gyfer Rhyngweithiad 1
Enw’r Ymgeisydd: Miriam

Rhif Ymgeisydd: 12345

Teitl yr Uned: Cyfathrebu a gwerthoedd
Cyd-destun y gweithgaredd:
Meithrinfa Ddydd
Plentyn tair oed yn gwneud pôs jig-so.

Tystiolaeth asesu:
Rhyngweithiad rhwng Miriam a phlentyn ifanc yn y Feithrinfa

Nodiadau arsylwi:
Cerddodd Miriam draw i’r gornel bosau ac eistedd gydag Emily, a oedd newydd gasglu jigso.
Eisteddodd Miriam ar un o gadeiriau bach y Feithrinfa fel ei bod ar lefel Emily a gwenodd y
ddwy ar ei gilydd.
Roedd cyswllt llygaid da rhwng Miriam ac Emily ac roedd llais Miriam yn dawel ond yn rhoi
anogaeth. Roedd ei hystum gorfforol hefyd yn rhoi anogaeth drwy nodio a dangos
diddordeb llawn yng ngweithgareddau Emily am rai munudau.
Ni cheisiodd Miriam ymyrryd yng ngwaith Emily, ond gwnaeth awgrymiadau defnyddiol a
helpodd Emily i lwyddo.
Roedd cyfathrebu Miriam gydag Emily yn dda iawn. Gorffennodd Emily’r pôs ei hun ac yna
mynd i ymuno yn yr amser Cylch gan deimlo’n fodlon iawn ei byd.
Cliriodd Miriam y pôs, ond mewn gwirionedd dylasai annog Emily i wneud hynny cyn iddi
adael.
Tyst:

Sue

Llofnod:

S Banks

Swydd:

Gweinyddes Feithrin

Dyddiad:

10 09 2004

Sylwadau’r Aseswr:
Cafodd adroddiad y tyst ei drafod a’i gadarnhau gyda’r Weinyddes Feithrin.

Aseswr:
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T. Owens

Llofnod:

T. Owens

Dyddiad:

20 09 04
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Atodiad 3: Rhyngweithiad 2 — grŵp o blant
Rhyngweithiad grŵp a ddigwyddodd yn y feithrinfa yw hwn. Cyd-destun y rhyngweithiad grŵp hwn
oedd mynd â nifer o blant i’r toiled ac i olchi eu dwylo cyn iddynt gael eu cinio.
Roedd y plant yn grŵp o 6 o fechgyn a merched 3-4 oed. Eu henwau (ffugenwau) oedd Harry, Steven,
Dawn, George, Amy a Lisa.
Dim ond pedwar toiled oedd ar gael iddynt, felly aeth pedwar o’r plant i’r toiled yn gyntaf, ac
arhosodd y ddau arall amdanynt.
Arhosodd George a Lisa a gwylio’r lleill.
Doeddwn i ddim am wahaniaethu rhyngddynt mewn unrhyw ffordd ar sail rhyw neu oedran, felly fe
adewais i’r rheiny a gyrhaeddodd gyntaf ddefnyddio’r toiled gyntaf, er nad oedd George am fynd
gyda’r plant cyntaf. Roedd fel petai angen mwy o breifatrwydd arno, ac fe wnes i barchu hynny.
Roedd angen mwy o help ar y marched na’r bechgyn am fod rhaid tynnu’r dillad isaf i lawr ac wedyn eu
tynnu’n ôl i fyny. Fe wnes i geisio hybu sgiliau annibyniaeth drwy ddweud, ‘Ceisiwch dynnu’r pants i
fyny mor bell ag y gallwch chi, ac wedyn fe wna i’ch helpu chi.’
Aeth Dawn i rywfaint o drafferth, felly fe wnes i ei helpu hi, ond roedd Amy’n iawn, ac fe wnaeth hi
fflyshio’r toiled.
M: Da iawn ti! Gelli di fynd a golchi dy ddwylo nawr.
Gwenodd Amy’n falch.
Wnaeth Harry ddim fflyshio’r toiled, felly fe wnes i ei annog i wneud.
M: Beth ddylet ti wneud cyn golchi dy ddwylo, Harry?
Rhuthrodd nôl, fflyshio’r toiled ac yna mynd i olchi ei ddwylo.
Helpodd hyn i atgoffa’r plant eraill.
Ar ôl mynd i’r toiled aeth Harry a Steven, gyda Dawn ac Amy yn eu dilyn, i olchi eu dwylo.
Gallwn i eu gweld yn gwylio’i gilydd.
Rhoddodd Harry ei law dros un o’r tapiau fel bod dŵr yn tasgu allan.
H: Hî Hî!
Yna copïodd Steven beth roedd e wedi’i wneud.
Ond aeth dŵr i un o lygaid Amy, oedd nesaf ato, a dechreuodd hi grïo.
M: Peidiwch â gwneud hynny, Harry a Steven. Rydych chi wedi gwneud i Amy grïo.
Fe wnaethon nhw roi’r gorau i hynny ac yna llenwi’r sinciau â dŵr a golchi eu dwylo â’r sebon.
Roedd Amy wedi peidio â chrïo erbyn hyn ac fe wnaeth hi gopïo Harry a Steven, ac aeth Dawn ati
hefyd.
Roedden nhw i gyd yn chwerthin ac yn ceisio chwythu swigod.
Yn y cyfamser, aeth George a Lisa i’r toiled yn dawel, heb gael eu gwylio gan y plant eraill. Roedd
angen peth help gyda’u dillad ar y ddau ar ôl defnyddio’r toiled, ond roeddwn i’n dal i fedru eu canmol
am eu sgiliau.
M: Rydych chi wedi gwneud yn dda iawn.
Ar sail un i un roeddwn i’n gallu siarad yn eitha tawel â’r plant, ond fe sylwais, wrth i mi siarad â nhw
fel grŵp, bod rhaid i mi godi’m llais i gael fy nghlywed. Doeddwn i ddim yn cael hyn yn hawdd iawn.
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Yna dechreuodd Harry a Steven sibrwd gyda’i gilydd, ac edrych o gil eu llygaid ar George.
Penderfynais i ymyrryd ar hynny.
M: Rwy’n credu eich bod chi’ch dau wedi golchi’ch dwylo’n dda iawn nawr, felly gallwch chi fynd i’w
sychu.
Wrth iddyn nhw symud, fe wnes i eu hatgoffa i dynnu’r plwg o’r sinc.
Yna gorffennodd Amy a Dawn olchi eu dwylo a mynd i’w sychu.
Yn y cyfamser, roedd Lisa wedi’i swyno gan y dŵr oedd yn dod o’r tap ac yn sefyll yn ei wylio.
M: Mae’n hyfryd, on’d yw e?
Nodiodd Lisa ac edrych i fyny arna i gydag awgrym o wên.
Yna gorffennodd hi a George olchi a sychu eu dwylo a dilyn y lleill yn ôl i mewn i’w hystafell i gael
cinio.
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Atodiad 4: Datganiad Tyst ar gyfer Rhyngweithiad 2
Enw’r Ymgeisydd: Miriam

Rhif ymgeisydd: 12345

Teitl yr Uned: Cyfathrebu a gwerthoedd
Cyd-destun y gweithgaredd:
Meithrinfa ddydd — ardal y toiled
Aeth Miriam â nifer o blant i’r toiled ac i olchi eu dwylo cyn iddynt gael eu cinio
Tystiolaeth asesu:
Rhyngweithiad rhwng Miriam a nifer o blant ifanc yn y Feithrinfa
Nodiadau arsylwi:
Arsylwais Miriam yn mynd â nifer o blant i’r toiled cyn cinio.
Roedd Miriam, fel y cefais wybod wrth siarad â hi’n nes ymlaen, wedi cynllunio hyn i’r
graddau fel ei bod wedi gadael i’r plant oedd yn oedi adael i’r lleill fynd yn gyntaf, yn
hytrach nag awgrymu bod y merched neu’r plant iau yn mynd i’r toiled yn gyntaf.
Roedd hon yn strategaeth eitha da am ei fod yn ei galluogi i barchu eu dymuniadau, ac
roedden nhw’n hapusach heb blant eraill yn eu gwylio.
Nid yw llais Miriam yn uchel iawn, felly er ei bod yn siarad yn dda gyda phlant unigol, mae
hi’n cael bod siarad â nifer ar yr un pryd yn anoddach. Mae hyn yn golygu y gallant ei
hanwybyddu.
Roedd Miriam yn dda iawn am annog y plant oedd yn cael trafferth codi eu dillad isaf a rhoi
eu dillad yn daclus ar ôl mynd i’r toiled. Roedd hi’n sensitif iawn i’w hanghenion.
Roeddwn i’n teimlo y dylai hi fod wedi sylwi bod dau o’r bechgyn yn bod yn ddwl yn gynt er
mwyn atal Amy rhag cael dŵr yn ei llygad. Serch hynny, fe wnaeth hi leddfu’r sefyllfa’n
effeithiol. Roeddwn i hefyd yn hoffi’r ffaith ei bod wedi annog ac atgoffa’r plant i
fflyshio’r toiledau. Mae hyn yn helpu i hybu annibyniaeth.
At ei gilydd, rheolodd Miriam y sefyllfa’n eitha da a’u hannog i fynd yn ôl i’w hystafell i
ginio pan oeddent wedi gorffen.
Tyst:

Sue

Llofnod:

S Banks

Swydd:

Gweinyddes Feithrin

Dyddiad:

11 09 2004

Sylwadau’r aseswr:
Trafodwyd yr adroddiad tyst a’i gadarnhau gyda’r Weinyddes Feithrin.

Aseswr:

T. Owens

Llofnod:

T. Owens

Dyddiad:

23 09 04
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Atodiad 5: Rhyngweithiad 3
Digwyddodd hwn mewn cartref preswyl i bobl hŷn.
Roedd y rhyngweithiad un i un gyda ffrind i’m Mam-gu. Rwyf wedi dewis y ffugenw Gladys ar ei
chyfer.
Roeddwn i wedi trefnu i fynd a chael paned o de gyda hi. (AA3 Band marciau 3)
Fe wnes i guro ar ei drws a’i chlywed yn dweud, ‘Dewch i mewn’, felly es ati.
Roedd yr ystafell yn heulog braf gyda ffenestr oedd yn edrych dros erddi’r cartref.
M: Helo, Miriam dw i.
Gwenodd Gladys ac edrych yn falch iawn o’m gweld.
Fe wnaethom ni edrych ym myw llygaid ein gilydd.
Fe wnaethom ni ysgwyd llaw, gan i mi gael fy nghynghori i wneud hyn gyda phobl hŷn.
G: Dewch i eistedd lawr. Mae eich mam-gu wedi dweud llawer wrthyf fi amdanoch chi a’r gwaith
rydych chi’n ei wneud yn y coleg.
Fe wnes i eistedd ar gadair gyfforddus yn ei hymyl — ar ongl o naw deg gradd, gan gadw ystum
agored ac wedi ymlacio gymaint â phosib, ond gan blygu ymlaen rhywfaint i ddangos diddordeb.
M: Rydych yn garedig iawn yn cytuno i mi gael dod i siarad â chi.
G: Mae’n bleser gweld wyneb ifanc. Nawr, hoffech chi baned o de?
Dangosodd hi’r tebot a’r cwpanau, y soseri a’r bisgedi ar y ford.
M: Hyfryd, diolch.
Tywalltodd Gladys baned o de a chynnig bisgeden i mi.
M: Mae’n braf iawn yma.
G: Ydw — dyma’r cartref gorau rwy wedi bod ynddo. Rwy wedi bod mewn dau arall, ond doedden nhw
ddim cystal â hwn.
M: Ydy hynny’n golygu nad oedd y lleill yn ddymunol iawn?
G: Nac oeddent — roedden nhw’n wahanol iawn.
M: Ym mha ffyrdd oedden nhw’n wahanol?
G: Yn yr un cyntaf yr es i iddo, roedd fy ystafell yn fach iawn. Roedden nhw wedi dweud cawn i un
fwy, ond roedd yr ystafelloedd mwy bob amser yn cael eu rhoi i bobl newydd.
M: Dyw hynny ddim i’w weld yn deg.
Gwenodd Gladys.
G: Rydych chi’n iawn! Beth bynnag, fe ddes i o hyd i gartref arall gydag ystafell fwy, ond roedd y
bwyd yn wael iawn.
M: Pa fath o fwyd roedden nhw’n ei roi i chi?
Tynnodd Gladys wyneb.
G: Roedd llwyth o datws wedi’u berwi a bresych, ac roedd y cig bron bob amser yn wydn. O’r braidd y
gallwn i — na neb arall — ei fwyta.
M: Oedd y cyfan yn debyg iawn?
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G: Oedd — roedd yn ddiflas dros ben. Hefyd roedden nhw bob amser fel petaen nhw’n brin o staff a
doedd byth amser gan y gofalwyr i siarad llawer â chi. Bydden nhw’n brysio pethau, heb ofyn i chi
beth hoffech chi.
M: Dyw hynny ddim yn braf iawn.
G: Na — doedd e ddim.
Ochneidiodd Gladys ac edrych i ffwrdd am funud. Ymddangosai wedi ypsetio rhywfaint.
Penderfynais i symud ymlaen gyda’r sgwrs.
M: Ond mae’n well yma?
Edrychodd Gladys yn hapusach a nodio.
G: Ydy — mae’r gofalwyr yn aml yn dod i mewn i weld ydw i’n iawn ac yn cael sgwrs fach…yn gofyn oes
angen unrhyw beth arna i.
M: Ydy’r bwyd yn well hefyd?
Gwenodd Gladys arna i.
G: Mae’n llawer gwell — rydyn ni’n cael dewis hefyd, ac maen nhw’n rhoi bwydlen wythnosol i ni, ac yn
gofyn i ni bob dydd beth hoffen ni ei gael y diwrnod wedyn.
Ar hyn sylwais fod yr haul oedd yn dod drwy’r ffenestr yn tarfu ar Gladys.
M: Hoffech chi symud rhywfaint, neu ga i dynnu peth ar y llenni i chi?
G: Ie — fe symuda i i’r gadair arall.
Fe wnes i roi peth help iddi godi o’i chadair. Suddodd i’r gadair arall.
G: (gan chwerthin) Dyna’r broblem wrth heneiddio — allwch chi ddim symud o gwmpas fel byddech
chi’n gwneud pan oeddech chi’n ifanc.
M: Ydy hynny’n well nawr?
G: Ydy, diolch……nawr beth roeddem ni’n ei drafod?
Fe wnes i ei hatgoffa, ond roedd hi fel petai wedi colli trywydd y sgwrs.
Bryd hynny cafwyd cnoc ar y drws, a daeth gofalwr i mewn.
Gof: Ydych chi wedi gorffen eich te?
G: Ydw, diolch
Gof: Wna i glirio’r rhain te.
Wrth i’r gofalwr glirio’r llestri te, fe wnes i sylwi fod Gladys yn edrych wedi blino.
M: Hoffech chi gael seibiant nawr?
G: Ie, rwy’n credu………..ddewch chi i ngweld i rywbryd eto?
M: Byddwn i’n hoffi hynny’n fawr iawn.
Gwenodd Gladys.
G: Fe wna i edrych ymlaen at hynny.
M: (gan wenu) Wel, hwyl fawr am nawr a diolch yn fawr i chi am adael i mi ddod i’ch gweld a siarad â
chi.

Canllaw i athrawon – Edexcel TAG mewn lechyd a Gofal Cymdeithasol – Rhifyn 1 – Ebrill 2006

263

Atodiad 6: Rhyngweithiad 4
Digwyddodd y rhyngweithiad hwn mewn cartref preswyl lle mae fy Mam-gu a’i ffrind, Gladys, yn byw.
Fe fues i’n rhyngweithio gyda nifer o’r trigolion a oedd yn chwarae bingo.
Nid oedd y trigolion hyn ym mhrif ystafell y cartref, ond mewn ystafell ochr lle byddai llai yn tarfu
arnynt, ac felly byddent yn medru canolbwyntio’n well ar eu gêm yn ogystal â bod yn llai tebygol o
amharu ar y trigolion eraill.
Roedd wyth o drigolion, dau ddyn a chwe menyw.
Roedd tri ohonynt yn gwisgo cymorth clywed, ac roeddent i gyd heblaw un yn gwisgo sbectol.
Roeddwn i wedi helpu un o’r gofalwyr i gynllunio a threfnu hyn, gan sicrhau bod digon o gadeiriau a
bod gennym ni’r holl gardiau a deis a oedd yn angenrheidiol ar gyfer y gêm.
Daeth y trigolion i mewn yn araf, gan ddefnyddio ffyn i’w helpu, ac roedd un mewn cadair olwyn.
Cafwyd lle i’r gadair olwyn, a chynorthwywyd y lleill i gyd i eistedd mewn cadair. Penderfynodd dwy
o’r menywod newid sedd am eu bod yn awyddus i eistedd nesaf at rywun arall.
Helpodd y gofalwr a finnau nhw gyda hyn.
Yna esboniodd y gofalwr y gêm i’r trigolion yn gyflym, er eu bod i gyd yn gwybod sut i chwarae.
M: Pwy fyddai’n hoffi dechrau?
Fe wnaethon nhw i gyd edrych ar ei gilydd, a dywedodd rhywun y dylai Mabel fynd yn gyntaf.
Ond doedd Mabel ddim am wneud.
Gofynnais i fyddai rhywun arall yn hoffi gwneud.
Yn y pen draw dywedodd William y byddai e’n mynd gyntaf, er i un o’r lleill gwyno ei fod bob amser yn
mynd gyntaf.
Tra bod hyn yn digwydd, roedd dau berson yn sgwrsio ac yn anwybyddu’r lleill.
Es i draw atyn nhw.
M: (gan wenu) Ydych chi’n barod i ddechrau?
Nodiodd y ddwy, a dechreuodd y gêm.
Edrychai fel bod Rose wedi syrthio i gysgu pan ddaeth ei thro hi, felly es i ati a’i hatgoffa’n dyner
mai ei thro hi oedd nesaf.
Cwynodd un o’r menywod eraill wrth y bwrdd fod Rose yn achosi oedi yn y gêm o hyd.
Ond chymrodd neb fawr ddim sylw, ac aeth y gêm yn ei blaen.
Bu’n rhaid i’r gofalwr fynd â Lionel i’r toiled, ond ni achosodd hyn oedi mewn gwirionedd, er bod rhaid
i mi atgoffa ambell un pan ddaeth eu tro.
Yn sydyn neidiodd Annie ar ei thread a honni ei bod wedi ennill.
Gan wenu, fe es i i edrych ar ei cherdyn. Doedd yr holl rifau ddim yno.
M: Mae ambell un arall i’w casglu eto, Annie.
Dywedodd un o’r lleill ei bod hi’n gwneud hynny bob tro.
Serch hynny, roedd Annie’n ddigon bodlon, ac fe wenodd nôl arna i.
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Erbyn hyn roedd yr ystafell yn gynnes iawn a dywedodd un o’r grŵp ei bod hi’n rhy boeth. Es i at y
ffenestr a’i hagor ychydig.
Ar hyn galwodd y fenyw a oedd wedi cwyno am Rosie’n mynd i gysgu ac yn achosi oedi yn y gêm arna i i
gau’r ffenestr gan fod drafft.
Fe wnes i ei chau’n rhannol.
M: Rwy’n credu bod angen iddi fod ar agor dipyn bach, ond fe wnawn ni’n siŵr nad ydych chi’n cael
drafft.
Daeth y gofalwr nôl gyda Lionel. Rhoddodd wên galonogol i mi.
Es i draw at Rosie a’i helpu i lenwi ei cherdyn, ac wedyn at y lleill yr oedd angen help arnyn nhw.
M: Rydych chi i gyd yn gwneud yn dda iawn. Tybed pwy sy’n mynd i ennill.
Roedd Lionel ychydig ar ei hôl hi o’i gymharu â’r lleill felly fe wnes i ofyn iddyn nhw oedden nhw’n
teimlo dylai e gael tro ychwanegol yn lle’r un roedd e wedi’i golli.
Roeddent i’w gweld yn cytuno at ei gilydd, er nad oedd y fenyw fwyaf cwynfanllyd i’w gweld yn fodlon
iawn, a dechreuodd siarad dan ei gwynt.
Fe wnes i wenu arni, ond wenodd hi ddim yn ôl.
Yn y diwedd cafodd un o’r menywod eraill yn y grŵp gerdyn llawn, a bu pawb yn curo dwylo.
M: Beth am gêm arall?
Ces i’m synnu pan gytunodd pawb, felly rhoddodd y gofalwr a minnau gerdyn arall yr un iddyn nhw ac
fe wnaethon nhw ddechrau eto. Gofynnais i’r gofalwr am enw’r fenyw gwynfannus. Freda oedd hi.
M: Freda, hoffech chi ddechrau’r tro yma?
F: Hen bryd i mi fynd yn gyntaf.
Serch hynny, gallwn i weld ei bod hi’n falch, ac fe lwyddais i ddal ei llygad.
Daeth yr ail gêm i ben mewn pryd i ginio.
Helpodd y gofalwr a minnau nhw i gyd i godi o’u cadeiriau a mynd lawr i’r ystafell fwyta.
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Atodiad 7: Datganiad Tyst ar gyfer Rhyngweithiad 4
Enw’r ymgeisydd: Miriam

Rhif ymgeisydd: 12345

Teitl yr Uned: Cyfathrebu a gwerthoedd
Cyd-destun y gweithgaredd:
Cartref preswyl ar gyfer pobl hŷn
Gweithgaredd grŵp yn chwarae bingo
Tystiolaeth asesu:
Y rhyngweithio rhwng Miriam a nifer o’r trigolion a oedd yn chwarae bingo
Nodiadau arsylwi:
Trafododd Miriam y gweithgaredd gyda mi ymlaen llaw er mwyn i ni fedru cynllunio ein
rolau unigol. Awgrymais rôl ar ei chyfer hi a chytuno i gymryd rhai nodiadau iddi er mwyn i
mi fedru ysgrifennu’r datganiad hwn fel tyst. Roeddwn i’n arfer gorfod gofyn i bobl wneud
hynny i mi pan oeddwn i’n gwneud NVQ, felly roeddwn i’n gwybod beth i’w wneud.
Helpodd Miriam y trigolion i eistedd o amgylch y bwrdd a dosbarthodd y cardiau i’r rheiny
oedd am chwarae.
Pan ddywedodd Mabel nad oedd hi am fynd yn gyntaf, gofynnodd Miriam a hoffai unrhyw un
arall gychwyn, ac aeth o amgylch y bwrdd at Sylvia a Bronwen a oedd yn sgwrsio ac yn
anwybyddu’r lleill a’u cynnwys yn y gêm. Dangosodd Miriam ymwybyddiaeth dda o’u
hanghenion.
Pan syrthiodd Rose i gysgu dangosodd Miriam lawer o barch.
Yn wir, ar hyd yr amser dangosodd Miriam ddealltwriaeth o’r sylfaen gwerthoedd gofal ac
wrth gyfathrebu gyda’r trigolion dangosodd y gwerthoedd hyn o barchu pobl a’u hurddas
unigol, cyfle cyfartal, bod yn sensitif i’w hanghenion ac annog annibyniaeth wrth roi
cefnogaeth.
Roedd Miriam yn arbennig o dda gyda Freda oedd yn bod yn eithaf lletchwith — fel yn aml
— a gofynnodd i mi beth oedd ei henw ac wedyn gofyn iddi hoffai hi fynd yn gyntaf yn yr ail
gêm. Golygodd hyn fod Freda wedi setlo lawr ac aeth yr ail gêm yn dda iawn.
Roeddwn i’n teimlo bod Miriam wedi ymdopi â’r gêm yn dda iawn. Roedd hi’n cyfathrebu’n
dda ac yn arddangos llawer o ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth.
Tyst:

Joyce

Llofnod:

J. Brown

Swydd:

Cynorthwy-ydd Gofal

Dyddiad:

20 09 2004

Sylwadau’r Aseswr:
Trafodwyd adroddiad y tyst a’i gadarnhau gyda’r Cynorthwy-ydd Gofal

Aseswr:
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T. Owens

Llofnod:

T. Owens

Dyddiad:

22 09 04
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Cymhwyso’r Cynllun Marcio
AA1: Gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau
Nodwyd tystiolaeth ar gyfer AA1 ar hyd adran Dadansoddi a Dehongli yr adroddiad.
Bernir bod adroddiad y myfyrwyr yn arddangos lefel uchel (o ran AS) o wybodaeth a dealltwriaeth o
gyfathrebu a throsglwyddo gwerthoedd a sut mae hyn yn cael ei gymhwyso wrth ryngweithio gyda
chleientiaid.
Mae digonedd o enghreifftiau, gydag esboniadau a chymariaethau manwl o ran y defnydd o gyfathrebu a
throsglwyddo gwerthoedd.
Mae defnydd helaeth o eirfa arbenigol ee procsemeg, grymuso.
Mae’r adroddiad yn gywir ac mae’r myfyrwir yn esbonio’r gwaith yn llawn.
Nid oes bylchau na gwallau arwyddocaol.
Cyflawnir pob agwedd ar Fand Marciau 3
18 marc
AA2: Cymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau
Eto nodwyd tystiolaeth ar gyfer AA2 ar hyd adran Dadansoddi a Dehongli yr adroddiad.
Bernir i’r myfyriwr arddangos y gallu i gymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth yn briodol ac yn gywir
mewn amrywiaeth o gyd-destunau perthnasol cysylltiedig â gwaith — pedwar i gyd, ond gan gyfeirio at
gyd-destunau eraill hefyd.
Gwelir tystiolaeth o hyn yng ngallu’r myfyriwr i esbonio’r cysylltiad nid yn unig rhwng cyfathrebu a
throsglwyddo gwerthoedd a’r cyd-destun(au) penodol cysylltiedig â gwaith, ond hefyd sut y gellir eu
cymhwyso i nifer o gyd-destunau tebyg.
Gwneir defnydd helaeth o eirfa arbenigol (fel uchod).
Mae’r adroddiad yn gywir, ac mae’r myfyriwr yn arddangos ei bod yn cymhwyso gwybodaeth yn llawn.
Cyflawnwyd pob agwedd ar Fand Marciau 3
16 marc
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AA3: Ymchwilio a dadansoddi
Gwelir tystiolaeth ar gyfer y meini prawf hyn ar hyd adran Dadansoddi a Dehongli yr adroddiad.
Mae’r myfyriwr yn arddangos sgiliau ardderchog (ar lefel AS) o ran casglu a chymhwyso gwybodaeth.
Mae’r myfyriwr yn arddangos menter wrth gynllunio dulliau personol o gasglu gwybodaeth a
thystiolaeth.
Mae’r wybodaeth yn berthnasol a chynhwysfawr (ar y lefel hon) ac yn cael ei thynnu o sawl ffynhonnell
o fathau gwahanol.
Mae llawer o gysylltiadau priodol â materion a phroblemau cysylltiedig â gwaith.
Mae dadansoddiad manwl da, gan gynnwys dadansoddiad o faterion a phroblemau cysylltiedig â gwaith.
Er y teimlir y gallai’r ddau ddisgrifydd olaf fod yn fwy penodol, Band marciau 3 sydd fwyaf addas ar
gyfer gwaith y myfyriwr.
Cyflawnwyd rhai agweddau ar Fand Marciau 3
9 marc
AA4: Gwerthuso
Mae’r myfyriwr yn arddangos sgiliau gwerthuso ardderchog (ar y lefel hon) yn Adran 5.
Deuir i gasgliadau dilys o’r dystiolaeth a gyflwynir. Mae’r casgliadau hyn yn glir, wedi’u rhesymu’n dda
ac yn fanwl (Adran 6).
Er y teimlir y gallai’r gwerthusiad fod yn fwy manwl, Band marciau 3 sydd fwyaf addas ar gyfer gwaith y
myfyriwr.
Cyflawnwyd rhai agweddau ar Fand Marciau 3
9 marc

