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Teitlau cymwysterau sy’n cael eu cynnwys gan
y fanyleb hon
Dyfarniad BTEC Mynediad Edexcel mewn Gweinyddu Busnes (Mynediad 3) (QCF)
Dyfarniad BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Gweinyddu Busnes (QCF)
Tystysgrif BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Gweinyddu Busnes (QCF)
Diploma BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Gweinyddu Busnes (QCF)
Mae’r cymwysterau hyn wedi’u hachredu ar y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCC)
ac maent yn gymwys i dderbyn cyllid cyhoeddus fel y pennir gan yr Adran Plant, Ysgolion a
Theuluoedd (DCSF) o dan Adrannau 96 a 97 Deddf Dysgu a Sgiliau 2000.
Mae teitlau’r cymwysterau uchod yn ymddangos yn y rhestrau cyllido sy’n cael eu cyhoeddi
bob blwyddyn gan DCSF a’r wefan sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd, www.dfes.gov.uk/.
Dylai canolfannau ddefnyddio Rhifau Achredu Cymwysterau’r FfCC (QANs) pan fyddant yn
gwneud cais am gyllid cyhoeddus ar gyfer eu dysgwyr. Bydd gan bob uned o fewn cymhwyster
god uned QCF.
Bydd codau cymhwyster ac uned QCF yn ymddangos ar ddogfennau ardystio terfynol y dysgwr.
Y QANau am y cymwysterau yn y cyhoeddiad hwn yw:
Dyfarniad BTEC Lefel Mynediad Edexcel mewn Gweinyddu Busnes
(Mynediad 3) (QCF)

500/5525/2

Dyfarniad BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Gweinyddu Busnes (QCF)

500/4992/6

Tystysgrif BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Gweinyddu Busnes (QCF)

500/4991/4

Diploma BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Gweinyddu Busnes (QCF)

500/6536/1

Bydd y teitlau cymhwyster hyn yn ymddangos ar dystysgrifau dysgwyr. Bydd angen gwneud
dysgwyr yn ymwybodol o hyn pan gânt eu recriwtio gan y ganolfan a’u cofrestru gydag
Edexcel.
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Beth yw cymwysterau BTEC Mynediad 3 a Lefel 1?
Mae cymwysterau BTEC Mynediad 3 a Lefel 1 wedi eu dylunio i wella sgiliau gwaith a
bywyd dysgwyr mewn amrywiaeth o gyd-destunau galwedigaethol. Maent yn addas ar gyfer
amrywiaeth o ddysgwyr yn cynnwys:
•

dysgwyr 14-19 oed

•

oedolion sy’n dychwelyd at astudio

•

pobl sy’n ceisio datblygu mwy o annibyniaeth

•

pobl sydd heb ennill cymwysterau achrededig hyd yn hyn

•

pobl ag anghenion dysgu penodol.

Mae’r cyrchfannau bwriadedig ar gyfer dysgwyr sy’n llwyddo i ennill y cymwysterau hyn yn
cynnwys:
•

TGAU a/neu Safon Uwch

•

Diplomâu

•

prentisiaethau

•

cyflogaeth wedi’i chynnal

•

byw annibynnol.

Mae cymwysterau BTEC Mynediad 3 a Lefel 1 yn darparu peth o’r wybodaeth greiddiol a’r
ddealltwriaeth ar gyfer Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol i’r sector, lle mae’r rhain yn
briodol. Cânt eu cefnogi gan y Corff Gosod Safonau (SSB) neu Gyngor Sgiliau Sector (SSC)
perthnasol. Maent yn cronni pwyntiau cyflawniad a chyrhaeddiad sy’n gywerth â chymwysterau
cyffredinol o tua’r un faint ac fe’u rhestrir yn y catalog Haen Dysgu Sylfaen.

Dyfarniad BTEC Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) (6 credyd)
Mae Dyfarniad BTEC Lefel Mynediad 6 credyd Edexcel (Mynediad 3) (QCF) yn cynnwys
cymhwyster ‘blasu’ sy’n canolbwyntio ar y nodweddion personol a’r sgiliau gwaith sy’n
angenrheidiol ar gyfer sector galwedigaethol neilltuol.

Dyfarniad BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF) (7 credyd)
Mae’r Dyfarniad BTEC Lefel 1 7 credyd Edexcel (QCF) yn darparu cyflwyniad i’r sgiliau,
y nodweddion a’r wybodaeth all fod yn angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth mewn sector
galwedigaethol neilltuol.
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Tystysgrif BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF) (13 credyd)
Mae Tystysgrif BTEC Lefel 1 13 credyd Edexcel (QCF) yn ymestyn y ffocws perthynol i waith
o Ddyfarniad BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF) ac yn trafod peth o’r wybodaeth a’r sgiliau
ymarferol sy’n angenrheidiol ar gyfer sector galwedigaethol neilltuol.
Mae Tystysgrif BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF) yn cynnig rhaglen ddeniadol i’r rhai sy’n glir
ynghylch pa faes galwedigaethol maen nhw’n dymuno dysgu mwy amdano. Efallai y bydd y
dysgwyr hyn am ymestyn eu rhaglen drwy astudio TGAU perthynol, NVQ cyflenwol neu
gymhwyster galwedigaethol neu ddatblygiad personol a chymdeithasol arall perthynol. Gellir
datblygu’r rhaglenni dysgu hyn i ganiatáu i ddysgwyr astudio cymwysterau cyflenwol heb
ddyblygu’r cynnwys.
I ddysgwyr sy’n oedolion gall Tystysgrif BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF) ymestyn eu gwybodaeth
a’u dealltwriaeth o waith mewn sector neilltuol. Mae’n gymhwyster addas ar gyfer pobl sy’n
dymuno newid gyrfa neu symud i faes cyflogaeth penodol yn dilyn egwyl yn eu gyrfa.

Diploma BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF) (37 credyd)
Mae’r Diploma BTEC Lefel 1 37 credyd (QCF) yn ymestyn y ffocws perthynol i waith o
Dystysgrif BTEC Lefel 1 (QCF). Mae potensial yn y cymhwyster i baratoi dysgwyr ar gyfer
cyflogaeth mewn sector galwedigaethol neilltuol ac mae’n addas i’r rhai sydd wedi penderfynu
eu bod am fynd i weithio mewn maes penodol.

Nodweddion allweddol Dyfarniad BTEC Lefel Mynediad Edexcel (QCF)
a Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF) Gweinyddu
Busnes
Mae BTEC Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) a BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF)
mewn Gweinyddu Busnes wedi cael eu datblygu i roi’r cyfle i ddysgwyr:
•

gymryd rhan mewn dysgu sy’n berthnasol iddynt a byddant yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu
amrywiaeth o sgiliau a thechnegau, sgiliau a phriodweddau personol sy’n hanfodol ar gyfer
perfformio’n llwyddiannus mewn bywyd gwaith

•

llwyddo mewn cymhwyster galwedigaethol Mynediad neu Lefel 1 sy’n cael ei gydnabod yn
genedlaethol

•

mynd ymlaen at gyflogaeth mewn sector galwedigaethol neilltuol

•

mynd ymlaen at gymwysterau cyffredinol a/neu alwedigaethol.

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol
Lle mae hynny’n berthnasol, mae cymwysterau BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF) wedi eu dylunio i
ddarparu peth o’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth greiddiol ar gyfer yr Astudiaethau
Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS), yn ogystal â datblygu sgiliau ymarferol i baratoi ar gyfer
gwaith a llwyddo mewn NVQau o bosibl ymhen y rhawg. Mae NOSau’n ffurfio sylfaen ar gyfer
y Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQau). Nid yw cymwysterau BTEC Lefel 1
Edexcel (QCF) yn honni darparu cymhwyster galwedigaethol yn y sector, a ddylai gael ei
arddangos mewn cyd-destun gwaith.
Mae’r dyfarniad BTEC Edexcel Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes yn perthnasu â’r NOS
Busnes a Gweinyddu.
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Rheolau cyfuno
Mae’r rheolau cyfuno’n pennu’r credydau y mae’n rhaid eu cael, drwy gwblhau unedau
penodol, i’r cymhwyster gael ei ddyfarnu. Mae gan bob cymhwyster achrededig o fewn
y QCF set gyfuniad.
Mae rheolau cyfuno’n pennu:
•

gwerth credydau’r cymhwyster sy’n gosod allan nifer y credydau sydd eu hangen ar bob
lefel i lwyddo yn y cymhwyster

•

y credydau i’w cyflawni ar lefel y cymhwyster neu uwch

•

credydau o unedau gorfodol, lle mae hynny’n berthnasol

•

credydau o unedau dewisol, lle mae hynny’n berthnasol

•

credydau o unedau eraill

•

credydau o unedau cywerth

•

eithriadau

•

terfynau amser ar y broses o gronni credydau neu eithriadau.

Rheolau cyfuno ar gyfer cymwysterau BTEC Lefel Mynediad Edexcel
(Mynediad 3) (QCF) a BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF)
Wrth gyfuno unedau ar gyfer BTEC Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) a BTEC
Lefel 1 Edexcel (QCF), cyfrifoldeb y ganolfan yw sicrhau bod y rheolau cyfuno canlynol yn
cael eu cadw.

Dyfarniad BTEC Mynediad Edexcel mewn Gweinyddu Busnes (Mynediad 3)
(QCF)
1

Gwerth credydau’r cymhwyster: o leiaf 6 chredyd.

2

Isafswm credydau i’w cyrraedd ar lefel y cymhwyster neu’n uwch: 4 credyd.

3

Rhaid i’r holl gredydau gael eu casglu o’r unedau sydd wedi eu rhestru yn y fanyleb hon.

4
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Rheolau cyfuno ar gyfer cymwysterau BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF)
Dyfarniad BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Gweinyddu Busnes (QCF)
1

Gwerth credydau’r cymhwyster: o leiaf 7 credyd.

2

Isafswm credydau i’w cyrraedd ar lefel y cymhwyster, neu’n uwch: 4 credyd.

3

Rhaid i’r holl gredydau gael eu casglu o’r unedau sydd wedi eu rhestru yn y fanyleb hon.

Tystysgrif BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Gweinyddu Busnes (QCF)
1

Gwerth credydau’r cymhwyster: o leiaf 13 credyd.

2

Isafswm credydau i’w cyrraedd arlefel y cymhwyster, neu’n uwch: 7 credyd.

3

Rhaid i’r holl gredydau gael eu casglu o’r unedau sydd wedi eu rhestru yn y fanyleb hon.

Diploma BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Gweinyddu Busnes (QCF)
1

Gwerth credydau’r cymhwyster: o leiaf 37 credyd.

2

Isafswm credydau i’w cyrraedd arlefel y cymhwyster, neu’n uwch: 20 credyd.

3

Rhaid i’r holl gredydau gael eu casglu o’r unedau sydd wedi eu rhestru yn y fanyleb hon.
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BTEC Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) a BTEC Lefel 1 Edexcel
(QCF) mewn unedau Gweinyddu Busnes
Rhif uned

Teitl Uned

Credyd

Lefel

Uned 1

Ymchwilio Hawliau a Chyfrifoldebau yn y Gwaith*

1

Mynediad

Uned 2

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith*

1

Mynediad

Uned 3

Paratoi ar gyfer Lleoliad Gwaith*

1

Mynediad

Uned 4

Dysgu o Leoliad Gwaith*

2

Mynediad

Uned 5

Gweithio mewn Busnes a Gweinyddiaeth

2

Mynediad

Uned 6

Ymddygiad Proffesiynol mewn Amgylchedd Swyddfa

2

Mynediad

Uned 7

Defnyddio Offer Swyddfa mewn Amgylchedd Busnes

3

Mynediad

Uned 8

Defnyddio Cyfrifiadur mewn Gweinyddiaeth Busnes

3

Mynediad

Uned 9

Rheoli eich Dysgu eich hunan

3

Mynediad

Uned 10

Ymchwilio Hawliau a Chyfrifoldebau yn y Gwaith*

1

Lefel 1

Uned 11

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith*

1

Lefel 1

Uned 12

Paratoi ar gyfer Lleoliad Gwaith*

1

Lefel 1

Uned 13

Dysgu o Leoliad Gwaith*

2

Lefel 1

Uned 14

Gweithio mewn Busnes a Gweinyddiaeth

3

Lefel 1

Uned 15

Cyfathrebu’n Electronig

3

Lefel 1

Uned 16

Gwneud a Derbyn Galwadau Ffôn

2

Lefel 1

Uned 17

Croesawu Ymwelwyr

2

Lefel 1

Uned 18

Trafod y Post

2

Lefel 1

Uned 19

Creu Dogfennau Busnes

3

Lefel 1

Uned 20

Cofnodi Deliadau Busnes

4

Lefel 1

Uned 21

Cefnogi Cyfarfodydd Busnes

4

Lefel 1

Uned 22

Prosiect Grŵp Gweinyddu Busnes

4

Lefel 1

Uned 23

Syniadau ar gyfer Busnesau Bach

4

Lefel 1

Uned 24

Cyfleoedd am Swyddi mewn Gweinyddu Busnes

4

Lefel 1

Uned 25

Ymchwilio Hawliau a Chyfrifoldebau yn y Gwaith*

1

Lefel 2

Uned 26

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith*

1

Lefel 2

Uned 27

Paratoi ar gyfer Lleoliad Gwaith*

1

Lefel 2

Uned 28

Dysgu o Leoliad Gwaith*

1

Lefel 2

*Dim ond ar un lefel y gall dysgwyr gymryd yr unedau hyn.
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Asesiad
Yng nghymwysterau BTEC Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) a’r BTEC Lefel 1
Edexcel (QCF) caiff pob uned ei hasesu’n fewnol. Meini prawf cyfeiriol sydd i’r cymwysterau,
yn seiliedig ar gyflawniadau’r holl ganlyniadau dysgu penodedig.
Mae gan bob uned yn y cymhwyster feini prawf asesu y mae’n rhaid eu defnyddio. Er mwyn
‘llwyddo’ yn yr uned rhaid i ddysgwr fod wedi bodloni pob un o’r meini prawf asesu.

Arweiniad
Pwrpas asesu yw sicrhau bod dysgu effeithiol wedi digwydd i roi cyfle i’r dysgwyr:
•

gwrdd â’r safon a bennir gan y meini prawf asesu

a
•

chyflawni’r canlyniadau dysgu.

Dylai’r holl aseiniadau y mae canolfan yn eu creu fod yn ddibynadwy ac yn addas i’r pwrpas, a
dylent fod yn seiliedig ar feini prawf asesu’r uned. Dylai tasgau a gweithgareddau asesu
alluogi’r dysgwyr i ddarparu tystiolaeth ddilys, ddigonol a dibynadwy sy’n perthnasu’n
uniongyrchol â’r meini prawf a nodwyd. Dylai canolfannau alluogi dysgwyr i ddarparu
tystiolaeth mewn amryw o wahanol ffurfiau yn cynnwys arsylwi perfformiadau, cyflwyniadau,
posteri, ynghyd â phrosiectau, neu aseiniadau wedi’u cyfyngu gan amser.
Anogir canolfannau i bwysleisio’r defnydd ymarferol o’r meini prawf asesu, darparu senario
realistig i ddysgwyr ei fabwysiadu, a gwneud y defnydd gorau posibl o weithgareddau
ymarferol. Mae creu aseiniadau sy’n addas i’r diben yn hanfodol ar gyfer cyrhaeddiad dysgwyr
ac ni ellir gorbwysleisio hyn.
Rhaid i’r meini prawf asesu gael eu nodi’n glir ar yr aseiniadau. Mae hyn yn rhoi ffocws i
ddysgwyr ac yn helpu gyda phrosesau dilysu a safoni mewnol. Bydd hefyd yn helpu i sicrhau
bod adborth y dysgwr yn benodol i’r meini prawf asesu.
Wrth ddylunio aseiniadau, anogir canolfannau i nodi pynciau a themâu cyffredin. Nodwedd
ganolog o asesiad galwedigaethol yw ei fod yn caniatáu i’r asesiad fod yn:
•

gyfredol, h.y. i adlewyrchu’r datblygiadau a’r materion mwyaf diweddar

•

lleol, h.y. i adlewyrchu cyd-destun cyflogaeth y ganolfan ddarparu

•

hyblyg i adlewyrchu anghenion dysgwyr, h.y. ar amser ac mewn ffordd sy’n cyd-fynd â
gofynion y dysgwyr er mwyn iddynt allu arddangos cyflawniad.

Gradd cymhwyster
Bydd dysgwyr sy’n cyrraedd yr isafswm gwerth credydau cymwys a nodir gan y rheol gyfuno
yn ennill y cymhwyster ar radd llwyddo (gweler Rheolau cyfuno ar gyfer cymwysterau BTEC
Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) a BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF)).
Ynng nghymwysterau BTEC Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) a BTEC Lefel 1
Edexcel (QCF) mae gan bob uned werth credydau sy’n nodi’r nifer o gredydau fydd yn cael eu
dyfarnu i ddysgwr sydd wedi cyflawni canlyniadau dysgu’r uned. Cafodd hyn ei seilio ar:
•

un credyd ar gyfer y canlyniadau dysgu sy’n bosib eu cyflawni mewn 10 awr o ddysgu

•

diffiniad amser dysgu yw’r amser mae dysgwr yn ei gymryd ar gyfartaledd, ar lefel yr uned,
i gwblhau canlyniadau dysgu’r uned i’r safon a bennir gan y meini prawf asesu
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•

gwerth credyd yr uned yn para’n gyson waeth pa ddull a asesu a ddefnyddir na pha
gymhwyster y mae’n cyfrannu tuag ato
‘Caiff credyd ei ddyfarnu am gyflawniad, nid am ymdrech ddysgu. Nid yw mesur yr
amser dysgu yn pennu’r amser sy’n cael ei gymryd mewn gwirionedd gan unrhyw
ddysgwr unigol; mae’r amser gwirioneddol yn amrywio ac yn cael ei ddylanwadu gan
ffactorau megis arddull dysgu a dysgu blaenorol yr unigolyn. Mae’n bwysig pwysleisio
nad faint o amser a wasanaethwyd yw’r amser dysgu, er enghraifft nifer yr oriau mae
dysgwr yn ymarfer ar gyfer perfformiad neu nifer yr oriau mae dysgwr yn ei dreulio’n
hyfforddi yn y gweithle. Ac nid yr amser mae dysgwr yn mynychu cwrs yw amser dysgu
chwaith na swm yr oriau o gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu.’
QCA Fersiwn 3 2008

Cynghorir canolfannau i ystyried y diffiniad hwn wrth gynllunio’r rhaglen astudio sy’n
gysylltiedig â’r fanyleb hon.

Sicrhau ansawdd canolfannau
Mae manylebau cymwysterau Edexcel yn nodi’n glir y safon sydd i’w chyrraedd gan bob
dysgwr er mwyn derbyn dyfarniad y cymhwyster. Rhoddir hyn yn natganiad y canlyniadau
dysgu a’r meini prawf asesu ym mhob uned. Mae arweiniad pellach ar asesu i’w gael yn adran
Arweiniad hanfodol i diwtoriaid pob uned.
Mae Edexcel yn gweithredu cynllun sicrhau ansawdd, sydd wedi ei ddylunio i sicrhau fod y
safonau hyn yn cael eu cynnal gan bob aseswr a dilysydd.
Mae’r cymwysterau hyn yn darparu strwythur hyblyg ar gyfer dysgwyr gan alluogi rhaglenni
o gredydau amrywiol a chyfuno gwahanol lefelau. I bwrpas sicrhau ansawdd mae pob
cymhwyster ac uned unigol yn cael eu hystyried fel cyfanwaith. Rhaid i ganolfannau sy’n
cynnig y cymwysterau hyn fod yn ymroddedig i sicrhau ansawdd yr unedau a’r cymwysterau
y maent yn eu darparu, drwy safoni aseswyr yn effeithiol a dilysu penderfyniadau aseswyr.
Mae sicrhau ansawdd ac asesiadau canolfannau’n cael eu monitro a’u gwarantu gan Edexcel.
Bydd prosesau sicrhau ansawdd Edexcel yn cynnwys:
•

cymeradwyo’r ganolfan ar gyfer y canolfannau hynny sydd heb eu cydnabod eto fel
canolfan ar gyfer cymwysterau BTEC

•

hyfforddiant a safoni gorfodol wedi’i darparu gan Edexcel ar gyfer dilyswyr mewnol blaen

•

asesiad risg o ganolfannau gan Edexcel parthed prosesau trosfwaol a safonau ansawdd
(byddai hyn fel arfer yn digwydd drwy hunanasesu, ond bydd weithiau’n cynnwys
ymweliadau)

•

hyfforddiant adferol a/neu samplo asesiadau ar gyfer canolfannau a nodwyd, drwy
weithgareddau safoni neu asesu risg, fel rhai sydd ag ansawdd, asesu neu brosesau dilysu
mewnol annigonol

•

samplo wedi’i raglennu o ddilysu mewnol a phenderfyniadau aseswyr.

Mae gofyn i ganolfannau ddatgan eu hymrwymiad i sicrhau ansawdd a chyfleoedd asesu priodol
ar gyfer dysgwyr sy’n arwain at ganlyniadau asesu dilys a chywir. Yn ogystal, bydd
canolfannau’n ymrwymo i ddilyn hyfforddiant diffiniedig a gweithgareddau safoni ar-lein.
Mae canolfannau sydd eisoes yn meddu cymeradwyaeth BTEC yn gallu cael cymeradwyaeth
cymhwyster ar-lein. Rhaid i ganolfannau eraill gwblhau cais cymeradwyo canolfan.
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Llawlyfr Sicrhau Ansawdd Edexcel
Mae manylion sicrhau ansawdd wedi eu nodi yn llawlyfr Sicrhau Ansawdd Edexcel a gyhoeddir
yn flynyddol. Mae manylebau cymwysterau Edexcel yn nodi’r safon sydd i’w chyrraedd gan
bob dysgwr er mwyn derbyn dyfarniad y cymhwyster. Caiff hyn ei nodi yn natganiad y
canlyniadau dysgu a’r meini prawf asesu ym mhob uned. Mae arweiniad pellach ar gyflwyno ac
asesu i’w gael yn adran Arweiniad hanfodol i diwtoriaid pob uned. Mae’r adran hon wedi’i
chynllunio i roi i diwtoriaid arweiniad ac ymhelaethiad ar yr uned i gefnogi tiwtoriaid,
cyflwynwyr ac aseswyr ac i ddarparu ar gyfer dealltwriaeth gydlynol a chysondeb wrth
gyflwyno ac asesu.