Cyfanswm: 52 o farciau
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Uned Enghreifftiol A2
Uned 11: Materion cymdeithasol ac anghenion lles
Adroddiad yw hwn ar yr argyfwng pensiynau sydd i’w weld yn wynebu cymdeithas ar hyn o bryd.
Mae’r newid demograffig cysylltiedig â phensiynau wedi cael ei gynnwys, fel y mae ymateb y
llywodraeth i’r mater hwn. Daethpwyd i gasgliadau o’r holl wybodaeth hon.
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YSGOL UWCHRADD PELLENNIG

TAG MEWN IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

UNED 11: MATERION CYMDEITHASOL AC ANGHENION LLES

TEITL YR ASEINIAD: EIN CYMDEITHAS YN HENEIDDIO

ENW’R MYFYRIWR: ZOE WATSON

DYDDIAD CYFLWYNO: MAI 2005
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CYFLWYNIAD
Yn ddiweddar comisiynodd yr adran gwaith a phensiynau adroddiad ar yr argyfwng pensiynau
canfyddedig sy’n wynebu’n cymdeithas ar hyn o bryd. Mae’r argyfwng wedi datblygu o ganlyniad i’r
nifer cynyddol o bobl sydd bellach dros 65 oed. Er bod heneiddio wedi cael ei ganfod yn draddodiadol
fel mater iechyd a gofal cymdeithasol, cydnabyddir yn gyffredinol bellach fod heneiddio’n fater
cymdeithasol yn ogystal â lles.
Bydd yr adroddiad hwn yn ceisio
•

Amlinellu hyd a lled y mater

•

Egluro’r problemau cysylltiedig â chymdeithas sy’n heneiddio

•

Trafod yn feirniadol ymateb y llywodraeth i gymdeithas sy’n heneiddio

BETH YW ‘HENEIDDIO’
Mae John Bond, Roger Briggs a Peter Coleman wedi amlinellu y gellir astudio heneiddio o sawl
persbectif gwahanol — dynol, cymdeithasol er enghraifft.
Mae heneiddio biolegol yn cyfeirio at ddirywio a gwanhau. Diffiniodd Maynard-Smith y broses o
heneiddio fel ‘those which render individuals more susceptible as they grow older to the various
factors, intrinsic and extrinsic, which may cause death’. (1962 t.115)
Mae’n eglur bod y broses o heneiddio’n rhywbeth sy’n fyd-eang, yn gynyddol ac yn peri dirywiad.
100 mlynedd yn ôl oes ddisgwyliedig gyfartalog dyn oedd rhyw 48 mlwydd oed, a rhyw 42 oed i fenyw.
Petai person yn byw’n hŷn na hyn ac yn cyrraedd 70 oed, byddai hynny’n rhywbeth unigryw ac i lawer
yn achos dathlu. Yn ystod y cyfnod hwn yn hanes ein cymdeithas câi’r henoed eu parchu am eu
doethineb a’u profiad a rhoddid pwyslais mawr arnynt. Hyd yn oed heddiw mewn rhai cymdeithasau
llwythol a mwy cyntefig mae’r henoed yn cael eu trin mewn modd llawer mwy breintiedig yn eu
cymunedau na’r hyn a welir yn gyffredinol yn ein cymdeithas ni.
Mae diwylliant ein cymdeithas wedi newid yn ystod y 100 mlynedd diwethaf. Mae’r ffactorau a
ddylanwadodd ar y newid hwn wedi digwydd yn sgîl diwydiant, trefolaeth, estyn rhyddfreintiau,
newidiadau mewn patrymau gwaith ac esblygiad y wladwriaeth les. O safbwynt ein strwythur
oedrannau mae hyn wedi golygu newid sylweddol, ac o ganlyniad mae’n canfyddiad o’r henoed hefyd
wedi newid.
DEMOGRAFFEG
Mae mwy o bobl yn byw yn y DU nag erioed. Yn ôl tueddiadau cymdeithasol (rhifyn 2004) roedd 59
miliwn o bobl yn 2002, sef 3.3 miliwn yn fwy nag ym 1971.
Mae strwythur oed presennol y boblogaeth yn adlewyrchu tueddiadau’r gorffennol o ran
genedigaethau, marwolaethau a mudo.
Un o’r newidiadau mwyaf yn y boblogaeth fu’r cynnydd yn niferoedd y bobl dros 65 oed.
Roedd 9.5 miliwn o bobl 65 oed a throsodd yn 2002, cynnydd aruthrol o 27% ers 1971.
Dengys y tueddiadau a ragwelir y bydd nifer y bobl 65 oed a throsodd yn fwy na’r nifer o dan 16 oed
erbyn 2014.
Rhaid gofyn pam mae cynnydd yn nifer yr henoed a beth yw goblygiadau hyn ar gyfer yr unigolyn a’r
gymdeithas mewn cymdeithas sy’n heneiddio.
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Yn hanesyddol roedd y boblogaeth yn heneiddio’n bennaf o ganlyniad i ostyngiad mewn ffrwythlondeb
a gychwynnodd tua diwedd y 19eg ganrif.
Yn gynnar yn yr 20fed ganrif helpodd cyfraddau marwolaeth is i gynyddu nifer y bobl oedd yn
goroesi ac yn heneiddio. Yn fwy diweddar mae cyfraddau ffrwythlondeb is a gostyngiad yng
nghyfraddau marwolaeth pobl hŷn wedi cyfrannu’n sylweddol at y cynnydd yn niferoedd y bobl sy’n
cyrraedd 90 oed neu’n hŷn.
Mae’r ffactorau sydd wedi cyfrannu at hyn yn cynnwys:
•

Dyfodiad y wladwriaeth les

•

Codi safonau byw

•

Datblygu moddion a thriniaethau newydd

•

Ymchwil i afiechyd

•

Gwell tai

•

Gwell glanweithdra

•

Addysg iechyd

•

Argaeledd bwydydd

•

Oedran ymddeol is

PROBLEMAU CYSYLLTIEDIG Â ‘PHOBLOGAETH SY’N HENEIDDIO’
Heddiw anwybodaeth neu sinigiaeth yw’r ymateb i gymdeithas sy’n heneiddio. Anwybodaeth o ran y
problemau sy’n wynebu llawer o bobl hŷn neu sinigiaeth oherwydd y ddelwedd negyddol o henaint sydd
gan lawer o bobl.
Yn raddol mae’r henoed yn ein cymdeithas wedi dod yn un o’r grwpiau sydd ar y cyrion neu wedi’u
heithrio yn ein cymdeithas. Mae ein cymdeithas wedi llunio’r syniad o henaint yn gymdeithasol drwy
ein pwyslais ar ein gallu i fod yn weithredol yn economaidd a hefyd drwy gyflwyno oedran ymddeol y
wladwriaeth. Effaith hyn fu creu delwedd negyddol o ‘henaint’ sydd wedi arwain at stereoteipiau
annheg a gwahaniaethol a labelu. Yn sgîl hyn mae llawer o bobl hŷn yn teimlo wedi’u hynysu a’u ‘cau
allan’ o’r gymdeithas. Wrth ymddeol mae llawer o bobl hŷn yn teimlo’n ddiwerth ac yn ddiangen am
nad ydynt bellach yn economaidd gynhyrchiol yn swyddogol. Mae diwylliant ein cymdeithas yn rhoi
mwy o bwyslais ar statws person yn ystod eu cyfnod yn gweithio, a phan fydd yr unigolyn yn ymddeol,
mae’n colli’r statws hwnnw, ac i lawer gall addasu i fod wedi ymddeol fod yn anodd.
Ar ben hyn, am eu bod yn byw’n hwy, nid oes gan lawer o bobl hŷn ddigon o arian ar gyfer ymddeoliad
hir. Mae llawer o bobl oedrannus iawn yn gorfod byw ar bensiwn sydd o’r braidd yn diwallu eu
hanghenion. Yn ôl ymchwil mae tlodi cysylltiedig â henaint bellach yn broblem go iawn sydd ar
gynnydd. Er bod asiantaethau megis Age Concern wedi rhoi pwysau ar y llywodraeth i godi lefel
pensiynau’r henoed, nid ydynt wedi cael llawer o lwyddiant hyd yma.
Oherwydd bod llawer o bobl hŷn bellach yn byw’n hwy ac wedi’u lleoli yn y gymuned, problem arall sy’n
eu hwynebu yw eu natur ddiamddiffyn. Mae adroddiadau papur newydd wedi amlygu sefyllfa fregus
llawer o bobl hŷn a diamddiffyn dros ben sy’n byw mewn ofn yn eu cartrefi eu hunain. Mae
adroddiadau am ymosodiadau ar bobl hŷn ar gynnydd, gan fod troseddwyr o’r fath yn gweld yr henoed
fel targed hwylus. Yn aml iawn caiff dioddefwyr ymosodiadau o’r fath eu gadael mewn sefyllfa fwy
bregus fwy ac maent yn dioddef cyfnodau o banig, iselder ac ofn.
Mae ymateb y llywodraeth i broblem cymdeithas sy’n heneiddio wedi bod yn araf ac yn raddol.
Er bod dyfodiad gwladwriaeth les wedi gwneud llawer i ddiogelu’r bobl fwyaf diamddiffyn yn ein
cymdeithas, mewn llawer o ffyrdd mae hefyd wedi creu’r broblem.

272

Canllaw i athrawon – Edexcel TAG mewn lechyd a Gofal Cymdeithasol – Rhifyn 1 – Ebrill 2006

YMATEB Y LLYWODRAETH
Yn ystod y 1940au roedd ideoleg wleidyddol y Democratiaid Cymdeithasol yn dominyddu’r
ddarpariaeth les. Roedd y syniad o gael darpariaeth o’r crud i’r bedd yn apelio at bawb yn y
gymdeithas. Roedd y syniad o gael gwladwriaeth dadol yn amddiffyn unigolion o’i mewn yn ennill
pleidleisiau di-rif ac yn golygu’n ymarferol y byddai grwpiau diamddiffyn megis yr henoed yn derbyn
yr amddiffyniad yr oeddent yn ei haeddu. Ochr negyddol hyn yw iddo, yn achos llawer o grwpiau
megis yr henoed, arwain at sefydliadeiddio grwpiau o’r fath mewn ysbytai arhosiad hir, cartrefi
preswyl a chartrefi nyrsio. Er eu bod yn cael eu hamddiffyn mewn llety o’r fath, cafwyd llu o
honiadau o gam-drin, rhoi gormod o feddyginiaeth ac ati.
Erbyn diwedd y 1970au roedd nifer y bobl oedd yn derbyn gofal yn cynyddu’n ddramatig, fel yr oedd
y gost i’r pwrs cyhoeddus. Ymatebodd y llywodraeth yn radical. Golygai’r ideoleg Dde Newydd a gâi ei
ffafrio gan y Prif Weinidog ar y pryd, Margaret Thatcher, fod grwpiau diamddiffyn yn cael eu symud
yn ôl i’r gymuned. Er i’w pholisi ar ofal cymunedol gael ei groesawu, cafodd ei feirniadu hefyd am nad
oedd wedi’i ariannu’n ddigonol, ac am ei fod yn dibynnu’n helaeth ar ofalwyr anffurfiol. Ar ben hyn
torrodd y cysylltiad rhwng pensiynau galwedigaethol a chyfradd chwyddiant, cododd oed pensiwn
menywod o 60 i 65 oed, ac yn ystod ei chyfnod mewn grym ni wellodd sefyllfa’r henoed yn sylweddol.
Mae sefyllfa’r henoed yn ein cymdeithas wedi gwella rywfaint o dan lafur newydd ond teimlir nad yw
hyn wedi digwydd ond yn sgîl yr argyfwng pensiynau presennol. Yn ddiamau, mae carfannau pwysau,
dylanwad y cyfryngau a dylanwad yr UE wedi golygu bod y llywodraeth wedi cymryd camau mwy
rhagweithiol i ymateb i sefyllfa druenus pobl hŷn yn ein cymdeithas. Mae’r mesurau presennol yn
cynnwys taliadau disgresiwn yn y gaeaf, cynnydd ym mhensiwn y wladwriaeth, cymelliannau treth i
annog pobl i arbed arian at eu hymddeoliad. Serch hyn, mae pobl hŷn yn dal i deimlo nad ydynt yn cael
eu gwerthfawrogi gan gymdeithas yn gyffredinol, a’u bod yn cael eu hanwybyddu.
CASGLIAD
Mae’r adroddiad hwn wedi ceisio archwilio problem poblogaeth sy’n heneiddio. Mae wedi ymchwilio i’r
mater o bersbectif demograffig ac ystadegol ac wedi archwilio’r mater ac ymateb y llywodraeth yn
feirniadol. Mae heneiddio yn ein cymdeithas yn fater arwyddocaol go iawn sy’n annhebygol o newid oni
bai bod y llywodraeth yn cymryd camau mwy pendant i fynd i’r afael ag ef.
Defnydd geiriau: 1417
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Cymhwyso’r Cynllun Marcio
Sylwadau Cyffredinol
Dewisodd y myfyriwr archwilio’r broses heneiddio fel mater cymdeithasol neu les. Roedd yn bwnc
perthnasol ac roedd y gwaith a gynhyrchwyd wedi’i strwythuro’n dda, yn gywir o ran cynnwys ac yn
dangos gwybodaeth a dealltwriaeth.
Cryfderau’r gwaith oedd:
•

arddangos gwybodaeth gywir gyffredinol a dealltwriaeth

•

defnyddio ffynonellau perthnasol

•

strwythur a llif da

•

defnydd da o iaith, gyda sillafu a gramadeg cywir

Gwendidau’r gwaith oedd:
•

er bod y gwaith yn gywir, roedd y cynnwys yn gyffredinol iawn, ac ni chafwyd digon o ddadansoddi

•

roedd dibyniaeth drom ar ffynonellau eilaidd heb gyfeiriadaeth ddigonol, ac nid atodwyd
llyfryddiaeth i’r aseiniad

•

roedd diffyg ymchwil gynradd a fyddai wedi ychwanegu dimensiwn pellach i’r gwaith

•

roedd y gwaith yn edrych ar henaint mewn modd negyddol, heb amlygu agweddau cadarnhaol
henaint. Nid oedd y gwaith felly yn gytbwys

AA1: Gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau
Roedd yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth a arddangoswyd gan y myfyriwr yn gywir ac yn ymwneud yn
berthnasol â’r pwnc. Byddai cynnwys nodau ac amcanion wedi caniatáu i’r myfyriwr ganolbwyntio’n fwy
perthnasol ar y pwnc a sicrhau gwell cydbwysedd, dyfnder a chwmpas. Er bod y gwaith yn llifo, roedd y
cynnwys yn gyffredinol ac yn ddisgrifiadol. Roedd lefel yr esboniad yn gywir, ond nid oedd digon o
ddadansoddi yng ngwaith y myfyriwr.
Cyflawnwyd rhai agweddau ar Fand Marciau 2
9 marc
AA2: Cymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau
Mae’r myfyriwr wedi ymchwilio’r pwnc a defnyddio ffynonellau perthnasol i ddangos ei gwybodaeth a’i
dealltwriaeth. Mae’r gwaith wedi’i drefnu a’i strwythuro’n dda, ond mae diffyg dyfnder a chwmpas i’r
gwaith. Nid yw’r gwaith a gynhyrchwyd yn treiddio’n ddigon dwfn i’r mater dan sylw ac mae’n unochrog
iawn — yn negyddol. Ar ben hyn er bod holl adrannau cynnwys yr uned wedi derbyn sylw a chael eu
cymhwyso i’r mater dan sylw, nid oedd digon o ddyfnder cyffredinol.
Cyflawnwyd rhai agweddau ar Fand Marciau 2
9 marc
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AA3: Ymchwil a dadansoddi
Mae’n debyg mai dyma’r gwendid mwyaf yng ngwaith y myfyriwr. Roedd gor-ddibyniaeth ar ffynonellau
eilaidd a oedd, er eu bod yn dangos gallu’r myfyriwr i ymchwilio, heb gyfeiriadaeth ddigonol ar hyd y
gwaith nac ar y diwedd gyda llyfryddiaeth academaidd go iawn. Ar ben hynny petai’r myfyriwr wedi
gwneud peth ymchwil gynradd e.e. gydag Age Concern, byddai’r gwaith wedi datblygu’r dyfnder a oedd
ar goll ac wedi rhoi dimensiwn mwy realistig i’r gwaith. Y broblem fawr arall oedd nad oedd y gwaith yn
ddigon dadansoddiadol ar ei hyd. Roedd y gwaith yn ddisgrifiadol ac yn esboniadol iawn.
Cyflawnwyd pob agwedd ar Fand Marciau 1
7 marc
AA4: Gwerthuso
Fel y nodwyd eisoes, gwendid mawr yng ngwaith y myfyriwr hwn oedd diffyg dadleuon cytbwys. Roedd
lefel y gwerthuso’n wan ac yn siomedig. Mae hyn o ganlyniad i dechneg ymchwil y myfyriwr a oedd yn
dibynnu’n drwm ar ffynonellau eilaidd a diffyg cyfres benodol o nodau ac amcanion a fyddai wedi
caniatáu i’r myfyriwr gyflawni cydbwysedd a gwerthuso’i phwnc yn llawnach.
Cyflawnwyd rhai agweddau ar Fand Marciau 1
6 marc
Cyfanswm: 31 marc
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Atodiadau

Atodiad A: Cofnodion arsylwi

279

Atodiad B: Rhestr termau allweddol

281

Atodiad C: Datganiadau tystion

289

Atodiad Ch: Taflenni olrhain asesu mewnol
Taflen 1: Taflen olrhain cymwyster
Taflen 2: Taflen gofnodi ymgeisydd unigol

291
291
293

Atodiad E: Arweiniad i ysgrifennu adroddiad

295

Atodiad F: Sesiwn Gyflwyno

301

Atodiad G: Astudiaethau

305

Atodiad H: Arweiniad asesu

313
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Atodiad A: Cofnodion arsylwi
Enw’r ymgeisydd:
Teitl yr Uned:
Cyd-destun y gweithgaredd:

Meini prawf asesu:

Gweithgaredd:

Tystiolaeth gefnogol:

Crynodeb o’r asesiad:

Aseswr:

Llofnod:
Dyddiad:
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Atodiad B: Rhestr termau allweddol
Ymddygiad abnormal: ymddygiad nad yw’n cydymffurfio â'r hyn a fernir yn dderbyniol gan bobl mewn
cymdeithas.
Tlodi absoliwt: bod heb fodd sylfaenol i dalu am eitemau hanfodol megis bwyd, dillad a chartref.
Cam-drin: trin unigolyn mewn modd a fydd yn ei niweidio.
Atebolrwydd: cyfrifoldebau gweithwyr i weithredu yn ôl cyfarwyddyd eu corff proffesiynol.
Anhwylder caffaeledig: afiechyd neu anabledd sy’n dod i’r amlwg ar ôl geni megis afiechyd heintus.
Imiwnedd gweithredol: gallu i wrthsefyll heintio sy’n golygu bod unigolyn yn creu ei wrthgyrff ei hun.
Sgiliau gwrando actif: sgiliau gwrando a ddefnyddir wrth ryngweithio.
Llwyrddibynaeth: dibyniaeth ar sylwedd megis alcohol neu nicotîn neu ar weithgaredd.
Glasoed: trydedd cyfnod oes o 11–18 oed.
Oedolaeth: pedwaredd cyfnod oes o 19–65 oed.
Proses heneiddio: newidiadau yn y corff dynol dros amser.
Amniosentesis: dull o sgrinio’r ffetws yn y groth yn enetig.
Aneurysm: chwydd yn wal cell waed sy’n digwydd pan fo’r gell wedi’i niweidio neu ei gwanhau.
Angiogram: archwiliad pelydr-X o gelloedd gwaed. Fe’i defnyddir yn aml i ganfod atherosclerosis
rhydwelïau coronaidd.
Anorexia nervosa: anhwylder bwyta sy’n arwain at golli pwysau difrifol.
Cyn geni: cyfnod datblygiad y ffetws yn y groth.
Gwrthgorff: protinau a gynhyrchir gan y system imiwn mewn ymateb i ysgogiad antigens.
Arfer gwrth-wahaniaethol: camau i atal gwahaniaethu yn erbyn pobl ar sail rhyw, dosbarth, anabledd,
crefydd ac ati.
Sgôr Apgar: sgôr pwyntiau a ddefnyddir i asesu iechyd baban yn union wedi genedigaeth.
Asesiad: adroddiad a gwblheir i asesu anghenion clientiaid. Asesiad yw cam cyntaf cynllunio gofal.
Awtistiaeth: anhwylder o ran datblygiad sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol.
Ymlyniad: datblygu cysylltiad emosiynol cryf rhwng plentyn a’i ofalwyr.
Ymreolaeth: y gallu i fod yn annibynnol ac yn ddigon gwybodus i allu gwneud eich dewisiadau eich hun.
Bacteria: grŵp o ficro-organebau sy’n cael eu dosbarthu yn ôl eu siâp. Mae rhai bacteria yn achosi
afiechydon heintus mewn pobl megis gwenwyn bwyd, llid yr ymennydd, twymyn teiffoid ac MRSA.
Deiet cytbwys: deiet dyddiol sy’n cynnwys yr holl grwpiau o faetholion yn y symiau cywir i gynnal
iechyd a ffitrwydd.
Rhwystrau cyfathrebu: unrhyw anhawster a all ddigwydd i atal gofalwyr rhag cyfathrebu’n union
gyda’u cleientiaid.
Cyfradd metabolaeth waelodol: BMR = swm sylfaenol yr ynni sy’n angenrheidiol i’r corff gyflawni ei
brosesau hanfodol megis anadlu a churiad calon.
Ymddygiad: sut mae pobl yn ymddwyn.
Budd-daliadau: taliadau statudol oddi wrth y llywodraeth a roddir i gynnal grwpiau penodol o bobl yn y
gymdeithas.
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Adroddiad Beveridge 1942: adroddiad y llywodraeth a arweiniodd at greu’r wladwriaeth les.
Llyfryddiaeth: rhestr o ffynonellau gwybodaeth eilaidd megis erthyglau o gyfnodolion, papurau newydd
neu lyfrau a ddefnyddiwyd wrth ymchwilio i ddeunydd ar gyfer aseiniad.
Adroddiad Black 1980: adroddiad ‘Inequalities in Health’ a gynhyrchwyd gan Syr Robert Black a
amlygodd wahaniaethau mewn statws iechyd cysylltiedig ag amrywiol ffactorau sosio-economaidd.
Pwysedd gwaed: mesur y grym sydd gan y gwaed yn erbyn waliau’r rhydwelïau. Pwysedd systolig yw’r
hyn a geir pan fydd y galon yn cyfangu. Pwysedd diastolig yw’r hyn a geir gan y gwaed pan fydd y galon
yn ymlacio.
Indecs mas y corff: mesuriad a gyfrifir o daldra a phwysau person i asesu a ydynt o dan bwysau, yn
pwyso’n normal, dros bwysau neu’n ordew.
Bondio: ymateb rhieni i ymlyniad plentyn.
Braille: math ar ysgrifennu sy’n seiliedig ar ddefnyddio patrymau o ddotiau wedi’u codi sy’n caniatáu i
bobl â nam ar y golwg ddarllen a chyfathrebu.
Bulimia nervosa: anhwylder bwyta gorfodol a nodweddir gan gyfnodau o orfwyta wedi’u dilyn gan beri
i’ch hunan chwydu.
Bwlio: math ar gam-drin sy’n golygu bygwth, aflonyddu, neu ymosod ar berson arall.
Sefydliadau gofal: asiantaethau sy’n darparu gofal ar gyfer amrywiaeth o grwpiau clientiaid mewn sawl
modd.
Cynlluniau gofal: proses raddol sy’n golygu cyfrifo anghenion cleient (asesu) a rhoi dull o gyflwyno’r
gofal hwnnw i’r cleient ar waith.
Y system ofal: yr holl sefydliadau gofal, gofalwyr proffesiynol, ymarferwyr hunangyflogedig a gofalwyr
anffurfiol sy’n gofalu am gleientiaid ar draws y DU.
Lleoliadau gofal: unrhyw leoliad sy’n darparu gofal ar gyfer cleientiaid megis meithrinfeydd, cartrefi
preswyl, ysbytai a hosbisau.
Sylfaen gwerthoedd gofal: cyfres sylfaenol o werthoedd sy’n cwmpasu arfer da wrth ddelio gyda
chleientiaid. Rhai o’r gwerthoedd hyn yw trin pob person ag urddas, meithrin cydraddoldeb a hawliau’r
cleient a chynnal cyfrinachedd gwybodaeth am gleientiaid.
Siartiau canradd: siartiau a ddefnyddir i fesur paramedrau megis twf corfforol plentyn yn erbyn y norm
ar gyfer oedran y plentyn.
Ymddygiad heriol: patrymau ymddygiad trafferthus neu anodd a allai beryglu diogelwch y gofalwr.
Plentyndod: ail gyfnod oes o 4–10 oed.
Amddiffyn plant: cyfresi o ganllawiau sy’n diogelu ac yn amddiffyn lles a hawliau plant. Cefnogir gan
Ddeddf Plant 1989.
Deddf Plant 1989: mesur seneddol a geisiodd gyfddyddio a gwella’r gyfraith o ran hawliau plant ac
amddiffyn plant.
Cleient: y person y mae’r pecyn iechyd neu ofal cymdeithasol wedi’i seilio arno.
Cod ymarfer: dogfennau ar gyfer gofalwyr a chleientiaid sy’n amlinellu’r dulliau cytunedig a derbyniol o
weithio yn y proffesiwn gofal.
Cyfathrebu: sut mae gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo neu ei chyfnewid rhwng gofalwyr a rhwng
gofalwyr a chleientiaid mewn sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol.
Gofal iechyd cymunedol: triniaeth a gofal a ymarferir yn y gymuned — y tu allan i’r ysbyty.
Cyfrinachedd: cynnal preifatrwydd yr holl wybodaeth am unrhyw gleient. Mae hon yn egwyddor
sylfaenol yn yr holl arfer iechyd a gofal cymdeithasol da.
Deddfau Diogelu Data 1984 a 1998: Mesurau Seneddol sy’n llywodraethu cyfrinachedd ac yn caniatáu i
bobl gael mynediad i’r wybodaeth bersonol a gedwir amdanynt ar gyfrifiadur ac ar bapur.
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Gofal dydd: darpariaeth gofal ar gyfer rhai cleientiaid megis plant ifanc a’r henoed sy’n cefnogi
anghenion cleientiaid yn ystod adegau penodol, megis darpariaeth feithrin i rai o dan bump a
chanolfannau dydd i’r henoed.
Cyfradd marwolaethau: nifer y marwolaethau’r flwyddyn fesul 1000 o bobl yn y boblogaeth.
Dementia: clefydau sy’n digwydd yn sgîl dirywiad yr ymennydd gan arwain at leihau gallu meddyliol.
Demograffeg: astudio tueddiadau poblogaethau.
Yr Adran Iechyd: rhan o’r llywodraeth sy’n gyfrifol am gynllunio a rheoli gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol statudol.
Dibynnydd: person sy’n dibynnu ar rywun arall am gefnogaeth gorfforol, emosiynol, cymdeithasol,
deallusol neu economaidd.
Datblygiad: caffael sgiliau a galluoedd newydd.
Normau datblygiad: y patrwm twf a datblygiad a ddisgwylir gan gleient ar oed penodol.
Diabetes mellitus: diffyg gallu i reoli lefel y glwcos yn y gwaed.
Deiet: math ac ansawdd y bwyd sy’n cael ei fwyta’n rheolaidd gan berson.
Anabledd: analluedd i gyflawni unrhyw weithgaredd yn sgîl nam corfforol neu feddyliol.
Gwahaniaethu: triniaeth, ar sail math ar ragfarn, sy’n annheg i’r cleient.
Afiechyd: cyflwr o iechyd gwael.
Dadrymuso: atal cleientiaid rhag derbyn yr hawliau a’r dewisiadau y dylent fedru’u hawlio.
Nyrs ardal: nyrsys sy’n gweithio gyda chleifion neu gleientiaid yn eu cartrefi ac yn y cymunedau lle
maent yn byw. Mae’r nyrsys hyn fel arfer yn cydweithio’n agos â meddygon teulu ac fel arfer wedi’u
lleoli mewn canolfan gofal iechyd.
Gofal cartref: gwasanaethau gofal cartref yn y sector preifat.
Camweithrediad: diffyg gweithrediad rhan o system corff dynol, neu’r cyfan ohono.
Cwricwlwm y blynyddoedd cynnar: y rhaglen mae’r holl blant yn ei dilyn mewn ysgol gynradd. Mae’n
darparu sylfaen ar gyfer eu dysgu.
Gweithwyr blynyddoedd cynnar: gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes gofal plant ac addysg
blynyddoedd cynnar gyda chleientiaid 8 oed a than hynny.
Seicolegydd addysg: gweithiwr proffesiynol sy’n gyfrifol am asesu a chefnogi plant ag addysg anghenion
arbennig.
Egocentrig: heb ymwybyddiaeth y gall fod gan eraill safbwyntiau gwahanol i chi.
Empathi: y gallu i synhwyro beth mae pobl eraill yn ei deimlo a medru rhoi cefnogaeth briodol yn ôl y
galw.
Grymuso: caniatáu i rywun feddu ar ddigon o gryfder, hyder a gwybodaeth i weithredu’n annibynnol a
gwneud penderfyniadau.
Epidemioleg: astudio natur, digwyddiad a dosbarthiad afiechydon.
Cyfleoedd cyfartal: rhoi i bob cleient, beth bynnag fo’u hil, eu crefydd, eu rhyw etc, yr hawl i gael
mynediad i wasanaethau a’u trin yn deg.
Moeseg: codau ymarfer moesol wedi’u seilio ar y sylfaen gwerthoedd gofal.
Grwpiau ethnig: grwpiau o bobl sy’n perthyn i’r un hil neu grefydd.
Teulu: unigolion sy’n perthyn drwy enedigaeth, mabwysiad neu briodas.
Hylendid bwyd: trin bwyd mewn modd glân a hylan fel ei fod yn ddiogel i’w fwyta.
Gwasanaethau ffurfiol: gwasanaethau gofal a ddarperir gan sefydliadau gofal a gweithwyr proffesiynol
hunangyflogedig.
Ariannu: arian sy’n cael ei ddarparu i ganiatáu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i weithredu.
Gall yr arian hwn ddod o amrywiaeth o ffynonellau megis llywodraeth ganolog a lleol, rhoddion
elusennol a busnesau.
Rhyw: hunaniaeth gwrywod a benywod.
Y Cyngor Gofal Cymdeithasol Cyffredinol: sefydliad a grewyd gan y llywodraeth ym 1998 i bennu
safonau arfer ac ymddygiad ar gyfer pobl sy’n gweithio yn y fframwaith gofal cymdeithasol.
Genynnau: cyfarwyddiadau a gedwir yng nghromosomau celloedd sy’n pennu datblygiad y corff.
Geneteg: astudio’r genynnau sydd gan unigolyn.
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Cwnsela genetig: gwybodaeth a roddir i bobl sydd â genynnau a allai arwain at drosglwyddo afiechyd
neu anhwylder i’w plant.
Twf: cynnydd ym maint corfforol neu fas person sy’n digwydd wrth iddynt symud drwy gyfnodau oes o
fabandod a phlentyndod i oedolaeth.
Iechyd: diffinnir hyn fel ‘cyflwr o les corfforol, meddyliol a chymdeithasol cyflawn, nid dim ond
absenoldeb afiechyd neu wendid’ (Mudiad Iechyd y Byd 1948)
Gweithwyr gofal iechyd: gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n gofalu am gleientiaid sy’n dioddef afiechyd
corfforol.
Gofal iechyd: gofal a ddarperir drwy’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Gellir cyrchu hwn drwy amrywiaeth
o ddarparwyr statudol, gwirfoddol, preifat ac anffurfiol.
Cynorthwywyr gofal iechyd: nyrsys a hyfforddwyd i gefnogi drwy gyflawni amrywiaeth o ddyletswyddau
nyrsio cyffredinol.
Health of the Nation: adroddiad gan y llywodraeth i Dŷ’r Cyffredin ym 1992 a gyflwynodd gynllun
cenedlaethol i wella iechyd pobl sy’n byw yn Lloegr.
Hybu iechyd: ymgyrchoedd i ddarparu gwybodaeth a chyngor i bobl i ganiatáu iddynt ddysgu am eu
hiechyd a’u lles eu hunain a medru eu gwella.
Ymwelydd iechyd: nyrs gofrestredig wedi’i hyfforddi sydd wedi dilyn hyfforddiant pellach i fedru
cefnogi babanod a theuluoedd ifanc a’r henoed yn eu cartrefi eu hunain. Maent fel arfer yn gweithredu
o feddygfa neu o ganolfan iechyd. Maent hefyd yn ymwneud â hybu iechyd.
Etifeddol: nodweddion genetig a drosglwyddir o un genhedlaeth i’r nesaf.
Homeostasis: cynnal amgylchedd mewnol y corff mewn cyflwr sefydlog megis rheoli swm y glwcos yn y
gwaed fel ei fod yn cael ei gadw o fewn yr ystod normal ar gyfer iechyd.
Hormonau: cemegion a secretir yn y gwaed gan y chwarrennau endocrin lle maent yn teithio i organ
darged i’w reoli.
Hosbis: gwasanaeth a sefydlir i gynnig gofal i’r rheiny â salwch angheuol.
Damcaniaeth: datganiad neu theori ar sail cwestiwn ymchwil y gellir ei archwilio i gasglu gwybodaeth
berthnasol.
Incwm: swm yr arian y mae aelwyd neu unigolyn yn ei dderbyn.
Annibyniaeth: meddu ar y gallu i gyflawni’r holl dasgau hanfodol a ffordd o fyw heb gefnogaeth. Mae
gweithwyr gofal proffesiynol yn gweithredu i annog cymaint o annibyniaeth â phosib yn eu cleientiaid.
Anghydraddoldeb iechyd: gwahaniaethau o ran statws iechyd a achosir gan ffactorau sosio-economaidd
megis tlodi, diweithdra ac addysg.
Gofal unigolyddol: pecynnau gofal sy’n diwallu anghenion unigolion.
Babandod: y cyfnod oes cyntaf o enedigaeth i dair blwydd.
Gofal anffurfiol: gofal a roddir i gleient gan deulu, partner neu ffrindiau agos.
Datblygiad deallusol: datblygu sgiliau meddwl a dysgu.
Sgiliau rhyngbersonol: sgiliau cyfathrebu sy’n cael eu harddangos gan unigolyn sy’n caniatáu iddynt
ryngweithio’n effeithiol ac yn briodol gydag eraill.
Ymyrraeth: camau a gymerir gan ofalwr i hwyluso darparu gofal a fydd yn gwella iechyd a lles cleient.
Gweithiwr allweddol: person penodol sydd yn gyffredinol gyfrifol am ddarparu a chydlynu gofal cleient.
Labelu: rhoi hunaniaeth i unigolyn ar sail stereoteipio o ganlyniad i agweddau a rhagfarnau.
Datblygiad iaith: sut mae baban neu blentyn ifanc yn datblygu sgiliau cyfathrebu drwy amrywiaeth o
seiniau a synau sy’n troi’n eiriau.
Oedolaeth hwyr: cyfnod olaf oes — 65 oed a throsodd.
Digwyddiad arwyddocaol: digwyddiad neu brofiad sy’n cael effaith sylweddol ar fywyd unigolyn a’i
ddatblygiad personol.
Cyfnod oes: cyfnod diffiniedig o dwf a datblygiad.
System lymffatig: system gorfforol sy’n cludo hylifau’r corff a’r ymateb imiwn.
Diffyg maeth: diffyg iechyd a lles yn sgîl deiet annigonol neu anghytbwys.
Ymyleiddio: ynysu neu eithrio grŵp o bobl neu unigolyn o’r gymdeithas.
Aeddfedu: y broses o dwf a datblygiad sy’n digwydd ar hyd oes ac sy’n cael ei reoli’n enetig.
Prawf modd: dull o fesur a all unigolion hawlio amrywiol fudd-daliadau ar sail eu hamgylchiadau unigol.

284

Canllaw i athrawon – Edexcel TAG mewn lechyd a Gofal Cymdeithasol – Rhifyn 1 – Ebrill 2006

Llid yr Ymennydd: afiechyd sy’n arwain at lid yn y meninges yn yr ymennydd ac asgwrn y cefn. Gall hyn
gael ei achosi gan firws neu facteria.
Diwedd y mislif: diwedd y mislif sy’n digwydd yn oedolaeth hwyrach menywod.
Deddf Iechyd Meddwl: Mesur Seneddol sy’n caniatáu i gleientiaid sy’n dioddef anhwylderau meddyliol
yng Nghymru a Lloegr dderbyn gofal dan oruchwyliaeth wedi gadael yr ysbyty.
Methicillin-resistant staphylococcus aureus — MRSA: bacteriwm sy’n gwrthsefyll y rhan fwyaf o
wrthfioteg ac yn achosi nifer o heintiau caffaeledig mewn ysbytai sy’n arwain at farwolaeth rhai
cleifion.
Bydwraig: ymarferydd gofal iechyd cymwysedig sy’n gweithio gyda menywod beichiog cyn, yn ystod ac
ar ôl yr enedigaeth.
MMR: brechlyn triphlyg a roddir i gynnig amddiffyniad yn erbyn y dwymyn doben (mumps), y frech goch
a rwbela.
Timau amlddisgyblaeth: timau sy’n cynnwys amrywiaeth o ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol sy’n
cydweithio i ddiwallu anghenion cleientiaid.
Syndrom Munchausen: anhwylder personoliaeth lle mae unigolyn yn ceisio sicrhau triniaeth feddygol
drwy afiechyd afreal. Gall hyn gynnwys peri niwed i eraill yn ‘Munchausen drwy brocsi’.
Comisiwn Safonau Gofal Cenedlaethol: corff annibynnol a sefydlwyd o ganlyniad i Ddeddf Safonau
Gofal 2000 i reoleiddio gofal iechyd preifat a gwirfoddol a gwasanaethau gofal cymdeithasol yn Lloegr.
Mae’n rhaid i nifer o wasanaethau gofrestru gyda’r comisiwn, megis: cartrefi gofal, cartrefi plant,
ysbytai preifat ac asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol.
Sefydliad Cenedlaethol Rhagoriaeth Glinigol (N.I.C.E.): sefydliad o weithwyr iechyd proffesiynol sy’n
rhoi gwybodaeth ynghylch gofal a thriniaeth glinigol a’u cost-effeithlonrwydd.
Isafswm cyflog cenedlaethol: y swm lleiaf o arian a delir i weithwyr yr awr — pennwyd gan y Comisiwn
Taliadau Isel.
Deddf GIG a Gofal Cymunedol 1990: Mesur Seneddol yn sgîl papur gwyn y llywodraeth ‘Caring for
People’ yn cyflwyno diwygiadau megis cynlluniau gofal awdurdod lleol i’r GIG a gwasanaethau
cymdeithasol.
Natur: twf a datblygiad dan ddylanwad geneteg.
Nicotîn: cyffur caethiwol a geir mewn sigarets.
Cyfathrebu dieiriau: cyfathrebu drwy ddefnyddio ystumiau a iaith y corff.
Afiechydon hysbysadwy: afiechydon heintus y mae’n rhaid eu hadrodd, pan fyddant yn digwydd, i’r
awdurdod perthnasol. Enghreifftiau o’r rhain yw: diphtheria, hepatitis A a hepatitis B.
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Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth: y corff rheoliadol a sefydlwyd yn 2002 i reoli nyrsys a bydwragedd.
Meithrin: ffactorau amgylcheddol sy’n cyfrannu at ddatblygiad unigolyn.
Maethiad: astudio deiet a sut mae bwyd yn cael ei ddefnyddio gan y corff.
Gordew: bod yn eithafol dros bwysau.
Arsylwi: dull astudio sy’n golygu bod person yn gwylio ymddygiad person arall neu grŵp o bobl. Gall
arsylwi fod yn gyfrannol neu’n anghyfrannol.
Afiechydon galwedigaethol: afiechydon a achosir drwy gyswllt â sylweddau yn yr amgylchedd neu
weithred gorfforol ailadroddus.
Therapydd galwedigaethol: gweithwyr proffesiynol hyfforddedig sy’n gweithio gyda chleientiaid i’w
helpu a’u cefnogi i adennill sgiliau hanfodol neu wneud y defnydd gorau o’u sgiliau.
Ofsted (Swyddfa Safonau Addysg): sefydliad sy’n arolygu, yn monitro ac yn adrodd ar y gwasanaethau a
ddarperir gan wasanaethau blynyddoedd cynnar, ysgolion a cholegau AB.
Osteoporosis: anhwylder sy’n golygu bod meinwe’r esgyrn yn lleihau, gan eu gwneud yn fregus. Fe’i
gwelir amlaf yn yr henoed.
Pediatregydd: meddyg sy’n arbenigo mewn trin plant.
Afiechyd Parkinson’s: anhwylder dirywiol yn y system nerfol.
Imiwnedd goddefol: imiwnedd i afiechyd penodol yn sgîl gwrthgyrff a gynhyrchwyd drwy roi brechiad o
ffynhonnell arall i’r unigolyn.
Gofal personol: gofal sy’n diwallu anghenion personol cleient, gan gynnwys ymolchi, cael bath a mynd
i’r toiled.
Iechyd corfforol: lles y corff.
Polisïau: datganiadau a wneir gan sefydliad i ddweud wrth weithwyr gofal sut i roi codau ymarfer a
deddfau statudol ar waith yn eu gweithle.
Llygredd: llygru’r amgylchedd â sylweddau niweidiol.
Rhagfarn: syniadau cyn-gysyniadau am berson sy’n arwain at deimladau gelyniaethus ac agweddau
gwahaniaethol tuag atynt.
Carfannau pwysau: grwpiau sy’n cyflwyno'u syniadau a’u gwerthoedd i awdurdodau megis y senedd i
gynyddu ymwybyddiaeth o faterion ac amlygu anghenion unigolion a grwpiau yn y gymdeithas er mwyn
edrych ar ffyrdd o wella gwasanaethau.
Ymarferwyr preifat: gweithwyr gofal yn y sector preifat sy’n codi tâl ar eu cleientiaid am eu
gwasanaethau er mwyn gwneud elw.
Gofal iechyd cynradd: gofal iechyd a ddarperir yn y gymuned, e.e. gan feddygon teulu, ymwelwyr
iechyd, nyrsys cymunedol a deintyddion.
Cyfeiriad proffesiynol: cyfeirio cleient at ymarferydd iechyd neu ofal cymdeithasol gan ymarferydd
arall.
Aeddfedu: newidiadau corfforol sy’n digwydd yn y corff yn ystod y glasoed, gan arwain at ddatblygu
nodweddion rhywiol eilaidd a’r gallu i genhedlu.
Iechyd cyhoeddus: iechyd a lles poblogaeth benodol a’r holl ffactorau sy’n gallu effeithio arno.
Data ansoddol: gwybodaeth na ellir ei chofnodi mewn siartiau nac ystadegau nac yn rhifol. Mae’r
wybodaeth hon fel arfer yn adlewyrchu syniadau, agweddau a barn pobl am bwnc.
Data meintiol: gwybodaeth y gellir ei chyflwyno ar ffurf rhifau mewn siartiau, graffiau neu ystadegau.
Deddfau Cysylltiadau Hil 1976 a 2000: Mesurau Seneddol sy’n golygu ei bod yn anghyfreithlon
gwahaniaethu yn erbyn unigolyn ar sail lliw, hil, crefydd neu darddiad ethnig.
Hiliaeth: gwahaniaethu yn erbyn unigolyn neu grŵp o bobl a’u trin yn annheg ar sail eu hil.
Radiograffydd: gweithwyr proffesiynol hyfforddedig sy’n gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaeth i
gyflawni pelydr-X ac amrywiaeth o weithdrefnau sganio eraill ac i weinyddu triniaeth ymbelydredd i
gleientiaid.
Radiotherapi: trin afiechydon megis cancr drwy ddefnyddio ymbelydredd.
Rhesymeg: y rhesymau dros ymchwilio i bwnc penodol.
Cyfeirio: y broses o wneud cais am wasanaeth gofal.
Nyrs gofrestredig: gweithiwr proffesiynol hyfforddedig sydd wedi cwblhau rhaglen hyfforddi gymeradwy
i nyrsys.
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Hel atgofion: trafod a rhannu gwybodaeth ymysg cleientiaid oedrannus sy’n cynnwys rhannu atgofion
o’r gorffennol.
Dulliau ymchwil: dulliau megis cyfweliadau, arsylwadau a holiaduron a ddefnyddir i gasglu gwybodaeth
am bwnc.
Gofal seibiant: gwasanaeth gofal sy’n darparu gofal tymor byr i gleientiaid fel bod eu gofalwyr
anffurfiol yn cael seibiant.
RIDDOR (Rheoliadau ar gyfer Adrodd am Anafiadau, Afiechydon a Digwyddiadau Peryglus):
rheoliadau sy’n cynnwys adrodd am ddamweiniau ac afiechyd yn y gwaith a rhoi cyfarwyddyd ar arfer
diogel yn y gweithle.
Model ymddygiad: unigolyn y gallai eraill gopïo neu efelychu ei ymddygiad.
Coleg Brenhinol y Nyrsys: sefydliad proffesiynol ar gyfer nyrsys.
Hunan-gysyniad: syniad unigolyn ynghylch ‘pwy ydyw’.
Hunan-barch: y gwerth y mae person yn ei roi arno/arni ei hun a’i sgiliau a galluoedd.
Hunan-ddelwedd: sut mae person yn ei weld ei hun.
Hunan-gyfeirio: y math o gyfeirio at wasanaeth gofal lle mae unigolyn yn gwneud cais am y gwasanaeth
ei hunan.
Defnyddiwr gwasanaeth: y cleient neu’r claf sy’n defnyddio’r gwasanaeth iechyd neu ofal
cymdeithasol.
Deddfau Gwahaniaethu ar sail Rhyw 1975 a 1986: Mesurau Seneddol sy’n golygu ei bod hi’n
anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn unigolyn ar sail eu rhyw neu eu statws priodasol.
Afiechydon a drosglwyddir drwy ryw: afiechydon sy’n cael eu dal drwy gyfathrach rywiol gyda
phartner heintus a hynny heb amddiffyniad
Arwyddion a symptomau: arwyddion a nodweddion afiechydon. Gwelir yr arwyddion gan bobl heblaw’r
unigolyn sy’n dioddef yr afiechyd. Dim ond y claf sy’n teimlo’r symptomau.
Gofal Cymdeithasol: cymorth a chefnogaeth anfeddygol a roddir i bobl fregus neu sydd mewn perygl.
Ffactorau sosio-economaidd: ffactorau a all effeithio ar iechyd a lles unigolyn megis incwm, tai ac
addysg.
Cymdeithasoli: y broses sy’n golygu bod pobl yn dysgu amdanynt eu hunain ac eraill ac yn rhyngweithio
â’i gilydd.
Gweithiwr gofal cymdeithasol: gweithiwr proffesiynol sy’n rhoi cefnogaeth gofal cymdeithasol.
Eithrio Cymdeithasol: sut gall unigolyn gael ei ynysu yn y gymdeithas. Gall hyn ddigwydd oherwydd
amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys diffyg addysg a diweithdra.
Sector statudol: gwasanaethau gofal y mae’r llywodraeth dan rwymedigaeth i’w darparu.
Stereoteip: cymhwyso label penodol i unigolyn neu grŵp o bobl yn y gymdeithas sy’n seiliedig ar
agweddau neu gredoau rhagdybiedig.
Straen: teimlad unigolyn bod y gofynion arnynt yn gorbwyso eu gallu i ymdopi.
Grŵp targed: grŵp o bobl a nodwyd at ddiben penodol megis targed addas ar gyfer gweithgaredd hybu
iechyd.
Tîm: grŵp o unigolion sy’n cydweithio i gyflawni nod neu ddiben penodol.
Gofal trydyddol: gofal a gynigir trwy wasanaethau ysbyty arbenigol.
Cyfeiriad trydydd parti: pan fydd person heblaw gweithiwr iechyd proffesiynol yn gwneud cais am
wasanaeth gofal ar ran unigolyn arall.
Third Party Referral: sefydliad a gychwynnwyd gan y llywodraeth ym 1998 i bennu safonau arfer ac
ymddygiad ar gyfer pobl sy’n gweithio yn y fframwaith gofal cymdeithasol.
Diweithdra: mae hyn yn disgrifio’r sefyllfa lle nad oes swydd gan unigolyn o oed gweithio.
Uwchsain: math ar ddelweddu diagnostig sy’n defnyddio tonnau sain amlder uchel. Fe’i defnyddir yn
aml i sganio ffetws i wirio datblygiad corfforol normal.
Brechiad: dull o gynhyrchu imiwnedd i afiechyd drwy chwistrellu ffurf wedi’i newid ar afiechyd i mewn
i unigolyn i hybu ffurfio gwrthgyrff perthnasol i’r afiechyd.
Sylfaen gwerthoedd: yr holl werthoedd gofal.
Feganiaid: pobl nad ydynt yn bwyta unrhyw gynnyrch anifeiliaid.
Llysieuwyr: pobl nad ydynt yn bwyta cig na physgod.
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Cyfathrebu geiriol: trosglwyddo gwybodaeth ar lafar.
Sector gofal gwirfoddol: sefydliadau na reolir gan y llywodraeth sy’n darparu gwasanaethau gofal yn
ddi-dâl.
Mudiad Iechyd y Byd (World Health Organisation): cangen o’r Cenhedloedd Unedig sy’n ymwneud â
materion byd-eang cysylltiedig â iechyd.
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Atodiad C: Datganiadau tystion
Enw’r ymgeisydd:

Rhif ymgeisydd:

Teitl yr Uned:

Cyd-destun y gweithgaredd:

Tystiolaeth asesu:

Nodiadau arsylwi:

Tyst:

Llofnod:

Swydd:

Dyddiad:

Sylwadau’r Aseswr:

Aseswr:

Llofnod:

Dyddiad:
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Dyma enghraifft o ddatganiad tyst wedi’i gwblhau:
Enw’r ymgeisydd: Miriam

Rhif ymgeisydd: 12345

Teitl yr Uned: Cyfathrebu a gwerthoedd
Cyd-destun y gweithgaredd:
Cartref preswyl ar gyfer pobl hŷn
Gweithgaredd grŵp yn chwarae bingo
Tystiolaeth asesu:
Y rhyngweithio rhwng Miriam a nifer o’r trigolion a oedd yn chwarae bingo
Nodiadau arsylwi:
Trafododd Miriam y gweithgaredd gyda mi ymlaen llaw er mwyn i ni fedru cynllunio ein
rolau unigol. Awgrymais rôl ar ei chyfer hi a chytuno i gymryd rhai nodiadau iddi er mwyn i
mi fedru ysgrifennu’r datganiad hwn fel tyst. Roeddwn i’n arfer gorfod gofyn i bobl wneud
hynny i mi pan oeddwn i’n gwneud NVQ, felly roeddwn i’n gwybod beth i’w wneud.
Helpodd Miriam y trigolion i eistedd o amgylch y bwrdd a dosbarthodd y cardiau i’r rheiny
oedd am chwarae.
Pan ddywedodd Mabel nad oedd hi am fynd yn gyntaf, gofynnodd Miriam a hoffai unrhyw un
arall gychwyn, ac aeth o amgylch y bwrdd at Sylvia a Bronwen a oedd yn sgwrsio ac yn
anwybyddu’r lleill a’u cynnwys yn y gêm. Dangosodd Miriam ymwybyddiaeth dda o’u
hanghenion.
Pan syrthiodd Rose i gysgu dangosodd Miriam lawer o barch.
Yn wir, ar hyd yr amser dangosodd Miriam ddealltwriaeth o’r sylfaen gwerthoedd gofal ac
wrth gyfathrebu gyda’r trigolion dangosodd y gwerthoedd hyn o barchu pobl a’u hurddas
unigol, cyfle cyfartal, bod yn sensitif i’w hanghenion ac annog annibyniaeth wrth roi
cefnogaeth.
Roedd Miriam yn arbennig o dda gyda Freda oedd yn bod yn eithaf lletchwith — fel yn aml
— a gofynnodd i mi beth oedd ei henw ac wedyn gofyn iddi hoffai hi fynd yn gyntaf yn yr ail
gêm. Golygodd hyn fod Freda wedi setlo i lawr ac aeth yr ail gêm yn dda iawn.
Roeddwn i’n teimlo bod Miriam wedi ymdopi â’r gêm yn dda iawn. Roedd hi’n cyfathrebu’n
dda ac yn arddangos llawer o ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth.
Tyst:

Joyce

Llofnod:

J. Brown

Swydd:

Cynorthwy-ydd Gofal

Dyddiad:

20 09 2004

Sylwadau’r Aseswr:
Trafodwyd adroddiad y tyst a’i gadarnhau gyda’r Cynorthwy-ydd Gofal

Aseswr:
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T. Owens

Llofnod:

T. Owens

Dyddiad:

22 09 04
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Enw

Uned 1
marc a
dyddiad
cyflawni

Uned 2
marc a
dyddiad
cyflawni

Uned 3
marc a
dyddiad
cyflawni
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Llofnod yr aseswr:
Llofnod y gwiriwr mewnol:

Rhif
ymgeisydd

AS TAG Iechyd a gofal cymdeithasol

Taflen 1: Taflen olrhain cymwyster

Atodiad Ch: Taflenni olrhain asesu mewnol

Dyddiad:

Uned 4
marc a
dyddiad
cyflawni

Uned 5
marc a
dyddiad
cyflawni

Uned 6
marc a
dyddiad
cyflawni

Llofnod yr
aseswr
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Unedau a samplwyd
— llofnod y
cymedrolwr mewnol

Enw
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Llofnod yr aseswr:
Llofnod y gwiriwr mewnol:

Rhif
ymgeisydd

Uned 7
marc a
dyddiad
cyflawni

A2 TAG Iechyd a gofal cymdeithasol
Uned 8
marc a
dyddiad
cyflawni

Taflen 1: Taflen olrhain cymhwyster

Uned 9
marc a
dyddiad
cyflawni

Uned 11
marc a
dyddiad
cyflawni

Uned 12
marc a
dyddiad
cyflawni

Llofnod yr aseswr

Unedau a
samplwyd - llofod
y cymedrolwr
mewnol
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Dyddiad:

Uned 10
marc a
dyddiad
cyflawni

(0-5)

(0-5)

(0-9)

(0-10)

(6-8)

(6-8)

(10-14)

(11-15)

Band marciau 2
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Llofnod yr aseswr:

Adborth yr aseswr:

Llinyn (ch)

Llinyn (c)

Llinyn (b)

Llinyn (a)

Teitl/rhif yr uned:

Band marciau 1

Enw’r ymgeisydd:

Rhif ymgeisydd:

Enw’r athro/athrawes:

Enw’r ganolfan:

Rhif y ganolfan:

AS TAG Iechyd a gofal cymdeithasol

Taflen 2: Taflen gofnodi ymgeisydd unigol

(9-11)

(9-11)

(15-18)

(16-20)

Band marciau 3

(/11)

(/11)

(/18)

(/20)

Cyfanswm marc y
llinyn

(/60)

Cyfanswm marc y
ganolfan
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Llofnod yr aseswr:

Adborth yr Aseswr:

Llinyn (d)

Llinyn (c)

Llinyn (b)

Llinyn (a)

Teitl/rhif yr uned:

(0-8)

(0-8)

(0-7)

(0-7)

Band marciau 1

Enw’r ymgeisydd:

Rhif ymgeisydd:

Enw’r athro/athrawes:

Enw’r ganolfan:

Rhif y ganolfan:

A2 TAG Iechyd a gofal cymdeithasol

Taflen 2: Taflen gofnodi ymgeisydd unigol

(13-17)

(14-17)

(11-13)

(11-13)

Band marciau 3

(/17)

(/17)

(/13)

(/13)

Cyfanswm
marciau’r llinyn

(/60)

Cyfanswm
marciau’r ganolfan
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(9-12)

(9-13)

(8-10)

(8-10)

Band marciau 2

Atodiad E: Arweiniad i ysgrifennu adroddiad
Beth yw adroddiad?
Adroddiad yw dull confensiynol o gyflwyno gwybodaeth fanwl gywir. Gellir defnyddio adroddiad i gyfleu
asesiad o unrhyw sefyllfa neu’r canlyniadau o ddadansoddiad data meintiol a/neu ansoddol. Mae nodau
clir i adroddiad. Mae’n canolbwyntio’n bendant ar destun yr ymchwiliad. Bydd adroddiad gwirioneddol
effeithiol hefyd yn gymhellol ac yn ysgogol i’w ddarllen.