Cymeradwyaeth
Rhaid i ganolfannau nad ydynt wedi cynnig cymwysterau BTEC o’r blaen yn gyntaf wneud cais
am gymeradwyo’r ganolfan, a derbyn caniatâd, cyn y gallant wneud cais am gymeradwyaeth i
gynnig y rhaglen.
Pan fydd canolfan yn gwneud cais am gymeradwyaeth i gynnig cymhwyster BTEC, bydd gofyn
iddynt gytuno ar gytundeb cymeradwyo.
Mae’r cytundeb cymeradwyo yn ymrwymiad ffurfiol gan bennaeth neu brifathro canolfan i
fodloni holl ofynion y fanyleb a’r codau neu’r rheoliadau cysylltiedig. Gellir gosod sancsiynau
a thariffau os nad yw canolfannau’n cydymffurfio â’r cytundeb. Yn y pen draw, gallai hyn
arwain at atal rhag ardystio neu dynnu cymeradwyaeth yn ôl.
Bydd caniatáu i ganolfannau gael ‘cymeradwyaeth cyflymedig’ ar gyfer rhaglen newydd lle
mae’r ganolfan eisoes wedi cael cymeradwyaeth am raglen sy’n cael ei disodli gan y rhaglen
newydd.
Prif egwyddorion sicrhau ansawdd yw:
•

rhaid i ganolfan sy’n darparu rhaglenni BTEC fod yn ganolfan wedi’i chymeradwyo
a rhaid cael cymeradwyaeth ar gyfer rhaglenni neu grwpiau o raglenni y mae’r ganolfan
yn eu gweithredu

•

mae’r ganolfan yn cytuno fel rhan o ennill cymeradwyaeth i gadw at amodau a thelerau
penodol ynghylch cyflwyno effeithiol a sicrhau ansawdd asesu; rhaid iddi gadw at yr
amodau hyn trwy gydol y cyfnod darparu

•

Mae Edexcel yn gwneud ar gael i ganolfannau cymeradwy amrywiaeth o ddeunyddiau a
chyfleoedd sydd wedi eu bwriadu i enghreifftio’r prosesau sy’n angenrheidiol ar gyfer asesu
effeithiol ac enghreifftiau o safonau effeithiol Rhaid i ganolfannau wedi’u cymeradwyo
ddefnyddio’r deunyddiau a’r gwasanaethau i sicrhau fod pob aelod staff sy’n darparu
cymwysterau BTEC yn cadw’n gyfredol gyda’r canllawiau ar asesu

•

rhaid i ganolfan gymeradwy ddilyn protocolau y cytunwyd arnynt ar gyfer safoni aseswyr a
dilyswyr; cynllunio, monitro a chofnodi prosesau asesu; ac i ddelio gydag amgylchiadau
arbennig, apeliadau a chamymddygiad.
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Dylunio a chyflwyno rhaglenni
Modd cyflwyno
Nid yw Edexcel yn diffinio modd cyflwyno cymwysterau BTEC Lefel Mynediad Edexcel
(Mynediad 3) (QCF) a BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF). Mae gan ganolfannau’r hawl i gynnig y
cymwysterau gan ddefnyddio unrhyw ddull cyflwyno (megis llawn amser, rhan amser, gyda’r
nos yn unig, dysgu o bell) sy’n cwrdd ag anghenion y dysgwr. Beth bynnag yw modd y
cyflwyno a ddefnyddir, mae’n rhaid i ganolfannau sicrhau bod gan ddysgwyr afael briodol ar yr
adnoddau angenrheidiol (gweler unedau unigol) a chyswllt priodol â’r arbenigwyr pwnc sy’n
cyflwyno’r unedau. Mae hyn yn neilltuol o bwysig i ddysgwyr sy’n astudio am y cymhwyster
drwy ddysgu agored neu ddysgu o bell.
Mae dysgwyr sy’n astudio am y cymhwyster rhan amser yn dod â chyfoeth o brofiad gyda nhw
y dylid ei ddefnyddio er mwyn cael yr effaith orau ohono gan diwtoriaid ac aseswyr. Dylid
annog defnyddio tystiolaeth sy’n dod o amgylcheddau gwaith dysgwyr. Dylai’r rhai sy’n
cynllunio’r rhaglen anelu at gyfoethogi natur alwedigaethol y cymhwyster trwy:
•

gysylltu â chyflogwyr i sicrhau cwrs sy’n berthnasol i anghenion penodol y dysgwyr

•

cyrchu a defnyddio data a dogfennau nad ydynt yn gyfrinachol o weithleoedd dysgwyr

•

cynnwys cyflogwyr noddi wrth gyflwyno’r rhaglen a, lle y bo’n briodol, yn yr asesu

•

cysylltu â rhaglenni hyfforddi yn y cwmni/gweithle

•

gwneud defnydd llawn o amrywiaeth o brofiadau gwaith a bywyd y gall dysgwyr eu
cyfrannu at y rhaglen.

Adnoddau
Mae cymwysterau BTEC Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) a BTEC Lefel 1
Edexcel (QCF) wedi eu dylunio i roi dealltwriaeth i ddysgwyr o’r sgiliau sydd eu hangen ar
gyfer sectorau galwedigaethol penodol. Mae angen i adnoddau ffisegol gefnogi cyflwyno’r
rhaglen ac asesu’r canlyniadau dysgu’n iawn ac felly dylent fod fel arfer o safon y diwydiant.
Dylai staff sy’n cyflwyno rhaglenni ac sy’n cynnal yr asesiadau fod yn gwbl gyfarwydd ag
ymarfer a safonau cyfredol yn y sector o dan sylw. Bydd angen i ganolfannau fodloni unrhyw
ofynion adnoddau penodol i ennill cymeradwyaeth Edexcel.
Lle mae angen adnoddau penodol mae’r rhain wedi cael eu nodi yn yr unedau unigol yn yr
adrannau Adnoddau hanfodol.

Dull cyflwyno
Mae’n bwysig bod canolfannau’n datblygu dull tuag at addysgu a dysgu sy’n cefnogi natur
alwedigaethol cymwysterau BTEC Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) a BTEC
Lefel 1 Edexcel (QCF) a’r ffordd o gyflwyno. Mae manylebau’n cynnwys cydbwysedd o
ddatblygu sgiliau ymarferol a gofynion gwybodaeth, y gall rhai ohonynt fod yn ddamcaniaethol
eu natur. Mae angen i diwtoriaid ac aseswyr sicrhau bod cysylltiadau priodol yn cael eu gwneud
rhwng damcaniaeth ac ymarfer a bod y sail wybodaeth yn cael ei chymhwyso i’r sector. Bydd
hyn yn galw am ddatblygu deunyddiau dysgu perthnasol a chyfoes sy’n caniatáu i ddysgwyr
gymhwyso eu dysgu i ddigwyddiadau a gweithgareddau gwirioneddol yn y sector. Dylid
gwneud y defnydd gorau o brofiad y dysgwr.
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Dysgu ychwanegol ac arbenigol
Mae dysgu ychwanegol ac arbenigol (ASL) yn cynnwys cymwysterau achrededig ar yr un lefel,
neu un lefel yn uwch na’r cwrs astudio Diploma, sydd wedi cael eu cymeradwyo dan Adran 96
y Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000. Gall yr ASL gynnwys cymwysterau BTEC sydd hefyd ar gael
i ddysgwyr nad ydynt yn dilyn cwrs astudio Diploma.
Rhaid dethol cymwysterau ar gyfer ASL o’r catalog ASL drwy’r Gronfa Ddata Genedlaethol
o Gymwysterau Achrededig (NDAQ). Mae’r catalog yn cynnwys cymwysterau sydd wedi eu
cymeradwyo gan y Bartneriaeth Datblygu Diplomâu (DDP) a bydd yn ehangu dros amser wrth
i ragor o gymwysterau gael eu cymeradwyo. I weld y catalog ewch i www.ndaq.org.uk a dewis
‘Browse Diploma Qualifications’.
Gall unedau pellach gael eu hychwanegu at gymwysterau o fewn y catalog a dylai canolfannau
sy’n gwneud ASL, neu’n paratoi i’w wneud.

Sgiliau gweithredol
Mae cymwysterau BTEC Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) a BTEC Lefel 1 Edexcel
(QCF) yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu a defnyddio Sgiliau Gweithredol. Mae Sgiliau
Gweithredol hefyd yn cael eu cynnig fel cymwysterau arunig ar lefel Mynediad a Lefel 1.

Mynediad a recriwtio
Polisi Edexcel ar fynediad i’w gymwysterau yw:
•

dylent fod ar gael i bawb sydd â’r gallu i gyrraedd y safonau gofynnol

•

dylent fod yn rhydd o unrhyw rwystrau sy’n cyfyngu mynediad a dilyniant

•

dylai fod cyfle cyfartal i bawb sydd am gael mynediad i’r cymwysterau.

Mae’n ofynnol i ganolfannau recriwtio dysgwyr i gymwysterau BTEC gyda didwylledd. Bydd
hyn yn cynnwys sicrhau bod gan ymgeiswyr wybodaeth a chyngor priodol am y cymwysterau a
bod y cymhwyster yn bodloni eu hanghenion. Dylai canolfannau gymryd camau priodol i asesu
potensial pob ymgeisydd a llunio barn broffesiynol am eu gallu i gwblhau’r rhaglen astudio’n
llwyddiannus ac ennill y cymhwyster. Bydd angen i’r asesiad roi ystyriaeth i’r gefnogaeth sydd
ar gael i’r dysgwr yn y ganolfan yn ystod eu rhaglen astudio ac unrhyw gefnogaeth benodol y
gall fod ei hangen i ganiatáu i’r dysgwr gael mynediad i’r asesu am y cymhwyster. Dylai
canolfannau ddarllen polisi Edexcel ar ddysgwyr gyda gofynion neilltuol.
Bydd angen i ganolfannau adolygu proffil mynediad cymwysterau a/neu’r profiad sydd gan
ymgeiswyr, gan ystyried a yw’r proffil hwn yn dangos gallu i fynd ymlaen at gymhwyster ar
lefel uwch.

Cyfyngiadau ar fynediad dysgwyr
Mae BTEC Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) a BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF)
mewn Gweinyddu Busnes wedi eu hachredu ar y QCF ar gyfer dysgwyr 14 oed a hŷn.
Mewn rhai sectorau gall y cyfyngiadau ar fynediad dysgwyr hefyd fod yn ymwneud ag unrhyw
rwystrau corfforol neu gyfreithiol, er enghraifft mae pobl sy’n gweithio o fewn iechyd, gofal
neu addysg yn debygol o fod yn agored i gael gwiriadau gan yr heddlu.
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Trefniadau mynediad ac ystyriaethau arbennig
Mae polisi Edexcel ar drefniadau mynediad ac ystyriaethau arbennig ar gyfer BTEC a
chymwysterau NVQ Edexcel yn ceisio gwella mynediad i’r cymwysterau i ddysgwyr ag
anableddau ac anawsterau eraill (fel y’u diffinnir gan y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd
1995 a gwelliannau i’r Ddeddf) heb gyfaddawdu asesu sgiliau, gwybodaeth, dealltwriaeth neu
gymhwysedd.
Ceir manylion pellach yn y ddogfen bolisi Access Arrangements and Special Considerations for
BTEC and Edexcel NVQ Qualifications, sydd i’w gweld ar wefan Edexcel (www.edexcel.com).
Mae’r polisi hwn yn disodli polisi blaenorol Edexcel (Asesu of Vocationally Related
Qualification: Regulations and Guidance Relating to Learners with Special Requirements, 2002)
sy’n ymwneud â dysgwyr gyda gofynion neilltuol.

Cydnabod Dysgu Blaenorol
Mae Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) yn ddull o asesu (gan arwain at ddyfarnu credydau)
sy’n ystyried a yw dysgwyr yn gallu dangos eu bod yn gallu cwrdd â’r gofynion ar gyfer uned
trwy wybodaeth, dealltwriaeth neu sgiliau sydd ganddyn nhw eisoes ac felly nad oes angen
iddyn nhw eu datblygu drwy gwrs o ddysgu.
Mae Edexcel yn annog canolfannau i gydnabod cyflawniadau a phrofiadau blaenorol dysgwyr
boed yn y gwaith, gartref neu’n hamddena, yn ogystal ag yn y dosbarth. Mae RPL yn rhoi
llwybr ar gyfer cydnabod y cyflawniadau sy’n deillio o ddysgu parhaus.
Mae RPL yn galluogi cydnabod cyflawniad o amrywiaeth o weithgareddau gan ddefnyddio
unrhyw fethodoleg asesu ddilys. Cyn belled â bod gofynion asesu unrhyw uned neu
gymhwyster penodol wedi cael eu cwrdd, mae defnyddio RPL yn dderbyniol ar gyfer achredu
uned, unedau neu gymhwyster cyfan. Rhaid i’r dystiolaeth o ddysgu fod yn ddigonol, yn
ddibynadwy ac yn ddilys.

Fformat yr uned
Mae gan bob uned yn y cymwysterau BTEC Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) a
BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF) fformat safonol. Bwriad fformat yr uned yw rhoi arweiniad ar
ofynion y cymhwyster i ddysgwyr, i diwtoriaid ac i’r rhai sy’n gyfrifol am fonitro safonau
cenedlaethol.
Mae gan bob uned yr adrannau canlynol.

Teitl uned
Mae teitl yr uned wedi’i achredu ar y QCF a bydd y ffurf hon o eiriau’n ymddangos ar
Hysbysiad Perfformiad y dysgwr (NOP).

Lefel QCF
Bydd gan bob uned a chymhwyster yn y QCF lefel wedi’i phennu ar eu cyfer, sy’n cynrychioli’r
lefel cyflawniad. Mae naw lefel cyflawniad, o Lefel Mynediad i Lefel 8. Mae lefel yr uned
wedi’i hysbysu gan y disgrifwyr uned QCF a, lle mae hynny’n briodol, gan yr NOS a/neu
feincnodau sector/proffesiynol eraill.
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Gwerth credydau
Mae gan bob uned werth credydau. Yr isafswm gwerth credydau a all gael ei bennu ar gyfer
uned yw un, a dim ond mewn cyfanrifau y gellir dyfarnu credydau. Bydd dysgwyr yn cael
credydau wedi’u dyfarnu ar gyfer cwblhau unedau cyflawn yn llwyddiannus.

Nod yr uned
Mae’r nod yn rhoi crynodeb clir o bwrpas yr uned ac mae’n ddatganiad byr sy’n crynhoi’r
canlyniadau dysgu ar gyfer yr uned.

Cyflwyniad yr uned
Mae cyflwyniad yr uned yn rhoi gwerthfawrogiad i’r darllenydd o’r uned yng nghyd-destun
galwedigaethol y cymhwyster yn ogystal â thynnu sylw at ffocws yr uned. Mae’n rhoi i’r
darllenydd ddarlun o amcanion yr uned a’r wybodaeth allweddol, y sgiliau a’r ddealltwriaeth a
enillwyd wrth astudio’r uned. Mae cyflwyniad yr uned hefyd yn amlygu unrhyw gysylltiadau at
y sector galwedigaethol priodol trwy ddisgrifio sut y mae’r uned yn perthnasu â’r sector
hwnnw.

Canlyniadau dysgu
Mae canlyniadau dysgu uned yn gosod allan beth y mae disgwyl i’r dysgwr ei wybod, ei ddeall
neu fedru ei wneud o ganlyniad i broses o ddysgu.

Meini Prawf Asesu
Mae meini prawf asesu uned yn nodi’r safon y disgwylir i ddysgwr ei chyrraedd i ddangos bod
canlyniad dysgu, neu set o ganlyniadau dysgu, wedi eu cyflawni. Mae’r canlyniadau dysgu a’r
meini prawf asesu’n diffinio’r cyrhaeddiad dysgu’n glir a bydd y credyd yn cael ei ddyfarnu am
y cyrhaeddiad ar y lefel a bennwyd i’r uned.

Cynnwys yr uned
Mae cynnwys yr uned yn nodi ehangder yr wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth sydd eu
hangen i ddylunio a chyflwyno rhaglen ddysgu i gwrdd â phob un o’r canlyniadau dysgu.
Hysbysir hyn gan y gofynion o ran gwybodaeth greiddiol a’r ddealltwriaeth yn y Safonau
Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) lle mae hynny’n berthnasol. Mae’r cynnwys yn rhoi’r
amrediad o ddeunydd pwnc ar gyfer y rhaglen ddysgu ac yn nodi’r sgiliau, yr wybodaeth a’r
ddealltwriaeth sydd eu hangen ar gyfer llwyddo yn yr uned.
Caiff pob canlyniad dysgu ei nodi’n llawn ac yna rhestrir y cymalau allweddol neu’r cysyniadau
sydd ynghlwm wrth y canlyniad dysgu hwnnw mewn llythrennau italig ac yna ceir yr amrediad
dilynol o bynciau perthynol.
Y berthynas rhwng y cynnwys a’r meini prawf asesu
Dylai’r dysgwr gael y cyfle i astudio cynnwys yr uned i gyd.
Nid yw’n ofyniad gan fanyleb yr uned fod y cynnwys i gyd yn cael ei asesu. Fodd bynnag, bydd
rhaid edrych ar y cynnwys mynegol mewn rhaglen ddysgu er mwyn i ddysgwyr allu cwrdd â’r
safon a bennir yn y meini prawf asesu.
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Terminoleg a strwythur y cynnwys
Mae’r wybodaeth isod yn dangos fod cynnwys yr uned wedi’i strwythuro ac mae’n rhoi’r
derminoleg a ddefnyddir i esbonio’r gwahanol gydrannau o fewn y cynnwys.
•

Canlyniad dysgu: dangosir hwn mewn print trwm ar gychwyn pob adran o gynnwys.

•

Is-bennawd mewn llythrennau italig: mae’n cynnwys cymal allweddol neu gysyniad. Dyma
gynnwys y mae’n rhaid ei astudio wrth gyflwyno’r uned. Mae colon yn dynodi diwedd isbennawd mewn llythrennau italig.

•

Elfennau o’r cynnwys: mae’r elfennau mewn testun plaen ac maent yn ehangu ar yr isbennawd. Rhaid i’r elfennau gael eu hastudio wrth gyflwyno’r uned. Bydd hanner colon yn
dynodi diwedd elfen.

•

Mae cromfachau’n cynnwys helaethiad o’r cynnwys y mae’n rhaid ei astudio wrth
gyflwyno’r uned.

•

‘mae ‘ee’ yn rhestr o enghreifftiau, a ddefnyddir fel helaethiad mynegol o elfen (hynny yw,
gallai’r cynnwys a nodir yn yr helaethiad hwn gael ei astudio neu gallai gael ei ddisodli gan
ddeunydd arall tebyg).

Arweiniad hanfodol i diwtoriaid
Mae’r adran hon yn rhoi arweiniad a helaethiad ychwanegol i diwtoriaid i helpu dealltwriaeth a
lefel gyson o gyflwyniad ac asesiad. Caiff ei rannu i’r adrannau canlynol.
•

Cyflwyniad – mae’n esbonio perthynas y cynnwys gyda’r canlyniadau dysgu ac yn cynnig
arweiniad am ddulliau cyflwyno posibl. Mae’r adran yn seiliedig ar y dulliau cyflwyno
mwyaf arferol ond nid yw’n fwriad i ddiystyru dulliau gwahanol.

•

Cynllun dysgu amlinellol – mae cynllun dysgu amlinellol wedi’i gynnwys ym mhob uned ac
mae’n darparu arwydd o’r amser dysgu y bydd dysgwr cyfartalog yn ei gymryd i gyflawni’r
canlyniadau dysgu ar y safon a bennir gan y meini prawf asesu.

•

Asesiad – yn rhoi ymhelaethiad am natur a math y dystiolaeth y mae angen i ddysgwyr ei
chynhyrchu er mwyn pasio’r uned neu gael y marciau uwch. Dylid darllen yr adran hon ar y
cyd â’r meini prawf asesu.

•

Adnoddau hanfodol – yn nodi unrhyw adnoddau arbenigol sydd eu hangen i ganiatáu i
ddysgwyr gynhyrchu’r dystiolaeth sy’n ofynnol ar gyfer pob uned. Gofynnir i’r ganolfan
sicrhau fod unrhyw ofynion yn eu lle pan fydd yn ceisio cymeradwyaeth gan Edexcel i
gynnig y cymhwyster.

•

Deunyddiau adnodd dangosol – yn darparu deunyddiau adnodd all fod o werth wrth baratoi
ar gyfer cyflwyno’r cymwysterau.
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UNED 1: YMCHWILIO HAWLIAU A CHYFRIFOLDEBAU YN Y GWAITH

Uned 1:

Ymchwilio Hawliau a
Chyfrifoldebau yn y Gwaith

Cod Uned:

J/501/6333

Lefel Mynediad QCF:

BTEC Mynediad 3

Gwerth Credydau:

1

Nod yr uned
Bydd yr uned hon yn cyflwyno’r dysgwyr i’r cysyniad o gael hawliau yn y gwaith a beth yw eu
cyfrifoldebau hwy fel cyflogai. Byddant hefyd yn ystyried pwysigrwydd parchu pobl eraill yn y
gweithle a gwybod am ffynonellau cefnogaeth ym maes hawliau a chyfrifoldebau.