Cynhyrchu adroddiad
I’ch helpu i gynhyrchu adroddiad, nodwyd pedwar cam yn y broses i chi eu dilyn. Gallai hyn eich helpu i
ddelio â materion allweddol a deall y dasg dan sylw. Dyma’r pedwar cam:
A paratoi
B cynllunio
C ysgrifennu
Ch golygu cyn cyflwyno.

A Paratoi
Y cam cyntaf yw dewis o’r rhestr o deitlau — yn benodol a ydych am wneud peth ymchwil gynradd?
Dewiswch deitl y mae gennych ddiddordeb ynddo.
Mae’r amser a dreulir yn y cam hwn o gynhyrchu’r adroddiad yn hanfodol. Mae paratoi’n ofalus yn
fuddsoddiad. Mae’n caniatáu i chi wneud y defnydd gorau o’r amser sydd ar gael. Yn ystod y cyfnod hwn
dylech benderfynu beth rydych yn ei ysgrifennu a pham, cyn penderfynu sut i ysgrifennu’ch adroddiad.
Pennwch ffocws cyffredinol eich adroddiad yn gyntaf, gan gyfeirio at y fanyleb a’r amcanion asesu ac
wedyn gan gyfeirio at y cyffredinoliad. Gwnewch beth darllen cefndir unigol gan ddefnyddio’r
llyfryddiaeth a awgrymir. Defnyddiwch beiriant chwilio i edrych am ragor o bosibiliadau. Mae hyn yn
eich galluogi i ddiffinio’r pwnc a’ch nodau’n fwy manwl. Os ydych yn mynd i gasglu peth data cynradd
mae’n well trefnu’ch apwyntiadau ar gyfer gweld y bobl angenrheidiol, a chynnal arolwg cychwynnol yn
y fan hon.
Pan fyddwch wedi cwblhau eich darllen a’ch astudiaeth ddichonoldeb, adolygwch y materion allweddol
a’r dulliau ymchwil a ddefnyddir yn eich adroddiad. Nodwch nhw.

B Cynllunio
Mae cynllunio’n hollbwysig. Mae’n arbed amser ac yn hybu eglurder wrth gasglu’r wybodaeth
angenrheidiol, trefnu’r deunydd, ac ysgrifennu’r adroddiad.
Cewch y gwaith yn haws os rhannwch y broses gyfan yn nifer o dasgau penodol:
i gellir rhannu casglu a dadansoddi data naill ai yn ôl y ffynhonnell neu is-adran yr adroddiad
ii yn yr un modd gellir rhannu’r broses ysgrifennu — ysgrifennu’r testun yn isadrannau, a’r cyflwyno ar
ffurf graffiau a thablau.
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Byddwch hefyd yn wynebu nifer o gwestiynau:
1 Pa dystiolaeth sy’n angenrheidiol i gyflawni amcan cyffredinol yr adroddiad?
2 Ble mae’r dystiolaeth honno?
3 Faint o dystiolaeth ddylai gael ei chasglu?
4 Sut dylid dadansoddi’r dystiolaeth?
5 Sut dylid trefnu’r dystiolaeth a’r dadansoddiad i ysgrifennu’r adroddiad?
Mae ceisio delio â’r holl ffactorau hyn mewn modd didrefn yn arwain at ddryswch a gwastraffu
ymdrech, Felly, wedi ‘paratoi' dylech ddechrau cynllunio casglu’r data, y dadansoddi a’r broses
ysgrifennu. Mae trefnu’n dda yn allweddol i lwyddiant.
Gallai defnyddio’r dilyniant a ganlyn eich helpu i gynllunio a phennu’r dull ysgrifennu ar gyfer eich
adroddiad.
a nodi’r ffynonellau tystiolaeth (data a/neu lenyddiaeth) a chwilio am farn amrywiol ar y mater
b penderfynu ar y dystiolaeth fwyaf priodol a pherthnasol i’w chasglu. Byddwch yn fanwl yn hyn,
deallwch y dystiolaeth
c penderfynwch sut byddwch yn cyflwyno’ch canfyddiadau gan gynnwys y trefn eu defnyddio i greu
strwythur i’r adroddiad — y cynllun
ch nodwch ffigurau tebygol — mapiau, tablau, diagramau, a meddyliwch sut gallech eu defnyddio
d penderfynwch ar drefn blaenoriaeth pob un o’r tasgau
dd lluniwch amserlen ymarferol ar gyfer cwblhau pob tasg, gan gynnwys ysgrifennu drafft o’r
adroddiad.

C Y broses o ysgrifennu
Mae tair prif ffactor i’w hystyried yn y fan hon i roi fframwaith cadarn i’ch adroddiad, arddull glir a
golwg ddeniadol:
1 Strwythur
2 Iaith
3 Cyflwyniad.
1 Strwythur
Mae angen i chi roi ffurf a siâp i’ch adroddiad. Mae strwythur elfennol yn helpu’r darllenydd i gymryd yr
adroddiad i mewn. Mae hefyd yn helpu os byddwch yn ysgrifennu ac yn trefnu’ch deunydd yn
rhesymegol.
Mae strwythur yn awgrymu’r meini prawf asesu, ond dylai eich adroddiad gynnwys y canlynol:
* clawr yr adroddiad, tudalen gyflwyno a chynnwys
Prif gorff
* crynodeb gweithredol (ar y clawr blaen)
yr
* cyflwyno a diffinio’r cwestiwn neu’r mater
adroddiad
* ffynonellau’r wybodaeth ymchwil a ddefnyddiwyd, dulliau casglu a dadansoddi a’r
cyfyngiadau arnynt
* dadansoddi a dehongli
* gwerthuso a chasgliad
* llyfryddiaeth ac atodiadau.
Yn gyntaf canolbwyntiwch ar ysgrifennu corff yr adroddiad.
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Awgrymir y drefn ganlynol ar gyfer ysgrifennu.
a Dadansoddi a dehongli
Dyma’r adran lle rydych yn cyflwyno’ch canfyddiadau. Pan fyddwch yn ysgrifennu’r adran
Swmp yr
hon dylai eich holl ddeunydd fod wedi’i ddidoli, ei ddethol a’i drefnu ar ffurf nodiadau.
adroddiad
Mae’r adran hon yn cynnwys:
i canlyniadau eich dadansoddiad
ii eich dehongliad o’r canlyniadau hynny
Yr adran hon yw sylfaen eich casgliadau. Dylech helpu’r darllenydd drwy roi ei gasgliad ei
hun i bob adran unigol.
Brawddeg neu
ddwy yma —
100 gair
efallai. Gellid
rhoi manylion
llawn mewn
atodiad.

Heb eu
cynnwys
yn y
cyfrif
geiriau

Dim ond
50 gair,
heb eu
cynnwys
yn y cyfrif
geiriau

b Dulliau
Yn yr adran hon dylech drafod:
i y ffynonellau tystiolaeth rydych wedi’u defnyddio ac unrhyw ogwydd tebygol
ii sut rydych wedi casglu a dadansoddi’r dystiolaeth
iii cyfyngiadau’r ffynonellau a’r dulliau casglu a dadansoddi.

c Casgliadau
Mae’r adran hon yn grynodeb o’r holl brif ganfyddiadau a welwyd yn dod i’r amlwg ar hyd
yr adroddiad. Ni ddylai tystiolaeth newydd ymddangos yma. Mae’r casgliad yn ystyried y
dystiolaeth a gyflwynwyd yn y prif gorff, yn cyfrifo’r goblygiadau ac yn dod â’r cyfan i un
casgliad cyffredinol neu gyfres drefnus o gasgliadau terfynol.
ch Cyflwyniad
Ar ôl ysgrifennu eich canfyddiadau a’ch casgliadau rydych nawr yn gwybod yn glir beth
rydych am ei gyflwyno. Y cyflwyniad yw ble rydych yn egluro wrth y darllenydd ddiben yr
adroddiad ac yn ei dywys trwy strwythur eich adroddiad.
d Atodiadau
Neilltuir yr adran hon ar gyfer tystiolaeth atodol nad yw’n hanfodol i’r prif
ganfyddydiadau, ond sy’n darparu cefnogaeth ddefnyddiol wrth gefn ar gyfer eich prif
ddadleuon, ee trawsgrifiad o gyfweliad neu ddadansoddiad o gyfres gymhleth o
ystadegau.
dd Cynnwys
Dylid rhestru holl adrannau’r adroddiad yn eu trefn, gan nodi’r tudalennau.
e Llyfryddiaeth
Mae’r adran hon yn cynnwys y llyfrau a’r ffynonellau eraill a ddefnyddiwyd yn eich
ymchwil. Rhaid iddi gynnwys pob cyfeiriad a geir yn y testun a dylid eu cyflwyno’n gywir.
f Clawr
Dylai hwn gynnwys y teitl, sy’n nodi thema ganolog yr adroddiad. Dylai hefyd gynnwys
enw’r ymgeisydd a dyddiad cwblhau’r adroddiad.
Crynodeb gweithredol neu fraslun
Mae hon yn rhan bwysig iawn o’r adroddiad, a dyma’r rhan olaf y dylech ei hysgrifennu.
Mae angen i chi ddarllen drwy eich adroddiad a datblygu rhestr o benawdau. Mae
crynodeb gweithredol yn amlinellu prif bwyntiau’r adroddiad.
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2 Iaith
Mae argraffiadau cyntaf yn cyfrif. Annoeth yw diflasu’r darllenydd cyn iddo astudio’r adroddiad, hyd yn
oed.
Chi yn unig sy’n gyfrifol am yr hyn rydych yn ei ystyried a’r geiriau rydych yn eu dewis i fynegi eich
meddyliau. Cofiwch, er nad oes gennych o reidrwydd ‘ddull’ mynegiant unigol, nid yw hyn yn esgus dros
iaith wael. Ni fydd eich arddull o reidrwydd yn amlwg i’r darllenydd ar unwaith, ond bydd iaith nad
yw’n mynegi ei hun yn eglur yn berffaith amlwg. Rhaid i’ch brawddegau fod yn ramadegol gywir, wedi'u
hatalnodi’n dda, a rhaid sillafu’n gywir.
Mae ysgrifennu gwael yn aml yn arwydd o syniadau cymysglyd. Nid ydych mewn gwirionedd yn gwybod
beth rydych yn ei ddweud nes i chi ei roi mewn geiriau y gall person arall eu deall yn rhwydd. Cofiwch
eich bod yn ysgrifennu i gyfathrebu, nid i ddrysu na chreu argraff. Osgowch jargon. Canolbwyntiwch ar
ddiben penodol yr adroddiad. Dylai pob rhan o’r adroddiad gyfeirio at hyn a bydd hynny’n helpu i
gadw’r adroddiad yn gryno ac yn ystyrlon.
Mae cywirdeb yn hollbwysig, felly byddwch yn fanwl gywir bob tro. Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r
geiriau cywir. Mae eglurder yn hollbwysig. Peidiwch ag ysgrifennu ymadroddion neu frawddegau a allai
olygu mwy nag un peth. I osgoi hyn rhaid i chi wybod yn union beth rydych am ei ddweud. Rhaid i chi
wybod yn union yr wybodaeth rydych am ei chyfleu.
Pethau eraill pwysig i’w cofio.
Cadwch frawddegau’n fyr ac yn syml. Mae brawddegau hir cymhleth yn arafu’r darllenydd ac yn drysu
ac yn llesteirio dealltwriaeth. Mae’r un peth yn wir am baragraffau.
Mae sillafu gwael yn amharu ar eich gwaith ar unwaith a bydd yn rhwystro’r darllenydd. Defnyddiwch
eiriadur a gallwch hefyd wirio’r ddogfen derfynol drwy ddefnyddio gwiriwr sillafu ar eich cyfrifiadur
(Cofiwch, fodd bynnag, na fydd y geiriadur o reidrwydd yn cynnwys yr holl eiriau a ddefnyddiwch yn yr
adroddiad.)
3 Cyflwyniad
Rhaid i’ch adroddiad edrych yn dda yn ogystal â darllen yn dda. Mae penawdau a rhifau digonol yn
hwyluso dealltwriaeth y darllenydd o’r hyn rydych yn ei ddweud. Mae’r elfen hon o ysgrifennu
adroddiadau’n galw am yr un lefel o ofal ag wrth gyfansoddi’r testun. Peidiwch ag ofni defnyddio
pwyntiau bwled i gyflwyno dadleuon.
Mae cyflwyno ystadegau yn aml yn rhoi mwy o wybodaeth ac yn dal sylw’n well os yw’n weledol: er
enghraifft drwy ddefnyddio tablau neu siartiau cylch.
Mae cynllun yn bwysig. Dyma’r berthynas rhwng print a gofod ar y dudalen. Mae hyn yn berthnasol p’un
a yw wedi’i ysgrifennu â llaw neu wedi’i greu ar brosesydd geiriau. Mae tudalen lawn gydag ysgrifennu
di-dor yn edrych yn anneniadol ac yn gwneud y darllen yn anodd.
Sicrhewch bob tro bod:
•

lle digonol ar yr ymylon

•

naill ai bylchau dwbl neu 1.5 rhwng y llinellau

•

penawdau sy’n dal sylw ar y dudalen.

Ch Golygu cyn cyflwyno
Mae’n bwysig nid yn unig darllen y drafft cyfan drwyddo cyn ei gyflwyno ond hefyd golygu a mireinio’r
adroddiad. Mae’n hawdd wrth brosesu geiriau.
Wrth i chi ddarllen, marciwch y tudalennau lle bydd angen sylw yn nes ymlaen. Peidiwch ag aros i
ddelio gyda nhw nawr. Bydd angen i chi ymdeimlo â strwythur cyffredinol ac effaith yr adroddiad yn
gyntaf, felly rhaid i chi ei ddarllen yn ddi-dor y tro cyntaf. Rhowch eich hun yn esgidiau’r darllenydd a
byddwch yn hynod feirniadol o’r hyn rydych wedi’i ysgrifennu.
Mae prawf ddarllen yn hollbwysig. Faint bynnag o amser ac ymdrech a wnaed wrth ysgrifennu’r
adroddiad, ni chyflawnir y canlyniad a ddymunir heb ofalu’n ddigonol am brawfddarllen. Mae adroddiad
wedi’i deipio’n wael, yn llawn gwallau ac anghysondebau cynllun, yn cael effaith niweidiol, beth
bynnag fo ansawdd y cynnwys.
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a
b

Rhaid gwirio’r adroddiad yn fanwl iawn am wallau gramadeg a sillafu.
Gofynnwch i’ch hunan a allech fod wedi mynegi eich hunan yn well. Os felly, newidiwch y frawddeg
neu’r paragraff.
c Penderfynwch ai strwythur prif gorff yr adroddiad yw’r un mwyaf addas ar gyfer cyflwyno eich
deunydd, eich syniadau a’ch dadleuon.
ch Ydy pob paragraff wedi’i strwythuro’n dda? Sicrhewch fod pob syniad neu ddarn o wybodaeth mewn
paragraff ar wahân.
d Ydy’r holl gyfeiriadau yn y testun wedi’u cynnwys yn y llyfryddiaeth gyda manylion ffurfiol llawn?
dd Ydy’r adroddiad yn cyflawni’r nodau a’r amcanion asesu a bennwyd?
e Ydy eich dadl yn dal dŵr ac yn hawdd ei ddilyn?
f Ydy eich casgliad yn ychwanegu grym i’ch dadl?
ff Ydy eich crynodeb gweithredol yn cyfleu pwyntiau allweddol yr adroddiad?
f Yn olaf, aseswch gynllun a golwg gyffredinol y ddogfen.
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Atodiad F: Sesiwn Gyflwyno
Cyflwyniad
Nod y sesiwn gyflwyno hon yw eich cyflwyno i rai o’r geiriau y byddwch yn eu gweld yn aml yn y gridiau
asesu TAG a’r gweithgareddau a roddir i chi. Mae hefyd yn ymarferiad adeiladu tîm, gan y byddwch yn
gweithio gydag aelodau eraill o’ch cwrs i drafod y canlyniadau a chynhyrchu siart atebion derfynol, y
byddwch chi fel tîm yn ei drafod gyda’ch athro.

Tasg
•

Gweithiwch mewn parau. Edrychwch ar y rhestr ganlynol o eiriau (berfau gweithredol) a
diffiniadau.
Chi sydd i benderfynu pa air sy’n mynd gyda pha ddiffiniad — rydych i’w paru nhw.
Yn y blwch nesaf at ddiffiniad rhowch y gair rydych chi’n credu sy’n cyd-fynd â’r diffiniad hwnnw.
Dim ond unwaith mae’r geiriau i’w rhoi mewn blwch a dim ond un gair sydd i’w ddewis ar gyfer pob
blwch. Mae’r diffiniad cyntaf wedi’i gwblhau i chi a’i baru gyda’r gair ‘esbonio’.
Dyma’r unig air i’w osod yn y blwch geiriau.
Mae taflen gymorth diffiniadau geiriadur ynghlwm wrth y gweithgaredd hwn i chi ei defnyddio. Mae
geiriaduron hefyd ar gael os bydd eu hangen.
Rhoddir 15-20 munud i chi gwblhau’r dasg hon.
•

Pan fyddwch wedi’i chwblhau fe’ch rhoddir mewn timau (yr athro sydd i benderfynu) lle
byddwch yn cymharu’ch atebion ac yn cynhyrchu siart ganlyniadau gyffredinol, yn unol â
phenderfyniad eich tîm.
Rhoddir 15-20 munud i chi gwblhau’r dasg hon.
•

Yn olaf bydd y timau’n trafod eu canlyniadau gyda’r athro ac yn derbyn yr atebion cywir oddi
wrth yr athro.
Bydd angen 15–20 munud i gyflawni hyn.
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Gweithgaredd
Berfau gweithredol (geiriau)
Nodi

Disgrifio

Gwerthuso

Cyfiawnhau

Esbonio

Gwerthuso’n feirniadol

Dadansoddi

Cymharu

Crynhoi

Cyferbynnu

Trafod

Ymchwilio/archwilio

Dehongli

Siart Canlyniadau (gan gynnwys diffiniadau):
Diffiniad

Berf weithredol

Rhoi rhesymau, dibenion a/neu’r weithdrefn ar gyfer/sut. Er
enghraifft ‘Pam gwnaethoch chi ddewis y dull hwnnw?’ neu ‘Sut
cyflawnwyd y weithdrefn honno?’ Byddai myfyriwr fel arfer yn
cyflwyno’r pwnc ac wedyn yn darparu manylion gan ddangos
dyfnder a hefyd ehangder gwybodaeth a/neu sgiliau am bwnc.
Archwilio’n fanwl, gan rannu’n elfennau cyfansoddiadol, a chan
nodi nodweddion a chyflawni tasgau, sy’n galluogi dehongli’r
canlyniadau a chyflwyno canfyddiadau.
Archwilio testun o bob ongl, heb lunio cysyniadau ymlaen llaw.
Nodi a dangos y nodweddion tebyg a’r gwahaniaethau, neu’r
manteision a’r anfanteision rhwng dau neu fwy o bethau. Yn
ogystal, gellid estyn hyn drwy gyfuno’r canfyddiadau mewn
disgrifiad.
Dethol, enwi a rhestru, yn ôl y galw, eitem(au) o wybodaeth a
roddwyd neu a gasglwyd gan y myfyriwr.
Egluro pam cymerwyd camau penodol oherwydd rhesymau
allweddol y bernid eu bod yn briodol ar y pryd.
Cyflwyno dwy ochr dadl, gan nodi’r prif bwyntiau. Gellid gwneud
hyn drwy drafodaeth grŵp neu yn ysgrifenedig.
Dangos y gwahaniaethau rhwng dau neu fwy o bethau.
Cyfuno holl brif bwyntiau testun.
Tynnu llun mewn geiriau, gan nodi’r nodweddion.
Cynnal adolygiad o weithgareddau/gwybodaeth a barnu a
gyflawnodd y canlyniadau’r hyn y cytunwyd/penderfynwyd arno ar y
cychwyn; dod â gwybodaeth at ei gilydd i ffurfio casgliad a chreu
diwygiadau ar gyfer gwelliannau o hyn.
Diffinio ystyr rhywbeth, trwy roi gwybodaeth ar ffurf y gellir ei
hadnabod.
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Copi’r athro (gan gynnwys yr atebion)
Siart canlyniadau (gan gynnwys diffiniadau):
Diffiniad

Berf weithredol

Rhoi rhesymau, dibenion a/neu’r weithdrefn ar gyfer/sut. Er
enghraifft ‘Pam gwnaethoch chi ddewis y dull hwnnw?’ neu
‘Sut cyflawnwyd y weithdrefn honno?’ Byddai myfyriwr fel
arfer yn cyflwyno’r pwnc ac wedyn yn darparu manylion gan
ddangos dyfnder a hefyd ehangder gwybodaeth a/neu sgiliau
am bwnc.

ESBONIO

Archwilio’n fanwl, gan rannu’n elfennau cyfansoddiadol, a
chan nodi nodweddion a chyflawni tasgau, sy’n galluogi
dehongli’r canlyniadau a chyflwyno canfyddiadau.

DADANSODDI

Archwilio testun o bob ongl, heb lunio cysyniadau ymlaen
llaw.

YMCHWILIO/ARCHWILIO

Nodi a dangos y nodweddion tebyg a’r gwahaniaethau, neu’r
manteision a’r anfanteision rhwng dau neu fwy o bethau. Yn
ogystal, gellid estyn hyn drwy gyfuno’r canfyddiadau mewn
disgrifiad.

CYMHARU

Dethol, enwi a rhestru, yn ôl y galw, eitem(au) o wybodaeth
a roddwyd neu a gasglwyd gan y myfyriwr.

NODI

Egluro pam cymerwyd camau penodol oherwydd rhesymau
allweddol y bernid eu bod yn briodol ar y pryd.
Cyflwyno dwy ochr dadl, gan nodi’r prif bwyntiau. Gellid
gwneud hyn drwy drafodaeth grŵp neu yn ysgrifenedig.
Dangos y gwahaniaethau rhwng dau neu fwy o bethau.

CYFIAWNHAU
TRAFOD
CYFERBYNNU

Cyfuno holl brif bwyntiau testun.

CRYNHOI

Tynnu llun mewn geiriau, gan nodi’r nodweddion.

DISGRIFIO

Cynnal adolygiad o weithgareddau/gwybodaeth a barnu a
gyflawnodd y canlyniadau’r hyn y cytunwyd/penderfynwyd
arno ar y cychwyn; dod â gwybodaeth at ei gilydd i ffurfio
casgliad a chreu diwygiadau ar gyfer gwelliannau o hyn.
Diffinio ystyr rhywbeth, trwy roi gwybodaeth ar ffurf y gellir
ei hadnabod.
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Taflen gymorth
Berf weithredol

Diffiniadau a geiriau cysylltiedig

Nodi

Sefydlu, pennu, enwi neu gysylltu â rhywbeth

Disgrifio

Rhoi disgrifiad manwl o rywbeth

Dehongli

Esbonio; egluro

Cyfiawnhau

Profi’n gywir; diheuro

Egluro

Eglurhau; dealladwy; cyfrif am

Gwerthuso

Darganfod neu farnu gwerth rhywbeth

Dadansoddi

Gwahanu’n elfennau neu gyfansoddion; archwilio’n feirniadol; pennu’r
cyfadrannau

Cymharu

Sylwi ar nodweddion tebyg a gwahanol

Cyferbynnu

Dangos y gwahaniaethau

Trafod

Cyfnewid barn ynghylch; dadlau

Crynhoi

Gwneud datganiad byr o brif bwyntiau rhywbeth

Ymchwilio/archwilio

Ymchwilio i; archwilio; ymchwilio drwy fynd drwy rywbeth
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Atodiad G: Astudiaethau achos
Cymerir yr astudiaethau achos hyn o bob uned, yn gynharach yn y ddogfen hon. Fe’u hatgynhyrchir yma
i’w gwneud yn haws eu lleoli a’u defnyddio.

Uned 1: Twf a datblygiad dynol
Astudiaeth achos 1
Mae Bruce yn wyth mis oed, ac mae’n tyfu ac yn datblygu o fewn y normau ar gyfer ei oed. Mae ganddo
chwaer hŷn sy’n 13 oed. Mae Hazel yn hoff iawn o’i brawd bach ac yn hoffi gofalu amdano. Mae hi’n
helpu i’w fwydo ac yn chwarae gydag ef. Mae ei rhieni, Bill ac Ann, sydd ill dau yn 34 oed, yn aml yn ei
chanmol ac yn dweud wrthi mor glyfar yw hi.
Angela yw mam-gu Bruce a Hazel. Mae hi’n 58 oed ac yn byw ar ei phen ei hun. Mae ganddi swydd
ddiddorol, ond mae hi’n llwyddo i weld Bruce a Hazel yn rheolaidd a hefyd i ymweld â’i ffrindiau
niferus.
Astudiaeth achos 2
Mae Betty yn 88 oed ac o’r farn ei bod mewn iechyd da. Mae’n berchen ar ei thŷ ei hun ac yn gwneud ei
holl siopa, coginio a glanhau ei hun. Mae’n disgrifio ei hun fel: ‘Hollol ffit: rwy bob amser wedi
mwynhau chwaraeon, beicio, a sglefrio a nofio a gymnasteg’. Mae hi’n dal i gerdded llawer ac yn nofio
unwaith yr wythnos gyda dosbarth nos. Mae hi hefyd wedi mynychu dosbarthiadau gwaith coed a
chrochenwaith. Nid yw ei chlyw cystal ag y byddai, ac mae ganddi gymorth clyw gan y GIG. Cafodd hi
hefyd gyfnod o olwg gwael cyn ei llawdriniaeth am gataractau, ond ers y llawdriniaeth mae ei hyder i
ddefnyddio’i chyfrifiadur wedi dychwelyd. Ei hunig gwyn ar hyn o bryd yw croen sy’n cosi, ond mae hi’n
dweud ei bod hi’n gallu ymdopi â hyn a’i bod hi’n ffodus mai dyna’r cyfan sy’n ei phoeni. Iddi hi, mae
iechyd yn golygu medru dal ati gyda’i gweithgareddau arferol. Athrawes oedd Betty, ac roedd hi’n
mwynhau gweithio gyda phlant. Dyw hi erioed wedi priodi, a mae hi’n dweud y buasai’n siwr o fod yn
rhy annibynnol. Mae hi’n amlwg yn cyfrifoldeb am ei bywyd ei hun.
Case study 3
Mae Neil yn 26 oed ac mae ei fam-gu, Elsie, yn 83 oed. Mae’r ddau ohonynt yn fodlon ac yn hapus ac
mae gan y ddau ohonynt lawer o ffrindiau da. Mae’r ddau ohonynt o’r farn eu bod yn iach. Mae gan Neil
swydd brysur fel cynorthwy-ydd gwerthiant, ond mae’n chwarae pêl-droed bob penwythnos ac yn
hyfforddi ddwywaith yr wythnos. Mae Elsie’n gallu gwneud ei holl waith tŷ a’i siopa ei hun. Mae hi’n
mynd i’r bingo bob wythnos gyda’i ffrindiau.
Mae tad Neil, Ed, yn 51 oed a thros bwysau. Mae’n gweithio oriau hir fel gyrrwr lori ac yn aml yn
gweithio goramser i ennill arian ychwanegol. Mae’n smygu dros 20 o sigarets y dydd ac nid yw’n gwneud
unrhyw ymarfer corff. Yn ddiweddar, mae wedi teimlo’n anhwylus ac wedi cael poen yn ei frest. Aeth i
weld ei feddyg a ddywedodd wrtho fod ganddo bwysedd gwaed uchel ac y dylai ystyried newid ei ffordd
o fyw. Nid yw Ed yn gweld unrhyw beth o’i le gyda’i ffordd o fyw ar hyn o bryd, ar wahân i’r ffaith yr
hoffai smygu llai.
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Uned 2: Cyfathrebu a gwerthoedd
Astudiaeth achos 1
Gillian works as a carer in a home for people in later adulthood.
An older woman has just come to live there and she goes to see her for the first time in the morning to
help her to wash, dress and have her breakfast.
The woman is clearly upset. She is Asian and English is not her first language, and it is not spoken at
home. She appears to be trying to tell Gillian that she doesn’t want to be in the home but that her
family has forced her to leave her own home. They have told her she is too old to be on her own and
that she is being a nuisance.
The woman then tells you that she doesn’t want you to tell anybody.
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Uned 3: Amgylcheddau gofal cadarnhaol
Astudiaeth achos 1
Juan has moved to the Uneded Kingdom from Portugal with his wife and two young children. They have
found local rented accommodation and Juan has started work in a local meat factory. He would like to
get his children enrolled in a local school but his English is not very good and he is having difficulty
finding information about the schools in the area.
Astudiaeth achos 2
Martha is 83 years of age and, until recently, lived on her own. A few months ago she fell and fractured
her left hip. Both Martha and her family would like her to move into a nearby residential home but are
unable to do so as the residential home is full and she will have to wait until accommodation becomes
available.
Astudiaeth achos 3
Alfred is 53 years of age and has suffered a stroke. He has lost the use of his left arm and leg and has
become very aggressive. He has difficulty accepting his disability and is refusing any help from either
his family or other professionals.
Astudiaeth achos 4
Lisa is 21 years of age and uses a wheelchair and has just completed her degree in psychology. She has
thoroughly enjoyed university life and has made many new friends. Lisa and her best friends, Aimee and
Hannah decided to celebrate the end of their university life with a big party in a local nightclub. When
they arrived they realised that the disco was on the second floor and there was no lift or other form of
access to allow Lisa to the dance floor. They left rather down hearted.
Astudiaeth achos 5
Oakdene is a large residential and nursing home. It has been open for six years. There are currently 48
residents living permanently in Oakdene. The manager of the home is a very busy man and has little
time to listen to either his staff or the residents’ concerns.
The staff at Oakdene try very hard to provide good care but are poorly trained and poorly equipped. An
enghraifft of this occurred a few weeks ago when one resident slipped and fell on some water in the
bathroom. The incident was not reported or written into the accident report book. In addition to this
staff can be frequently overheard talking about residents behind their backs. Some residents are getting
very frustrated and annoyed at being ignored all the time.
Astudiaeth achos 6
The Willows nursing and residential home opened six months ago. It is owned and managed by Mrs Potts
who is an ex-nurse. Willows is extremely well organised and run. Each resident has been assigned a key
worker and a care plan is developed for each resident. In addition the resident’s forum can bring issues
to the staff and have them addressed. The staff of Willows are well trained and many of the care
assistants are currently completing their NVQ Level 2 or 3 qualification. In addition, Mrs Potts takes the
opportunedy to provide training for staff herself.
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Uned 4: Agweddau cymdeithasol a dewisiadau ffordd o fyw
Astudiaeth achos 1
Peter and Aziz attend a new day centre for young adults with disabilities. At the centre there are staff
and clients from over 10 different cultural groups including people from Islamic cultures, Sikhs, Hindus,
Jews, Rastafarians and Somalian refugees. The centre is normally open from 10am to 3.30pm. Most of
the clients have limited mobility and some use a wheelchair at the centre. Aziz and Paul would like to
organise a client’s group to represent user’s views.

Uned 5: Gweithgareddau ar gyfer iechyd a lles
Astudiaeth achos 1
Some of the residents in a home for older people want to go and see a film at the local cinema.
One of them is in a wheelchair, two have hearing aids and another is sometimes confused and likely to
wander. Most of them need a stick to help them to walk.
The cinema is in the nearby town about two miles away.
A ‘spokesperson’ for this group of residents comes and asks you if you will take them to see this film
including doing all the planning and organising.
The group of students is divided into two groups and each group plans, organises and implements this
outing in a role play for the other group.
All aspects of the gweithgaredd are undertaken from considering the benefits to the service users, all
aspects of planning, organising, implementing and then, later, evaluating the gweithgaredd.

Uned 6: Iechyd cyhoeddus
Astudiaeth achos 1
Your local borough council has developed a ‘Green Policy’ for your neighbourhood. Unfortunately, most
of the local residents do not follow the policy and continue to fill their dustbins with recyclable
materials. There have also been several issues with food poisoning in the town that have been linked to
three fast-food outlets and two restaurants.
In addition to these problems, the council has had a national building company constantly applying for
planning permission to build on their green belt areas. They are anxious to demonstrate to the local
population that this will not be allowed to happen because of their policies on land usage.
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Uned 7: Diwallu anghenion unigol
Astudiaeth achos 1
Mae Kevin yn 10 oed ac yn byw gyda’i fam a’i dad. Mae syndrom Down’s ar Kevin, a hefyd mae ganddo
awtistiaeth ysgafn. Mae’n dibynnu’n fawr iawn ar ei fam, a roddodd y gorau i’w gwaith pan gafodd ei
enw. Ychydig iawn y gall Kevin ei wneud drosto’i hun ac mae angen cymorth arni gyda bwyta a mynd i’r
toiled. Mae ganddo allu meddyliol plentyn cyn ysgol. Mae ymddygiad Kevin wedi mynd yn ymosodol iawn
yn ddiweddar. Roedd ei dad a’i fam yn methu ei reoli ac yn cael y sefyllfa’n anodd iawn ymdopi â hi.
Rhoddodd hyn lawer o straen ar eu perthynas. Yn y pen draw bu iddynt gysylltu â’u meddyg teulu ac
esbonio bod angen cymorth a seibiant arnynt yn rheolaidd. Cyfeiriodd eu meddyg teulu nhw at y
gwasanaethau cymdeithasol am fwy o gefnogaeth broffesiynol.

Uned 8: Hybu iechyd a lles
Astudiaeth achos 1
Mae Ayesha wedi bod ar ymweliad addysgol â meithrinfa leol sawl tro ac maen nhw wedi gofyn iddi
helpu gyda’r plant cyn ysgol yn ystod yr haf pan fydd sawl aelod o staff ar wyliau. Mae sawl plentyn
newydd wedi ymuno â’r feithrinfa gan fod eu rhieni’n dal i weithio yn ystod y gwyliau.
Mae Ayesha wedi nodi bod llawer o’r plant cyn ysgol hŷn sy’n mynd i’r toiled ar eu pennau eu hunain yn
aml yn methu golchi eu dwylo oni bai eu bod yn cael eu hatgoffa’n barhaus, neu’n gwneud y dasg yn
arwynebol drwy beidio â defnyddio sebon a gadael i ychydig ddiferion o ddŵr syrthio ar eu dwylo.
Ar ôl sôn am hyn wrth y staff eraill, dysgodd nid yn unig fod y feithrinfa wedi cael ei chau am sawl
wythnos, ddwy flynedd yn ôl, oherwydd math heintus o ddolur rhydd, ond bod diffyg golchi dwylo’n
broblem oedd yn digwydd yn gyson.
Yn ddiweddarach yr wythnos honno, trafododd Ayesha’r broblem gyda’i goruchwyliwr a sôn hefyd y
byddai ganddi ymgyrch hybu iechyd graddfa fach i’w chynllunio yn y dyfodol agos. Nid ymddangosai fod
unrhyw wrthwynebiad iddi hybu golchi dwylo ar ôl bod i’r toiled.
Creodd Ayesha ffurflen ganiatâd a’i theipio er mwyn i ofalwyr a rhieni ei llofnodi a’u sicrhau y byddai
cyfrinachedd yn cael ei gynnal. Hefyd dyluniodd daflen fach yn esbonio diben ei hymgyrch yn gryno.
Gan ei bod yn gyfrifol am yr ymgyrch ar ei phen ei hun, penderfynodd gyfyngu nifer y cyfranogwyr i
chwech o’r plant diweddaraf i ddod i’r feithrinfa. Ni chafodd unrhyw drafferth yn sicrhau caniatâd a
mynegodd rhai rhieni nad oeddent wedi’u cynnwys awydd i’w plant hwythau fod yn rhan o’r ymgyrch.
Gyda gofalwr arall yn gweithredu fel tyst, casglodd Ayesha’r plant ifanc ynghyd ac esbonio’r ‘prosiect’
wrthynt mewn iaith syml. Roedd y plant yn frwd ac am i Ayesha ddod i’w gweld yn golchi eu dwylo ar
unwaith! Gwnaeth hynny, gan nad oedd am leihau eu brwdfrydedd ac yna esboniodd fod rhaid iddi fynd
i ffwrdd, siarad â’i hathro a chynllunio gweithgareddau ar gyfer dyddiad diweddarach.
Astudiaeth achos 2
Mae’r staff iechyd galwedigaethol mewn coleg lleol yn pryderu’n fawr bod nifer y myfyrwyr ag
anghenion arbennig a welwyd yn smygu y tu allan i ddrysau amrywiol adeiladau’r coleg fel petai wedi
cynyddu. Mabwysiadodd y coleg bolisi ‘Dim Smygu’ rai blynyddoedd yn ôl. Mae’r ddwy ystafell smygu
bob amser yn llawn ac mae’n ymddangos bod rhai myfyrwyr yn yr ystafelloedd smygu o hyd yn hytrach
na mynd i’w hastudiaethau. Mae cais i gynnal ymgyrch hybu iechyd cysylltiedig â smygu wedi cael
derbyniad da gan y corff llywodraethu ac yn awr mae angen i’r ymgyrch gael ei chynllunio, ei
gweithredu, ei dadansoddi a’i gwerthuso.
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Uned 9: Archwilio afiechyd
Astudiaeth achos 1
Mae Dr Patel yn gweithio mewn canolfan iechyd brysur. Mae llawer o’r cleifion sy’n dod i’w weld yn
dioddef peswch ac annwyd. Mae’n aml mor brysur fel nad yw’n cymryd amser i archwilio’r cleifion yn
drwyadl. Mae’n gwybod y bydd mwyafrif y cleifion yn fodlon os bydd yn rhagnodi moddion iddyn nhw.
Dros y blynyddoedd, mae wedi rhagnodi gwrthfioteg lawer tro, yn aml heb wirio’n gyntaf fod haint
bacteraidd gan y claf.
Mae’r meddygon eraill yn y ganolfan iechyd yn fwy trwyadl o ran gwirio a oes gan gleifion haint
bacteraidd cyn rhagnodi gwrthfioteg. Mae’r meddygon hyn yn dweud bod mwy o gleifion â heintiau
bacteraidd nawr nag erioed o’r blaen. Mae rheolwr y ganolfan iechyd yn pryderu am y nifer cynyddol o
gleifion â heintiau bacteraidd. Mae wedi gofyn i’r holl feddygon, yn enwedig Dr Patel, ragnodi cyn lleied
o wrthfioteg â phosib. Mae’r rheolwr yn pryderu y gallai afiechyd fod wedi datblygu sy’n medru
gwrthsefyll gwrthfioteg.
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Uned 12: Deall ymddygiad dynol
Astudiaeth achos
Pat was cared for by her grandmother Mrs F Pat’s father was killed in a car crash when she was 18
months old and her mother could not both look after her and provide for her financially. Pat’s mother
chose to continue in paid work and asked her mother Mrs F to look after Pat until she started school
and, after that, in out-of-school times.
Mrs F was fond of Pat and always had time to play with her. When Pat was five she began asking why
she had not got a Dad like her friends. Mrs F would not spend time answering these questions but would
simply say ‘he died when you were a baby’, and she would, from time to time, scowl at Pat for asking
questions that she, Mrs F, found emotionally difficult to answer. Pat loved Mrs F but was beginning to
think that there was a ‘secret’ about why Mrs F got so cross with her for asking about her father. Pat
was beginning to think it was something to do with her ‘being a baby’ that had caused him to die.
By the age of six Pat was spending a lot of time by herself in the garden playing with her toys, but
would often, then, run indoors searching for Mrs F and when she found her would cuddle her.
When Pat was six and a half years old Mrs F was suddenly taken ill with breast cancer and was rushed
into hospital. Pats mother had to make arrangements, quickly, to take leave from work so that she
could care for Pat and also visit her mother in hospital. Pat’s mother found this very tiring emotionally
and physically, and she could not give Pat the attention that Mrs F had been able to do previously. She
sometimes, in fact, was quite sharp with Pat when she wanted attention.
Mrs F died two months later having never left hospital. Pat had only visited Mrs F once because her
mother did not think that the other hospital patients would want a ‘young kid running about the ward’.
Pat was not allowed to attend the funeral because her mother thought she was too young.
In her teens Pat had several very short-lived sexual relationships with boys. She did not feel good about
herself when these relationships ended. In some way she blamed herself and with each new relationship
she determined that she would try harder than before to make the new boy like her, but it never
happened.
Then she met Andy and their relationship lasted almost a year until she became pregnant and Andy left
her. She intended to keep the baby but had a miscarriage at 3 months. Shortly after that she began to
self-harm — at first she cut her arms once or twice and did not cause herself serious damage. Over time
however, she began to cut her arms on a regular basis and caused permanent scarring.
She kept the self-harming a secret but felt worse and worse about what she was doing to herself,
realising it was becoming serious. When she was nineteen she had become so depressed and full of selfloathing that she attempted suicide. She was found by her mother and taken to hospital. It was then
that people became aware of the fact that she was self-harming and was given psychological help and
counselling.
Over time, the help that Pat received began to make a significant difference and the professionals that
are currently taking care of Pat feel positive about her future.
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Atodiad H: Arweiniad asesu
Mae’r gridiau hyn yn atgynhyrchu’r wybodaeth canllawiau asesu o’r fanyleb TAG mewn Iechyd a gofal
cymdeithasol. Fe’i harddangosir yma mewn ffurf hawdd ei ddarllen, er mwyn helpu canolfannau i farcio
gwaith portffolio’r myfyriwr.
Ar gyfer pob uned rhoddir y canllawiau asesu yn yr un fformat â’r meini prawf asesu o’r fanyleb. Nid oes
dim o’r deunydd hwn yn wahanol i’r fanyleb, mae wedi cael ei ad-drefnu i hwyluso’r gwaith o farcio’r
portffolios i’r canolfannau. Mae angen i ganolfannau farcio’r gwaith portffolio yn erbyn y meini prawf
asesu, a defnyddio’r canllaw asesu ar gyfer rhagor o wybodaeth i helpu gyda hyn.
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314

(AA1)

(a)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos bod ganddo/ganddi lefel
uchel o wybodaeth a dealltwriaeth o
gyfathrebu a throsglwyddo gwerthoedd.
Byddant yn darparu tystiolaeth foddhaol a
chymariaethau o ran eu defnydd, ar hyd yr
adroddiad. Bydd eu hadroddiad yn defnyddio
geirfa arbenigol gywir ym mron pob sefyllfa.
Bydd yn gywir, ac fel arfer wedi’i esbonio’n
dda. Dim ond o bryd i’w gilydd y bydd angen
cefnogaeth ar y dysgwr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos bod ganddo/ganddi lefel
uchel iawn o wybodaeth a dealltwriaeth o
gyfathrebu a throsglwyddo gwerthoedd.
Byddant yn darparu digonedd o dystiolaeth a
chymariaethau o ran defnydd ar hyd yr
adroddiad. Bydd eu hadroddiad yn defnyddio
geirfa arbenigol gywir ym mhob sefyllfa.
Mae’n gywir ac yn cael ei esbonio’n dda iawn.
Mae’r dysgwr yn gweithio’n annibynnol, heb
fod angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos bod ganddo/ganddi lefel
foddhaol o wybodaeth a dealltwriaeth o
gyfathrebu a throsglwyddo gwerthoedd.
Byddant yn rhoi tair enghraifft o’u defnydd, a
esbonnir yn gryno. Bydd eu hadroddiad yn
defnyddio geirfa arbenigol gywir, ond nid mor
aml â phosib. Mae’n gywir, ond nid yw’n cael
ei esbonio’n dda. Bydd angen arweiniad
cyfyngedig ar y dysgwr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos bod ganddo/ganddi
wybodaeth a dealltwriaeth glir o gyfathrebu a
throsglwyddo gwerthoedd. Byddant yn rhoi
tair neu bedair enghraifft o’u defnydd, a
esbonnir yn dda. Bydd eu hadroddiad yn
defnyddio geirfa arbenigol gywir, ar hyd y
rhan fwyaf o’r adroddiad. Mae’n gywir ac yn
cynnwys peth esboniad, ond nid yw’n cael ei
esbonio’n llawn. Ychydig iawn o arweiniad
bydd ei angen ar y dysgwr i gwblhau’r gwaith.
(11–15)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos bod ganddo/ganddi
wybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol iawn o
gyfathrebu a throsglwyddo gwerthoedd.
Byddant yn rhoi un enghraifft o’u defnydd, a
bydd eu hadroddiad yn gwneud defnydd
cyfyngedig iawn o eirfa arbenigol. Bydd yr
adroddiad yn aml heb fod yn gywir, a bydd
llawer o fylchau. Ni fydd y dysgwr yn cynnig
esboniadau a bydd angen cryn arweiniad
arno/arni i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos bod ganddo/ganddi
wybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o
gyfathrebu a throsglwyddo gwerthoedd.
Byddant yn rhoi un neu ddwy enghraifft o’u
defnydd, a bydd defnydd cyfyngedig o eirfa
arbenigol yn eu hadroddiad. Ni fydd yr
adroddiad bob amser yn gywir a bydd rhai
bylchau. Ychydig o esboniadau a gynigir gan y
dysgwr, a bydd angen peth arweiniad
arno/arni i gwblhau’r gwaith.
(0–10)
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(16–20)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

Uned 2: Cyfathrebu a gwerthoedd

Gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau

(AA2)

(b)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos defnydd da o ystod o sgiliau
cyfathrebu a throsglwyddo. Bydd yr adroddiad
yn dangos lefel uchel o gymhwyso
gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn y
gweithle. Dylent gwblhau dau ryngweithiad ac
egluro’r gwahaniaethau rhyngddynt. Bydd yr
adroddiad yn defnyddio geirfa arbenigol
gywir, ym mron pob sefyllfa. Mae’n gywir, ac
fel arfer wedi’i esbonio’n dda. Dim ond
cefnogaeth achlysurol y bydd ei angen ar y
dysgwr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos defnydd rhagorol o ystod o
sgiliau cyfathrebu a throsglwyddo. Bydd yr
adroddiad yn dangos lefel uchel iawn o
gymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau
yn y gweithle. Dylent gwblhau dau
ryngweithiad ac egluro’r gwahaniaethau
rhyngddynt yn llawn. Bydd yr adroddiad yn
defnyddio geirfa arbenigol gywir, ym mhob
sefyllfa. Mae’n gywir ac wedi’i esbonio’n dda
iawn. Bydd y dysgwyr yn gweithio’n
annibynnol, heb angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos defnydd boddhaol o ystod o
sgiliau cyfathrebu a throsglwyddo. Bydd yr
adroddiad yn dangos gallu boddhaol i
gymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a
sgiliau yn y gweithle, ond yn aml nid esbonnir
hyn yn llawn. Bydd angen arweiniad
cyfyngedig arnynt i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos defnydd da o ystod o sgiliau
cyfathrebu a throsglwyddo. Bydd yr adroddiad
yn dangos gallu da i gymhwyso gwybodaeth,
dealltwriaeth a sgiliau yn y gweithle, a chaiff
hyn ei esbonio’n ddigonol, er nad yn llawn.
Bydd angen arweiniad cyfyngedig iawn arnynt
i gwblhau’r gwaith.

(10–14)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos gallu sylfaenol iawn i
gymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau
yn y gweithle. Bydd yr adroddiad yn
ddisgrifiadol heb esboniadau. Bydd defnydd
cyfyngedig iawn o eirfa arbenigol, a bydd yr
adroddiad yn aml yn anghywir, ac yn cynnwys
llawer o fylchau. Bydd angen cryn arweiniad
ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos gallu sylfaenol i gymhwyso
gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn y
gweithle. Bydd yr adroddiad yn ddisgrifiadol
heb lawer o esboniadau. Bydd defnydd
cyfyngedig o eirfa arbenigol, a bydd yr
adroddiad yn aml yn anghywir, ac yn cynnwys
rhai bylchau. Bydd angen peth arweiniad ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.

(0–9)
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(15–18)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1
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Ymchwilio a dadansoddi

(AA3)

(c)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
myfyrwyr ddangos sgiliau da iawn wrth ddod o
hyd i wybodaeth drwy eu dulliau eu hunain, o
dair ffynhonnell o fathau gwahanol o leiaf.
Bydd yr wybodaeth yn berthnasol ac yn
helaeth a cheir dadansoddiad manwl, a fydd
yn ymdrin â rhai materion a phroblemau sy’n
ymwneud â’r gweithle. Bydd dysgwyr yn
derbyn cefnogaeth achlysurol yn unig.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddangos sgiliau ardderchog wrth
ddod o hyd i wybodaeth drwy eu dulliau eu
hunain, o bedair ffynhonnell o fath wahanol o
leiaf. Bydd yr wybodaeth yn berthnasol ac yn
helaeth a cheir dadansoddiad manwl a da, a
fydd yn ymdrin â llawer o faterion a
phroblemau sy’n ymwneud â’r gweithle. Bydd
dysgwyr yn gweithio’n annibynnol, heb angen
cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos sgiliau boddhaol wrth ddod o
hyd i wybodaeth, a dynnir o dair ffynhonnell.
Bydd o leiaf un ffynhonnell yn dangos sgiliau
ymchwilio annibynnol. Bydd yr wybodaeth yn
berthnasol ac yn ddigonol, a cheir
dadansoddiad cryno, ond gallai fod diffyg
manylion. Bydd dysgwyr yn derbyn arweiniad
cyfyngedig.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos sgiliau da wrth ddod o hyd i
wybodaeth, a dynnir o dair neu bedair
ffynhonnell. Bydd un neu ddwy ffynhonnell yn
dangos sgiliau ymchwilio annibynnol. Bydd yr
wybodaeth yn berthnasol ac yn ddigonol, a
cheir dadansoddiad, ond gallai fod diffyg
manylion. Bydd dysgwyr yn derbyn arweiniad
cyfyngedig iawn.
(6–8)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos sgiliau sylfaenol iawn wrth
ddod o hyd i wybodaeth, gan ddefnyddio un
ffynhonnell yn unig. Bydd yr wybodaeth yn
gyfyngedig iawn, ac anaml y bydd yn
berthnasol. Ni ddadansoddir materion a
phroblemau sy’n ymwneud â’r gweithle. Bydd
angen cryn arweiniad ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos sgiliau sylfaenol wrth ddod o
hyd i wybodaeth, gan ddefnyddio un neu ddwy
ffynhonnell. Bydd yr wybodaeth yn gyfyngedig
a heb fod yn berthnasol bob tro. Prin yw’r
dadansoddi o faterion a phroblemau sy’n
ymwneud â’r gweithle. Bydd angen peth
arweiniad ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.