Cyflwyniad yr uned
Mae gan bob cyflogai hawliau a chyfrifoldebau. Bydd yr uned hon yn cyflwyno’r dysgwyr i’r
cysyniad o gael hawliau yn y gwaith a beth yw eu cyfrifoldebau hwy fel cyflogai. Bydd y
dysgwyr yn archwilio beth yw ystyr cael hawliau, er enghraifft, bod yn ddiogel yn y gwaith,
bod yn iach yn y gwaith, yr hawl i isafswm cyflog a’r hawl i gael eu trin yn deg. Byddant hefyd
yn ystyried pwysigrwydd parchu pobl eraill yn y gweithle. Bydd enghreifftiau ymarferol megis
y defnydd priodol o iaith a pharchu diwylliant a chred pobl eraill yn cael eu trafod.
Mae’r uned yn mynd ymlaen i esbonio’r cyfrifoldebau sydd gan y dysgwyr pan gânt eu cyflogi
neu wrth gymryd rhan mewn profiad gwaith. Bydd dysgu’n ffocysu ar eu cyfrifoldeb i gyrraedd
mewn pryd, i wisgo’n briodol ac i gwblhau tasgau effeithiol ac yn effeithlon o fewn ffiniau
amser y cytunwyd arnynt.
Mae’n bwysig iawn gwybod at bwy i fynd am gefnogaeth os bydd anawsterau’n codi yn y
gwaith. Bydd dysgwyr yn ymchwilio i wahanol ffynonellau o gefnogaeth sydd ar gael iddynt,
o fewn y gweithle ac o ffynonellau allanol megis Cyngor Ar Bopeth.
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UNED 1: YMCHWILIO HAWLIAU A CHYFRIFOLDEBAU YN Y GWAITH

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos ei fod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf asesu
sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Deall fod ganddynt hawliau yn y gweithle

1.1 nodi agweddau o fywyd gwaith lle mae
ganddynt hawliau

2

Deall y dylent barchu hawliau pobl eraill
yn y gweithle

2.1 disgrifio sut y gellir parchu hawliau pobl
eraill

3

Deall fod ganddynt hawliau yn y gweithle

3.1 nodi agweddau o fywyd gwaith lle mae’n
rhaid iddyn nhw gyflawni rhai
cyfrifoldebau

4

Gwybod ble i gael cymorth ar gyfer
problemau sy’n codi yn y gwaith

4.1 nodi ffynonellau o gymorth o fewn y
gweithle
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Cynnwys yr uned

1

Deall fod ganddynt hawliau yn y gweithle
Hawliau’r gweithle: ee cyflog, contract cyflogaeth, terfynu cyflogaeth, gwahaniaethu ac
aflonyddu, delio gyda thrafferth yn y gwaith, iechyd a diogelwch, oriau gwaith, hawliau
gwyliau, egwyliau, hawliau amser i ffwrdd, preifatrwydd gwybodaeth bersonol (Deddf
Gwarchod Data)

2

Deall y dylent barchu hawliau pobl eraill yn y gweithle
Parchu hawliau pobl eraill yn y gweithle: ee hawliau i fynegi barn a syniadau, parchu
diwylliannau, crefyddau a barn pobl eraill, defnydd priodol o iaith, gwybod beth allai
dramgwyddo, preifatrwydd gwybodaeth bersonol pobl eraill

3

Deall fod ganddynt gyfrifoldebau yn y gweithle
Cyfrifoldebau yn y gweithle: iechyd a diogelwch; deall beth sy’n ddisgwyliedig gan y
cyflogai yn y gwaith

4

Gwybod ble i gael cymorth ar gyfer problemau sy’n codi yn y gwaith
Ffynonellau help a chyngor: cynghorwyr, ee rheolwyr llinell, adran adnoddau dynol, iechyd
galwedigaethol, cynghorydd iechyd a diogelwch; dogfennau, ee polisïau, llawlyfr staff,
mewnrwyd
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UNED 1: YMCHWILIO HAWLIAU A CHYFRIFOLDEBAU YN Y GWAITH

Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Mae ffocws yr uned hon ar hawliau a chyfrifoldebau’r unigolyn fel cyflogai yn y gweithle.
Mae’n debyg y bydd unrhyw drafodaeth o’r materion yn cyfeirio at hawliau a chyfrifoldebau
cyfatebol cyflogwyr ond nid yw hyn yn ffurfio rhan o asesiad yr uned.
Er nad oes angen i ddysgwyr fod â mynediad i’r gweithle, byddai’n help pe gallent berthnasu’r
dysgu i weithle gwirioneddol, naill ai drwy brofiad blaenorol, swydd bresennol neu leoliad
gwaith. Dylent gael y cyfle i siarad gyda phobl eraill sydd â phrofiad uniongyrchol o’r gweithle
er mwyn perthnasu damcaniaeth gyda sefyllfa go iawn. Gallent hefyd ddefnyddio chwarae rôl
ac efelychiadau eraill i gynyddu eu dealltwriaeth.
Dylai dysgwyr allu adnabod amrywiaeth o feysydd lle maen ganddyn nhw hawliau yn y gwaith
(er enghraifft, yr hawl i gael gweithle glân a diogel, i gael eu trin yn deg, i dderbyn cyflog teg
yn brydlon, i beidio dioddef gwahaniaethu ar sail rhyw, tueddfryd rhywiol, oed, hil, anabledd,
credoau crefyddol). Nid oes angen gwybodaeth o ddeddfwriaeth ar gyfer yr uned hon. Gall
dysgwyr gael eu hannog i gasglu gwybodaeth am eu hawliau o amrywiaeth o ffynonellau er
enghraifft Canolfan Byd Gwaith, Connexions, y Llyfrgell, y Rhyngrwyd.
Dylai dysgwyr allu dangos dealltwriaeth o’r ffaith bod eu hymddygiad nhw’n cael effaith ar
hawliau pobl eraill. Dylai dysgwyr ddangos eu bod yn parchu hawliau pobl eraill naill ai o fewn
lleoliad gweithle (ee yn y gwaith i’r rhai sydd eisoes yn gyflogedig neu ar leoliad gwaith (neu
drwy efelychiad. Gall hyn fod drwy siarad mewn ffordd nad yw’n achosi tramgwydd, peidio â
thynnu sylw pobl eraill, parchu eiddo pobl eraill, peidio â rhoi pobl eraill mewn perygl, neu
beidio â gwahaniaethu’n annheg yn erbyn pobl, Gellid annog dysgwyr i ganfod y polisi hawliau
a chyfrifoldebau ar gyfer eu lleoliad eu hunain. Gallai’r drafodaeth ganolbwyntio ar briodoldeb
y ddogfen, er enghraifft ydy hi’n glir, yn hawdd ei darllen ac yn cynnwys delweddau priodol
sy’n dangos parch tuag at hawliau pobl eraill.
Yn ogystal â’r ymddygiadau a nodwyd uchod, dylai dysgwyr allu adnabod eu cyfrifoldebau
tuag at gyflogwr (er enghraifft, dilyn cyfarwyddiadau, gweithio hyd eithaf eu gallu, bod yn
onest, bod yn brydlon, peidio â gwastraffu amser eu cyflogwr, dilyn gweithdrefnau cwmni neu
sefydliad megis ffonio pan fyddan nhw’n rhy sâl i ddod i mewn i’r gwaith neu i fod yn
drwsiadus ac yn lân yn y gweithle). Gallai dysgwyr sydd â mynediad i’r gweithle ychwanegu
datganiad tyst i’w tystiolaeth i ddweud eu bod yn ymddwyn fel cyflogai cyfrifol. Dylai’r
datganiad ei gwneud hi’n glir pa ymddygiadau sydd wedi eu harsylwi.
Dim ond ffynonellau cefnogaeth dros hawliau a chyfrifoldebau yn y gweithle fydd rhaid i
ddysgwyr eu nodi (er enghraifft, eu goruchwyliwr, yr adran Adnoddau Dynol, llawlyfr staff).
Nid oes angen iddynt godi materion neu broblemau gwirioneddol, dim ond gwybod at bwy y
gallent droi pe byddai pethau o’r fath yn codi. Gellir gwahodd siaradwyr i rannu eu profiadau o
geisio cyngor yn y gweithle.
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Asesiad
Er mwyn cyflawni 1.1, rhaid i’r dysgwr allu nodi o leiaf dair agwedd wahanol o fywyd gwaith
lle mae ganddyn nhw hawl fel cyflogai. Gellid cyflwyno’r dystiolaeth gan ddefnyddio
amrywiaeth o fformatau, er enghraifft fel poster neu daflen, trafodaeth wedi’i recordio gyda’r
tiwtor neu gellid ei chyflwyno fel rhestr o’r agweddau a nodwyd.
Er mwyn cyflawni 2.1, rhaid i’r dysgwr ddisgrifio sut y gellir parchu hawliau pobl eraill. Er
mwyn cyflawni hyn, gellid rhoi nifer o wahanol senarios neu glipiau ffilm neu raglenni teledu
i’r dysgwr. Dylai’r clipiau neu’r senarios amlygu gwahanol sefyllfaoedd, er enghraifft
cyflogai’n dominyddu’r sgwrs mewn cyfarfod neu rywun yn defnyddio iaith dramgwyddus.
Gallai’r dysgwr wedyn ddangos sut y gellid newid y sefyllfa i barchu hawliau pobl eraill.
Er mwyn cyflawni 3.1, mae angen i’r dysgwr nodi agweddau o fywyd gwaith lle mae’n rhaid
iddynt gyflawni cyfrifoldebau penodol. Mae angen i’r dysgwr nodi o leiaf dair agwedd
wahanol.
Ar gyfer 4.1, rhaid i’r dysgwr nodi tair gwahanol ffynhonnell o gymorth os bydd problem yn
codi yn y gwaith.
Os bydd unrhyw ran o’r dystiolaeth uchod yn cael ei darparu o ganlyniad i drafodaeth gyda’r
tiwtor, rhaid bod tystiolaeth ysgrifenedig ar gael ar gyfer dilysu mewnol ac allanol.
Adnoddau hanfodol
Nid oes angen unrhyw adnoddau hanfodol ar gyfer yr uned hon.
Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.acas.org.uk

Gwasanaeth cyflafareddu, cyngor ar iechyd a lles yn y
gwaith

www.advice.org.uk

Cyngor ar Bopeth

www.direct.gov.uk/en/Employment/
Employees/index.htm

Cyngor ar hawliau cyflogaeth

www.direct.gov.uk/ên/RightsAnd
Responsibilities/Yourright

Hawliau a chyfrifoldebau cyffredinol yn y gweithle yn
cynnwys hawliau ar gyfer pobl anabl, gofalwyr, pobl hŷn
a phobl ifanc

www.standards.dfes.gov.uk

Cynlluniau gwaith ar gyfer dinasyddiaeth CA4 –
Uned 10: Hawliau a Chyfrifoldebau ym Myd Gwaith

www.tuc.org.uk

Gwefan wedi ei rhedeg gan y Gyngres Undebau Llafur
gyda thaflenni y gellir eu lawrlwytho am hawliau yn y
gwaith yn cynnwys manylion am isafswm cyflog a
chydraddoldeb cyflogau

www.worksmart.org.uk/rights

Gwefan wedi ei rhedeg gan y TUC gyda gwybodaeth am
hawliau yn y gwaith
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UNED 2: RHEOLI EICH LECHYD YN Y GWAITH

Uned 2:

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

Cod Uned:

M/501/6360

Lefel Mynediad QCF:

BTEC Mynediad 3

Gwerth Credydau:

1

Nod yr uned
Nod yr uned hon yw helpu dysgwyr i ddeall pam mae hi’n bwysig bod yn iach yn y gwaith a sut
i gadw’n iach yn y gwaith.

Cyflwyniad yr uned
Mae llawer o’n hamser yn cael ei dreulio yn y gwaith. Gall ein gwaith a sut rydym yn gweithio
gael effaith enfawr ar les corfforol a meddyliol. Yn ystod yr amser sy’n cael ei dreulio yn y
gwaith, gall gweithwyr ddioddef anhwylderau a phoenau cyffredin, yn cynnwys cur pen, poen
cefn a straen. Mae’n bwysig bod pobl yn gwybod sut i edrych ar ôl eu hunain tra’u bod yn y
gwaith er mwyn iddynt allu cadw’n iach a gweithio’n effeithiol.
Bydd yr uned yn helpu dysgwyr i ddeall pam mae bod yn iach yn y gwaith yn bwysig a sut i
gadw’n iach yn y gwaith. Bydd dysgwyr yn edrych ar wahanol fathau o faterion iechyd allai
godi mewn gwahanol amgylcheddau gwaith.

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos ei fod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf asesu
sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod pam mae hi’n bwysig bod yn
iach yn y gwaith

1.1 disgrifio pam mae hi’n bwysig bod yn
iach yn y gwaith

2

Gwybod sut i gadw’n iach yn y gwaith

2.1 nodi dulliau o gadw’n iach yn y gwaith
2.2 nodi gwahanol fathau o amgylcheddau
gwaith a’u problemau iechyd posibl
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod pam mae hi’n bwysig bod yn iach yn y gwaith
Pwysigrwydd bod yn iach yn y gwaith: ee gweithio’n fwy effeithiol, gwell hunan-barch,
gwell mwynhad o’r gwaith, gallai ansawdd gwaith ddioddef os yw’r gweithiwr yn afiach,
effeithiau diweithdra ar eich iechyd, po hiraf mae rhywun yn ddi-waith, anoddaf yw mynd
yn ôl

2

Gwybod sut i gadw’n iach yn y gwaith
Cadw’n iach: offer priodol, ee cadair addas, cynheiliaid arddwrn bysellfwrdd, stolion traed,
offer codi, dillad gwarchod; cymryd egwyliau rheolaidd; ymarfer corff; diet; cwsg digonol,
delio’n effeithiol gyda straen
Ffactorau iechyd i’w hystyried mewn gwahanol amgylcheddau gwaith: gwahanol anghenion
ar gyfer gwahanol amgylcheddau, ee gweithio mewn ysbyty, mewn swyddfa, yn yr awyr
agored; gwahanol fathau o salwch ac anafiadau, ee anafiadau straen ailadroddus, anwydau,
ffliw ac afiechydon eraill; tymheredd yn yr amgylchedd gwaith, ee gwres yr haf, oerni,
aerdymheru, gwresogi
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Wrth gyflwyno’r uned hon, dylid rhoi cymaint o brofiad ymarferol â phosibl i ddysgwyr.
Gallai’r dulliau cyflwyno gynnwys tasgau dysgwyr megis gwaith grŵp a thasgau ymchwil neu
gyflwyniadau dan arweiniad dysgwyr.
Gellid defnyddio trafodaethau grŵp i nodi manteision bod yn iach yn y gwaith. Gellid cyfeirio
at brofiad personol (er enghraifft, efallai y bydd dysgwyr yn gallu rhannu sut yr oedden nhw’n
teimlo pan fu iddynt brofi diweithdra oherwydd afiechyd).
Gellir gwahodd siaradwyr o wahanol feysydd gwaith i siarad gyda’r grŵp ar bwysigrwydd
cadw’n iach yn y gwaith. Gall hyn gynnwys cyfeirio at y manteision sydd gan weithlu iach ar
gyfer cwmni neu sefydliad.
Wrth drafod salwch ac anafiadau yn y gwaith, mae’n bwysig gwneud hyn mor berthnasol â
phosibl i’r dysgwyr. Os ydynt eisoes wedi bod mewn gwaith, bydd y dysgwyr yn gallu cyfeirio
at brofiadau y maen nhw wedi dod ar eu traws. Fodd bynnag, bydd hyn yn anodd i ddysgwyr
sydd heb gael unrhyw brofiad gwaith blaenorol. Un ffordd i orchfygu hyn fyddai cyfeirio at eu
profiadau yn y dosbarth neu efallai at ble maen nhw’n gwneud gwaith gartref. Gellid trafod
pynciau fel anaf straen ailadroddus, osgo, anwydau a ffliw yn y cyd-destun hwn wedyn.
Gall gwefannau hefyd fod yn ffynhonnell dda o wybodaeth. Gellid annog dysgwyr i ddysgu
beth yw ystyr anaf straen ailadroddus, er enghraifft www.patient.co.uk/. Efallai y bydd gofyn i’r
dysgwr ddethol gwybodaeth, er enghraifft ‘Beth sy’n achosi RSI?’ ‘Sut gellid ei atal?’ Ni fyddai
disgwyl i ddysgwyr roi atebion manwl neu hirfaith i’r math hwn o gwestiwn.
Dylid annog dysgwyr hefyd i feddwl am sut y gallan nhw reoli eu hiechyd mewn gwahanol fathau o
amgylcheddau gweithle, er enghraifft mae rheoli heintiadau yn neilltuol o bwysig wrth weithio
mewn ysbyty, tra mae gwisgo cyfarpar diogelu personol (PPE) yn hanfodol wrth weithio ar safle
adeiladu. Gallai dysgwyr ymweld â gwahanol amgylcheddau gwaith i ddysgu am reoli iechyd
mewn meysydd gwaith penodol neu gellid gwahodd siaradwyr i siarad gyda’r grŵp.
Gallai dysgwyr ofyn i ffrindiau neu gydweithwyr sut maen nhw’n cadw’n iach. Gellid dylunio
holiadur syml a gellid cyflwyno’r wybodaeth a gasglwyd i weddill y grŵp. Fel arall, gellid dylunio
posteri ar sut i reoli iechyd yn y gwaith. Gellid arddangos y posteri wedyn yn y dosbarth neu’r fan
ddysgu. Gallai’r dasg hon ddarparu ymarfer ar gyfer sgiliau gweithredol os bu i’r dysgwyr sicrhau
fod yr wybodaeth a roddwyd yn ramadegol gywir ac wedi’i sillafu’n gywir.
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Asesiad
Er mwyn cyflawni 1.1, rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio pam mae hi’n bwysig bod yn iach yn y
gwaith. Dylent allu rhoi o leiaf dri rheswm sy’n fanteisiol iddyn nhw eu hunain ac i’r cyflogwr.
Gellid asesu hyn drwy drafodaeth un i un gyda’r tiwtor, wedi’i recordio gan y tiwtor ar gyfer
dilysu. Fel arall, gallai’r dysgwyr gynhyrchu poster neu daflen i arddangos eu syniadau.
Er mwyn cyflawni 2.1, rhaid i’r dysgwyr allu nodi tair ffordd wahanol o gadw’n iach yn y
gwaith. Gallai’r dysgwyr gynhyrchu taflen neu boster yn dangos tair ffordd wahanol o gadw’n
iach yn y gwaith. Fel arall gallent gymryd rhan mewn trafodaeth sy’n amlygu sut i gadw’n iach
yn y gwaith.
Ar gyfer 2.2, rhaid i’r dysgwyr adnabod o leiaf ddau wahanol fath o amgylchedd gwaith ac o
leiaf un risg neu broblem iechyd cysylltiedig ar gyfer pob math o amgylchedd gwaith.
Adnoddau hanfodol
Bydd angen i ddysgwyr gael mynediad i wybodaeth briodol am sut i gadw’n iach yn y gwaith.
Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.direct.gov.uk

www.direct.gov.uk

www.worksmart.org.uk/index.php

Gwefan wedi ei rhedeg gan y TUC gyda gwybodaeth am
hawliau yn y gwaith

www.workingforhealth.gov.uk

Gwefan yn cael ei rhedeg gan y llywodraeth yn ffocysu ar
wella iechyd a lles pobl o oedran gwaith
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Uned 3:

Paratoi ar gyfer Lleoliad Gwaith

Cod Uned:

F/501/6363

Lefel Mynediad QCF:

BTEC Mynediad 3

Gwerth Credydau:

1

Nod yr uned
Mae’r uned hon yn cyflwyno i’r dysgwyr bwysigrwydd gwybod beth fydd yn ddisgwyliedig
ganddynt ar eu lleoliad gwaith a gwybod beth maen nhw’n gobeithio’i gyflawni o ganlyniad i’r
profiad hwn.

Cyflwyniad yr uned
Mae dysgwyr sy’n gwneud lleoliad gwaith yn cael y cyfle i ddysgu ac i ddatblygu’r sgiliau sydd
eu hangen arnynt ar gyfer byd gwaith. Mae angen iddyn nhw fod yn frwdfrydig, yn ddiwyd ac
wedi’u symbylu. Mae’n hanfodol felly bod y dysgwyr wedi eu paratoi’n dda cyn mynd ar
unrhyw fath o leoliad gwaith. Prif amcanion yr uned hon yw iddynt wybod beth sy’n
ddisgwyliedig ganddynt yn ystod eu lleoliad gwaith a gwybod beth maen nhw’n gobeithio’i
gyflawni o ganlyniad i’r profiad hwn.
Dylai cychwyn ar leoliad gwaith, yn enwedig os mai dyma yw profiad cyntaf dysgwyr yn y
gweithle, fod yn amser cyffrous iddynt. Gallai hefyd fod yn amser pryderus. Mae’r uned yn
helpu’r dysgwyr i nodi ffactorau posibl allai achosi pryder neu ansicrwydd ac i ddysgu ble i gael
cefnogaeth.
Er bod y term ‘cwmni neu sefydliad’ wedi cael ei ddefnyddio drwy gydol yr uned hon, gall
gyfeirio at unrhyw fath o leoliad gwaith y gall y dysgwr fod yn paratoi ar ei gyfer.
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Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos ei fod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf asesu
sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod lle maen nhw’n cynllunio
gwneud eu lleoliad gwaith

1.1 nodi gwybodaeth allweddol am ble maen
nhw’n cynllunio gwneud eu lleoliad
gwaith

2

Gwybod beth sy’n ddisgwyliedig
ganddynt yn ystod y profiad gwaith

2.1 nodi gwahanol dasgau y maen nhw’n
debygol o’u gwneud fel rhan o’r lleoliad
gwaith
2.2 nodi ymddygiadau ac agweddau priodol
ar gyfer y lleoliad gwaith

3

4

28

Gwybod am wahanol ffynonellau o
gefnogaeth ar gyfer delio gyda phryder
neu ansicrwydd yn ystod y lleoliad gwaith

3.1 nodi ffactorau all achosi pryder neu
ansicrwydd yn ystod lleoliad gwaith

Gwybod beth y gallen nhw’i ennill o’r
lleoliad gwaith

4.1 gosod amcanion priodol ar gyfer y
lleoliad gwaith

3.2 nodi ffynonellau cefnogaeth priodol y
gallent eu defnyddio mewn sefyllfaoedd o
bryder neu ansicrwydd yn ystod y lleoliad
gwaith
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod lle maen nhw’n cynllunio gwneud eu lleoliad gwaith
Gwybodaeth allweddol am y lleoliad gwaith: enw’r cwmni neu’r sefydliad; pa fath o fusnes
neu wasanaeth; lleoliad; manylion y person cyswllt perthnasol yn y cwmni neu’r sefydliad

2

Gwybod beth sy’n ddisgwyliedig ganddynt yn ystod y profiad gwaith
Tasgau’r lleoliad gwaith: tasgau, ee gweinyddol, gwasanaeth cwsmeriaid, logisteg
Ymddwyn yn briodol: ymddygiadau, ee bod yn brydlon, bod yn ddibynadwy wrth wneud
tasgau, dangos goddefgarwch a pharch tuag at eraill
Agweddau priodol: agweddau, ee wedi symbylu, brwdfrydig, parod i ddysgu, hyblyg, parod
eu cymwynas, siriol

3

Gwybod am wahanol ffynonellau o gefnogaeth ar gyfer delio gyda phryder neu
ansicrwydd yn ystod y lleoliad gwaith
Ffactorau: personol, ee trefniadau cludiant, materion ariannol, trefniadau gofal plant;
perthynol i waith, ee perthynas anodd gyda chydweithwyr, cael eu gofyn i wneud tasgau
amhriodol neu ddryslyd, rhoi cyfarwyddiadau aneglur
Ffynonellau priodol o gefnogaeth mewn sefyllfaoedd o bryder neu ansicrwydd: ee aseinio
goruchwyliwr lleoliad gwaith neu fentor personol ar gyfer y lleoliad gwaith, arweinydd tîm,
cydlynydd lleoliad gwaith, nodiadau lleoliad gwaith, canllaw hyfforddi, llawlyfr
cyfarwyddiadau

4

Gwybod beth y gallen nhw’i ennill o’r lleoliad gwaith
Amcanion priodol: targedau personol, ee cyrraedd yn brydlon, mynd bob dydd, gwisgo’n
briodol; targedau cysylltiedig â gwaith, ee dysgu ar gyfer sgil newydd, dilyn cyfarwyddiadau,
dysgu mwy am rôl y swydd, gofyn cwestiynau priodol os oes rhywbeth yn aneglur
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Er y bydd pob dysgwr yn mynychu lleoliad gwaith gwahanol, bydd yr egwyddorion y tu cefn i
baratoi ar gyfer y lleoliad gwaith yr un fath. Mae angen i ddysgwyr ganfod gwybodaeth am y lle
maen nhw’n bwriadu gwneud eu lleoliad gwaith. Lle mae hyn yn bosibl, dylid annog dysgwyr i
wneud hyn ar eu pennau eu hunain. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r tiwtor gefnogi’r
dysgwr wrth wneud hyn. Gallai dogfennau sy’n cael eu darparu gan y cwmni neu’r sefydliad, eu
gwefan neu drefnu i gynrychiolydd o’r cwmni siarad gyda’r dysgwyr i gyd fod yn ffynonellau
gwybodaeth gwerthfawr. Dylai’r wybodaeth a gesglir gan y dysgwyr fod yn berthnasol ac yn syml,
er enghraifft Beth yw enw’r cwmni neu’r sefydliad? Beth mae’r cwmni neu’r sefydliad yn ei
wneud? I bwy bydd y dysgwr yn adrodd? Ble yn union mae’r lleoliad gwaith?
I helpu’r dysgwyr ddeall y mathau o dasgau y gallent fod yn cymryd rhan ynddynt, gall fod yn
ddefnyddiol gwahodd dysgwyr sydd eisoes wedi cwblhau lleoliad gwaith gyda’r un cwmni neu
sefydliad (neu gyda chwmni neu sefydliad tebyg) i siarad gyda’r grŵp presennol o ddysgwyr.
Fel arall, efallai y bydd cyflogai presennol neu gyn gyflogai yn gallu darparu gwybodaeth
briodol. Os nad oes yr un o’r ddwy ffynhonnell uchod ar gael, gall y tiwtor ddarparu disgrifiadau
swydd syml ar gyfer swyddi tebyg i helpu’r dysgwr i nodi’r mathau o dasgau y gall fod yn eu
gwneud.
Mae angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol y gall eu gwisg a iaith y corff yn ystod lleoliad
gwaith gyfathrebu agweddau cadarnhaol a negyddol. Gellid dangos hyn drwy sefyllfaoedd
chwarae rhan. Gellid trafod agweddau ac ymddygiadau priodol i’r gweithle mewn grwpiau
bach. Gellid defnyddio golygfeydd o’r gweithle o raglenni teledu, ffilmiau neu glipiau fideo
eraill fel man cychwyn ar gyfer trafodaeth.
Gallai tiwtoriaid hefyd ddarparu rhestrau o agweddau ac ymddygiadau posibl sydd eu hangen i
fodloni gofynion y lleoliad gwaith. Gellid gwahodd cyflogwyr fel siaradwyr gwadd i drafod
disgwyliadau. Dylid rhoi cyfle i ddysgwyr drafod yr agweddau a’r ymddygiadau hyn er mwyn
iddynt allu nodi amrywiaeth o amcanion posibl i anelu atynt er mwyn cael y gorau allan o’u
hamser ar leoliad gwaith.
Efallai y bydd dysgwyr sy’n mynd i leoliad gwaith yn teimlo’n nerfus ac yn bryderus y byddan
nhw’n ymddangos yn analluog neu na fyddant yn gallu gwneud y pethau y maen nhw’n cael
cyfarwyddyd i’w gwneud. Byddai’n fanteisiol felly i drafod achosion posibl pryder ac i wybod
am y ffynonellau cefnogaeth priodol i helpu i ddelio ag unrhyw deimladau o straen neu
ddryswch yn ystod y lleoliad gwaith. Er enghraifft, gallai dysgwyr wylio clip teledu neu ffilm
sy’n dangos golygfa lawn straen yn y gweithle, nodi’r broblem posibl, trafod beth achosodd y
broblem a phwy y gallai’r bobl yn y clip droi atynt i ddatrys y straen, yr anhawster neu’r
dryswch yn y sefyllfa honno neu ba ffynonellau cymorth eraill allai fod ar gael. Gallai hyn
helpu i fynd i’r afael ag ofnau a phryderon dysgwyr am bwy i droi atynt am help os ydynt yn
dod ar draws sefyllfaoedd anodd neu ddryslyd yn ystod eu lleoliad gwaith. Fel arall, gallai
dysgwyr drafod sefyllfaoedd perthnasol y maen nhw wedi cael profiad ohonynt, megis yn ystod
lleoliadau gwaith blaenorol, rolau gwaith rhan amser neu waith gwirfoddol. Gallai’r drafodaeth
gynnwys sut y cafodd y sefyllfa ei datrys.
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Gallai dysgwyr ystyried fod gosod amcanion yn dasg gymhleth. Os felly, gallai fod yn
ddefnyddiol cyflwyno’r pwnc hwn drwy ddarparu enghreifftiau ymarferol, cyfarwydd, er
enghraifft gellid gofyn iddynt wneud rhestr o’r pethau y maen nhw eisiau ei wneud heddiw.
Gallent fynd yn ôl at eu rhestr y diwrnod wedyn a gweld a fu iddynt lwyddo i’w chyflawni ac os
na wnaethant, pam felly. Gellid defnyddio hwn fel cyflwyniad i osod amcanion realistig a
phriodol ar gyfer eu lleoliad gwaith.
Gall dysgwyr fod am drafod amcanion posibl lleoliadau gwaith mewn sefyllfaoedd grŵp a/neu
yn unigol gyda thiwtoriaid neu gynghorwyr gyrfaoedd.
Asesiad
Er mwyn cyflawni 1.1, rhaid i’r dysgwr allu nodi gwybodaeth sylfaenol am y lleoliad gwaith y
maen nhw’n mynd iddo. Gall ffynhonnell yr wybodaeth fod, er enghraifft, o ddogfennau wedi
eu darparu gan y tiwtor, o wybodaeth a gasglwyd mewn cyfweliad anffurfiol gyda darparydd y
lleoliad gwaith neu wybodaeth a gafwyd o daflenni a ddarparwyd gan ddarparydd y lleoliad
gwaith. Dylai gwybodaeth a nodir gan y dysgwyr gynnwys enw’r sefydliad, beth mae’r
sefydliad yn ei wneud, ei leoliad a phwy fydd pwynt cyswllt y dysgwyr.
Er mwyn cyflawni 2.1, rhaid i’r dysgwyr nodi o leiaf dair tasg wahanol y gall fod disgwyl
iddynt eu gwneud yn ystod eu lleoliad gwaith. Dylid rhoi gwybodaeth iddynt am y lleoliad
gwaith y gallant nodi’r tasgau perthnasol ohoni.
Er mwyn cyflawni 2.2, rhaid i’r dysgwyr nodi dau ymddygiad gwahanol a dwy agwedd
wahanol a fyddai’n ddisgwyliedig ar gyfer y lleoliad gwaith. Gellid defnyddio clip fideo neu
DVD o bobl mewn amgylchedd gwaith fel ffynhonnell tystiolaeth i ganiatáu i ddysgwyr nodi
ymddygiadau ac agweddau priodol. Fel arall, gallai’r dysgwyr gynhyrchu taflen neu boster i
ddisgrifio’r ymddygiadau a’r agweddau.
Ar gyfer 3.1, mae angen i’r dysgwyr nodi dau ffactor gwahanol allai achosi pryder neu
ansicrwydd yn ystod y lleoliad gwaith. Gellid defnyddio’r ffactorau a nodwyd wedyn fel y man
cychwyn ar gyfer 3.2, lle mae’r dysgwyr yn nodi ffynhonnell o gymorth ar gyfer pob ffactor.
Fel arall, ar gyfer 3.3, dylai’r dysgwyr allu nodi o leiaf ddwy ffynhonnell briodol o gymorth neu
gefnogaeth y gallent eu defnyddio pe byddent yn eu cael eu hunain mewn sefyllfa o straen,
ansicrwydd neu anhawster yn ystod y lleoliad gwaith.
Mae 4.1 yn galw ar y dysgwr i osod dau amcan personol ac un amcan cysylltiedig â gwaith.
Rhaid i’r amcanion fod yn briodol ac yn unol ag amcanion cyffredinol y lleoliad gwaith. Os
gwneir hyn fel rhan o diwtorial, rhaid bod tystiolaeth ar gael ar gyfer dilysu mewnol ac allanol.
Adnoddau hanfodol
Er mwyn gwneud yr uned hon yn berthnasol, rhaid i’r dysgwr fod yn barod i fynd ar leoliad
gwaith addas. Rhaid i gyflogwyr hefyd fod wedi paratoi ar gyfer y lleoliad gwaith a chefnogi’r
dysgwr i gasglu’r wybodaeth berthnasol.
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Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.morethanwork.worksmart.org.uk

Gwefan sy’n cael ei rhedeg gan y TUC yn rhoi
cyngor ar amrywiaeth o faterion cyflogaeth

www.need2know.co.uk/work/work_
experience

Cyngor ar brofiad gwaith

www.projectsmart.co.uk/smart-goals.html

Adnodd rheoli prosiect yn rhoi cyngor ar osod
amcanion CAMPUS

www.trident-edexcel.co.uk

Gwasanaeth Edexcel i helpu dysgwyr i ennill
profiad gwaith

www.work-experience.org

Cyngor Cenedlaethol Profiad Gwaith
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Uned 4:

Dysgu o’r Lleoliad Gwaith

Cod Uned:

J/501/6364

Lefel Mynediad QCF:

BTEC Mynediad 3

Gwerth Credydau:

2

Nod yr uned
Bydd yr uned hon yn helpu’r dysgwyr i fyfyrio ar y profiad y maen nhw wedi’i gael yn y
lleoliad gwaith, nodi beth maen nhw wedi’i ddysgu, barnu eu perfformiad eu hunain a’i
berthnasu i’r amcanion y byddan nhw am eu gosod ar gyfer eu dyfodol.

Cyflwyniad yr uned
Gall treulio amser mewn lleoliad gwaith fod yn brofiad gwerthfawr dros ben. Caiff dysgwyr y
cyfle i arsylwi eraill yn y gwaith, i gael profiad o wahanol swyddi eu hunain, i ddatblygu sgiliau
personol a sgiliau perthynol i waith a dod i ddeall eu cryfderau a’u gwendidau eu hunain. Mae’r
uned hon wedi cael ei dylunio i helpu’r dysgwyr i fyfyrio ar y profiad a gawsant yn y lleoliad
gwaith ac i nodi’r hyn a ddysgwyd. Cânt eu hannog i ffurfio barn am eu perfformiad eu hunain
a’i berthnasu â’r amcanion y byddant yn eu gosod ar gyfer eu dyfodol.
Cyn dechrau’r uned hon, bydd rhaid i’r dysgwr fod wedi cael profiad o leoliad gwaith a gwybod
y bydd yr wybodaeth a gasglwyd o’r profiad hwnnw’n cael ei defnyddio fel sail ar gyfer yr uned
hon.

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos ei fod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf asesu
sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gallu myfyrio ar brofiad y lleoliad gwaith

1.1 nodi beth wnaethon nhw’n dda a/neu beth
y gallen nhw fod wedi’i wneud yn well yn
ystod y lleoliad gwaith

2

Gwybod beth wnaethon nhw’i ddysgu o’r
lleoliad gwaith

2.1 Nodi beth wnaethon nhw ddysgu am rôl y
swydd a’u lleoliad gwaith
2.2 Nodi beth wnaethon nhw ddysgu
amdanynt eu hunain yn ystod y lleoliad
gwaith

3

Gallu defnyddio’r dysgu o’r lleoliad
gwaith i osod amcanion

3.1 gydag arweiniad, gosod amcanion
realistig sy’n adeiladu ar eu dysgu o’r
lleoliad gwaith

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

33

UNED 4: DYSGU O’R LEOLIAD GWAITH

Cynnwys yr uned

1

Gallu myfyrio ar brofiad y lleoliad gwaith
Myfyrio: ffynonellau adborth, ee tiwtor, goruchwyliwr neu reolwr llinell, cydweithwyr;
casglu gwybodaeth, ee rhestru’r tasgau a wnaethpwyd, rhestr wirio o’r sgiliau sydd eu
hangen i wneud tasgau

2

Gwybod beth wnaethon nhw’i ddysgu o’r lleoliad gwaith
Rôl y swydd: tasgau penodol, gweithio gyda phobl eraill
Y lleoliad gwaith: pwrpas; maint y cwmni neu’r sefydliad; strwythur sefydliadol; eu rôl eu
hunain yn ystod y lleoliad gwaith
Dysgu personol: hunanreoli, ee hyblygrwydd, cadw amser, brwdfrydedd, prydlondeb;
effeithiolrwydd wrth weithio gyda phobl eraill; sgiliau i wneud tasg benodol; diddordebau
neu ddoniau, ee yn gweithio’n dda gydag anifeiliaid, diddordeb mewn gweithio gyda
chyfrifiaduron, mwynhau siarad gyda phobl ar y ffôn

3

Gallu defnyddio’r dysgu o’r lleoliad gwaith i osod amcanion
Amcanion: tymor byr; cyraeddadwy; mesuradwy; cynlluniau gyrfa; cymwysterau neu
gynlluniau astudio
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Er mwyn cyflawni’r uned hon, rhaid i’r dysgwr fod wedi cael profiad o leoliad gwaith. Nid oes
diffiniad o hyd yr amser a dreulir yn y lleoliad gwaith. Ond mae’n rhaid rhoi digon o amser i’r
dysgwr gyflawni’r meini prawf asesu.
Gall fod yn fuddiol cyflwyno’r uned hon ochr yn ochr â rhaglen diwtorial. Byddai hyn yn
sicrhau y byddai’r dysgwyr yn gwybod ac yn deall pa dystiolaeth y bydden nhw’n ei chasglu
cyn cael profiad o leoliad gwaith. Bydd trafodaethau un i un parhaus trwy gydol y lleoliad
gwaith hefyd yn helpu dysgwyr i ddeall y broses ddysgu a phwysigrwydd adborth. Efallai y
bydd dysgwyr yn ei chael hi’n ddefnyddiol trafod eu disgwyliadau o’u lleoliad gwaith cyn
mynychu. Gallent wedyn ddefnyddio’r wybodaeth hon i drafod beth wnaethon nhw ddysgu neu
efallai beth na wnaethon nhw ei ddysgu.
Gan y bydd y rhan fwyaf o’r dystiolaeth a gesglir ar gyfer yr uned hon yn dod trwy gyfrwng
lleoliad gwaith a thrafodaethau un i un gyda thiwtor y dysgwr a neu ei reolwr llinell, mae’n
annhebygol y bydd llawer o amser yn cael ei dreulio mewn sefyllfa ddysgu ffurfiol. Fodd
bynnag, dylid rhoi canllawiau i ddysgwyr ar sut i gasglu’r wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer
tystiolaeth y lleoliad gwaith ac ar sut i fyfyrio ar eu profiad lleoliad gwaith. I ddechrau gellid
gwneud hyn gan ddefnyddio sefyllfaoedd cyfarwydd iawn, er enghraifft myfyrio ar ba mor
hawdd oedd hi iddyn nhw gael eu plentyn yn barod i fynd i’r gwely, pa mor llwyddiannus oedd
trip siopa. Gellid gofyn cwestiynau syml, er enghraifft oedd e’n llwyddiannus, beth aeth yn dda,
sut maen nhw’n gwybod, beth fydden nhw’n ei wneud yn wahanol y tro nesaf, pam nad aeth
pethau cystal. Gall datblygu rhestr wirio syml fod yn declyn defnyddiol hefyd. Byddai’r
dysgwyr wedyn yn asesu eu galluoedd eu hunain wrth iddyn nhw gwblhau tasgau.
Trwy gydol eu profiad gwaith, gallai’r dysgwyr gael eu hannog i gasglu gwybodaeth am eu rôl
gwaith a’u lleoliad gwaith. Gallai’r dystiolaeth gynnwys eu pecyn sefydlu, disgrifiadau swydd,
taflenni marchnata am y lleoliad gwaith a disgrifiadau o strwythurau’r sefydliad. Mae’n bwysig
iawn bod y dysgwr yn deall cysyniad cyfrinachedd ac yn sicrhau bod unrhyw wybodaeth a
ddefnyddir wedi’i chymeradwyo gan eu goruchwyliwr neu reolwr llinell.
Asesiad
Er mwyn cyflawni’r uned hon, rhaid i’r dysgwr gymryd rhan mewn profiad gwaith i gasglu’r
wybodaeth berthnasol ac i ddangos eu bod wedi cyflawni’r holl feini prawf asesu. Gall y
dysgwyr arddangos eu cymhwysedd drwy goladu portffolio yn cynnwys tystiolaeth ar gyfer pob
gofyniad asesu. Gallai’r dysgwyr gadw cofnod o weithgareddau yn y lleoliad fydd yn eu helpu
yn y broses adolygu gyda thiwtor neu gynghorydd gyrfaoedd pan fyddant yn mynd yn ôl i’r
ysgol neu’r coleg.
Gallai’r dysgwr gwblhau cofnod o weithgareddau gafodd eu gwneud yn y lleoliad gwaith.
Gallai hyn fod ar ffurf atebion byr i gwestiynau syml am y lleoliad.
Mewn cyfarfod adolygu gydag athro neu diwtor ar ôl dod yn ôl o’r lleoliad gwaith, dylai’r
dysgwyr allu nodi pa agweddau o’r lleoliad gwaith gafodd eu gwneud yn dda ganddynt a beth y
gallen nhw fod wedi’i wneud yn well, gan roi enghreifftiau ym mhob achos. Efallai y bydd
angen peth anogaeth arnynt i wneud hyn mewn ymdrech gadarnhaol i adnabod buddion y
profiad a gafwyd. Byddai hyn yn darparu tystiolaeth ar gyfer 1.1.
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Er mwyn cyflawni 2.1 a 2.2, rhaid i’r dysgwyr allu nodi beth maen nhw wedi’i ddysgu
amdanynt eu hunain, y cwmni neu’r sefydliad a’r rôl y buont yn ei gwneud yn y lleoliad (gan
roi o leiaf un enghraifft ym mhob achos). Gallai hyn gynnwys nodi talent, nodwedd bersonol
neu ddiddordeb gafodd ei adnabod o ganlyniad i’r lleoliad, gwybodaeth a enillwyd am
swyddogaeth y cwmni neu’r sefydliad, dysgu sgil newydd drwy wneud tasg yn llwyddiannus
neu ddysgu defnyddio teclyn neu beiriant arbennig.
Er mwyn cyflawni 3.1, rhaid i ddysgwyr drafod gyda thiwtor, athro neu gynghorydd gyrfaoedd
opsiynau posibl parthed cynlluniau gyrfa yn y dyfodol yn dilyn eu profiad dysgu yn y lleoliad, a
gyda chefnogaeth, rhaid gosod amcanion realistig mewn meysydd megis cyrsiau, rhaglenni
hyfforddi a phrofiad pellach. Gall y dull a ddefnyddir i ddangos tystiolaeth o amcanion y
dysgwyr fod ar ffurf cofnod, cyflwyniad, poster, datganiad ysgrifenedig gan y dysgwr (gyda
nodiadau cefnogi gan y tiwtor) neu fformat priodol arall.
Adnoddau hanfodol
Rhaid i’r dysgwr fynychu lleoliad gwaith cyn gwneud yr uned hon.
Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.connexions-direct.com

Cyngor i’r grŵp oedran 13-19

www.direct.gov.uk/ên/Education
AndLearning

Cyngor ar addysg a dysgu yn cynnwys opsiynau ar gyfer y
grŵp oedran 14-19 a dysgu oedolion
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Uned 5:

Gweithio mewn Busnes
a Gweinyddiaeth

Cod Uned:

H/600/1090

Lefel Mynediad QCF:

BTEC Mynediad 3

Gwerth Credydau:

2

Nod yr uned
Nod yr uned hon yw bod dysgwyr yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i nodi ac
i gwblhau tasgau arferol sy’n cael eu gwneud gan weinyddwyr.

Cyflwyniad yr uned
Mae’r uned hon yn anelu at roi syniad i ddysgwyr sut beth yw gweithio mewn gweinyddu
busnes. Caiff dysgwyr eu cyflwyno i amrywiaeth o dasgau gweinyddol fel ateb y ffôn, croesawu
ymwelwyr, cynhyrchu dogfennau a choladu gwybodaeth.
Wrth weithio mewn gweinyddu busnes mae’n bwysig gallu dilyn cyfarwyddiadau, ac i’w dilyn
yn gywir. Yn yr uned hon bydd angen i ddysgwyr dderbyn a dilyn cyfarwyddiadau i gwblhau
amrywiaeth o dasgau gweinyddol. Byddant yn datblygu gwerthfawrogiad o’r angen i wrando’n
ofalus ar gyfarwyddiadau ac i wirio am ddealltwriaeth ac eglurhad, lle mae angen hynny, cyn
gwneud y dasg yn gywir.