(0–5)
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(9–11)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

(AA4)

(ch)

60

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddangos sgiliau gwerthuso boddhaol
a dod i gasgliadau byr ond rhesymedig. Bydd
angen arweiniad cyfyngedig ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddangos sgiliau gwerthuso da a dod i
gasgliadau rhesymedig, ar sail tystiolaeth.
Bydd angen arweiniad cyfyngedig iawn ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.

(6–8)

Cyfanswm y marciau

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddisgrifio nifer cyfyngedig o
gryfderau a gwendidau (un neu ddau o
gryfderau a gwendidau). Cynigir crynodeb byr
a bydd angen cryn arweiniad ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddisgrifio nifer rhesymol o gryfderau
a gwendidau (tri neu bedwar o gryfderau a
gwendidau). Cynigir crynodeb a bydd angen
peth arweiniad ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
(0–5)
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Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddangos sgiliau gwerthuso da iawn a
dod i gasgliadau rhesymedig da, gyda rhai
manylion. Dim ond cefnogaeth achlysurol y
bydd ei hangen ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddangos sgiliau gwerthuso gwych a
dod i gasgliadau rhesymedig da a manwl. Bydd
dysgwyr yn gweithio’n annibynnol heb angen
cefnogaeth.
(9–11)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

Am ragor o wybodaeth gweler y fanyleb: Atodiad Ch: Disgrifiadau perfformiad am ddisgrifiadau o’r AAau, a Cymhwyso’r Bandiau marciau yn yr adran
Gwybodaeth Asesu am ddisgrifiadau o swm yr arweiniad a ganiateir.

Gwerthuso

318

(AA1)

(a)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos lefel dda iawn o wybodaeth
a dealltwriaeth o hawliau defnyddwyr
gwasanaeth. Bydd dysgwyr yn medru
esbonio’n glir bwysigrwydd y sylfaen
gwerthoedd, a dangos dealltwriaeth glir o
hyn. Bydd yr adroddiad yn gywir at ei gilydd
ac fel arfer wedi’i esbonio’n glir. Dim ond
cefnogaeth achlysurol bydd ei hangen ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos lefel uchel o wybodaeth a
dealltwriaeth o hawliau defnyddwyr
gwasanaeth. Gall dysgwyr esbonio’n glir
bwysigrwydd y sylfaen gwerthoedd, a dangos
dealltwriaeth ragorol o hyn. Bydd yr
adroddiad yn gywir ac wedi’i esbonio’n dda.
Bydd dysgwyr yn gweithio’n annibynnol heb
angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos lefel foddhaol o wybodaeth
a dealltwriaeth o hawliau defnyddwyr
gwasanaeth. Byddant yn nodi ac yn darparu
disgrifiadau boddhaol o rai agweddau ar y
sylfaen gwerthoedd. Bydd yr adroddiad yn
gywir at ei gilydd ond yn cynnwys llawer o
fylchau. Ychydig o esboniadau a gynigir gan y
dysgwyr a bydd angen arweiniad arnynt i
gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
glir o hawliau defnyddwyr gwasanaeth.
Byddant yn nodi ac yn darparu disgrifiadau
clir o rai agweddau ar sylfaen gwerthoedd.
Bydd yr adroddiad yn gywir ond yn cynnwys
llawer o fylchau. Bydd dysgwyr yn cynnig rhai
esboniadau a bydd angen arweiniad
cyfyngedig arnynt i gwblhau’r gwaith.

(11–15)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos lefel isel iawn o wybodaeth a
dealltwriaeth o hawliau defnyddwyr
gwasanaeth. Byddant yn nodi ac yn darparu
disgrifiad sylfaenol o un agwedd ar sylfaen
gwerthoedd. Bydd yr adroddiad yn aml yn
anghywir ac yn cynnwys llawer o fylchau. Nid
yw’r dysgwyr yn cynnwys esboniadau a bydd
angen cryn arweiniad arnynt i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
sylfaenol o hawliau defnyddwyr gwasanaeth.
Byddant yn nodi ac yn darparu disgrifiadau
sylfaenol o un neu ddwy agwedd ar sylfaen
gwerthoedd. Ni fydd yr adroddiad bob amser
yn gywir a bydd rhai bylchau. Prin yw’r
esboniadau a gynigir gan y dysgwyr a bydd
angen peth arweiniad arnynt i gwblhau’r
gwaith.
(0–10)
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(16–20)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

Uned 3: Amgylcheddau gofal cadarnhaol

Gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau

(AA2)

(b)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos lefel dda iawn o wybodaeth
a dealltwriaeth o hawliau defnyddwyr
gwasanaeth. Gall dysgwyr esbonio’n glir
bwysigrwydd y sylfaen gwerthoedd, a dangos
dealltwriaeth glir o hyn. Bydd yr adroddiad yn
gywir at ei gilydd ac fel arfer wedi’i esbonio’n
dda. Dim ond cefnogaeth achlysurol bydd ei
hangen ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos lefel uchel o wybodaeth a
dealltwriaeth o hawliau defnyddwyr
gwasanaeth. Gall dysgwyr esbonio
pwysigrwydd y sylfaen gwerthoedd yn glir, a
dangos dealltwriaeth ragorol o hyn. Bydd yr
adroddiad yn gywir ac wedi’i esbonio’n dda.
Bydd dysgwyr yn gweithio’n annibynnol heb
angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr
yn dangos gallu boddhaol i gymhwyso
gwybodaeth a dealltwriaeth o rwystrau posib i
fynediad. Byddant yn medru rhestru a darparu
dau ddisgrifiad boddhaol o’r rhwystrau a’u
heffeithiau. Rhoddant ddisgrifiadau o sut
cymhwysir hyn i hybu amgylcheddau gofal
cadarnhaol. Bydd angen arweiniad cyfyngedig
arnynt i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd dysgwyr
yn dangos gallu clir i gymhwyso gwybodaeth a
dealltwriaeth o rwystrau posib i fynediad.
Byddant yn medru rhestru a darparu dau neu
dri disgrifiad clir o’r rhwystrau a’u
heffeithiau. Rhoddant ddisgrifiadau da o sut
cymhwysir hyn i hybu amgylcheddau gofal
cadarnhaol. Bydd angen arweiniad cyfyngedig
iawn arnynt i gwblhau’r gwaith.
(10–14)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos gallu sylfaenol iawn i gymhwyso
gwybodaeth a dealltwriaeth o rwystrau posib i
fynediad. Byddant yn medru rhestru a darparu
dau ddisgrifiad sylfaenol iawn o’r rhwystrau
a’u heffeithiau. Rhoddant ddisgrifiadau byr o
sut cymhwysir hyn i hybu amgylcheddau gofal
cadarnhaol. Bydd angen cryn arweiniad arnynt
i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd dysgwyr
yn dangos gallu sylfaenol i gymhwyso
gwybodaeth a dealltwriaeth o rwystrau posib i
fynediad. Byddant yn medru rhestru a darparu
dau neu dri disgrifiad sylfaenol o’r rhwystrau
a’u heffeithiau. Rhoddant ddisgrifiadau o sut
cymhwysir hyn i hybu amgylcheddau gofal
cadarnhaol. Bydd angen peth arweiniad arnynt
i gwblhau’r gwaith.
(0–9)

319

(15–18)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1
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Ymchwilio a dadansoddi

(AA3)

(c)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos lefel dda iawn o allu i
ymchwilio a dadansoddi tri ffactor sy’n
dylanwadu ar greu amgylchedd gofal
cadarnhaol. Byddant yn nodi tri modd y mae
polisi ac arfer yn helpu sefydliadau i hybu
amgylchedd mwy cadarnhaol. Dim ond
arweiniad achlysurol bydd ei angen ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gallu ardderchog i ymchwilio
a dadansoddi pedwar ffactor sy’n dylanwadu
ar greu amgylchedd gofal cadarnhaol. Byddant
yn nodi pedwar modd y mae polisi ac arfer yn
helpu sefydliadau i hybu amgylchedd mwy
cadarnhaol. Bydd dysgwyr yn gweithio’n
annibynnol heb angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos lefel foddhaol o allu i
ymchwilio a dadansoddi dau ffactor sy’n
dylanwadu ar greu amgylchedd gofal
cadarnhaol. Byddant yn nodi dau fodd y mae
polisi ac arfer yn helpu sefydliadau i hybu
amgylchedd mwy cadarnhaol. Bydd angen
arweiniad cyfyngedig ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gallu clir i ymchwilio a
dadansoddi dau neu dri ffactor sy’n
dylanwadu ar greu amgylchedd gofal
cadarnhaol. Byddant yn nodi dau neu dri
modd y mae polisi ac arfer yn helpu
sefydliadau i hybu amgylchedd mwy
cadarnhaol. Bydd angen arweiniad cyfyngedig
iawn ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
(6–8)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gallu sylfaenol iawn i
ymchwilio a dadansoddi un ffactor sy’n
dylanwadu ar greu amgylchedd gofal
cadarnhaol. Byddant yn nodi un modd y mae
polisi ac arfer yn helpu sefydliadau i hybu
amgylchedd mwy cadarnhaol. Bydd angen cryn
arweiniad ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gallu sylfaenol i ymchwilio a
dadansoddi dau ffactor sy’n dylanwadu ar
greu amgylchedd gofal cadarnhaol. Byddant
yn nodi o leiaf dau fodd y mae polisi ac arfer
yn helpu sefydliadau i hybu amgylchedd mwy
cadarnhaol. Bydd angen peth arweiniad ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.

(0–5)
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(9–11)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

(AA4)

(ch)
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Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gallu boddhaol i werthuso
dau neu dri modd y mae deddfwriaeth yn
diogelu ac yn hybu hawliau defnyddwyr
gwasanaeth. Byddant yn medru disgrifio dau
neu dri chyfrifoldeb sydd gan sefydliadau o
dan ddeddfwriaeth berthnasol ar lefel
foddhaol. Bydd dysgwyr yn dangos
gwybodaeth foddhaol am y dulliau o wneud
iawn sydd ar agor i ddefnyddwyr gwasanaeth
drwy ddarparu esboniadau ar ddau neu dri
dull. Bydd angen arweiniad cyfyngedig ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gallu da i werthuso tri modd
y mae deddfwriaeth yn diogelu ac yn hybu
hawliau defnyddwyr gwasanaeth. Byddant yn
medru disgrifio tri chyfrifoldeb sydd gan
sefydliadau o dan ddeddfwriaeth berthnasol
ar lefel dda. Bydd dysgwyr yn dangos
gwybodaeth dda am y dulliau o wneud iawn
sydd ar agor i ddefnyddwyr gwasanaeth drwy
ddarparu esboniadau am dri dull. Bydd angen
arweiniad cyfyngedig iawn ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.
(6–8)

Cyfanswm y marciau

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gallu sylfaenol iawn i
werthuso un modd y mae deddfwriaeth yn
diogelu ac yn hybu hawliau defnyddwyr
gwasanaeth. Bydd dysgwyr yn medru nodi a
disgrifio un cyfrifoldeb sydd gan sefydliadau o
dan ddeddfwriaeth berthnasol ar lefel
sylfaenol iawn. Bydd dysgwyr yn dangos
gwybodaeth sylfaenol iawn am y dulliau o
wneud iawn sydd ar agor i ddefnyddwyr
gwasanaeth drwy nodi a disgrifio un dull yn
simplistig. Bydd angen cryn arweiniad ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gallu sylfaenol i werthuso
dau fodd y mae deddfwriaeth yn diogelu ac yn
hybu hawliau defnyddwyr gwasanaeth.
Byddant yn medru nodi a disgrifio dau
gyfrifoldeb sydd gan sefydliadau o dan
ddeddfwriaeth berthnasol ar lefel sylfaenol.
Bydd dysgwyr yn dangos gwybodaeth sylfaenol
am y dulliau o wneud iawn sydd ar agor i
ddefnyddwyr gwasanaeth drwy nodi a disgrifio
dau ddull. Bydd angen peth arweiniad ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
(0–5)
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Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gallu da iawn i werthuso tri
modd y mae deddfwriaeth yn diogelu ac yn
hybu hawliau defnyddwyr gwasanaeth. Bydd
dysgwyr yn medru disgrifio tri neu bedwar
cyfrifoldeb sydd gan sefydliadau o dan
ddeddfwriaeth berthnasol ar lefelau da iawn.
Bydd dysgwyr yn dangos gwybodaeth dda iawn
am y dulliau o wneud iawn sydd ar agor i
ddefnyddwyr gwasanaeth drwy ddarparu
esboniadau am dri neu bedwar dull. Dim ond
arweiniad achlysurol bydd ei angen ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gallu ardderchog i werthuso
pedwar modd y mae deddfwriaeth yn diogelu
ac yn hybu hawliau defnyddwyr gwasanaeth.
Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio pedwar
cyfrifoldeb sydd gan sefydliadau o dan
ddeddfwriaeth berthnasol ar lefel ardderchog.
Bydd dysgwyr yn dangos gwybodaeth wych am
y dulliau o wneud iawn sydd ar agor i
ddefnyddwyr gwasanaeth drwy ddarparu
esboniadau am bedwar dull. Bydd dysgwyr yn
gweithio’n annibynnol heb angen cefnogaeth.
(9–11)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

Am ragor o wybodaeth gweler y fanyleb: Atodiad Ch: Disgrifiadau perfformiad am ddisgrifiadau o’r AAau, a Cymhwyso’r Bandiau marciau yn yr adran
Gwybodaeth Asesu am ddisgrifiadau o swm yr arweiniad a ganiateir.

Gwerthuso
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(AA1)

(a)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos lefel uchel o wybodaeth a
dealltwriaeth o bedwar gweithgaredd.
Byddant yn rhoi pedair enghraifft o’r
gweithgareddau y buont yn eu hystyried, gan
roi rheswm a esboniwyd yn dda am eu dewis.
Bydd yr adroddiad yn defnyddio geirfa
arbenigol gywir, ym mron pob sefyllfa. Bydd
yn gywir, ac fel arfer wedi’i esbonio’n dda.
Dim ond cefnogaeth achlysurol y bydd ei
hangen ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos lefel uchel o wybodaeth a
dealltwriaeth o fwy na phedwar
gweithgaredd. Byddant yn rhoi mwy na
phedair enghraifft o’r gweithgareddau y buont
yn eu hystyried, gan roi rheswm a esbonnir yn
dda am eu dewis. Bydd yr adroddiad yn
defnyddio geirfa arbenigol gywir ym mhob
sefyllfa. Bydd yn gywir ac wedi’i esbonio’n
dda iawn. Bydd dysgwyr yn gweithio’n
annibynnol heb angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos lefel foddhaol o wybodaeth a
dealltwriaeth o dri gweithgaredd. Byddant yn
rhoi tair enghraifft o’r gweithgareddau y
buont yn eu hystyried, gan roi rheswm
boddhaol am eu dewis. Bydd yr adroddiad yn
defnyddio geirfa arbenigol gywir, ond nid mor
aml â phosib. Bydd yn gywir, ond heb ei
esbonio’n dda. Bydd angen arweiniad
cyfyngedig ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos lefel gywir o wybodaeth a
dealltwriaeth o bedwar gweithgaredd.
Byddant yn rhoi pedair enghraifft o’r
gweithgareddau y buont yn eu hystyried, gan
roi rheswm clir am eu dewis. Bydd yr
adroddiad yn defnyddio geirfa arbenigol gywir
y rhan fwyaf o’r amser. Bydd yn gywir ac yn
cynnwys peth esboniad, ond ni chaiff ei
esbonio’n llawn. Ychydig iawn o arweiniad y
bydd ei angen ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
(11–15)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
sylfaenol iawn o un neu ddau weithgaredd. Ni
fyddant yn rhoi ond un neu ddwy enghraifft
o’r gweithgareddau y buont yn eu hystyried,
gan roi rheswm byr iawn am eu dewis. Bydd yr
adroddiad yn gwneud defnydd cyfyngedig iawn
o eirfa arbenigol ac yn aml yn anghywir, gan
gynnwys llawer o fylchau. Ni fydd dysgwyr yn
cynnig esboniadau a bydd angen cryn
arweiniad arnynt i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
sylfaenol o ddau weithgaredd. Ni fyddant yn
rhoi ond dwy enghraifft o’r gweithgareddau y
buont yn eu hystyried, gan roi esboniad syml
iawn am eu dewis. Bydd yr adroddiad yn
cynnwys defnydd cyfyngedig iawn o eirfa
arbenigol, ni fydd bob amser yn gywir a bydd
rhai bylchau. Prin yw’r esboniadau a gynigir
gan ddysgwyr a bydd angen peth arweiniad
arnynt i gwblhau’r gwaith.
(0–10)
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Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

Uned 5: Gweithgareddau ar gyfer iechyd a lles

Gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau

(AA2)

(b)

(10–14)
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(15–18)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos gallu cywir, ac fel arfer
priodol, i gymhwyso gwybodaeth,
dealltwriaeth a sgiliau yn y gweithle. Byddant
yn esbonio pedwar o fanteision hyn i
ddefnyddwyr gwasanaeth. Bydd yr adroddiad
yn defnyddio geirfa arbenigol gywir ym mron
pob sefyllfa. Bydd yn gywir, ac fel arfer wedi’i
esbonio’n dda. Dim ond cefnogaeth achlysurol
bydd ei hangen ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos gallu cywir a phriodol i
gymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau
yn y gweithle. Byddant yn esbonio’n glir fwy
na phedwar o fanteision hyn i ddefnyddwyr
gwasanaeth. Bydd yr adroddiad yn defnyddio
geirfa arbenigol gywir ym mhob sefyllfa. Bydd
yn gywir ac wedi’i esbonio’n dda iawn. Bydd
dysgwyr yn gweithio’n annibynnol heb angen
cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos gallu boddhaol i gymhwyso
gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn y
gweithle. Bydd dysgwyr yn nodi tri o
fanteision hyn i ddefnyddwyr gwasanaeth, ac
yn cynnig esboniadau clir. Bydd yr adroddiad
yn defnyddio geirfa arbenigol gywir, ond nid
mor aml ag y gellid. Bydd yn gywir, ond heb
ei esbonio’n dda. Bydd angen arweiniad
cyfyngedig ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos gallu clir i gymhwyso
gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn y
gweithle. Byddant yn nodi tri neu bedwar o
fanteision hyn i ddefnyddwyr gwasanaeth, ac
yn cynnig esboniadau da. Bydd yr adroddiad
yn defnyddio geirfa arbenigol gywir bron bob
amser. Bydd yn gywir ac yn cynnwys peth
esboniad, ond ni fydd yn cael ei esbonio’n
llawn. Ychydig iawn o arweiniad bydd ei
angen ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos gallu sylfaenol iawn i
gymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau
yn y gweithle. Bydd dysgwyr yn nodi un neu
ddau o fanteision hyn i ddefnyddwyr
gwasanaeth, ond yn cynnig disgrifiadau yn
hytrach nag esboniadau. Bydd yr adroddiad yn
cynnwys defnydd cyfyngedig iawn o eirfa
arbenigol, ac yn aml ni fydd yn gywir. Ni fydd
dysgwyr yn cynnig esboniadau a bydd angen
cryn arweiniad arnynt i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos gallu sylfaenol i gymhwyso
gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn y
gweithle. Byddant yn nodi dau o fanteision
hyn i ddefnyddwyr gwasanaeth, ac yn cynnig
esboniadau syml. Bydd yr adroddiad yn
cynnwys defnydd cyfyngedig iawn o eirfa
arbenigol, a bydd yn aml yn anghywir. Prin
yw’r esboniadau a gynigir gan ddysgwyr a
bydd angen peth arweiniad arnynt i gwblhau’r
gwaith.
(0-9)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1
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Ymchwilio a dadansoddi

(AA3)

(c)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos sgiliau da iawn wrth gynllunio,
gweithredu a dadansoddi’r gweithgaredd.
Byddant yn dangos sgiliau da iawn wrth ddod o
hyd i wybodaeth drwy eu dulliau eu hunain, o
bedair ffynhonnell wahanol o leiaf. Bydd yr
wybodaeth yn berthnasol ac yn helaeth, a
cheir dadansoddiad manwl, a fydd yn cynnwys
rhai materion a phroblemau sy’n ymwneud â’r
gweithle. Dim ond cefnogaeth achlysurol bydd
dysgwyr yn ei derbyn.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos sgiliau da iawn wrth gynllunio,
gweithredu a dadansoddi’r gweithgaredd.
Byddant yn dangos sgiliau ardderchog wrth
ddod o hyd i wybodaeth drwy eu dulliau eu
hunain, o fwy na phedair ffynhonnell wahanol.
Bydd yr wybodaeth yn berthnasol ac yn
helaeth a bydd dadansoddiad da, manwl, a
fydd yn dadansoddi llawer o faterion a
phroblemau sy’n ymwneud â’r gweithle. Bydd
dysgwyr yn gweithio’n annibynnol heb angen
cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos sgiliau boddhaol wrth
gynllunio, gweithredu a dadansoddi’r
gweithgaredd. Byddant yn defnyddio tair
ffynhonnell o wybodaeth, a bydd yr
wybodaeth yn gyfyngedig, ond fel arfer yn
berthnasol. Caiff materion a phroblemau sy’n
ymwneud â’r gweithle, ond bydd diffyg
manylion. Bydd angen arweiniad cyfyngedig ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos sgiliau da wrth gynllunio,
gweithredu a dadansoddi’r gweithgaredd.
Byddant yn defnyddio pedair ffynhonnell o
wybodaeth, a bydd yr wybodaeth yn
gyfyngedig, ond fel arfer yn berthnasol.
Dadansoddir materion a phroblemau sy’n
ymwneud â’r gweithle, ond bydd diffyg
manylion. Bydd angen arweiniad cyfyngedig
iawn ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.

(6–8)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos sgiliau sylfaenol iawn wrth
gynllunio, gweithredu a dadansoddi’r
gweithgaredd. Ni fyddant yn defnyddio ond un
neu ddwy ffynhonnell o wybodaeth, a bydd yr
wybodaeth yn gyfyngedig ac yn aml yn
amherthnasol. Ni ddadansoddir materion a
phroblemau sy’n ymwneud â’r gweithle. Bydd
angen cryn arweiniad ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwr ddangos sgiliau sylfaenol wrth
gynllunio, gweithredu a dadansoddi’r
gweithgaredd. Ni fyddant ond yn defnyddio
dwy ffynhonnell wybodaeth, a bydd yr
wybodaeth yn gyfyngedig, ac weithiau’n
amherthnasol. Prin yw’r dadansoddiad o
faterion a phroblemau sy’n ymwneud â’r
gweithle. Bydd angen peth arweiniad ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.

(0–5)
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(9–11)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

(AA4)

(ch)

60

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddangos sgiliau gwerthuso
boddhaol. Rhoddir gwerthusiad o’r
gweithgaredd, a fydd yn nodi rhai o’r
manteision i’r cleient. Bydd dysgwyr yn dod i
gasgliadau boddhaol ar sail tystiolaeth, a
bydd angen arweiniad cyfyngedig arnynt i
gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddangos sgiliau gwerthuso da.
Rhoddir gwerthusiad o’r gweithgaredd, a
fydd yn nodi’r rhan fwyaf o’r manteision i’r
cleient. Bydd dysgwyr yn dod i gasgliadau
boddhaol ar sail tystiolaeth, a ddangosir yn y
casgliadau a esbonnir yn glir. Bydd angen
arweiniad cyfyngedig iawn ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.
(6–8)

Cyfanswm y marciau

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddisgrifio nifer cyfyngedig o
gryfderau a gwendidau (un neu ddau o
gryfderau a gwendidau) yn y gweithgaredd.
Cynigir crynodeb byr, yn nodi un neu ddau o’r
manteision i gleientiaid, ond ni chynigir dadl
gefnogol. Bydd angen cryn arweiniad ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddisgrifio nifer rhesymol o gryfderau
a gwendidau (tri neu bedwar o gryfderau a
gwendidau) yn y gweithgaredd. Cynigir
crynodeb byr yn nodi dau o’r manteision i’r
cleientiaid, ond ni chynigir dadl gefnogol.
Bydd angen peth arweiniad ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.
(0–5)
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Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddangos sgiliau gwerthuso da iawn.
Byddant yn gwerthuso’r gweithgaredd ac yn
trafod o leiaf pedwar o’r manteision i’r
cleient. Mae’r casgliadau wedi’u rhesymu’n
dda ac yn fanwl, ac ni fydd angen ond
cefnogaeth achlysurol i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddangos sgiliau gwerthuso gwych.
Byddant yn gwerthuso’r gweithgaredd ac yn
trafod mwy na phedwar o’r manteision i’r
cleient. Mae’r casgliadau’n glir, wedi’u
rhesymu’n dda ac yn fanwl, ac mae dysgwyr yn
gweithio’n annibynnol heb angen cefnogaeth.

(9–11)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

Am ragor o wybodaeth gweler y fanyleb: Atodiad Ch: Disgrifiadau perfformiad am ddisgrifiadau o’r AAau, a Cymhwyso’r Bandiau marciau yn yr adran
Gwybodaeth Asesu am ddisgrifiadau o swm yr arweiniad a ganiateir.

Gwerthuso

326

(AA1)

(a)

Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr yn
cynhyrchu disgrifiad byr a chyffredinol iawn,
gan ddefnyddio pwyntiau wedi’u rhestru neu
heb eu datblygu ynghylch naill ai’r mater
a/neu’r goblygiadau o ran iechyd cyhoeddus.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd dysgwyr
yn disgrifio’r mater a ddewiswyd yn llawnach
a byddant hefyd yn nodi ystod o effeithiau
posib sydd ganddo, neu y gallai fod ganddo, ar
iechyd cyhoeddus. Disgwylir i’r rhan hon o
adroddiad dysgwyr fod yn gyffredinol, yn
ddisgrifiadol o ran cynnwys ac yn fyr. Ychydig
ddealltwriaeth a ddangosir o sut mae
ffactorau cymdeithasol, amgylcheddol neu
ffordd o fyw yn cael effaith negyddol ar
iechyd cyhoeddus.
(0–10)

(16–20)

Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr yn
dangos lefel uchel o wybodaeth am y mater
a’r goblygiadau posib neu wirioneddol o ran
iechyd cyhoeddus. Serch hynny, ni fydd
dyfnder y ddealltwriaeth bob amser yn
cyfateb i gwmpas yr wybodaeth, a rhoddir
arweiniad o bryd i’w gilydd.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd dysgwyr
yn dangos gwybodaeth ddofn a thrylwyr o’r
mater a ddewiswyd ganddynt a byddant yn
amlwg yn deall y goblygiadau o ran iechyd
cyhoeddus, gan weithio’n annibynnol.