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos ei fod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf asesu
sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod pa weithgareddau sy’n cael eu
gwneud yn arferol gan weinyddwyr

1.1 nodi tasgau gweinyddol arferol

2

Gallu dilyn cyfarwyddiadau i wneud
tasgau gweinyddol

2.1 gwirio dealltwriaeth o gyfarwyddiadau a
gofyn am eglurhad lle mae hynny’n
angenrheidiol
2.2 dilyn cyfarwyddiadau i gwblhau amrediad
cyfyngedig o dasgau gweinyddol yn
gywir

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

37

UNED 5: GWEITHIO MEWN BUSNES A GWEINYDDIAETH

Cynnwys yr uned

1

Gwybod pa weithgareddau sy’n cael eu gwneud yn arferol gan weinyddwyr
Tasgau gweinyddol: ateb y ffôn; ffeilio ac adfer dogfennau; cynhyrchu dogfennau gan
ddefnyddio TG, ee llythyrau, anfonebau; llungopïo a choladu dogfennau; casglu, didoli
a dosbarthu’r post; paratoi post sy’n mynd allan; derbyn ymwelwyr

2

Gallu dilyn cyfarwyddiadau i wneud tasgau gweinyddol
Dilyn cyfarwyddiadau: math o dasg, ee llungopïo papurau, cynhyrchu dogfennau,
casglu ymwelwyr o’r dderbynfa; ffiniau amser; gwrando, holi cwestiynau pan fyddan
nhw’n ansicr, cadarnhau dealltwriaeth; gwybod wrth bwy i ddweud unwaith y mae tasg
wedi’i chwblhau
Gwneud tasgau: dilyn cyfarwyddiadau; gwirio cywirdeb, gwirio fod cyfarwyddiadau wedi
cael eu dilyn yn gywir
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Pwrpas yr uned hon yw rhoi cyfle i ddysgwyr gael profiad o wahanol dasgau gweinyddol mewn
amgylchedd gwirioneddol neu efelychiadol. Bydd yr uned hon yn annog dysgwyr i feddwl yn
realistig ynghylch sut fyddai hi i gael eu cyflogi mewn rôl weinyddol. Mae’n ffocysu ar dasgau
y gallai dysgwyr eu gwneud wrth gwblhau cymhwyster ar y lefel hon.
Gallai siaradwr gwadd roi mewnbwn defnyddiol ar bwysigrwydd dilyn cyfarwyddiadau yn
gywir a defnyddio cyfathrebu a iaith briodol. Os yn bosibl, gallai dysgwyr hefyd ymweld â
swyddfa i arsylwi’r mathau o dasgau sy’n cael eu gwneud. Gallai hon fod yn swyddfa’r
ganolfan ei hun os nad oes un arall ar gael. Gall gweithgareddau chwarae rôl alluogi dysgwyr i
ymarfer gwrando ar gyfarwyddiadau, gwirio dealltwriaeth ohonynt a’u cadarnhau. Bydd angen i
ddysgwyr wrando ar gyfarwyddiadau a chael eu harwain wrth ddysgu am y gwahanol dasgau
gweinyddol. Gellid defnyddio swyddfa ymarfer pan mae tiwtoriaid yn rhoi arweiniad a
chyfarwyddiadau am systemau ffeilio, ffynonellau gwybodaeth a ble y gellir dod o hyd i bapur
ysgrifennu. Os nad yw hyn yn bosibl, gellid defnyddio swyddfa yn y ganolfan (er y bydd rhaid
cymryd i ystyriaeth fynediad i ffeiliau cyfrinachol).
Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar y mathau o weithgareddau gweinyddu sy’n digwydd mewn
swyddfa.
Siaradwr o sefydliad neu’r ganolfan i siarad am y tasgau gweinyddol y mae angen eu gwneud yn
arferol yn ei swyddfa.
Mewn grwpiau bach, bydd dysgwyr yn ymweld â swyddfa i arsylwi’r prif weithgareddau
gweinyddol megis cyfathrebu dros y ffôn, cynhyrchu dogfennau’n defnyddio TG, dosbarthu post a
derbyn ymwelwyr.
Asesu – mewn trafodaeth un i un gyda’r tiwtor, rhaid i ddysgwyr nodi o leiaf bedair tasg
weinyddol arferol (Canlyniad dysgu 1).
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar bwysigrwydd gwrando ar gyfarwyddiadau a gwirio am eglurhad.
Ymarferion chwarae rôl – dysgwyr yn ymarfer gwrando ar gyfarwyddiadau a gwirio eu bod yn deall.
Ymarferion – dysgwyr yn ymarfer gwneud amrywiaeth o dasgau gweinyddol arferol yn dilyn
cyfarwyddiadau gan y tiwtor. Dysgwyr yn ymarfer holi cwestiynau i gael eglurhad ar y
cyfarwyddiadau.
Asesu – dysgwyr i gael eu harsylwi’n gwneud o leiaf bedair tasg weinyddol yn dilyn
cyfarwyddiadau gan y tiwtor. Rhaid i ddysgwyr wirio’r cyfarwyddiadau gyda’r tiwtor i gael
eglurhad (Canlyniad dysgu 2).
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.
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Asesiad
I gwrdd ag 1.1, rhaid i ddysgwyr nodi o leiaf bedair tasg weinyddol all gael eu gwneud mewn
swyddfa. Mae tystiolaeth am hyn yn debyg o ddod ar ffurf dysgwyr yn darparu rhestr
ysgrifenedig neu lafar o’r prif weithgareddau gweinyddol, neu gellid rhoi pro fforma i ddysgwyr
ei gwblhau.
I gwrdd â 2.1 a 2.2, mae angen i ddysgwyr gael eu harsylwi yn gwrando ar gyfarwyddiadau a
gwirio eu bod yn eu deall, ac yn dilyn y cyfarwyddiadau i wneud o leiaf bedair tasg weinyddol
wahanol megis ffeilio neu adalw dogfennau, neu groesawu ymwelwyr. Mae tystiolaeth yn
debyg o fod drwy arsylwi neu dystiolaeth tyst neu restrau gwirio hunanasesu. Dylid cadw
datganiadau tystion neu gofnodion arsylwi at bwrpas dilysu.
Adnoddau hanfodol
Mae angen i ganolfannau gynnig offer swyddfa nodweddiadol, megis ffôn a chyfrifiadur, er
mwyn i ddysgwyr allu ymarfer a datblygu eu sgiliau wrth ryngweithio gyda phobl eraill.
Deunyddiau adnodd dangosol
Ashley V ac Ashley S – Student Handbook Level 1 (Business and Administration Standards)
(Council for Administration, 2006) ISBN 0955092027
Barker A – Improve Your Communication Skills (Kogan Page, 2004) ISBN 049432624
Gwefan
www.cfa.uk.com
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Uned 6:

Ymddygiad Proffesiynol mewn
Amgylchedd Swyddfa

Cod Uned:

L/600/1097

Lefel Mynediad QCF:

BTEC Mynediad 3

Gwerth Credydau:

2

Nod yr uned
Nod yr uned hon yw bod dysgwyr yn datblygu ymddygiad priodol wrth weithio mewn
amgylchedd busnes.

Cyflwyniad yr uned
Wrth weithio mewn rôl weinyddol mae’n bwysig ymddwyn yn broffesiynol a chwrdd â
disgwyliadau cyflogwyr, cydweithwyr a chwsmeriaid. Yn yr uned hon bydd dysgwyr yn
datblygu eu gwybodaeth o sut i ymddwyn yn briodol mewn amgylchedd swyddfa, yn cynnwys
y dulliau cyfathrebu a’r iaith briodol sydd eu hangen i gyflwyno eu hunain yn broffesiynol
mewn rôl weinyddol.
Mae gan y rhan fwyaf o bobl sy’n gweithio mewn gweinyddiaeth beth cyfrifoldeb dros
wybodaeth gyfrinachol, a dros ddiogelwch naill ai gwybodaeth neu eiddo. Bydd dysgwyr yn
dysgu am bwysigrwydd rheolau cyfrinachedd a diogelwch sy’n bwysig i lawer o rolau
gweinyddol.

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos ei fod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf asesu
sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod sut i ymddwyn mewn
amgylchedd swyddfa

1.1 cyfathrebu’n briodol gyda chydweithwyr

Gwybod am y rheolau sydd gan
sefydliadau mewn perthynas â
chyfrinachedd a diogelwch

2.1 rhoi enghreifftiau o reolau sy’n berthnasol
i gyfrinachedd a diogelwch

2

1.2 defnyddio iaith briodol i’r gweithle
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod sut i ymddwyn mewn amgylchedd swyddfa
Ymddygiad: bod yn gwrtais; yn ddoeth; ddim yn ymosodol, ee wrth wrando ar gyfarwyddiadau,
gofyn ac ateb cwestiynau, rhoi atebion perthnasol a phriodol i gwestiynau, gwrando ac
ymateb i adborth neu geisiadau
Cyfathrebu: cyfathrebu geiriol, ee trafodaethau un i un gyda chydweithwyr, trafodaethau
grwpiau bach, ateb neu wneud galwadau ffôn; cyfathrebu ysgrifenedig, ee nodiadau,
negeseuon ysgrifenedig, e-byst, llythyrau; cyfathrebu di-eiriau, ee osgo, cyswllt llygaid;
yr angen am gyfathrebu clir a chywir.
Iaith: defnyddio iaith anffurfiol, ee mewn trafodaethau gweithle gyda chydweithwyr,
sgwrsio gyda chydweithwyr, e-byst at gydweithwyr neu ffrindiau gwaith; defnyddio iaith
ffurfiol, ee gydag uwch reolwyr, cwsmeriaid mewn cyfarfodydd; defnyddio iaith gwrtais;
osgoi iaith amhriodol neu dramgwyddus

2

Gwybod am y rheolau sydd gan sefydliadau mewn perthynas â chyfrinachedd a
diogelwch
Cyfrinachedd: mathau o wybodaeth gyfrinachol, ee manylion cyswllt personol y cyflogedig,
manylion talu, manylion cyswllt personol a manylion talu cwsmeriaid, gwybodaeth sensitif
i’r cwmni, sgyrsiau’n cael eu cipglywed; rheolau sy’n ymwneud â gwybodaeth gyfrinachol,
ee peidio ag agor amlenni ‘cyfrinachol’, peidio â rhoi manylion cyswllt personol dros y
ffôn, peidio â rhoi gwybodaeth am gwsmeriaid heb wirio’n gyntaf
Diogelwch: diogelwch gwybodaeth, ee sicrhau bod manylion cyflogedigion neu gwsmeriaid
yn cael eu storio’n ddiogel, rheolau ynghylch pwy sydd â’r hawl i gael mynediad i
wybodaeth gyfrinachol sy’n sensitif i’r cwmni; diogelwch eiddo, ee sicrhau bod pob
cyflogai’n gwisgo bathodyn diogelwch, sicrhau bod pob ymwelydd yn llofnodi i mewn ac
yn gwisgo bathodyn
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Gellir cyflwyno’r uned hon yn y gweithle, fel rhan o leoliad gwaith neu ymrwymiad
gwirfoddoli neu yn y ganolfan. Ar gyfer canlyniad dysgu 1, byddai dysgwyr yn elwa o’r cyfle i
gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o wahanol sgyrsiau, o sgwrsio gyda chydweithwyr yn
ystod egwyliau i wneud galwadau ffôn a chymryd rhan mewn cyfarfod ffurfiol.
Gellid rhoi senarios cyfarwydd i ddysgwyr i annog trafodaethau un i un. Gellid gwahodd
cyflogwyr i drafod pwysigrwydd cyfathrebu yng nghyd-destun rolau gweinyddol. Gallai hyn
gynnwys pobl mewn gwahanol rolau gweinyddol lle, er enghraifft, y gallai’r math o gyfathrebu
amrywio mewn canolfan alw, derbynnydd neu weinyddydd tîm. Yn ystod y trafodaethau a’r
sgyrsiau gall fod yn briodol annog asesu anffurfiol gan gyfoedion.
Dylid annog dysgwyr i feddwl am y math o iaith y maen nhw’n ei ddefnyddio, eu hiaith corff a
thôn eu llais. Gellid annog dysgwyr hefyd i feddwl am sut y gallan nhw ddangos cwrteisi neu
foesgarwch, i bobl eraill yn y gweithle. Gall hyn helpu i godi ymwybyddiaeth fod cyfathrebu
gyda chyflogwyr, rheolwyr a chwsmeriaid yn tueddu i fod yn fwy ffurfiol na chyfathrebu gyda
chyfoedion neu gydweithwyr.
Efallai y bydd dysgwyr yn ei chael hi’n ddefnyddiol gwylio clipiau o fideos neu raglenni teledu
poblogaidd i’w helpu i ddeall technegau cyfathrebu a’r defnydd o iaith ffurfiol ac anffurfiol.
Gall fod yn ddefnyddiol i ddysgwyr ddarparu enghreifftiau o nodiadau, e-byst a llythyrau sy’n
arddangos iaith ffurfiol ac anffurfiol mewn cyd-destun ysgrifenedig. Dylai dysgwyr wybod y
rheolau sy’n ymwneud â chyfrinachedd a diogelwch, er enghraifft peidio ag ailadrodd
gwybodaeth bersonol, peidio â rhoi manylion preifat dros y ffôn, a’r angen i gadw gwybodaeth
gyfrinachol yn ddiogel. Gellid annog dysgwyr i feddwl am rai manylion amdanynt eu hunain na
fyddent am i bobl eraill eu gwybod ac i fyfyrio ar sut y bydden nhw’n teimlo pe byddai’r
wybodaeth yn cael ei gwneud yn gyhoeddus.
Nid oes angen gwybodaeth o ddeddfwriaeth ar gyfer yr uned hon.
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Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Cyflwyno dan arweiniad y tiwtor ar wahanol fathau o gyfathrebu.
Mewn grwpiau bach bydd dysgwyr yn tasgu syniadau am yr holl fathau o gyfathrebu y gallen nhw
eu defnyddio mewn swyddfa ac yna adrodd yn ôl i’r grŵp mewn trafodaeth ehangach.
Cyflwyno dan arweiniad y tiwtor ar y math o ymddygiad sy’n ddisgwyliedig mewn amgylchedd
swyddfa.
Bydd dysgwyr yn gwylio DVDau gan roi enghreifftiau o fathau priodol ac amhriodol o gyfathrebu
ac ymddygiad mewn swyddfa.
Siaradwr gwadd i siarad am y math o ymddygiad sy’n ddisgwyliedig yn ei swyddfa, neu ddysgwyr
i ymweld â swyddfa i arsylwi ymddygiad.
Tiwtor i ddarparu enghreifftiau o nodiadau, e-byst a llythyrau yn dangos iaith ffurfiol ac anffurfiol.
Ymarferiadau chwarae rôl – dysgwyr yn ymarfer cyfathrebu gyda chyfoedion mewn nifer o
senarios wedi’u darparu gan y tiwtor.
Asesu – dysgwyr i gael eu harsylwi naill ai mewn sefyllfaoedd chwarae rôl, lleoliad gwaith neu
fodel o swyddfa yn cyfathrebu’n briodol gyda chydweithwyr ac yn defnyddio iaith briodol. Rhaid i
diwtoriaid gadw cofnod arsylwi neu restr wirio asesu (Canlyniad dysgu 1).
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor:
•

beth yw cyfrinachedd?

•

pa fath o wybodaeth sy’n gyfrinachol?

•

pa reolau eraill fyddai’n ymwneud â diogelwch?

Dysgwyr i feddwl am rai manylion amdanynt y byddai’n well ganddynt i bobl eraill beidio eu
gwybod – sut bydden nhw’n teimlo pe byddai’r wybodaeth yn cael ei gwneud yn gyhoeddus?
•

Sut mae modd cadw gwybodaeth gyfrinachol yn ddiogel?

•

Pa reolau eraill sydd yna sy’n ymwneud â diogelwch?

Siaradwr gwadd o swyddfa i siarad am y mathau o wybodaeth gyfrinachol maen nhw’n delio â hi
a’r rheolau sydd yn eu lle mewn perthynas â gwybodaeth gyfrinachol.
Bydd dysgwyr yn cwblhau siart o fathau o wybodaeth ac yn dynodi pa rai fyddai’n gyfrinachol.
Asesu – trafodaeth un i un gyda’r tiwtor. Rhaid i ddysgwyr ddangos eu bod yn gwybod o leiaf un
rheol sy’n ymwneud â chyfrinachedd ac un rheol sy’n ymwneud â diogelwch. Rhaid cadw cofnod
arsylwi tiwtor o’r drafodaeth (Canlyniad dysgu 2).
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.
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Asesiad
Gellir asesu dysgwyr yn ystod lleoliad gwaith gyda chyflogwyr neu gyda chydweithwyr neu
mewn model o swyddfa yn y ganolfan. Os nad yw’r un o’r rhain yn bosibl, mae sefyllfaoedd
efelychiadol yn dderbyniol lle mae dysgwyr yn delio gyda phynciau sy’n berthnasol i rôl
weinyddol.
Mae meini prawf asesu 1.1 ac 1.2 yn gofyn i ddysgwyr arddangos cyfathrebu priodol a’r
defnydd o iaith briodol gyda chydweithwyr. Dylai dysgwyr arddangos o leiaf ddau fath o
ymddygiad, er enghraifft trafod gwaith yn anffurfiol neu’n fwy ffurfiol mewn cyfarfod. Dylid
defnyddio datganiad tyst neu restr wirio asesu er mwyn cofnodi cymhwyster.
Ar gyfer 2.1 rhaid i ddysgwyr roi enghreifftiau o reolau sy’n ymwneud â chyfrinachedd a
diogelwch. Dylid rhoi o leiaf ddwy reol, un yn ymwneud â chyfrinachedd a’r llall yn ymwneud
â diogelwch. Gellir rhoi tystiolaeth o’r maen prawf hwn drwy drafodaeth un i un neu sesiwn
holi ac ateb gyda’r tiwtor (gyda datganiad tyst neu gofnod arsylwi), neu drwy lenwi taflen waith
neu brofforma.
Rhaid cadw datganiadau tystion a chofnodion arsylwi at bwrpas dilysu.
Adnoddau hanfodol
Nid oes angen unrhyw adnoddau hanfodol ar gyfer yr uned hon. Fodd bynnag, gall DVDau,
fideos a siaradwyr gwadd ddarparu enghreifftiau defnyddiol o sut i ymddwyn yn broffesiynol
mewn swyddfa.
Deunyddiau adnodd dangosol
Ashley V ac Ashley S – Student Handbook Level 1 (Business and Administration Standards)
(Council for Administration, 2006) ISBN 0955092027
Barker A – Improve Your Communication Skills (Kogan Page, 2004) ISBN 049432624
Gwefannau
www.cfa.uk.com

The Council for Administration

www.chalkface.com

Taflenni gwaith ar sgiliau cyfathrebu ymarferol ar gyfer y gweithle
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Uned 7:

Defnyddio Offer Swyddfa mewn
Amgylchedd Busnes

Cod Uned:

R/600/1098

Lefel Mynediad QCF:

BTEC Mynediad 3

Gwerth Credydau:

3

Nod yr uned
Nod yr uned hon yw bod dysgwyr yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau i ddefnyddio offer
swyddfa mewn amgylchedd busnes.

Cyflwyniad yr uned
Mae angen offer swyddfa ar bob rôl weinyddol i wneud tasgau megis cynhyrchu dogfennau,
storio gwybodaeth a derbyn galwadau, ac mae’n hanfodol deall pwrpas offer swyddfa a sut i’w
ddefnyddio’n ddiogel ac yn effeithiol.
Yn yr uned hon bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth am y gwahanol fathau o offer
swyddfa sydd ar gael a sut i ddefnyddio’r offer i wneud tasgau gweinyddol. Bydd dysgwyr
hefyd yn datblygu eu dealltwriaeth o sut i ddefnyddio offer yn ddiogel ac yn effeithiol. Bydd y
mathau o offer yn adlewyrchu gweithle modern nodweddiadol ac maent yn debyg o gynnwys y
ffôn, peiriant ffacs, peiriant ffrancio, llungopïwr a sganiwr.

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos ei fod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf asesu
sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod pa offer ac adnoddau sydd eu
hangen i wneud amrywiaeth o dasgau
swyddfa arferol

1.1 dewis yr offer a/neu’r adnoddau cywir o
amrywiaeth a roddir

2

Gallu defnyddio offer allweddol dan
oruchwyliaeth

2.1 defnyddio offer allweddol dan
oruchwyliaeth a dilyn cyfarwyddiadau a
roddwyd mewn perthynas â:
•

gofynion swyddogaethol

•

iechyd a diogelwch

•

cynaliadwyedd amgylcheddol
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod pa offer ac adnoddau sydd eu hangen i wneud amrywiaeth o dasgau swyddfa
arferol
Offer: electronig, ee cyfrifiadur, llungopïwr, sganiwr, argraffydd, peiriant rhwygo, peiriant
ffacs, offer ffôn, cyfrifiannell, taflunydd data, peiriant ffrancio; â llaw, ee rhwymwr, gilotîn
Adnoddau: mathau o adnoddau, ee papur, arlliw (toner), rhwymwyr; llawlyfrau
gweithredwyr, cyfarwyddiadau i ddefnyddwyr
Tasgau swyddfa arferol: mathau o dasgau, ee argraffu, llungopïo, coladu, storio, sganio,
ffacsio dogfennau, ffrancio’r post, ateb a gwneud galwadau ffôn

2

Gallu defnyddio offer allweddol dan oruchwyliaeth
Dilyn cyfarwyddiadau: gwrando; gwirio pan fyddan nhw’n ansicr; gofyn cwestiynau i
egluro dealltwriaeth; gwirio bod cyfarwyddiadau wedi cael eu dilyn yn gywir
Gofynion ymarferol: mathau o ofynion, ee sicrhau bod offer wedi ei gysylltu’n gywir a’i
droi ymlaen, sicrhau bod digon o bapur neu arlliw yn y llungopïwr neu’r argraffydd, dilyn
llawlyfr y gweithredwr neu gyfarwyddiadau’r defnyddiwr
Iechyd a diogelwch: defnyddio offer yn gywir; seddi; osgo; codi; adnabod peryglon
Cynaliadwyedd amgylcheddol: ffyrdd o isafu gwastraff, ee copïo ar ddwy ochr y papur,
copïo gyda thudalennau’n wynebu ei gilydd, ail-gychu papur ac arlliw, cadw rhwymwyr i’w
hailddefnyddio
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Pwrpas yr uned hon yw rhoi’r cyfle i ddysgwyr ddefnyddio gwahanol fathau o offer i wneud
tasgau gweinyddol mewn amgylchedd swyddfa. Dylai’r uned hon ffocysu ar dasgau y gallai
dysgwyr eu gwneud wrth gwblhau cymhwyster ar y lefel hon.
Mae llawer o wahanol fathau o offer swyddfa, a dim ond enghreifftiau a roddir. Bydd offer
safonol, megis llungopïwr, yn cael eu hategu gan offer mwy arbenigol megis sganwyr a
thaflunwyr data. Bydd angen i ddysgwyr gael eu cyflwyno i’r mathau o offer, dysgu sut i’w
defnyddio, a deall pwysigrwydd dilyn gweithdrefnau diogelwch a chyfarwyddiadau’r
gwneuthurwyr er mwyn peidio ag anafu eu hunain na difrodi’r offer.
Dylai dysgwyr fod yn ymwybodol o’r problemau y maen nhw’n debygol o ddod ar eu traws
gyda’r offer a sut i ddelio â’r rheiny. Byddai ymweliadau i swyddfa weinyddol, megis
swyddfa’r ganolfan ei hun neu swyddfa busnes lleol, yn helpu dysgwyr i ymchwilio sut mae
ardal waith yn cael ei threfnu a’r mathau o offer a ddefnyddir i gefnogi gweithgareddau
swyddfa.
Dylai dysgwyr fod yn ymwybodol o sut i osgoi gwastraff wrth ddefnyddio offer swyddfa, megis
copïo dogfennau cefn-gefn i arbed papur a defnyddio biniau ailgylchu.
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Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – pa fath o waith sy’n digwydd mewn swyddfa? Pa fath o offer
sydd ei angen i wneud y gwaith hwn?
Bydd dysgwyr yn creu poster, neu’n cwblhau taflen waith, yn dangos gwahanol dasgau swyddfa a’r
gwahanol offer sydd eu hangen i’w cwblhau.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – beth sydd angen ei wirio cyn defnyddio’r offer?
Dysgwyr i ddechrau llunio rhestr wirio yn cynnwys:
•

beth sydd angen ei wirio cyn defnyddio’r offer i wneud yn siŵr ei fod yn gweithio

•

sut i ddefnyddio offer yn ddiogel

•

sut i isafu gwastraff wrth ddefnyddio’r offer.

Y tiwtor yn arddangos gan ddefnyddio gwahanol fathau o offer swyddfa.
Y dysgwyr i ymarfer drwy wneud gwahanol dasgau gan ddefnyddio offer swyddfa.
Asesiad: y tiwtoriaid i roi cyfarwyddiadau i ddysgwyr i wneud o leiaf dair tasg weinyddol wahanol
arferol.
Rhaid i ddysgwyr ddewis yr offer a’r adnoddau cywir i wneud y dasg (Canlyniad dysgu 1).
Rhaid wedyn arsylwi dysgwyr yn gwneud y tasgau gan ddefnyddio offer. Rhaid i ddysgwyr
ddangos eu bod wedi talu sylw i wirio bod yr offer yn gallu gweithio, gofynion iechyd a diogelwch
ac isafu gwastraff wrth ddefnyddio’r offer. Gall dysgwyr ddefnyddio eu rhestr wirio i’r diben hwn
(Canlyniad dysgu 2).
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.
Asesiad
Er mwyn cyflawni maen prawf asesu 1.1 rhaid i ddysgwyr ddewis yr offer a’r adnodd cywir o
amrywiaeth a ddarperir gan y tiwtor, a gwneud o leiaf dair tasg swyddfa arferol, hefyd wedi eu
darparu gan y tiwtor. Gellir tystio i hyn drwy drafodaeth lafar neu sesiwn holi ac ateb, neu trwy
lenwi pro fforma.
Er mwyn cyflawni 2.1, rhaid i ddysgwyr ddilyn cyfarwyddiadau i ddefnyddio offer er mwyn
gwneud y tair tasg a roddwyd ar gyfer 1.1. Rhaid i ddysgwyr gael eu harsylwi’n dangos
ymwybyddiaeth o ofynion gweithredol yr offer (er enghraifft gwirio fod gan lungopïwr ddigon
o bapur a’i fod wedi’i lwytho’n gywir), iechyd a diogelwch (er enghraifft talu sylw i osgo, gan
sicrhau nad oes unrhyw beryglon) a chynaliadwyedd (er enghraifft copïo gefn-gefn).
Adnoddau hanfodol
Mae angen i ganolfannau gael mynediad i offer swyddfa nodweddiadol, megis ffôn a
chyfrifiadur, er mwyn i ddysgwyr allu ymarfer a datblygu eu sgiliau wrth ryngweithio gyda
phobl eraill.
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Deunyddiau adnodd dangosol
Ashley V ac Ashley S – Student Handbook Level 1 (Business and Administration Standards)
(Council for Administration, 2006) ISBN 0955092027
Gwefannau
www.cfa.com

The Council for Administration

www.hse.gov.uk

Y Gweithgor Iechyd a Diogelwch a gwybodaeth am iechyd a diogelwch
yn y gweithle

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

51

52

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

UNED 8: DEFNYDDIO CYFRIFIADUR MEWN GWEINYDDU BUSNES

Uned 8:

Defnyddio Cyfrifiadur mewn
Gweinyddu Busnes

Cod Uned:

M/501/7234

Lefel Mynediad QCF:

BTEC Mynediad 3

Gwerth Credydau:

3

Nod yr uned
Bydd yr uned hon yn cyflwyno dysgwyr i’r prif dasgau gweinyddol sy’n cael eu gwneud
ar y cyfrifiadur: cynhyrchu dogfennau ac anfon ac ateb e-byst. Bydd dysgwyr yn dysgu sut i
ddefnyddio swyddogaethau sylfaenol cyfrifiadur a deall ei system gweithredu mewn cyd-destun
gweinyddol. Bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o amgylchedd bwrdd gwaith TG a chânt y
cyfle i ddysgu sut i greu a chadw dogfennau busnes syml a sut i greu, anfon ac ateb e-byst busnes.

Cyflwyniad yr uned
Mae’n rhaid i’r rhan fwyaf o bobl sy’n gweithio mewn amgylchedd gweinyddu busnes fod yn
gallu defnyddio cyfrifiadur. Bydd yr uned hon yn cyflwyno dysgwyr i’r prif dasgau gweinyddol
sy’n cael eu gwneud ar y cyfrifiadur: cynhyrchu dogfennau ac anfon ac ateb e-byst.
Yn yr uned hon bydd dysgwyr yn dysgu sut i ddefnyddio swyddogaethau sylfaenol cyfrifiadur a
deall ei system gweithredu mewn cyd-destun gweinyddol. Bydd dysgwyr yn datblygu
dealltwriaeth o amgylchedd bwrdd gwaith TG a chânt y cyfle i ddysgu sut i greu a chadw
dogfennau busnes syml a sut i greu, anfon ac ateb e-byst busnes.
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Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gallu mewngofnodi ar y cyfrifiadur

1.1 dangos mewngofnodi ar y cyfrifiadur

2

Gallu creu a chadw dogfen fusnes

2.1 creu dogfen fusnes gan ddefnyddio
cyfrifiadur drwy:
•

cynllunio, drafftio, trefnu a dilyniannu
ysgrifennu

•

ysgrifennu’n rhesymegol ac yn glir

•

defnyddio gwirydd sillafu

2.2 argraffu’r ddogfen fusnes
3

Gallu creu ac anfon e-bost busnes

3.1 creu e-bost busnes drwy:
•

cynllunio, drafftio, trefnu a dilyniannu
ysgrifennu

•

ysgrifennu’n rhesymegol ac yn glir

•

defnyddio gwirydd sillafu

3.2 anfon yr e-bost
3.3 cadw’r e-bost

54

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

UNED 8: DEFNYDDIO CYFRIFIADUR MEWN GWEINYDDU BUSNES

Cynnwys yr uned

1

Gallu mewngofnodi ar y cyfrifiadur
Tasgau allweddol: cychwyn; cau; ailgychwyn; mewngofnodi; cyfrineiriau
Bwrdd gwaith a ffurfwedd y bwrdd gwaith: dewislen gychwyn; bar tasgau; cloc; panel rheoli;
gosodiadau sgrin, ee cynllun lliw; opsiynau arbedwr sgrin; gosod y dyddiad a’r amser
Blychau testun/deialog: agor; cau; symud; ailfeintio; dethol o gwymplenni

2

Gallu creu a chadw dogfen fusnes
Mathau o ddogfennau: llythyrau; memos; agendâu; hysbysiadau; pwrpas – rhoi gwybodaeth;
gwneud cais am wybodaeth; cadarnhau trefniadau
Gosodiad dogfennau: strwythur; arddull; gosodiad
Swyddogaethau ffeil: creu; agor; cadw; enwi; argraffu; ffeilio
Golygu: mewnosod; dileu; torri; copïo; gludo; gwirio sillafu/gramadeg; dadwneud; ail-wneud

3

Gallu creu ac anfon e-bost busnes
Pwrpas e-byst: cyfathrebu; rhoi gwybodaeth, gwneud cais am wybodaeth, cadarnhau trefniadau
E-byst: creu; gwirio eglurder, priodoldeb iaith, gramadeg a sillafu; anfon; derbyn; ateb; cadw
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Mae’r uned hon wedi’i dylunio ar gyfer dysgwyr nad ydynt wedi defnyddio TGCh erioed neu
sydd ag ychydig o brofiad yn unig o ddefnyddio TGCh mewn amgylchedd gweinyddol.
Bydd angen i ddysgwyr weithio mewn amgylchedd addas sy’n cynnig cyfleoedd iddyn nhw
ymarfer sgiliau cyfrifiadurol sy’n berthnasol i rôl weinyddol is. Bydd angen i ddysgwyr wneud
yr holl weithgareddau ymarfer yng nghynnwys yr uned. Bydd angen cofnodion o gyflawniad.
Bydd hyn yn rhan anhepgor o’r dystiolaeth ofynnol a bydd taflenni arsylwi tiwtoriaid yn
amlinellu cyflawniadau a lefelau gallu.
Mae’r uned hon yn cefnogi datblygu sgiliau sy’n perthyn i ddewis rôl, allai gael eu harchwilio
a’u datblygu mewn timoedd gwaith. Fel arall, gellir mynd at sgiliau penodol a’u datblygu’n
unigol. Mae angen i’r dysgwyr allu adnabod eu man cychwyn unigol yn y broses ddatblygu
sgiliau ac adnabod y gwelliannau a wnânt yn ystod yr uned. Efallai y bydd angen i’r dysgwr
ddefnyddio cyfres o ‘arwyddbyst’ bach i gydnabod gwaith y dysgwr a’i ddatblygiad.
Uned ymarferol yw hon yn ei hanfod a bydd cyfres o weithgareddau’n seiliedig ar senario realistig o
fudd i ddysgwyr. Gall gweithgareddau ffocysu ar anghenion defnyddiwr yn mewngofnodi ar ei
gyfrifiadur, creu a chadw dogfennau a chreu ac anfon e-byst. Gellid gwneud cyflwyniad i’r dysgwyr
wedyn er mwyn iddynt ddod yn gyfarwydd â’r gosodiadau bwrdd gwaith.
Gall dysgwyr gael eu cyfrifon e-bost eu hunain wedi eu gosod gan y ganolfan fel rhan o’u
proffil cyfrif dysgwr. Gallent sefydlu cyfrif e-bost trydydd parti gan ddefnyddio porwr gwe
(er enghraifft Hotmail).
Dylid cwblhau’r ddogfen fusnes a’r e-byst yn unol â Sgiliau Gweithredol Lefel Mynediad 3
mewn ysgrifennu, gyda iaith briodol a sillafu a gramadeg cywir. Mae angen i ddysgwyr ddod i
arfer â gwirio eu gwaith eu hunain o ran gramadeg, atalnodi a sillafu, a gallent gwblhau
gweithgareddau’n nodi camsyniadau a’u cywiro. Gallen nhw hefyd wirio eu gwaith ei gilydd.
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Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
(Y tiwtor i drefnu mewngofnodi a chyfrineiriau i’r myfyrwyr ymlaen llaw).
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Gweithgareddau – dysgwyr i wneud amrywiaeth o dasgau i ymarfer mewngofnodi ar y cyfrifiadur a
nodi gwahanol ffurfweddiadau bwrdd gwaith a blychau testun/deialog.
Asesu – y dysgwyr i arddangos mewngofnodi ar y cyfrifiadur, a dilyn tasgau a roddir. Y tiwtor i
asesu yn erbyn rhestr wirio am adborth (Canlyniad dysgu 1).
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor am amrywiaeth o ddogfennau a ddefnyddir mewn busnes yn
cynnwys gosodiad busnes, a’r angen i gynllunio dogfennau ymlaen llaw.
Y tiwtor i arddangos creu dogfen fusnes.
Ymarferol – dysgwyr i ymarfer creu a chadw dogfennau gan ddefnyddio templed, a gwirio eu
gwaith eu hunain ar gyfer eglurder iaith a chamgymeriadau sillafu.
Asesu – pob dysgwr i greu dogfen fusnes yn arddangos:
•

cynllunio, drafftio, trefnu a dilyniannu ysgrifennu

•

ysgrifennu’n rhesymegol ac yn glir [Sgiliau Gweithredol, Mynediad 3: Ysgrifennu]

•

defnyddio gwirydd sillafu.

Dylai dysgwyr wedyn argraffu’r ddogfen fel tystiolaeth asesu (Canlyniad dysgu 2).
(Y tiwtor i sefydlu cyfrifon e-bost unigol ar gyfer dysgwyr ymlaen llaw).
Arddangosfa dan arweiniad y tiwtor ar sefydlu, anfon a chadw e-byst, yn cynnwys pwysigrwydd
cynllunio, drafftio a gwirio e-byst am eglurder a chamsyniadau sillafu, yn dilyn protocolau cywir
wrth gadw a chadw i’r ffeil gywir.
Gweithgaredd ymarferol – dysgwyr i ymarfer anfon e-byst, er enghraifft o’r llyfrgell neu’r
cyfrifiadur cartref at fusnes yn gofyn am wybodaeth (gallai hyn fod at y coleg os yn briodol).
Gweithgaredd ymarferol – dysgwyr i wneud senarios chwarae rôl yn anfon, derbyn a chadw e-byst
busnes, naill ai at ei gilydd neu at y tiwtor. Dylent wedyn argraffu a phrawfddarllen gwaith y naill
a’r llall.
Asesu – dysgwyr i greu e-bost busnes a’i anfon at y tiwtor. Rhaid bod tystiolaeth o’r canlynol:
•

cynllunio, drafftio, trefnu a dilyniannu ysgrifennu

•

ysgrifennu’n rhesymegol ac yn glir [Sgiliau Gweithredol, Mynediad 3: Ysgrifennu]

•

defnyddio gwirydd sillafu.

Bydd y tiwtor wedyn yn anfon yr e-bost yn ôl at y dysgwyr iddyn nhw ei gadw.
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

57

UNED 8: DEFNYDDIO CYFRIFIADUR MEWN GWEINYDDU BUSNES

Asesiad
Uned ymarferol yw hon yn ei hanfod a dylai’r dulliau asesu a ddefnyddir gymryd hyn i
ystyriaeth. Byddai asesiadau fel arfer yn cynnwys casgliad o dasgau i sicrhau fod y meini prawf
asesu wedi eu hastudio. Gall llawer o’r meini prawf asesu gael eu cadarnhau gan arsylwi’r
tiwtor ac allbrintiadau.
Er mwyn cyflawni’r meini prawf asesu, bydd angen i ddysgwyr ddeall sylfeini mewngofnodi ar
gyfrifiadur, creu a chadw dogfennau a chreu, anfon ac ateb e-byst tra’n gweithio mewn ffordd
ddiogel a chyfrifol.
Er mwyn cyflawni 1.1, bydd angen i ddysgwyr gael eu harsylwi’n mewngofnodi ar gyfrifiadur
yn unol â gweithdrefnau.
Er mwyn cyflawni 2.1 a 2.1, mae angen i ddysgwyr greu a chadw dogfen fusnes fer, er
enghraifft llythyr byr yn cadarnhau presenoldeb mewn cynhadledd, neu agenda syml gyda
phum eitem. Dylai’r ddogfen ddilyn fformat cydnabyddedig (megis llythyr byr, agenda neu
hysbysiad). Gellid rhoi pro-fforma neu dempled i ddysgwyr ei gopïo/ei ddefnyddio. Bydd angen
arsylwi dysgwyr yn defnyddio technegau golygu syml fel dileu, torri a gludo. Dylai dysgwyr
arddangos eu bod wedi dilyn y gweithdrefnau cywir wrth gadw’r ddogfen yn cynnwys
protocolau enwi a chadw i’r ffeiliau cywir.
Er mwyn cyflawni 3.1, 3.2 a 3.3 bydd angen i ddysgwyr greu a chadw e-bost byr (er enghraifft,
gallai fod yn cytuno neu’n cadarnhau trefniadau cyfarfod). Bydd angen i ddysgwyr anfon yr ebost, er enghraifft at gyfrif coleg un o’u cyfoedion neu at gyfrif eu tiwtor. Dylid anfon yr e-bost
hwn yn ôl atynt wedyn. Dylai dysgwyr arddangos eu bod wedi dilyn y gweithdrefnau cywir
wrth gadw’r e-bost yn cynnwys protocolau enwi a chadw i’r ffeiliau cywir.
Adnoddau hanfodol
Yr adnodd mwyaf arwyddocaol i’r uned hon fyddai cyswllt gyda sefydliadau sy’n defnyddio
TG a/neu sydd angen cyflogi gweithwyr proffesiynol TG mewn amrywiaeth o rolau
gweinyddol. Byddai’r ddau’n cynnig golwg ar natur gwaith yn y sector gweinyddu busnes.
Gallai’r dysgwr gael cyswllt gydag amrywiaeth o sefydliadau o’r fath. Bydd ymweliadau i’r
sefydliadau hyn, neu ymwelwyr ohonynt, yn werthfawr i ddysgwyr.
Dylid cymryd gofal dros ddarllen cefnogol priodol neu ddeunyddiau rhyngrwyd. Mae angen
iddynt fod wedi ffocysu ar waith yr uned ac ar lefel briodol ar gyfer datblygu’r dysgwr. Mae
gwybodaeth o’r rhyngrwyd neu lyfrgell yn ddefnyddiol ond dylid bod yn ofalus i sicrhau fod yr
wybodaeth yn gyfredol.
Dylai darllen a awgrymir adlewyrchu ffocws y grŵp dysgwyr a dylai gefnogi datblygu
dealltwriaeth ac ymarfer perthnasol i faes astudio’r grŵp.
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Deunyddiau adnodd dangosol
Mae swyddogaethau help ar-lein, llawlyfrau gan gyflenwyr a llyfrau hawdd eu dilyn yn
adnoddau dysgu defnyddiol:
Ashdown A – Essential Computers: File Management (Dorling Kindersley, 2000)
ISBN 0751364304
Beattie R – Essential Computers: Personalizing Your PC (Dorling Kindersley, 2000)
ISBN 0613329414
Doyle S – Information Systems (Nelson Thornes, 1999) ISBN 0748772782
CD ROM
Getting Started on your PC Deluxe (Focus Multimedia Ltd)
Gwefannau
www.cfa.uk.com

The Council for Administration

www.microsoft.com/atwork/getworkdone

Mae Microsoft yn darparu cyngor ar sut i
lunio dogfennau ysgrifenedig
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Uned 9:

Rheoli eich Dysgu eich hunan

Cod Uned:

T/501/7235

Lefel Mynediad QCF:

BTEC Mynediad 3

Gwerth Credydau:

3

Nod yr uned
Yn yr uned hon bydd dysgwyr yn trafod eu sgiliau gwaith eu hunain er mwyn datblygu cynllun
datblygu personol realistig. Bydd dysgwyr yn myfyrio ar eu sgiliau eu hunain er mwyn nodi
meysydd ar gyfer datblygu, a byddant yn nodi ffynonellau cymorth a chyngor. Byddant wedyn
yn paratoi cynllun datblygu personol gyda thargedau realistig.

Cyflwyniad yr uned
Er mwyn symud ymlaen o fewn yr amgylchedd gwaith, rhaid i ddysgwyr allu nodi pa sgiliau
y maen nhw eisoes wedi’u caffael sy’n berthnasol i gyflogaeth a pha sgiliau sydd angen eu
datblygu. Bydd angen i ddysgwyr nodi ffynonellau cymorth a chyngor i gefnogi datblygu
sgiliau sydd heb eu caffael. Gall hyn gynnwys siarad gyda chyflogedigion o fewn yr
amgylchedd busnes neu ymchwilio ar wefannau perthnasol. Gan ddefnyddio’r wybodaeth a
gasglwyd o’r ymchwil bydd dysgwyr wedyn yn gallu datblygu cynllun datblygu personol.
Rhagwelir y bydd angen arweiniad ar ddysgwyr i lwyddo yn y canlyniad hwn.

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gallu nodi eu sgiliau gwaith eu hunain

1.1 gwneud hunanasesiad o’u sgiliau gwaith
eu hunain

2

Gallu nodi meysydd ar gyfer datblygu

2.1 nodi meysydd ar gyfer datblygu
2.2 rhestru ffynonellau cyngor a chymorth

3

Gallu paratoi cynllun datblygu personol
realistig

3.1 gydag arweiniad, paratoi cynllun datblygu
personol
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Cynnwys yr uned

1

Gallu nodi eu sgiliau gwaith eu hunain
Gwirio sgiliau: hunanasesiad; ymwybyddiaeth o sgiliau bywyd, ee trefnu gweithgareddau ar
gyfer ffrindiau; ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu; nodi cryfderau a
gwendidau; pwysigrwydd dysgu o gamgymeriadau; nodi bylchau mewn sgiliau; adborth
gan eraill

2

Gallu nodi meysydd ar gyfer datblygu
Cyfleoedd datblygu: hyfforddiant yn y gweithle; hyfforddiant mewn coleg; hyfforddiant yn
y swydd; cysgodi gwaith; mentora; ymchwil eu hunain; derbyn heriau newydd
Ffynonellau cymorth a chyngor: yn y coleg – tiwtor, ymgynghorydd gyrfaoedd; yn y gwaith
– goruchwyliwr, ymgynghorydd adnoddau dynol, cydweithwyr; Connexions, Learndirect