Band marciau 3
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Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr
yn darparu crynodeb clir, gwybodus o fater
perthnasol i iechyd cyhoeddus ond bydd diffyg
manylder a dyfnder. Seilir y gwaith ar
ffynonellau gwybodaeth perthnasol a
phriodol, i gyd gydag arweiniad cyfyngedig.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd dysgwyr
yn darparu crynodeb clir sy’n cysylltu’r mater
a ddewiswyd ganddynt i bryderon iechyd
cyhoeddus gwirioneddol neu bosib. Seilir y
gwaith ar ffynonellau gwybodaeth perthnasol
a phriodol, a ddefnyddir yn effeithiol i wneud
y pwyntiau mewn modd cliriach, mwy cryno a
pherthnasol, i gyd gydag arweiniad
cyfyngedig.
(11–15)

Band marciau 2

Band marciau 1

Uned 6: Iechyd cyhoeddus

Gwybodaeth, dealltwriaeth a
sgiliau

(AA2)

(b)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos dealltwriaeth o’r cysylltiadau posib
rhwng mater cymdeithasol, amgylcheddol neu
ffordd o fyw a iechyd cyhoeddus. Byddant yn
gwneud ambell bwynt am effaith bosib y
mater ar iechyd cyhoeddus a lles y grŵp
penodol yn y boblogaeth, gyda chefnogaeth
achlysurol.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd dysgwyr
yn dangos dealltwriaeth glir o’r cysylltiadau
posib rhwng mater cymdeithasol,
amgylcheddol neu ffordd o fyw a iechyd
cyhoeddus. Byddant yn gwneud sawl pwynt am
effaith bosib y mater ar iechyd cyhoeddus a
lles y grŵp penodol yn y boblogaeth. Bydd y
gwaith yn dreiddgar ac yn fanwl, a bydd pob
dysgwr yn gweithio’n unigol.

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos ymwybyddiaeth o gyswllt posib
rhwng y mater iechyd a ddewiswyd a iechyd
cyhoeddus. Seilir hyn ar wybodaeth gefndir
ddilys, gredadwy. Bydd yn cysylltu’r mater yn
benodol ag anghenion neu risgiau iechyd
cyhoeddus.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd dysgwyr
yn dangos ymwybyddiaeth o rai cysylltiadau
(go iawn neu bosib) rhwng agweddau
cymdeithasol, amgylcheddol a/neu ffordd o
fyw'r mater a ddewiswyd ganddynt a iechyd
cyhoeddus, gan roi enghreifftiau, ystadegau a
ffynonellau cyfeiriadol i gefnogi eu pwyntiau
â thystiolaeth.

(10–14)

Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr yn
darparu manylion cyffredinol, disgrifiadol am
y cysylltiadau posib rhwng mater
cymdeithasol, amgylcheddol neu ffordd o fyw
a iechyd cyhoeddus grŵp neu garfan benodol
o’r boblogaeth.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd dysgwyr
yn defnyddio un neu ddwy enghraifft
berthnasol ac yn gwneud pwyntiau sy’n
dangos rhai o’r cysylltiadau rhwng y mater a
ddewiswyd ganddynt ag anghenion, risgiau
neu brofiadau’r grŵp a ddewiswyd.

(0-9)
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(15–18)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1
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Cymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth
a sgiliau

328

Ymchwilio a dadansoddi

(AA3)

(c)

Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr yn
defnyddio’r ffynonellau i ganolbwyntio’n glir
ar y mater iechyd cyhoeddus a ddewiswyd
ganddynt ac yn gwneud defnydd effeithiol o’r
deunydd a gasglant, gyda chefnogaeth
achlysurol.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd dysgwyr
yn dangos gallu ardderchog i ymchwilio,
dethol a defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth
o ffynonellau i lunio pwyntiau a dadleuon yn
ystyrlon ac yn gryno, gan weithio’n
annibynnol.

Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr
yn defnyddio nifer o ffynonellau gwybodaeth
perthnasol a phriodol, er bod y rhain yn
debygol o fod yn debyg, heb ddigon o
amrywiaeth.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd dysgwyr
yn defnyddio amrywiaeth o wahanol fathau o
ffynonellau perthnasol a phriodol. Byddant yn
archwilio’r mater a ddewiswyd ganddynt a’r
goblygiadau iechyd cyhoeddus yn drwyadl.

(6–8)

Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr
yn defnyddio ffynonellau priodol prin ac yn
dewis ceisio defnyddio rhai ffynonellau
gwybodaeth amhriodol neu anghynhyrchiol.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd
dysgwyr yn nodi ac yn defnyddio ffynonellau
mwy priodol o wybodaeth ac yn dod o hyd i
ddigon o wybodaeth ac yn ei defnyddio i
greu cysylltiadau rhwng agweddau
cymdeithasol, amgylcheddol a/neu ffordd o
fyw'r mater a ddewiswyd ganddynt a iechyd
cyhoeddus.
(0–5)
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(9–11)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

(AA4)

(ch)

60

Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr
yn ystyried nifer o strategaethau a
thechnegau perthnasol y gellid eu defnyddio a
byddant yn dangos gallu i nodi eu cryfderau
a’u gwendidau cymharol.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd dysgwyr
yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o nifer o
strategaethau a thechnegau. Byddant hefyd
yn defnyddio rhesymu ac esboniad clir i
gynnig ffyrdd o leiafu’r risg i iechyd
cyhoeddus yn sgîl y mater dan sylw.

(6–8)

Cyfanswm y marciau

Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr
yn darparu amlinelliad disgrifiadol,
cyfyngedig o nodau neu amcanion amddiffyn
iechyd cyhoeddus a gallant esbonio ffyrdd
posib o gyflawni hyn yn fyr.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd
dysgwyr yn dod i rai casgliadau sylfaenol,
rhesymedig ynghylch strategaethau neu
fesurau sydd ar gael ac a allai fod yn
effeithiol.

(0–5)
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Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr yn
canolbwyntio ar un neu ddwy strategaeth, gan
ddangos dealltwriaeth glir a gwybodus o elfen
hanfodol iechyd cyhoeddus, sef taclo’r mater
cymdeithasol, amgylcheddol neu ffordd o fyw
dan sylw, gyda chefnogaeth achlysurol.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd dysgwyr
yn cyflwyno gwerthusiad cytbwys a
rhesymedig clir o’r gwahanol faterion a
dewisiadau dan sylw, gan ddangos
dealltwriaeth glir a gwybodus o elfen hanfodol
iechyd cyhoeddus, sef taclo’r mater
cymdeithasol, amgylcheddol neu ffordd o fyw
dan sylw, gan weithio’n annibynnol.
(9–11)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

Am ragor o wybodaeth gweler y fanyleb: Atodiad Ch: Disgrifiadau perfformiad am ddisgrifiadau o’r AAau, a Cymhwyso’r Bandiau marciau yn yr adran
Gwybodaeth Asesu am ddisgrifiadau o swm yr arweiniad a ganiateir.

Gwerthuso
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(AA1)

(a)

(11-13)
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(8-10)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr yn
dangos sgiliau ymchwil annibynnol da iawn, a’u
bod wedi cyrchu gwybodaeth ddigonol a
pherthnasol. Tynnir gwybodaeth o dair neu
bedair ffynhonnell o wahanol fathau. Byddant
yn esbonio’r dewis o grŵp targed yn dda, ac yn
darparu rhesymeg wedi’i rhesymu’n dda am eu
penderfyniad. Dim ond cefnogaeth achlysurol
bydd ei hangen ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos sgiliau ymchwil annibynnol gwych,
a’u bod wedi cyrchu gwybodaeth ddigonol a
pherthnasol. Tynnir gwybodaeth o bedair
ffynhonnell o fathau gwahanol o leiaf. Byddant
yn esbonio’r dewis o grŵp targed yn dda iawn,
ac yn darparu rhesymeg wedi’i rhesymu’n dda
am eu penderfyniad. Bydd dysgwyr yn
gweithio’n annibynnol heb angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos sgiliau ymchwil annibynnol, a’u
bod wedi cyrchu gwybodaeth berthnasol.
Tynnir gwybodaeth o ddwy neu dair
ffynhonnell. Byddant yn esbonio’r dewis o
grŵp targed yn ddigonol. Bydd angen
arweiniad cyfyngedig ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd
dysgwyr yn dangos sgiliau ymchwil
annibynnol da, a’u bod wedi cyrchu
gwybodaeth berthnasol. Tynnir gwybodaeth o
dair ffynhonnell. Byddant yn esbonio’r dewis
o grŵp targed yn dda. Bydd angen arweiniad
cyfyngedig iawn ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.

Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr
yn dangos eu bod wedi cyrchu gwybodaeth
berthnasol, ond gan ddefnyddio un
ffynhonnell yn unig. Ni fyddant yn esbonio’r
dewis o grŵp targed neu byddant yn ei
esbonio’n annigonol. Bydd angen cryn
arweiniad ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd
dysgwyr yn dangos eu bod wedi cyrchu
gwybodaeth berthnasol ac wedi defnyddio
un neu ddwy ffynhonnell, gan esbonio’r
dewis o grŵp targed yn simplistig. Bydd
angen peth arweiniad ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.

(0–7)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

Uned 8: Gweithgareddau ar gyfer iechyd a lles

Gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau

(AA2)

(b)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos gallu da iawn i gynllunio’u
hyrwyddiad iechyd, gan ddangos dealltwriaeth
dda iawn o dri neu bedwar model ac
ymagwedd hybu iechyd. Nodir tri neu bedwar
nod, amcan a dull gwerthuso, ac esbonnir y
rhain yn dda. Dim ond cefnogaeth achlysurol
bydd ei hangen ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos gallu ardderchog i gynllunio’u
hyrwyddiad iechyd, gan ddangos dealltwriaeth
wych o bedair model ac ymagweddiad hybu
iechyd o leiaf. Nodir o leiaf pedair nod, amcan
a dull gwerthuso, a chânt eu hesbonio’n dda
iawn. Bydd dysgwyr yn gweithio’n annibynnol
heb angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos gallu i gynllunio’u hyrwyddiad
iechyd, gan ddangos dealltwriaeth foddhaol o
ddau neu dri model ac ymagweddiad hybu
iechyd. Nodi dau neu dri nod, amcan a dull
gwerthuso. Bydd angen arweiniad cyfyngedig
ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos gallu da i gynllunio’u hyrwyddiad
iechyd, gan ddangos dealltwriaeth dda o dri
model neu ymagweddiad hybu iechyd. Nodir
tri nod, amcan a dull gwerthuso. Bydd angen
arweiniad cyfyngedig iawn ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.

(8-10)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos gallu i gynllunio’u hyrwyddiad
iechyd, gan ddangos dealltwriaeth sylfaenol
iawn o un model neu ymagweddiad hybu
iechyd. Nodir un neu ddau nod, amcan a dull
gwerthuso. Bydd angen cryn arweiniad ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd
dysgwyr yn dangos gallu i gynllunio’u
hyrwyddiad iechyd, gan ddangos
dealltwriaeth sylfaenol o un neu ddau fodel
ac ymagweddiad hybu iechyd. Nodir dau
nod, amcan a dull gwerthuso. Bydd angen
peth arweiniad ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.

(0–7)
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(11-13)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1
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a sgiliau
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Ymchwilio a dadansoddi

(AA3)

(c)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos lefel uchel o allu i roi eu
hyrwyddiad iechyd ar waith, ac yn cynhyrchu
dadansoddiad ar sail data helaeth, sydd wedi’i
resymu’n dda ac wedi’i seilio ar dystiolaeth
gadarn. Byddant yn medru dethol a defnyddio
tair neu bedair enghraifft o gyfryngau a
deunyddiau. Bydd angen cefnogaeth
achlysurol yn unig ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos gallu ardderchog i roi eu
hyrwyddiad iechyd ar waith, ac yn cynhyrchu
dadansoddiad ar sail data helaeth, sydd wedi’i
resymu’n dda a’i seilio ar dystiolaeth gadarn.
Byddant yn medru dethol a defnyddio o leiaf
pedair enghraifft o gyfryngau a deunyddiau.
Bydd dysgwyr yn gweithio’n annibynnol heb
angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr
yn dangos gallu boddhaol i roi eu hyrwyddiad
iechyd ar waith, ac yn cynhyrchu
dadansoddiad ar sail data digonol, sydd yn
rhesymedig. Byddant yn medru dethol a
defnyddio dwy neu dair enghraifft o gyfryngau
a deunyddiau. Bydd angen arweiniad
cyfyngedig ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd dysgwyr
yn dangos gallu da i roi eu hyrwyddiad iechyd
ar waith, ac yn cynhyrchu dadansoddiad ar
sail data digonol, sydd yn rhesymedig ac
wedi’i seilio ar dystiolaeth. Byddant yn medru
dethol a defnyddio tair enghraifft o gyfryngau
a deunyddiau. Bydd angen arweiniad
cyfyngedig iawn ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.

(9-13)

Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr
yn dangos gallu sylfaenol iawn i roi eu
hyrwyddiad iechyd ar waith, ac yn cynhyrchu
dadansoddiad ar sail data gwan iawn, sydd
heb gefnogaeth. Byddant yn medru dethol a
defnyddio un neu ddwy enghraifft o
gyfryngau a deunyddiau. Bydd angen cryn
arweiniad ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd
dysgwyr yn dangos gallu sylfaenol i roi eu
hyrwyddiad iechyd ar waith, ac yn cynhyrchu
dadansoddiad ar sail data cyfyngedig a
gwan, sydd heb gefnogaeth. Byddant yn
medru dethol a defnyddio dwy enghraifft o
ddeunyddiau a chyfryngau. Bydd angen peth
arweiniad ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.

(0–8)
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(14-17)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

(AA4)

(ch)

60

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos dealltwriaeth foddhaol o
werthusiadau. Byddant yn cynhyrchu
adroddiad sy’n nodi dau o brif ganlyniadau’r
hyrwyddiad iechyd, ac yn rhoi casgliadau
rhesymedig. Dangosir dealltwriaeth foddhaol
o ddau neu dri o’r nodau a’r amcanion a’r
meini prawf gwerthuso. Byddant yn dangos
lefel dda o feddwl annibynnol a blaengaredd.
Bydd angen arweiniad cyfyngedig ar ddysgwyr
i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos dealltwriaeth dda o werthusiadau.
Byddant yn cynhyrchu adroddiad sy’n nodi
dau neu dri o brif ganlyniadau’r hyrwyddiad
iechyd, ac yn rhoi casgliadau wedi’u
rhesymu’n dda. Dangosir dealltwriaeth o dri
o’r nodau a’r amcanion a’r meini prawf
gwerthuso. Byddant yn dangos lefel uchel o
feddwl yn annibynnol a blaengaredd. Bydd
angen arweiniad cyfyngedig iawn ar ddysgwyr
i gwblhau’r gwaith.
(9-12)

Cyfanswm y marciau

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos dealltwriaeth sylfaenol iawn o
werthusiadau. Byddant yn cynhyrchu
adroddiad sy’n ddisgrifiadol ond nad yw’n
amlinellu ond un prif amcan yr hyrwyddiad
iechyd. Dangosir dealltwriaeth sylfaenol
iawn o un neu ddau o nodau ac amcanion a’r
meini prawf gwerthuso. Ni fydd tystiolaeth o
feddwl yn annibynnol. Bydd angen cryn
arweiniad ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd
dysgwyr yn dangos dealltwriaeth sylfaenol o
werthusiadau. Byddant yn cynhyrchu
adroddiad sy’n ddisgrifiadol ond nad yw’n
amlinellu ond un neu ddau o brif
ganlyniadau’r hyrwyddiad iechyd. Dangosir
dealltwriaeth sylfaenol o ddau neu dri o’r
nodau a’r amcanion a’r meini prawf
gwerthuso. Prin yw’r dystiolaeth o feddwl yn
annibynnol. Bydd angen peth arweiniad ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.

(0–8)
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Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos lefel uchel iawn o ddealltwriaeth o
werthusiadau. Byddant yn cynhyrchu
adroddiad sy’n nodi tri neu bedwar o brif
ganlyniadau’r hyrwyddiad iechyd, ac yn rhoi
casgliadau wedi’u rhesymu’n dda. Dangosir
dealltwriaeth dda iawn o dri neu bedwar o’r
nodau a’r amcanion a’r meini prawf
gwerthuso. Byddant yn dangos lefel dda o
feddwl yn annibynnol a blaengaredd. Bydd
angen arweiniad cyfyngedig ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos dealltwriaeth dda o werthusiadau.
Byddant yn cynhyrchu adroddiad sy’n nodi dau
neu dri o brif ganlyniadau’r hyrwyddiad
iechyd, ac yn rhoi casgliadau wedi’u
rhesymu’n dda. Dangosir dealltwriaeth dda o
dri o’r nodau ac amcanion a’r meini prawf
gwerthuso. Byddant yn dangos lefel uchel o
feddwl yn annibynnol a blaengaredd. Bydd
dysgwyr yn gweithio’n annibynnol heb angen
arweiniad.
(13-17)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

Am ragor o wybodaeth gweler y fanyleb: Atodiad Ch: Disgrifiadau perfformiad am ddisgrifiadau o’r AAau, a Cymhwyso’r Bandiau marciau yn yr adran
Gwybodaeth Asesu am ddisgrifiadau o swm yr arweiniad a ganiateir.

Gwerthuso
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(AA1)

(a)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos, gyda thystiolaeth, lefel uchel o
allu i ddisgrifio’r afiechydon a ddewiswyd
ganddynt. Byddant yn nodi tair neu bedair
ffaith am arwyddion a symptomau pob
afiechyd, ac yn nodi tair neu bedair ffaith
ynghylch sut mae’r corff yn ymateb i’r
afiechydon. Tynnir yr wybodaeth o bedair
ffynhonnell a bydd bob amser yn berthnasol ac
yn ddigonol. Bydd yn gywir ac fel arfer wedi’i
hesbonio’n dda. Ni fydd angen ond cefnogaeth
achlysurol ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos, gyda thystiolaeth, gallu gwych i
ddisgrifio’r afiechydon a ddewiswyd ganddynt.
Byddant yn nodi o leiaf pedair ffaith am
arwyddion a symptomau pob afiechyd, gan
nodi o leiaf pedair ffaith ynghylch sut mae’r
corff yn ymateb i’r afiechydon. Tynnir yr
wybodaeth o bedair ffynhonnell o leiaf, ac
mae bob amser yn berthnasol ac yn ddigonol.
Bydd yn gywir ac wedi’i esbonio’n dda iawn.
Bydd dysgwyr yn gweithio’n annibynnol heb
angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos, gyda thystiolaeth, gallu boddhaol i
ddisgrifio’r afiechydon a ddewiswyd
ganddynt. Byddant yn nodi dwy neu dair ffaith
am arwyddion a symptomau pob afiechyd, ac
yn nodi dwy neu dair ffaith am sut mae’r corff
yn ymateb i’r afiechydon. Tynnir yr
wybodaeth o ddwy neu dair ffynhonnell ac
mae’n berthnasol. Bydd angen arweiniad
cyfyngedig ar ddysgwyr i gwblhau eu gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos, gyda thystiolaeth, gallu da i
ddisgrifio’r afiechydon a ddewiswyd
ganddynt. Byddant yn rhoi tair ffaith am
arwyddion a symptomau pob afiechyd, a thair
ffaith am sut mae’r corff yn ymateb i’r
afiechydon. Tynnir yr wybodaeth o dair
ffynhonnell ac mae’n berthnasol ac yn
ddigonol. Bydd angen arweiniad cyfyngedig
iawn ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.

(8-10)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos, gyda thystiolaeth, gallu
cyfyngedig iawn i ddisgrifio’r afiechydon a
ddewiswyd ganddynt. Byddant yn nodi un
ffaith am arwyddion a symptomau pob
afiechyd, ac yn nodi un ffaith am sut mae’r
corff yn ymateb i’r afiechydon. Yn aml ni
fydd yr wybodaeth yn gywir ac ni chaiff ei
hesbonio. Bydd angen cryn arweiniad ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd
dysgwyr yn dangos, gyda thystiolaeth, gallu
cyfyngedig i ddisgrifio’r afiechydon a
ddewiswyd ganddynt. Byddant yn nodi un
neu ddwy ffaith am arwyddion a symptomau
pob afiechyd, ac yn nodi un neu ddwy o
ffeithiau am sut mae’r corff yn ymateb i’r
afiechydon. Bydd yr wybodaeth yn aml yn
anghywir a heb ei hesbonio. Bydd angen
peth arweiniad ar ddysgwyr i gwblhau eu
gwaith.

(0–7)
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(11-13)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

Uned 9: Archwilio afiechyd

Gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau

(AA2)

(b)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos lefel uchel o allu i gymhwyso
gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn gywir.
Byddant yn nodi ac yn adolygu tri neu bedwar
ffactor sy’n effeithio ar achos a dosbarthiad yr
afiechydon. Bydd dysgwyr yn cymharu ac yn
cyferbynnu’r ddau afiechyd, gan nodi a
rhestru gwahaniaethau a nodweddion tebyg.
Bydd yr adroddiad yn defnyddio geirfa
arbenigol gywir ym mron pob sefyllfa. Bydd yn
gywir, ac fel arfer wedi’i esbonio’n dda. Ni
fydd angen ond cefnogaeth achlysurol ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos gallu ardderchog i gymhwyso
gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn gywir.
Byddant yn nodi ac yn adolygu o leiaf pedwar
ffactor sy’n effeithio ar achos a dosbarthiad yr
afiechydon. Bydd dysgwyr yn cymharu a
chyferbynnu’r ddau afiechyd, gan nodi a
thrafod eu gwahaniaethau a’u nodweddion
tebyg. Bydd yr adroddiad yn defnyddio geirfa
arbenigol gywir ym mhob sefyllfa. Bydd yn
gywir ac wedi’i esbonio’n dda iawn. Bydd
dysgwyr yn gweithio’n annibynnol heb angen
cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos gallu boddhaol i gymhwyso
gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn gywir.
Byddant yn nodi dau neu dri ffactor sy’n
effeithio ar achos a dosbarthiad yr
afiechydon. Bydd yr adroddiad yn defnyddio
geirfa arbenigol gywir, ond nid mor aml â
phosib. Bydd yn gywir, ond ni chaiff ei
esbonio’n dda. Bydd angen arweiniad
cyfyngedig ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos gallu boddhaol i gymhwyso
gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn gywir.
Byddant yn nodi tri ffactor sy’n effeithio ar
achos a dosbarthiad yr afiechydon. Bydd yr
adroddiad yn defnyddio geirfa arbenigol
gywir, ar hyd y rhan fwyaf o’r adroddiad.
Bydd yn gywir ac yn cynnwys peth esboniad,
ond ni cheir esboniad llawn. Bydd angen
ychydig iawn o arweiniad ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.

(8-10)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos gallu sylfaenol iawn i gymhwyso
gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn
gywir. Byddant yn nodi un ffactor sy’n
effeithio ar achos a dosbarthiad yr afiechyd.
Bydd yr adroddiad yn cynnwys defnydd
cyfyngedig iawn o eirfa arbenigol ac yn aml
ni fydd yn gywir. Ni fydd dysgwyr yn cynnig
esboniadau a bydd angen cryn arweiniad i
gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd
dysgwyr yn dangos gallu sylfaenol i
gymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a
sgiliau yn gywir. Byddant yn nodi dau ffactor
sy’n effeithio ar achos a dosbarthiad yr
afiechydon. Bydd yr adroddiad yn cynnwys
defnydd cyfyngedig o eirfa arbenigol a bydd
yr adroddiad yn aml yn anghywir. Ni fydd
dysgwyr yn cynnig esboniadau a bydd angen
peth arweiniad arnynt i gwblhau’r gwaith.

(0–7)
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Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1
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Ymchwilio a dadansoddi

(AA3)

(c)

(14-17)
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(9-13)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn nodi ac yn archwilio tair neu bedair ffordd
o adnabod yr afiechydon, a thri neu bedwar
ffactor a fydd yn effeithio ar ganlyniad y
driniaeth. Byddant yn cymharu cefnogaeth
dau weithiwr proffesiynol neu wirfoddol, ar
gyfer yr afiechydon a ddewiswyd ganddynt a
hefyd ag afiechydon eraill. Byddant hefyd yn
cymharu’r gefnogaeth a roddir ar gyfer yr
afiechydon mewn dwy ardal wahanol, yn lleol
neu’n genedlaethol, gan esbonio dau o’r
gwahaniaethau. Daw eu gwybodaeth o dair
ffynhonnell wahanol, a bydd yn berthnasol ac
yn helaeth. Ni fydd angen ond cefnogaeth
achlysurol ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn archwilio ac yn esbonio o leiaf pedair
ffordd o adnabod yr afiechydon, ac o leiaf
pedwar ffactor a fydd yn effeithio ar
ganlyniad y driniaeth. Byddant yn cymharu’r
gefnogaeth a roddir gan o leiaf ddau weithiwr
proffesiynol neu weithiwr gwirfoddol ar gyfer
yr afiechydon a ddewiswyd ganddynt a hefyd
ag afiechydon eraill. Byddant hefyd yn
cymharu’r gefnogaeth a roddir ar gyfer yr
afiechydon mewn tair ardal wahanol, yn lleol
ac yn genedlaethol, gan esbonio tri o’r
gwahaniaethau a darparu rhesymau y gellir eu
cyfiawnhau amdanynt. Daw eu gwybodaeth o
bedair ffynhonnell wahanol o leiaf, ac mae’n
berthnasol ac yn helaeth. Bydd y dysgwyr yn
gweithio’n annibynnol heb angen cefnogaeth.
Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn nodi dwy neu dair ffordd o adnabod yr
afiechydon, a dau neu dri ffactor sy’n
effeithio ar ganlyniad y driniaeth. Byddant yn
disgrifio’n gryno rôl dau weithiwr proffesiynol
neu weithiwr gwirfoddol. Daw eu gwybodaeth
o dair ffynhonnell a bydd yn berthnasol. Bydd
angen arweiniad cyfyngedig ar ddysgwyr.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn nodi tair ffordd o adnabod yr afiechydon, a
thri ffactor a fydd yn effeithio ar ganlyniad y
driniaeth. Byddant yn disgrifio’n gryno rôl tri
gweithiwr proffesiynol neu weithiwr
gwirfoddol. Daw eu gwybodaeth o dair
ffynhonnell a bydd yn berthnasol ac yn
ddigonol. Bydd angen arweiniad cyfyngedig
iawn ar y dysgwyr.