3

Gallu paratoi cynllun datblygu personol realistig
Cynllunio gwaith: cynlluniau gwaith – trafod gyda goruchwyliwr/tiwtor; cytuno a diwygio,
amcanion, ffiniau amser, amserlenni, blaenoriaethu, angen am hyblygrwydd; diwygio
cynlluniau – atal problemau, hysbysu eraill am gynnydd
Gosod targedau: nodi targedau, ffrâm amser, blaenoriaethau, safonau, cyfleoedd, angen
hyfforddiant; sut i fesur cyflawniad
Paratoi cynllun datblygu personol: sgiliau, gwybodaeth a galluoedd; cryfderau a gwendidau
personol; cynlluniau gweithredu, amserau cwblhau, angen
gwybodaeth/hyfforddiant/adnoddau ychwanegol; gwirio cynnydd
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Gall yr uned hon adeiladu ar waith y mae’r dysgwr eisoes wedi’i wneud ar gofnodion
cyflawniad yn ystod cyfweliadau am swydd. Er hynny, dylid addysgu’r uned yng nghyd-destun
astudio’r sector galwedigaethol, er mwyn i ddysgwyr allu archwilio eu potensial yn y sector
hwnnw. Fel arall, os mai at bwrpas sefydlu y defnyddir yr uned hon, neu fel uned flasu, gellid
edrych ar nifer o sectorau.
Amcan allweddol i’r uned hon yw paru cryfderau unigolion gyda swydd a/neu ddyheadau
sector-benodol. Dylid annog dysgwyr i nodi unrhyw sgiliau gweinyddol sydd ganddyn nhw’n
barod. Byddai unrhyw brofiad neu wybodaeth flaenorol o wahanol fathau o rolau gweinyddol
yn ddefnyddiol i ddysgwyr rannu gyda’i gilydd. Bydd y rhyngrwyd hefyd yn ffynhonnell
wybodaeth dda am yrfaoedd a ffocws sgiliau, ond dylid ei defnyddio’n ofalus.
Er bod yr uned hon wedi’i dylunio i ganiatáu rhyddid dewis i ddysgwyr, dylid cofio fod
myfyrio ar gryfderau a gwendidau personol perthnasol i’r sector gweinyddu busnes yn
ganlyniad allweddol.
Gallai dysgwyr ymweld â Connexions neu gael cyngor gyrfaoedd gan Learndirect
(www.learndirect.co.uk) i’w helpu i gychwyn eu cynllun datblygu personol. Gellid archwilio
deall yr angen am osod amcanion a’r gwahaniaeth rhwng amcanion tymor canolig a rhai tymor
byr drwy gynnal sesiwn holi ac ateb.
Efallai y bydd angen cefnogaeth ar ddysgwyr ar y lefel hon i nodi a gosod targedau ar eu cyfer eu
hunain ar gyfer canlyniad dysgu 3. Gellir cyflawni hyn drwy drafodaethau un i un neu diwtorial.
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Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Gweithgaredd – tiwtor i ddarparu rhestr o sgiliau gwaith i’r dysgwyr Dysgwyr i nodi eu sgiliau eu
hunain o’r rhestr.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar y sgiliau sydd eu hangen mewn gweinyddu busnes.
Mewn parau neu grwpiau bach, bydd dygwyr yn trafod ac yn adnabod eu meysydd o gryfderau a
gwendidau eu hunain.
Asesiad – pob dysgwr i gael trafodaeth un i un gyda’r tiwtor i gytuno ar ei hunanasesu o’i sgiliau
gwaith ei hun (Canlyniad dysgu 1).
Gweithgaredd – dysgwyr i baratoi templed ffolder ar gyfer cynllun i ddechrau gwaith.
Gweithgaredd – dysgwyr i baratoi cwestiynau ar gyfer ymgynghorwyr gyrfaoedd (neu i gwblhau
ffurflen gyfweliad ymgynghorydd gyrfaoedd).
Asesiad – dysgwyr i ymweld â’r cynghorydd gyrfaoedd i drafod eu meysydd ar gyfer datblygu.
Ymchwil grŵp – ffynonellau eraill o gymorth a chyngor ee defnyddio’r rhyngrwyd i ymchwilio i
wefannau addas.
Asesiad – dysgwyr i ddarparu gwybodaeth o ffynonellau cymorth a chyngor a ymchwiliwyd, ee
lawrlwythiadau o wefannau, taflenni, gyda rhestr wirio o’r math o gyngor a roddwyd (Canlyniad
dysgu 2).
Bydd dysgwyr yn cael trafodaeth un i un gyda’r tiwtor i drafod gosod amcanion a gosod targedau
unigol.
Dysgwyr i baratoi cynllun datblygu personol. Rhaid i’r cynllun gynnwys un cyrchnod tymor
canolig a dau gyrchnod tymor byr.
Bydd dysgwyr yn cael ail drafodaeth un i un gyda’r tiwtor i gytuno ar y cynllun.
Asesiad – dysgwyr i wneud newidiadau terfynol i’r cynllun fel y cytunwyd gyda’r tiwtor, ac i
argraffu copi terfynol (Canlyniad dysgu 3).
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.
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Asesiad
Gellir cyfuno’r meini prawf asesu ar gyfer yr uned hon mewn un dasg aseiniad fel cynllun
datblygu personol ar gyfer y dysgwr. Gall hwn fod yn ffolder dalennau rhydd.
Gellid cwrdd ag 1.1 drwy drafodaethau grŵp neu drafodaethau un i un gyda’r tiwtor er mwyn
i’r dysgwyr nodi eu sgiliau gwaith eu hunain.
I gwrdd â 2.1 a 2.2 bydd angen i ddysgwyr ddarparu tystiolaeth o’u hymchwil i’w meysydd
datblygu eu hunain. Gellir atodi hyn gyda thaflenni, lawrlwythiadau o wefannau, dogfennaeth o
sesiynau tiwtorial/trafodaethau gyda thiwtoriaid neu gynghorwyr gyrfaoedd.
I gwrdd â 3.1, dylai dysgwyr baratoi cynllun datblygu personol. Mae angen i ddysgwyr drafod
eu tasg a derbyn arweiniad. Dylai hyn fod, o ddewis, gyda gweithiwr proffesiynol gyrfaoedd fel
cynghorydd gyrfaoedd, er os yw hynny’n anymarferol, mae trafodaeth un i un gyda thiwtor y
dysgwr yn dderbyniol. Dylai’r cynllun nodi un cyrchnod tymor canolig a dau gyrchnod tymor
byr. Dylai’r cyrchnodau hyn fod yn realistig.
Adnoddau hanfodol
Nid oes angen unrhyw adnoddau hanfodol ar gyfer yr uned hon.
Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.cfa.org.uk

The Council for Administration

www.connexions-direct.com

Cyngor i’r grŵp oedran 13-19, yn cynnwys cyngor ar ddysgu
a gyrfaoedd

www.learndirect-skills.co.uk

Cyngor ar yrfaoedd a datblygu sgiliau
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UNED 10: YMCHWILIO HAWLIAU A CHRFRIFOLDEBAU YN Y GWAITH

Uned 10:

Ymchwilio Hawliau a
Chyfrifoldebau yn y Gwaith

Cod Uned:

L/501/6382

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

1

Nod yr uned
Mae’r uned hon yn rhoi i ddysgwyr ddealltwriaeth o hawliau a chyfrifoldebau yn y gwaith, a ble
i ddod o hyd i wybodaeth ac arweiniad am eu hawliau a’u cyfrifoldebau yn y gweithle.

Cyflwyniad yr uned
Mae gan bawb yr hawl i allu gweithio mewn amgylchedd iach a diogel, yr hawl i gael eu trin
yn deg a’r hawl i gael eu parchu. Mae maes hawliau a chyfrifoldebau yn y gwaith a sut y mae’n
effeithio ar y bobl rydych yn gweithio gyda nhw yn bwnc helaeth. Mae’r uned hon yn darparu
cyflwyniad i’r cysyniad trwy drafod hawliau sylfaenol yn y gwaith a sut y gellir gorfodi’r
hawliau hyn drwy ganllawiau, polisïau’r cwmni a deddfwriaeth.
Mae’r uned hon hefyd yn herio canfyddiadau’r unigolyn o bobl eraill ac o sut y dylai
cyflogedigion a chyflogwyr barchu hawliau pobl eraill. Bydd y cyfreithiau sydd wedi cael
eu cyflwyno i gefnogi cyflogedigion yn cael eu hystyried. Fodd bynnag, ni ragwelir y bydd y
cyfreithiau hyn yn cael eu hystyried mewn dyfnder. Bydd y dysgwr yn gwybod am y gyfraith
ac am sut i ganfod mwy o wybodaeth ar gynnwys y gyfraith os bydd angen iddynt gyfeirio ati
unrhyw bryd.
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Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Deall beth yw ‘hawliau’ a
‘chyfrifoldebau’

1.1 esbonio beth yw ‘hawliau’

Deall sut i barchu hawliau unigolion

2.1 esbonio’r ffactorau all effeithio ar hawliau
unigolion

2

1.2 esbonio beth yw ‘cyfrifoldebau’

2.2 esbonio sut i barchu hawliau unigolion
3

Gwybod y cyfreithiau all amddiffyn
hawliau cyflogedigion

3.1 nodi cyfreithiau sy’n gallu gwarchod
hawliau cyflogedigion

4

Gwybod fod gan gyflogwyr rai
cyfrifoldebau penodol

4.1 nodi cyfrifoldebau cyflogwyr parthed

68

•

cyflawni contract

•

iechyd a diogelwch

•

cyfle cyfartal ac atal gwahaniaethu
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Cynnwys yr uned

1

Deall beth yw ‘hawliau’ a ‘chyfrifoldebau’
Hawliau: hawliau dynol sylfaenol, ee hawl i fywyd, rhyddid, addysg, parch ac urddas, i fod
yn berchen ar eiddo, cydraddoldeb o flaen y gyfraith; hawliau yn y gwaith, ee amgylchedd
iach a diogel, amodau gwaith, parch, preifatrwydd gwybodaeth bersonol, cyflog/tâl teg,
gwyliau â thâl, yr hawl i ymuno ag undebau llafur ac i’w ffurfio
Cyfrifoldebau: cyfrifoldeb i amddiffyn, i wella ac i beidio ag amharu ar hawliau pobl eraill;
cyfrifoldebau gwaith, ee rhwymedigaethau cytundebol, gofynion iechyd a diogelwch

2

Deall sut i barchu hawliau unigolion
Ffactorau sy’n effeithio ar hawliau unigolion: delweddau cadarnhaol; canfyddiadau,
ee stereoteipio, labelu; gwahaniaethu annheg ac anghyfiawnder; cefndir diwylliannol;
anwybodaeth neu ddiffyg hawliau dynol
Sut i barchu pobl eraill: ymddygiad priodol, ee defnydd o iaith briodol, cwrteisi wrth
gyfathrebu gyda phobl eraill, peidio â rhoi pobl eraill mewn perygl drwy ymddygiad
amhriodol yn y gweithle, dangos goddefgarwch a pharch tuag at wahaniaethau ac
amrywiaeth, osgoi gwahaniaethu annheg yn erbyn pobl eraill, herio eu canfyddiadau
eu hunain i sicrhau tegwch meddyliau a gweithredu

3

Gwybod y cyfreithiau all amddiffyn hawliau cyflogedigion
Cyfreithiau: cyfreithiau sy’n ymwneud â hawliau cyflogedigion, ee iechyd a diogelwch,
amodau gwaith, cyflog, cyfle cyfartal, gwahaniaethu, preifatrwydd gwybodaeth bersonol
(Deddf Gwarchod Data)

4

Deall fod gan gyflogwyr rai cyfrifoldebau penodol
Cyfrifoldebau cyflogwyr: iechyd a diogelwch; amodau gwaith; cytundebol; cyfle cyfartal;
cyfrinachedd gwybodaeth am y cwmni neu’r sefydliad
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Bydd angen i diwtoriaid fod yn greadigol yn eu hagwedd tuag at yr uned hon sy’n seiliedig yn
bennaf ar wybodaeth a dealltwriaeth yn hytrach na sgiliau. Gellir cyflawni dysgu gweithredol
o hyd, fodd bynnag, er enghraifft gyda dysgwyr yn mynd i’r gweithle i gyfweld cyflogwyr a
chyflogedigion neu drwy senarios chwarae rôl. Dylid hefyd annog dadlau a thrafod, yn enwedig
wrth ddiffinio’r termau ac ystyried hawliau a chyfrifoldebau y tu hwnt i’r rhai sydd wedi eu
diffinio gan y gyfraith.
Dylid cyflwyno dysgwyr yn gryno i gysyniad hawliau a chyfrifoldebau yn gyffredinol cyn
iddynt ffocysu ar yr hawliau hynny sy’n berthnasol i’r gweithle. Gallai’r drafodaeth gynnwys
hawliau dynol, hawliau a chyfrifoldebau a nodir mewn deddfwriaeth a’r rhai sy’n llai ffurfiol
megis y rhai sy’n ymwneud â grwpiau neu leoliad (er enghraifft mewn ysgol, coleg, cymdeithas
neu glwb).
Byddai dysgwyr yn elwa o’r cyfle i drafod termau sy’n gysylltiedig â pharchu hawliau pobl
eraill, er enghraifft stereoteipio, labelu, rhagfarn, delweddau cadarnhaol, gwahaniaethu,
rhagfarn oed, hiliaeth, rhywiaeth, amrywiaeth, cefndir diwylliannol. Gellir defnyddio tasgau
syml i helpu’r dysgwyr i ddeall y cysyniadau hyn, er enghraifft gallent wneud rhestr o’r pethau
maen nhw’n credu ynddynt ac yn rhoi gwerth arnynt. Gallent wedyn ystyried sut y gallai hyn
effeithio ar eu gwaith. Gellid annog dysgwyr hefyd i drafod sut mae hysbysebion teledu, radio
neu gylchgronau’n dylanwadu ar y ffordd mae pobl yn meddwl am bobl eraill, er enghraifft
drwy stereoteipio rhyw neu gyffredinoli canfyddiadau a wahanol ddiwylliannau, cenhedloedd
neu grwpiau oed. Gallai trafodaethau wedyn ddilyn ar sut y gallai hyn effeithio ar waith, er
enghraifft mae menywod yn aml yn cael eu gweld yn cymryd rôl ddomestig yn y cartref ac
mae canran lawer llai o fenywod yn cael swyddi gyda chyflog uchel iawn.
Gellid defnyddio senarios fel sail i ymchwil ar ba gyfreithiau sydd wedi eu creu i amddiffyn
hawliau unigolion yn y gwaith, er enghraifft mae cydweithiwr neu bartner wedi beichiogi.
Beth yw hawliau’r cydweithiwr a pha hawliau sydd gan bartner? Pa gyfreithiau sydd yn eu lle i
gefnogi hyn? Gellid cysylltu’r canlyniad dysgu hefyd gyda chanlyniad dysgu 4. Gallai dysgwyr
ganfod lle gallen nhw gael help a chyngor o fewn y gweithle a’r tu allan iddo.
Mae’n debyg y bydd dysgwyr yn ei chael hi’n ddefnyddiol perthnasu cyfrifoldebau cyflogai
gydag agweddau penodol o hawliau a chyfrifoldebau y maen nhw wedi’u hastudio wrth edrych
arnynt o safbwynt cyflogwr. Dylent allu esbonio sut y mae’r cyflogwr, drwy gwrdd â’i
gyfrifoldebau, yn caniatáu i gyflogedigion ymarfer eu hawliau. (er enghraifft, mae hawl
cyflogwr yw cynnal gweithle iach a diogel yn cael ei llunio er mwyn sicrhau bod hawl y
cyflogai i weithio mewn amgylchedd iach a diogel yn cael ei chadw).
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Asesiad
Er mwyn cyflawni 1.1 ac 1.2, rhaid i’r dysgwr allu esbonio beth yw hawliau a chyfrifoldebau.
Gallai enghreifftiau ymarferol helpu i gefnogi ymateb y dysgwyr i’r meini prawf hyn.
Er mwyn cyflawni 2.1, dylai’r dysgwr allu nodi tri ffactor gwahanol all effeithio ar hawliau
unigolyn. Dylent wedyn allu esbonio sut y mae pob ffactor yn effeithio ar hawliau’r unigolyn.
Dylai’r dystiolaeth a ddarparwyd ar gyfer 3.2 fod ar ffurf taflen neu lyfryn wybodaeth sy’n
esbonio sut y dylem barchu ein cydweithwyr yn y gwaith. Fel arall, gellir rhoi esboniad
ysgrifenedig neu gallai cyflwyniad llafar fod yn ddull asesu effeithiol.
Er mwyn cyflawni 3.1, rhaid i’r dysgwr nodi tair cyfraith wahanol sy’n ymwneud â hawliau
unigolion yn y gwaith. Dylai’r dysgwr enwi’r gyfraith a darparu amlinelliad cryno a sylfaenol o
bwrpas y gyfraith.
Mae 4.1 yn ffocysu ar gyfrifoldebau’r cyflogwr. Rhaid i’r dysgwr allu disgrifio cyfrifoldebau’r
cyflogwr yn y gwaith parthed cyflawni contract, iechyd a diogelwch a chyfle cyfartal/atal
gwahaniaethu. Dylid rhoi enghreifftiau ymarferol i gefnogi pob un o’r meysydd hyn. (Mae
angen o leiaf un enghraifft ar gyfer pob maes).
Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.acas.org.uk

Gwasanaeth cyflafareddu, cyngor ar iechyd a lles yn y
gwaith

www.advice.org.uk

Cyngor ar Bopeth

www.direct.gov.uk/en/RightsAnd
Responsibilities/Yourrights

Hawliau a chyfrifoldebau cyffredinol yn y gweithle yn
cynnwys hawliau ar gyfer pobl anabl, gofalwyr, pobl hŷn
a phobl ifanc

www.standards.dfes.gov.uk/schemes
2/ks4citizenship/cit10/10q2

Cynlluniau gwaith ar gyfer dinasyddiaeth CA4 – Uned 10:
Hawliau a Chyfrifoldebau ym Myd Gwaith

www.tuc.org.uk

Gwefan wedi ei rhedeg gan y Gyngres Undebau Llafur
gyda thaflenni y gellir eu lawrlwytho am hawliau yn y
gwaith yn cynnwys manylion am isafswm cyflog a
chydraddoldeb cyflogau

www.worksmart.org.uk/rights

Gwefan wedi ei rhedeg gan y TUC gyda gwybodaeth am
hawliau yn y gwaith
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Uned 11:

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

Cod Uned:

T/501/6389

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

1

Nod yr uned
Mae’r uned hon yn helpu’r dysgwr i ddeall fod gan wahanol feysydd gwaith wahanol ofynion
iechyd. Mae hefyd yn ystyried sut y gellir cynnal iechyd personol da mewn gwahanol feysydd
gwaith.

Cyflwyniad yr uned
Gall lle rydych chi’n gweithio ddylanwadu ar eich iechyd. Er enghraifft, mae perygl o anaf
straen ailadroddus os bydd gweithiwr yn treulio llawer o’r diwrnod gwaith yn defnyddio
bysellfwrdd a llygoden, tra gall y rhai sy’n gweithio gyda’r cyhoedd fod mewn perygl o
gamdriniaeth gorfforol neu eiriol. Mae’r uned hon yn helpu’r dysgwr i nodi’r gwahanol ofynion
iechyd sy’n gysylltiedig â gweithio o fewn amgylchedd busnes. Mae hefyd yn ystyried ffyrdd
gwahanol y gellir cynnal iechyd unigolion trwy leihau risgiau yn y gweithle.

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Deall fod gan wahanol feysydd gwaith
wahanol ofynion iechyd

1.1 esbonio’r gwahanol ofynion iechyd ar
gyfer dewis faes gwaith

2

Gwybod sut i gynnal iechyd da mewn
gwahanol feysydd gwaith

2.1 disgrifio risgiau iechyd ar gyfer dewis
faes gwaith
2.2 esbonio sut i leihau risgiau iechyd mewn
dewis faes gwaith
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Cynnwys yr uned

1

Deall fod gan wahanol feysydd gwaith wahanol ofynion iechyd
Meysydd gwaith: mewn swyddfa; diwydiant gwasanaethu, ee ysbytai, cartrefi gofal, gofal
plant; awyr agored ee diwydiant adeiladu, garddio, ffarmio, logisteg; adwerthu; gwasanaethau
cyhoeddus, ee gwasanaeth tân, yr heddlu; sector chwaraeon a hamdden
Gofynion iechyd: hylendid, codi pwysau, rheoli heintiadau, dillad amddiffynnol, dylanwad
y tywydd a’r elfennau awyr agored, cyfnod canolbwyntio, gwaith shifft, swyddi adrenalin
uchel

2

Gwybod sut i gynnal iechyd da mewn gwahanol feysydd gwaith
Peryglon iechyd: camdriniaeth gorfforol a geiriol, bwlio, defnyddio offer arbenigol,
ee cludo cemegolion, anafiadau cefn, trafod â llaw, anafiadau bach, ee llithriadau,
cwympiadau, tripio, lledu heintiadau, straen
Lleihau peryglon iechyd: offer priodol, ee cadair gadarn, clustogau bysellfwrdd, dillad
priodol, ee offer gwarchod personol (PPE); hyfforddiant a gwybodaeth am weithdrefnau a
rheolau, ee rheolau bwyd a diogelwch; brechu staff, ee brechiadau ffliw blynyddol
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Os yw dysgwr yn gwybod pa faes galwedigaethol y mae am weithio ynddo, neu eisoes yn
gweithio ynddo, gall ffocysu ei ddysgu ar y maes galwedigaethol hwnnw.
Gellir defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau cyflwyno i addysgu’r uned hon, yn cynnwys sesiynau
tiwtorial, cyflwyniadau, fideos, taflenni gwaith a ffynonellau rhyngrwyd. Dylid cynnwys cymaint o
weithgareddau ymarferol â phosibl i helpu dysgwyr i berthnasu â chynnwys yr uned.
Gellid defnyddio trafodaethau grŵp bach i helpu nodi’r gwahanol feysydd gwaith y gallai’r
dysgwyr fod â diddordeb mewn gweithio ynddynt. Cyn belled â phosibl, dylid nodi amrywiaeth
o feysydd galwedigaethol, yn cynnwys amgylcheddau dan do ac awyr agored. Gallai dysgwyr
wedyn ddethol un neu ragor o feysydd galwedigaethol a gwneud mwy o ymchwil i nodi
gofynion iechyd penodol. Er enghraifft, efallai y bydd angen i bobl sy’n gweithio mewn cartref
gofal ddefnyddio offer codi, ac efallai y bydd y rhai sy’n gweithio yn y diwydiant chwaraeon
a hamdden yn gweithio yn yr awyr agored am gyfnodau hir ac felly yn agored i’r haul.
Gellir annog dysgwyr i gael gafael ar wybodaeth o wefannau perthnasol, er enghraifft
www.hse.gov.uk/index.htm.
Gellir cyflwyno canlyniad dysgu 2 drwy ymchwil y dysgwr. Gallai gwaith grwpiau bach
ffocysu ar feysydd galwedigaethol penodol a gwybodaeth a gasglwyd ar risgiau iechyd
potensial a ffyrdd i leihau’r risgiau hynny. Gallai pob grŵp gyflwyno eu canfyddiadau i’r
dysgwyr eraill. Gellid cyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio PowerPoint neu ddeunyddiau
papur. Gallai dysgwyr grynhoi eu gwybodaeth mewn dogfen ar ffurf ‘rhestr wirio’ y gellid
ei dylunio fel cyfeireb i ddysgwyr eraill.
Gellid gwahodd siaradwyr o feysydd galwedigaethol priodol i siarad am y ffordd y mae eu maes
galwedigaethol yn helpu eu cyflogedigion i reoli eu hiechyd yn y gwaith.
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Asesiad
Er mwyn cyflawni’r uned hon, rhaid i’r dysgwr ddewis maes galwedigaethol penodol. Dylai’r
holl dystiolaeth a gyflwynir ganddynt i’w hasesu fod yn perthyn i’r dewis faes gwaith.
Dylai’r dysgwyr nodi eu dewis faes galwedigaethol yn glir ar unrhyw waith sy’n cael ei
gyflwyno i’w asesu.
Er mwyn cyflawni 1.1, rhaid i’r dysgwyr esbonio tri gofyniad iechyd gwahanol ar gyfer eu
dewis faes gwaith. Dylent roi manylion ar bob gofyniad iechyd a rhoi enghreifftiau ar gyfer pob
gofyniad iechyd i gefnogi’r wybodaeth a ddarparwyd.
Er mwyn cyflawni 2.1 a 2.2 rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio tri risg iechyd sy’n gysylltiedig â’u
dewis faes galwedigaethol ac esbonio sut y gellid lleihau pob risg iechyd. Gallai’r dysgwr
gynhyrchu taflen neu boster i fod yn dystiolaeth o hyn. Fel arall, gallant gymryd rhan mewn
trafodaeth sy’n amlygu risgiau iechyd yn eu dewis faes galwedigaethol, gyda’r tiwtor yn
recordio’r disgrifiadau a’r esboniadau gofynnol a roddir gan y dysgwr.
Adnoddau hanfodol
Bydd ar ddysgwyr angen mynediad i wybodaeth briodol am ofynion iechyd a risgiau iechyd
potensial ar gyfer mathau penodol o waith.
Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.direct.gov.uk/en/Employment/
Employees/HealthAndSafetyAtWork

Cyngor ar iechyd a diogelwch yn y gwaith

www.workingforhealth.gov.uk

Gwefan yn cael ei rhedeg gan y llywodraeth yn
ffocysu ar wella iechyd a lles pobl o oedran gwaith

www.worksmart.org.uk/index.php

Gwefan wedi ei rhedeg gan y TUC gyda gwybodaeth
am hawliau yn y gwaith
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Uned 12:

Paratoi ar gyfer Lleoliad Gwaith

Cod Uned:

M/501/6391

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

1

Nod yr uned
Bydd yr uned hon yn helpu dysgwyr i ddysgu mwy am y cwmni neu’r sefydliad sy’n darparu’r
lleoliad gwaith, y gofynion penodol sydd eu hangen ar gyfer y lleoliad gwaith a sut i osod
amcanion sy’n gwella eu profiad lleoliad gwaith.