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn nodi un ffordd o adnabod yr afiechydon ,
ac un ffactor a fydd yn effeithio ar ganlyniad
y driniaeth. Byddant yn disgrifio’n fyr rôl un
gweithiwr proffesiynol. Daw eu gwybodaeth
o un ffynhonnell yn unig ac yn aml ni fydd yn
berthnasol. Bydd angen cryn arweiniad ar y
dysgwyr.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd y
dysgwyr yn nodi dwy ffordd o adnabod
afiechydon, a dau ffactor a fydd yn effeithio
ar ganlyniad y driniaeth. Byddant yn
disgrifio’n gryno rôl un gweithiwr
proffesiynol neu weithiwr gwirfoddol. Daw
eu gwybodaeth o un neu ddwy ffynhonnell
ac ni fydd bob amser yn berthnasol. Bydd
angen peth arweiniad ar ddysgwyr.

(0–8)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

(AA4)

(ch)

60

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos sgiliau gwerthuso boddhaol, ac yn
rhoi dau neu dri rheswm pam na fu bob amser
yn llwyddiannus. Byddant yn rhoi
awgrymiadau byr ynghylch sut mae’r materion
hyn yn effeithio ar ataliaeth, cefnogaeth a
thriniaeth, ac esbonnir hyn yn dda. Bydd
dysgwyr yn dangos peth menter a gallu i
feddwl yn annibynnol, er na fydd bob amser
yn gywir. Bydd angen arweiniad cyfyngedig ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos sgiliau gwerthuso da, ac yn rhoi tri
rheswm pam na fu bob amser yn
llwyddiannus. Byddant yn rhoi rhai
awgrymiadau ynghylch effaith y materion hyn
ar ataliaeth, cefnogaeth a thriniaeth, ac
esbonnir hyn yn dda. Bydd dysgwyr yn dangos
peth menter a gallu i feddwl yn annibynnol, a
dangosir hyn yn y casgliadau a esbonnir yn
eglur, ar sail tystiolaeth. Bydd angen
arweiniad cyfyngedig iawn ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.
(9-12)

Cyfanswm y marciau

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos sgiliau gwerthuso sylfaenol iawn,
ac yn rhoi un rheswm pam na fu bob amser
yn llwyddiannus. Ni fyddant yn awgrymu sut
mae’r mater hwn yn effeithio ar ataliaeth,
cefnogaeth a thriniaeth. Ni fydd tystiolaeth
o feddwl yn annibynnol. Bydd angen cryn
arweiniad ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd
dysgwyr yn dangos sgiliau gwerthuso
sylfaenol, ac yn rhoi dau reswm pam na fu
bob amser yn llwyddiannus. Byddant yn rhoi
awgrymiadau byr ynghylch sut mae’r
materion hyn yn effeithio ar ataliaeth,
cefnogaeth a thriniaeth, ond nid esbonnir
hyn yn llawn. Bydd tystiolaeth gyfyngedig o
feddwl yn annibynnol. Bydd angen peth
arweiniad ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.

(0–8)
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Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos sgiliau gwerthuso da iawn, ac yn
rhoi tri neu bedwar rheswm pam na fu bob
amser yn llwyddiannus. Byddant yn rhoi
awgrymiadau da ynghylch effaith y materion
hyn ar ataliaeth, cefnogaeth a thriniaeth, ac
esbonnir hyn yn dda. Bydd dysgwyr yn dangos
lefel dda o fenter a gallu i feddwl yn
annibynnol. Ni fydd angen ond cefnogaeth
achlysurol arnynt i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos sgiliau gwerthuso gwych, ac yn rhoi
pedwar rheswm pam na fu bob amser yn
llwyddiannus. Byddant yn rhoi awgrymiadau
da ynghylch effaith y materion hyn ar
ataliaeth, cefnogaeth a thriniaeth, ac
esbonnir hyn yn dda iawn. Bydd dysgwyr yn
dangos lefel uchel o fenter a gallu i feddwl yn
annibynnol. Bydd dysgwyr yn gweithio’n
annibynnol heb angen cefnogaeth.

(13-17)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

Am ragor o wybodaeth gweler y fanyleb: Atodiad Ch: Disgrifiadau perfformiad am ddisgrifiadau o’r AAau, a Cymhwyso’r Bandiau marciau yn yr adran
Gwybodaeth Asesu am ddisgrifiadau o swm yr arweiniad a ganiateir.

Gwerthuso

338

(AA1)

(a)

Ym mhen isaf y band marciau bydd dysgwyr yn
cynhyrchu cynnig ymchwil strwythuredig sy’n
eithaf manwl. Byddant yn dangos lefel uchel o
wybodaeth a dealltwriaeth o’u dewis bwnc, ac
o brosesau a methodoleg ymchwil. Ni fydd
bylchau yng nghwmpas yr wybodaeth a’r
ddealltwriaeth o wendidau yn y strategaeth
arfaethedig. Dangosir hyn yn yr adroddiad
terfynol, a fydd yn gywir, ac fel arfer wedi’i
esbonio’i dda. Bydd angen cefnogaeth
achlysuron yn unig ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn cynhyrchu cynnig ymchwil clir,
strwythuredig, sy’n fanwl iawn. Byddant yn
dangos lefel uchel o wybodaeth a
dealltwriaeth o’u dewis bwnc, ac o brosesau a
methodoleg ymchwil. Ni fydd bylchau yng
nghwmpas yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth o
wendidau’r strategaeth arfaethedig. Dangosir
hyn yn yr adroddiad terfynol, a fydd yn gywir,
ac wedi’i esbonio’n dda. Bydd dysgwyr yn
gweithio’n annibynnol heb angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr fedru nodi pwnc a chwestiwn neu
gynnig ymchwil perthnasol a disgrifio
strategaeth ymchwil briodol i’w harchwilio.
Fodd bynnag, bydd rhai bylchau yng
nghwmpas yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth o
wendidau’r strategaeth arfaethedig. Dangosir
hyn yn yr adroddiad terfynol, a fydd yn gywir,
ond heb ei esbonio’n dda. Bydd angen
arweiniad cyfyngedig ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr fedru nodi pwnc a chwestiwn neu
gynnig ymchwil perthnasol a disgrifio
strategaeth ymchwil briodol i’w harchwilio.
Bydd rhai bylchau yng nghwmpas yr
wybodaeth a’r ddealltwriaeth o wendidau’r
strategaeth arfaethedig. Dangosir hyn yn yr
adroddiad terfynol, a fydd yn gywir ac yn
cynnwys peth esboniad, ond heb ei esbonio’n
llawn. Bydd angen ychydig iawn o arweiniad
ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
(8-10)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr fedru nodi un dull ymchwil priodol.
Byddant yn rhestru dau bwynt sylfaenol ac
yn cynnig amlinelliad cryno, disgrifiadol o
ymchwiliad arfaethedig. Dangosir hyn yn yr
adroddiad terfynol, sydd yn aml yn anghywir
ac yn cynnwys llawer o fylchau. Ni fydd y
dysgwyr yn cynnig unrhyw esboniadau a bydd
angen cryn arweiniad i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr fedru nodi dau ddull ymchwilio
priodol. Byddant yn rhestru tri phwynt
sylfaenol ac yn cynnig amlinelliad byr,
disgrifiadol o ymchwiliad arfaethedig.
Dangosir hyn yn yr adroddiad terfynol, na
fydd bob amser yn gywir, ac a fydd yn
cynnwys rhai bylchau. Prin fydd yr
esboniadau a gynigir gan ddysgwyr a bydd
angen peth arweiniad arnynt i gwblhau’r
gwaith.

(0–7)

Canllaw i athrawon – Edexcel TAG mewn lechyd a Gofal Cymdeithasol – Rhifyn 1 – Ebrill 2006

(11-13)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

Uned 10: Defnyddio a deall ymchwil

Gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau

(AA2)

(b)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn cynhyrchu ac yn defnyddio offeryn casglu
data yn annibynnol i sicrhau digon o ddata o
ansawdd da i’w ddadansoddi. Byddant yn
dangos iddynt gynllunio’u hymchwil yn
systematig, yn ei gwblhau’n foddhaol, ac yn
sicrhau digon o ddata i’w ddadansoddi. Bydd
angen arweiniad cyfyngedig ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn cynhyrchu ac yn defnyddio offeryn casglu
data priodol yn annibynnol i gasglu digon o
ddata o ansawdd da i’w ddadansoddi. Byddant
yn dangos iddynt gynllunio’u hymchwiliad yn
systematig ac yn ystyrlon, yn ei gwblhau’n
ardderchog, ac yn sicrhau digon o ddata i’w
ddadansoddi. Bydd dysgwyr yn gweithio’n
annibynnol heb angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddangos eu bod wedi cynllunio’u
hymchwiliad yn systematig. Byddant yn
ymchwilio’n foddhaol, ac yn casglu data
digonol i’w ddadansoddi. Bydd angen
arweiniad cyfyngedig ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddangos eu bod wedi cynllunio’u
hymchwiliad yn glir ac yn systematig. Byddant
yn ymchwilio’n dda, ac yn casglu digon o
ddata priodol i’w ddadansoddi. Ychydig iawn
o arweiniad y bydd ei angen ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.

(8-10)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr allu nodi un math o offeryn casglu
data. Byddant yn medru cynhyrchu offeryn
casglu data sylfaenol (megis holiadur, ond
bydd angen cryn gyngor, arweiniad a
chefnogaeth ymarferol arnynt i wneud
hynny. Bydd eu dulliau casglu data’n wael,
heb ddarparu digon o ddata i’w
ddadansoddi.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr nodi dau fath o offer casglu data.
Byddant yn medru cynhyrchu offeryn casglu
data sylfaenol gyda chyngor, arweiniad a
chefnogaeth ymarferol gyfyngedig yn unig.
Bydd eu casgliad o ddata yn dal yn wael, heb
ddigon o ddata i’w ddadansoddi.

(0–7)
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Ymchwilio a dadansoddi

(AA3)

(c)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn medru cynhyrchu dadansoddiad manwl,
wedi’i seilio ar ddefnydd systematig o ddulliau
dadansoddi data. Byddant yn amlygu prif
nodweddion y data, ac yn dod i gasgliadau
ystyrlon i gefnogi hyn. Bydd yr adroddiad yn
defnyddio geirfa arbenigol gywir, ym mron
pob sefyllfa. Bydd angen arweiniad cyfyngedig
ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn medru cynhyrchu dadansoddiad manwl a
chlir, wedi’i seilio ar ddefnydd systematig o
ddulliau dadansoddi data. Byddant yn amlygu
prif nodweddion a phatrymau’r data, ac yn
dod i gasgliadau ystyrlon i gefnogi hyn. Bydd
yr adroddiad yn defnyddio geirfa arbenigol
gywir ym mhob sefyllfa. Bydd dysgwyr yn
gweithio’n annibynnol heb angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddarparu dadansoddiad boddhaol o’u
data, ar sail y prif nodweddion. Byddant yn
tynnu rhai casgliadau dilys sydd wedi’u
rhesymu’n dda. Bydd angen arweiniad
cyfyngedig ar ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddarparu dadansoddiad disgrifiadol
clir o’u data, a’r prif nodweddion. Byddant yn
dod i gasgliadau dilys sydd yn glir ac wedi’u
rhesymu’n dda. Bydd angen arweiniad
cyfyngedig iawn ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.

(9-13)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddarparu dadansoddiad arwynebol
iawn o’u data, gan grynhoi dwy o’r prif
nodweddion. Byddant yn nodi un prif thema
yn y data, ac yn creu cysylltiadau bregus
rhwng y cwestiynau ymchwil a’r data.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddarparu dadansoddiad sylfaenol
o’u data, a chrynhoi’r prif nodweddion.
Byddant yn nodi dau o’r prif themâu ac yn
gwneud cysylltiadau rhwng y cwestiwn
ymchwil a’r data.

(0–8)
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(ch)
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(13-17)

(9-12)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn dangos sgiliau gwerthuso da iawn, ac yn
darparu adroddiad cywir a chytbwys. Bydd
dysgwyr yn dangos lefel uchel o allu i
ddadansoddi, a dealltwriaeth dda iawn o’r
rhesymau dros gwblhau’r ymchwil. Byddant
yn cydnabod tri neu bedwar o gyfyngiadau a
gwendidau posib yn eu data. Bydd angen
arweiniad cyfyngedig ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd
dysgwyr yn dangos sgiliau gwerthuso
ardderchog, ac yn darparu adroddiad llawn,
cywir a chytbwys. Bydd dysgwyr yn dangos
lefel ardderchog o allu i ddadansoddi, a lefel
uchel o ddealltwriaeth o’r rhesymau dros
gwblhau’r ymchwil. Byddant yn cydnabod o
leiaf pedwar cyfyngiad a gwendid posib yn eu
data. Bydd dysgwyr yn gweithio’n
annibynnol, heb angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau, bydd dysgwyr
yn medru darparu gwerthusiad boddhaol, gan
ddangos peth dealltwriaeth o ddiben yr
ymchwil. Bydd dysgwyr yn cyflwyno dadleuon
clir, ac yn cydnabod dau o’r cyfyngiadau ar
eu data. Bydd angen arweiniad cyfyngedig ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd
dysgwyr yn medru darparu gwerthusiad da,
gan ddangos dealltwriaeth glir o ddiben yr
ymchwil. Bydd dysgwyr yn cyflwyno ac yn
datblygu dadleuon clir, ac yn cydnabod tri
o’r cyfyngiadau ar eu data. Bydd angen
arweiniad cyfyngedig iawn ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i
ddysgwyr ddarparu gwerthusiad sylfaenol
iawn, gan nodi un broblem neu wendid yn y
data. Ni fydd eu prosiect terfynol yn dangos
gwerthfawrogiad o ddiben yr ymchwil. Bydd
dysgwyr yn nodi un cryfder ac un gwendid yn
y prosiect ymchwil, ac yn derbyn cryn
arweiniad ar gyfer y cyfan.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i
fyfyrwyr ddarparu gwerthusiad sylfaenol, gan
nodi dwy broblem neu ddau wendid yn y
data. Bydd eu prosiect terfynol yn dangos
gwerthfawrogiad cyfyngedig o ddiben yr
ymchwil. Bydd dysgwyr yn nodi un neu ddau
gryfder a gwendid yn y prosiect ymchwil, ac
yn derbyn peth arweiniad ar gyfer y cyfan.

(0–8)

Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

Am ragor o wybodaeth gweler y fanyleb: Atodiad Ch: Disgrifiadau perfformiad am ddisgrifiadau o’r AAau, a Cymhwyso’r Bandiau marciau yn yr adran
Gwybodaeth Asesu am ddisgrifiadau o swm yr arweiniad a ganiateir.

Gwerthuso
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(AA1)

(a)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
dda iawn o darddiad mater cymdeithasol neu
angen lles. Byddant yn dangos sgiliau da
iawn wrth ddod o hyd i wybodaeth, a dynnir
ystod eang o ffynonellau gwahanol. Bydd yr
adroddiad yn gywir ac fel arfer wedi’i
esbonio’n dda. Dim ond yn achlysurol y bydd
angen cefnogaeth ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
ardderchog o darddiad mater cymdeithasol
neu angen lles. Byddant yn dangos sgiliau
gwych wrth ddod o hyd i wybodaeth, a
dynnir o ystod eang o wahanol fathau o
ffynonellau. Bydd yr adroddiad yn gywir ac
wedi’i esbonio’n dda iawn. Bydd dysgwyr yn
gweithio’n annibynnol, heb angen
cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
foddhaol o darddiad mater cymdeithasol neu
angen lles. Byddant yn dangos sgiliau
boddhaol wrth ddod o hyd i wybodaeth, a
dynnir o dair ffynhonnell. Bydd yr adroddiad
yn gywir, ond heb ei esbonio’n dda. Bydd
angen arweiniad cyfyngedig ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
dda o darddiad mater cymdeithasol neu
angen lles. Byddant yn dangos sgiliau da wrth
ddod o hyd i wybodaeth, a dynnir o bedair
ffynhonnell. Bydd yr adroddiad yn gywir ac
yn cynnwys peth esboniad, ond ni fydd yr
esboniad hwnnw’n llawn. Ychydig iawn o
arweiniad y bydd ei angen ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.

(8-10)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
sylfaenol iawn o darddiad mater
cymdeithasol neu angen lles. Byddant yn
dangos sgiliau sylfaenol wrth ddod o hyd i
wybodaeth, a thynnir yr wybodaeth o un
ffynhonnell yn unig. Bydd yr adroddiad yn
aml yn anghywir ac yn cynnwys llawer o
fylchau. Ni fydd dysgwyr yn cynnwys
esboniadau a bydd angen cryn arweiniad
arnynt i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
sylfaenol o darddiad mater cymdeithasol neu
angen lles. Byddant yn dangos sgiliau
sylfaenol wrth ddod o hyd i wybodaeth, a
thynnir yr wybodaeth o ddwy ffynhonnell. Ni
fydd yr adroddiad bob amser yn gywir a bydd
yn cynnwys rhai bylchau. Prin fydd yr
esboniadau a gynigir gan y dysgwyr, a bydd
angen peth arweiniad arnynt i gwblhau’r
gwaith.
(0–7)
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Band marciau 3

Band marciau 2

Band marciau 1

Uned 11: Materion cymdeithasol ac anghenion lles

Gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau

(AA2)

(b)

Ym mhen isaf y band marciau gall myfyrwyr
ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth dda
iawn o sut mae tri neu bedwar ffactor
demograffig wedi effeithio ar y mater
cymdeithasol neu’r angen lles. Byddant yn
medru darparu esboniadau da iawn ar dri
darn o ddata demograffig perthnasol. Bydd
yr adroddiad yn defnyddio geirfa arbenigol
gywir ym mron pob sefyllfa. Mae’n gywir, ac
fel arfer wedi’i esbonio’n dda. Dim ond
cefnogaeth achlysur bydd ei hangen ar
ddysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, gall dysgwyr
ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth dda
iawn o sut mae pedwar ffactor demograffig
wedi effeithio ar y mater cymdeithasol neu’r
angen lles. Byddant yn medru darparu
esboniadau gwych ar dri darn o ddata
demograffig perthnasol. Bydd yr adroddiad
yn defnyddio geirfa arbenigol gywir ym mhob
sefyllfa. Mae’n gywir ac wedi’i esbonio’n
dda. Bydd y dysgwyr yn gweithio’n
annibynnol heb angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau gall dysgwyr
ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
foddhaol o sut mae dau neu dri ffactor
demograffig wedi effeithio ar y mater
cymdeithasol neu’r angen lles. Byddant yn
medru darparu esboniadau da ar ddau ddarn
o ddata demograffig perthnasol. Bydd yr
adroddiad yn defnyddio geirfa arbenigol
gywir, ond nid mor aml â phosib. Bydd angen
arweiniad cyfyngedig ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau gall dysgwyr
ddangos lefel gywir o ran gwybodaeth a
dealltwriaeth o sut mae tri ffactor
demograffig wedi effeithio ar y mater
cymdeithasol neu’r angen lles. Byddant yn
gallu darparu esboniadau cywir ar dri darn o
ddata demograffig perthnasol. Bydd yr
adroddiad yn defnyddio geirfa arbenigol
gywir y rhan fwyaf o’r amser. Bydd yn gywir
ac yn cynnwys peth esboniad, ond ni fydd yn
esboniad llawn. Bydd angen arweiniad
cyfyngedig iawn ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
(8-10)

Ym mhen isaf y band marciau, gall dysgwyr
ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
sylfaenol o sut mae un neu ddau ffactor
demograffig wedi effeithio ar y mater
cymdeithasol neu’r angen lles. Byddant yn
medru rhestru a darparu disgrifiadau
sylfaenol o un neu ddau ddarn o ddata
demograffig perthnasol. Gwneir defnydd
cyfyngedig iawn o eirfa arbenigol, ac yn aml
ni fydd yr adroddiad yn gywir, a bydd yn
cynnwys llawer o fylchau. Bydd angen cryn
arweiniad arnynt i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, gall dysgwyr
ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
sylfaenol o sut mae dau ffactor demograffig
wedi effeithio ar y mater cymdeithasol neu’r
angen lles. Byddant yn medru rhestru a
darparu disgrifiadau o ddau ddarn o ddata
demograffig perthnasol. Bydd yr adroddiad
yn ddisgrifiadol gyda rhai esboniadau.
Gwneir defnydd cyfyngedig o eirfa arbenigol,
ac yn aml ni fydd yr adroddiad yn gywir, a
bydd yn cynnwys rhai bylchau. Bydd angen
peth arweiniad arnynt i gwblhau’r gwaith.
(0–7)
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Ymchwilio a dadansoddi

(AA3)

(c)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a
dealltwriaeth dda iawn o gyd-destun cyfoes
y mater cymdeithasol neu’r angen lles.
Byddant yn dangos gallu da iawn i
ddadansoddi a chreu cysylltiadau perthnasol
a helaeth â materion sy’n ymwneud â’r
gweithle. Tynnir yr wybodaeth o bedair
ffynhonnell o fathau gwahanol, a bydd yn
berthnasol. Dim ond cefnogaeth achlysurol
bydd ei hangen ar ddysgwyr i gwblhau’r
gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a
dealltwriaeth ardderchog o gyd-destun
cyfoes y mater cymdeithasol neu’r angen
lles. Byddant yn dangos gallu ardderchog i
ddadansoddi a chreu cysylltiadau perthnasol
a helaeth â materion sy’n ymwneud â
gwaith. Tynnir yr wybodaeth o fwy na
phedair ffynhonnell o fathau gwahanol, a
bydd yn berthnasol. Bydd y dysgwyr yn
gweithio’n annibynnol, heb angen
cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
foddhaol o gyd-destun cyfoes y mater
cymdeithasol neu’r angen lles. Byddant yn
dangos gallu boddhaol i ddadansoddi a chreu
cysylltiadau perthnasol â materion sy’n
ymwneud â’r gweithle. Tynnir yr wybodaeth o
dair ffynhonnell, ac mae’n berthnasol. Bydd
angen arweiniad cyfyngedig ar y dysgwyr i
gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
dda o gyd-destun cyfoes y mater cymdeithasol
neu’r angen lles. Byddant yn dangos gallu da i
ddadansoddi a chreu cysylltiadau perthnasol i
faterion sy’n ymwneud â’r gweithle. Tynnir yr
wybodaeth o dair neu bedair ffynhonnell, ac
mae’n berthnasol ac yn ddigonol. Bydd angen
arweiniad cyfyngedig iawn ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.

(9-13)

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a
dealltwriaeth sylfaenol iawn o gyd-destun
cyfoes y mater cymdeithasol neu’r angen
lles. Byddant yn dangos gallu i ddadansoddi,
ond ni chysylltir hynny â materion sy’n
ymwneud â’r gweithle. Bydd yr wybodaeth
yn gyfyngedig iawn, a dim ond un
ffynhonnell berthnasol a ddefnyddir. Bydd
angen cryn arweiniad ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a
dealltwriaeth sylfaenol o gyd-destun cyfoes
y mater cymdeithasol neu’r angen lles.
Byddant yn dangos gallu i ddadansoddi, ond
ychydig o hynny a gysylltir â materion sy’n
ymwneud â’r gweithle. Bydd yr wybodaeth
yn gyfyngedig iawn a dim ond un neu ddwy
ffynhonnell berthnasol a ddefnyddir. Bydd
angen peth arweiniad ar ddysgwyr i
gwblhau’r gwaith.

(0–8)

Canllaw i athrawon – Edexcel TAG mewn lechyd a Gofal Cymdeithasol – Rhifyn 1 – Ebrill 2006

(14-17)

Band Marciau 3

Band Marciau 2

Band Marciau 1

(AA4)

(ch)

60

Cyfanswm y marciau
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(13-17)

(9-12)

Ym mhen isaf y band marciau, bydd y
dysgwyr yn dangos lefel dda iawn o
wybodaeth a dealltwriaeth o dri o
ymatebion y llywodraeth i’r mater
cymdeithasol neu’r angen lles. Bydd y
dysgwyr yn dangos lefel uchel iawn o sgiliau
gwerthuso, trafod a dod i gasgliadau dilys.
Bydd y dysgwyr yn arddangos lefel dda o allu
i feddwl yn annibynnol a menter. Dim ond o
bryd i’w gilydd y bydd angen cefnogaeth ar
y dysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau, bydd y
dysgwyr yn dangos lefel ardderchog o
wybodaeth a dealltwriaeth o dri neu fwy o
ymatebion y llywodraeth i’r mater
cymdeithasol neu’r angen lles. Bydd y
dysgwyr yn dangos lefel ragorol o sgiliau
gwerthuso, trafod a dod i gasgliadau dilys,
sy’n glir ac wedi’u rhesymu’n dda. Bydd y
dysgwyr yn dangos lefel ardderchog o allu i
feddwl yn annibynnol a menter. Bydd y
dysgwyr yn gweithio’n annibynnol, heb
angen cefnogaeth.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth
foddhaol o ddau o ymatebion y llywodraeth i’r
mater cymdeithasol neu’r angen lles. Bydd y
dysgwyr yn dangos lefel foddhaol o sgiliau
gwerthuso, gan drafod a dod i gasgliadau byr.
Bydd y dysgwyr yn dangos peth gallu i feddwl
yn annibynnol a menter, er na fydd hyn bob
amser yn gywir. Bydd angen arweiniad
cyfyngedig ar y dysgwyr i gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau bydd y
dysgwyr yn dangos gwybodaeth a
dealltwriaeth dda o ddau o ymatebion y
llywodraeth i’r mater cymdeithasol neu’r
angen lles. Bydd y dysgwyr yn dangos lefel
dda o sgiliau gwerthuso, gan drafod a dod i
gasgliadau. Bydd y dysgwyr yn dangos peth
gallu i feddwl yn annibynnol a menter, a
dangosir hyn yn y casgliadau clir a seiliwyd ar
dystiolaeth. Ychydig iawn o arweiniad y bydd
ei angen ar y dysgwyr i gwblhau’r gwaith.

Ym mhen isaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a
dealltwriaeth sylfaenol iawn o ymatebion y
llywodraeth i’r mater cymdeithasol neu’r
angen lles. Bydd y dysgwyr yn dangos lefel
sylfaenol iawn o sgiliau gwerthuso, gan roi
crynodebau byr, heb unrhyw ddadleuon i’w
cefnogi. Bydd angen cryn arweiniad arnynt i
gwblhau’r gwaith.
Ym mhen uchaf y band marciau disgwylir i’r
dysgwyr ddangos gwybodaeth a
dealltwriaeth sylfaenol o un neu ddau o
ymatebion y llywodraeth i’r mater
cymdeithasol neu’r angen lles. Bydd y
dysgwyr yn dangos lefel sylfaenol o sgiliau
gwerthuso, gan roi crynodebau byr, heb
unrhyw ddadleuon i’w cefnogi. Bydd angen
peth arweiniad arnynt i gwblhau’r gwaith.

(0–8)

Band Marciau 3

Band Marciau 2

Band Marciau 1

Am ragor o wybodaeth gweler y fanyleb: Atodiad Ch: Disgrifwyr perfformiad ar gyfer disgrifiadau o’r AA, a Chymhwyso’r Bandiau Marcio yn yr adran
Gwybodaeth Asesu am ddisgrifiadau o swm yr arweiniad a ganiateir.

Gwerthuso
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