Cyflwyniad yr uned
Cyn i ddysgwyr gychwyn ar leoliad gwaith, mae’n bwysig eu bod yn deall swyddogaeth y
cwmni neu’r sefydliad lle maen nhw’n mynd i weithio. Bydd yr uned hon yn helpu’r dysgwyr i
gasglu gwybodaeth megis swyddogaeth y cwmni, y strwythur sefydliadol, personél allweddol
ac ati. Bydd y dysgwyr hefyd yn dod i ddeall y gofynion penodol ar gyfer y lleoliad gwaith yn
cynnwys tasgau a chyfrifoldebau, ymddygiad priodol a ffynonellau cefnogaeth. Bydd y
dysgwyr yn gosod amcanion realistig fydd yn gwella eu profiad lleoliad gwaith.
Er bod y term ‘cwmni neu sefydliad’ wedi cael ei ddefnyddio drwy gydol yr uned hon, gall
gyfeirio at unrhyw fath o leoliad gwaith y gall y dysgwr fod yn paratoi ar ei gyfer.
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Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod am y cwmni neu’r sefydliad lle
maen nhw’n bwriadu gwneud y lleoliad
gwaith

1.1 disgrifio’r cwmni neu’r sefydliad lle maen
nhw’n bwriadu gwneud y lleoliad gwaith

2

Gwybod beth sy’n ddisgwyliedig
ganddynt yn ystod y profiad gwaith

2.1 nodi’r gofynion ar gyfer y lleoliad, a
pham mae’r gofynion yn angenrheidiol
2.2 disgrifio’r tasgau y maen nhw’n debygol
o’u gwneud yn y lleoliad gwaith
2.3 disgrifio’r agweddau a’r ymddygiadau
priodol a pham maent yn bwysig yn y
gweithle
2.4 disgrifio’r camau priodol y gallen nhw eu
cymryd mewn sefyllfaoedd o straen
emosiynol, anhawster neu ddryswch yn
ystod y lleoliad gwaith

3

78

Gallu gosod amcanion i’w helpu i gael y
gorau allan o’r lleoliad gwaith

3.1 gosod amcanion priodol ar gyfer y
lleoliad gwaith
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod am y cwmni neu’r sefydliad lle maen nhw’n bwriadu gwneud y lleoliad
gwaith
Gwybodaeth am y cwmni/y sefydliad: math o gwmni neu sefydliad; swyddogaeth, ee
darparu gwasanaethau, adwerthu, adeiladu, gweinyddol, logisteg; lleoliad; maint, ee bach,
mawr, canghennau ledled y wlad, nifer o gyflogedigion

2

Gwybod beth sy’n ddisgwyliedig ganddynt yn ystod y profiad gwaith
Gofynion lleoliad gwaith: oriau gwaith; gweithdrefnau absenoldeb; cod gwisg; rheolwr
llinell neu oruchwyliwr; cyfrifoldebau iechyd a diogelwch, ee trefniadau gwagio adeilad,
gweithdrefnau cymorth cyntaf, reportio peryglon; cyfleusterau lluniaeth
Pam mae angen gofynion: cydymffurfio â rheolau iechyd a diogelwch, rhesymau hylendid,
effeithiolrwydd gweithio, hybu perthynas waith dda gyda chydweithwyr a chwsmeriaid
Tasgau disgwyliedig: dyletswyddau dyddiol, ee agor post, cymryd negeseuon, darllen ebyst, ffeilio dogfennau, gwirio offer at bwrpas iechyd a diogelwch, gosod offer, cysylltu
gyda’r rheolwr llinell, gwaith prosiect
Agweddau ac ymddygiad: agweddau cadarnhaol, ee dilyn cyfarwyddiadau, bod yn barod
I wneud tasgau gwahanol neu newydd, dibynadwy, hyderus ond parod i ddysgu,
cydweithredol; ymddygiad ee cwrtais, prydlon, dibynadwy, trylwyr
Pam mae agweddau ac ymddygiad priodol yn bwysig: ee yn creu argraffiadau cadarnhaol
o’r dysgwyr, yn helpu dysgwyr i ddod ymlaen gyda phobl eraill yn y cwmni neu’r sefydliad, yn
gwella’r cyfle o gael lleoliad gwaith llwyddiannus a phleserus
Cymryd camau priodol mewn sefyllfaoedd o anhawster, dryswch neu straen emosiynol:
defnyddio ffynonellau priodol o gefnogaeth ac arweiniad os oes agwedd o’r lleoliad gwaith
yn achosi straen emosiynol; gofyn cwestiynau os yw cyfarwyddiadau’n aneglur neu’n
ddryslyd; gofyn am gymorth neu arweiniad i wneud tasg os yw’n anodd neu’n aneglur

3

Gallu gosod amcanion i’w helpu i gael y gorau allan o’r lleoliad gwaith
Amcanion: targedau personol, ee mynd bob dydd, cyrraedd yn brydlon, bod yn frwdfrydig;
targedau perthynol i waith, ee dysgu sgiliau newydd, gwella gwybodaeth o sector neu yrfa
benodol, adeiladu hyder i ofyn am help os oes rhywbeth yn anodd neu’n aneglur; amcanion
cyraeddadwy a realistig, ee penodol, o fewn amserlen set, resymol, o fewn gallu’r dysgwyr
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Er y bydd pob dysgwr yn mynychu lleoliad gwaith gwahanol, bydd yr egwyddorion y tu cefn i
baratoi ar gyfer y lleoliad gwaith yr un fath. Cyn mynd allan ar leoliad gwaith, rhaid i’r dysgwyr
ganfod gwybodaeth berthnasol am y cwmni neu’r sefydliad lle maen nhw’n mynd. Mae angen
iddyn nhw wybod hefyd y math o wybodaeth y mae’n rhaid iddyn nhw’i hymchwilio. Er mwyn
gwneud hyn, rhaid i ddysgwyr weithio mewn grwpiau bach i nodi’r math o wybodaeth y maen
nhw am ei chasglu am y cwmni neu’r sefydliad. Gallent ddefnyddio canlyniadau’r drafodaeth i
lunio rhestr wirio neu gyfres o gwestiynau. Byddai dysgwyr unigol wedyn yn gallu seilio eu
hymchwil ar y cwestiynau hyn. Gallai eitemau rhestr wirio gynnwys, er enghraifft, maint y
cwmni neu’r sefydliad, swyddogaeth y cwmni neu’r sefydliad, ei leoliad neu leoliadau. Gallai
dysgwyr gasglu’r wybodaeth hon drwy wneud chwiliadau ar y we i ganfod gwybodaeth ar y
cwmni neu’r sefydliad sy’n darparu’r profiad gwaith. Gallai ffynonellau gwybodaeth eraill
gynnwys gwefan y cwmni neu’r sefydliad, taflenni neu lyfrynnau hyrwyddo, adnoddau fel
Connexions neu’r Ganolfan Byd Gwaith, trafodaethau gyda dysgwyr sydd eisoes wedi bod ar
brofiad gwaith yn yr un cwmni neu sefydliad (neu un tebyg) neu sgyrsiau gyda staff o’r cwmni
neu’r sefydliad.
Cyn i ddysgwyr fynd ar y lleoliad gwaith, dylent ganfod ffeithiau allweddol sy’n ymwneud
â’u lleoliad, er enghraifft beth mae’r cwmni neu’r sefydliad yn ei wneud, lle byddan nhw’n
gweithio, yr oriau gwaith disgwyliedig, y prif dasgau y byddan nhw’n ei wneud a’r cod gwisg.
Gellid cael yr wybodaeth hon o ganlyniad i gyfweliad gyda’r cyflogwr neu drwy siarad gyda
rhywun sydd wedi bod yn gweithio yn y sefydliad o’r blaen. Os nad yw hyn yn bosibl, dylai’r
dysgwyr nodi’r wybodaeth ‘blaenoriaeth uchel’ sydd ei hangen arnynt cyn eu diwrnod cyntaf
a ffonio neu e-bostio’r cyflogwr i gael yr wybodaeth. Gellid cael yr wybodaeth nad yw’n
‘flaenoriaeth uchel’ ar ddiwrnod cyntaf y lleoliad gwaith.
Gellid defnyddio taflenni neu ddalenni gwybodaeth a roddwyd i’r dysgwyr, fideos a
thrafodaethau grŵp dan arweiniad y tiwtor i helpu’r dysgwyr ddysgu am y prif dasgau sy’n
ymwneud â rôl y swydd neu’r prif feysydd dysgu yn y cwmni neu’r sefydliad. Dylai’r
wybodaeth a roddir i’r dysgwyr fod yn syml ac wedi’i chyflwyno’n eglur er mwyn iddynt allu
tynnu allan y manylion perthnasol yn annibynnol. Gellid gofyn i ddysgwyr sydd wedi cymryd
rhan mewn profiad gwaith yn flaenorol siarad gyda dysgwyr mewn grwpiau bach.
Dylai tiwtoriaid bwysleisio pwysigrwydd gwerthoedd a rheolau’r gweithle a darparu rhestrau,
lle mae hynny’n bosibl, o’r agweddau a’r ymddygiadau posibl sydd eu hangen i fodloni gofynion y
lleoliad. Bydd angen i ddysgwyr allu dweud pam mae rhai agweddau ac ymddygiadau’n
angenrheidiol ar gyfer y lleoliad gwaith. Gellid gwahodd cyflogwyr fel siaradwyr gwadd i drafod
disgwyliadau neu gallai dysgwyr drafod nodweddion a disgwyliadau posibl mewn grwpiau bach
neu drwy sefyllfaoedd chwarae rôl. Gellid defnyddio golygfeydd o’r gweithle o raglenni teledu,
ffilmiau neu glipiau fideo eraill fel man cychwyn ar gyfer trafodaeth.
Efallai y bydd dysgwyr sy’n mynd i leoliad gwaith yn teimlo’n nerfus ac yn bryderus y byddan
nhw’n ymddangos yn analluog neu na fyddant yn gallu gwneud y pethau y maen nhw’n cael
cyfarwyddyd i’w gwneud. Byddai’n fuddiol felly i ddysgwyr fod yn barod i ddelio’n effeithiol
gydag unrhyw deimladau potensial o straen neu ddryswch. Er enghraifft, gellid defnyddio
trafodaeth grŵp neu weithgaredd chwarae rôl i helpu dysgwyr i feddwl am ffyrdd priodol o
ddatrys sefyllfaoedd o straen, pryder neu ddryswch a sut i ofyn i eraill am help ac arweiniad
yn ystod y lleoliad gwaith. Fel arall, gallai dysgwyr wylio clip teledu neu ffilm sy’n dangos
sefyllfa straenus neu anodd yn y gweithle ac yna cynnal trafodaeth grŵp am beth allai gael
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ei wneud i ddatrys y straen, yr anhawster neu’r dryswch yn y senario gweithle hwnnw. Gallai
hyn helpu i fynd i’r afael ag ofnau a phryderon dysgwyr am drafod y sefyllfaoedd dryslyd neu
anodd y gallent ddod ar eu traws.
Gall dysgwyr drafod amcanion posibl ac enghreifftiau o amcanion mewn sefyllfaoedd grŵp
a/neu yn unigol gyda thiwtoriaid neu gynghorwyr gyrfaoedd, ond bydd angen iddynt lunio eu
rhestr derfynol eu hunain o amcanion personol ar gyfer y lleoliad gwaith.
Asesiad
Er mwyn cyflawni 1.1, rhaid i’r dysgwr allu disgrifio’r cwmni neu’r sefydliad lle maen nhw’n
bwriadu gwneud y lleoliad gwaith. Dylai’r wybodaeth gynnwys agweddau fel maint y busnes,
pa fath o fusnes, ei leoliad neu leoliadau a swyddogaeth y busnes. Er y gellir casglu gwybodaeth
o wefan y cwmni neu’r sefydliad neu oddi ar ddogfennaeth a ddarperir gan y cwmni neu’r
sefydliad, rhaid i’r disgrifiad a roddir fod yng ngeiriau’r dysgwr ei hun a rhaid iddo ddangos
dealltwriaeth glir o’r sefydliad y mae’n mynd iddo.
Er mwyn cyflawni 2.1, gall y dysgwr gwblhau rhestr wirio sy’n nodi gofynion y cwmni neu’r
sefydliad ar gyfer y lleoliad gwaith, er enghraifft oriau gwaith, cod gwisg a gweithdrefnau
absenoldeb. Fel arall, efallai y bydd y dysgwr am gofnodi’r disgrifiad mewn fformat gwahanol.
Rhaid nodi o leiaf dri gofyniad gwahanol a rhaid rhoi rheswm pam mae pob un yn angenrheidiol.
Gallai’r dysgwr roi disgrifiadau llafar (wedi eu nodi gan y tiwtor) i ddweud pam mae’r gofynion yn
angenrheidiol neu gofnodi’r rhesymau fel nodiadau ar y rhestr wirio neu ddull tystiolaeth arall.
Er mwyn cyflawni 2.2 rhaid i’r dysgwr ddisgrifio o leiaf bedair tasg wahanol y bydd yn eu
gwneud yn y lleoliad gwaith. Gellid cofnodi’r rhain mewn unrhyw fformat addas megis dogfen
ysgrifenedig, taflen neu boster. Gellid hefyd defnyddio dulliau eraill o dystiolaeth (ee trafodaeth
gyda’r tiwtor ynghyd â datganiad gan y tiwtor).
Er mwyn cyflawni 2.3 bydd angen i’r dysgwr nodi o leiaf ddwy agwedd a dau ymddygiad y
dylen nhw eu harddangos yn y gweithle. Ar gyfer pob agwedd ac ymddygiad, mae angen iddyn
nhw esbonio pam maen nhw’n bwysig. Gellid cofnodi’r rhain mewn unrhyw fformat addas
megis dogfen ysgrifenedig, taflen neu boster. Gellid hefyd ddefnyddio dulliau eraill o
dystiolaeth (ee trafodaeth gyda’r tiwtor ynghyd â datganiad gan y tiwtor).
Ar gyfer 2.4 rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio dwy enghraifft wahanol o gamau cadarnhaol y gallent
eu cymryd pe byddent yn eu cael eu hunain mewn sefyllfa o straen emosiynol, anhawster neu
ddryswch yn ystod y lleoliad gwaith. Gall y camau cadarnhaol a ddisgrifir gan y dysgwyr fod
yn fyr ac yn syml ond dylent gael eu dweud yng ngeiriau’r dysgwr ei hun.
Rhaid i 3.1 berthnasu’n uniongyrchol â lleoliad gwaith y dysgwyr. Bydd angen iddynt osod o
leiaf bedwar amcan priodol, gall rhai ohonynt fod yn rhai personol, er enghraifft cyrraedd y
gwaith ddeng munud yn gynnar bob dydd neu’n ymwneud â’r gwaith, er enghraifft dysgu sut i
ddefnyddio’r llungopïwr yn hyderus erbyn diwedd yr ail ddiwrnod. Dylid cyflwyno’r amcanion
mewn fformat priodol megis cyflwyniad, siart, poster, datganiad ysgrifenedig wedi’i ddarparu
gan y dysgwr, gyda nodiadau cefnogol gan y tiwtor, tystiolaeth o sesiynau tiwtorial neu
drafodaethau wedi’u tapio a’u dilysu gan y tiwtor.
Adnoddau hanfodol
Er mwyn gwneud yr uned hon yn berthnasol, rhaid i’r dysgwyr fod yn barod i fynd ar leoliad
gwaith addas. Rhaid i gyflogwyr hefyd fod yn barod i’r dysgwyr gyrraedd a’u cefnogi wrth
gasglu gwybodaeth berthnasol.
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Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.morethanwork.net

Gwefan sy’n cael ei rhedeg gan y TUC yn rhoi cyngor ar
amrywiaeth o faterion cyflogaeth

www.need2know.co.uk

Cyngor ar brofiad gwaith

www.projectsmart.co.uk/smartgoals.html

Adnodd rheoli prosiect yn rhoi cyngor ar osod nodau
CAMPUS

www.trident-edexcel.co.uk

Gwasanaeth Edexcel i helpu dysgwyr i ennill profiad gwaith

www.work-experience.org

Cyngor Cenedlaethol Profiad Gwaith
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Uned 13:

Dysgu o’r Leoliad Gwaith

Cod Uned:

J/501/6395

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

2

Nod yr uned
Bydd yr uned hon yn helpu dysgwyr i ddeall beth gafodd ei ddysgu o leoliad gwaith a sut i osod
amcanion yn seiliedig ar y dysgu o’r lleoliad gwaith.

Cyflwyniad yr uned
Gall lleoliad gwaith fod yn brofiad gwerthfawr i bob dysgwr. Mae’n rhoi cyfle i ymarfer sgiliau
sydd eisoes wedi eu caffael, i gaffael sgiliau newydd ac i ddatblygu gwybodaeth o’r amgylchedd
gwaith. Er mwyn gwneud y gorau o’r profiad, bydd angen i ddysgwyr nodi’r dysgu a gafwyd
o’r lleoliad gwaith ac wedyn rhaid iddynt allu defnyddio’r dysgu hwnnw i osod amcanion tymor
byr.
Cyn cychwyn yr uned hon, rhaid i’r dysgwyr fod wedi cael profiad o leoliad gwaith a bod yn
ymwybodol y bydd yr wybodaeth a gasglwyd o’r profiad hwnnw yn cael ei defnyddio fel sail ar
gyfer yr uned hon. Bydd angen i’r dysgwyr fod wedi casglu tystiolaeth o’r tasgau gafodd eu
gwneud yn ystod lleoliad gwaith.

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gallu dangos tystiolaeth o dasgau gafodd
eu gwneud yn ystod y lleoliad gwaith

1.1 cynhyrchu tystiolaeth o dasgau gafodd eu
gwneud yn ystod y lleoliad gwaith

2

Deall beth wnaethon nhw’i ddysgu o’r
lleoliad gwaith

2.1 gan ddefnyddio tystiolaeth o’r tasgau
gafodd eu gwneud yn ystod y lleoliad
gwaith, disgrifio’r hyn gafodd ei ddysgu
ganddynt o’r tasgau
2.2 gan ddefnyddio’r dystiolaeth o’r tasgau
gafodd eu gwneud yn ystod y lleoliad
gwaith, disgrifio beth y bydden nhw’n ei
newid pe bydden nhw’n gwneud y dasg eto

3

Gallu defnyddio dysgu o’r tasgau gafodd
eu gwneud yn y lleoliad gwaith i osod
amcanion tymor byr

3.1 gosod amcanion tymor byr sy’n adeiladu ar
eu dysgu o wneud tasgau yn y lleoliad
gwaith
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Cynnwys yr uned

1

Gallu dangos tystiolaeth o dasgau gafodd eu gwneud yn ystod y lleoliad gwaith
Tystiolaeth o dasgau gafodd eu gwneud: ee geirda cyflogwr, adroddiad tiwtor, disgrifiad o’r
tasgau a wnaethpwyd, cofnod fideo, adroddiadau, cofnodion cyfarfodydd a fynychwyd
Cadw cofnodion: dulliau cofnodi gwybodaeth, ee portffolios, CD Rom, fideo, llawysgrifen,
electronig, prosesydd geiriau; cyflwyniad llafar ac ysgrifenedig

2

Deall beth wnaethon nhw’i ddysgu o’r lleoliad gwaith
Beth gafodd ei ddysgu o sgiliau lleoliad gwaith: sgiliau, ee hunanreoli, cyfathrebu, gwaith
tîm, ymwybyddiaeth o fusnes a chwsmeriaid, datrys problemau, sut i weithio’n gywir gyda
rhifau, sgiliau TG, sgiliau technegol, y defnydd o offer
Beth fyddai’n cael ei newid: ee cwblhau tasg yn fwy trylwyr neu’n gyflymach, cynnwys
cydweithiwr arall i gynorthwyo neu i oruchwylio, defnyddio offer neu ddull gwahanol,
gofyn am gymorth pan fo angen, egluro cyfarwyddiadau, gofyn cwestiynau, ymchwilio
i bob opsiwn cyn gweithredu

3

Gallu defnyddio dysgu o’r tasgau gafodd eu gwneud yn y lleoliad gwaith i osod
amcanion tymor byr
Amcanion tymor byr yn adeiladu ar ddysgu o dasgau: ee datblygu sgiliau a gwybodaeth, ee
astudiaethau pellach, ymchwilio i opsiynau gyrfa penodol neu feysydd gwaith; gwneud cais
am waith llawn amser, ceisio gwaith gwirfoddol mewn maes penodol
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Er mwyn cyflawni’r uned hon, rhaid i’r dysgwr fod wedi cael profiad o leoliad gwaith. Nid yw
faint o amser a dreulir yn y lleoliad gwaith wedi’i ddiffinio, ond rhaid rhoi digon o amser i’r
dysgwyr gyflawni’r meini prawf asesu.
Bydd disgwyl i’r dysgwyr fod wedi casglu tystiolaeth am y tasgau neu’r gweithgareddau y
maent wedi bod yn rhan ohonynt yn ystod eu lleoliad gwaith. Byddant wedyn yn gallu
defnyddio’r dystiolaeth a gasglwyd o’r lleoliad gwaith i arddangos cymhwyster ar gyfer pob
maen prawf asesu. Cyn cychwyn ar y lleoliad gwaith, gellir defnyddio trafodaeth grŵp i nodi
gwahanol ffurfiau ar dystiolaeth Gallai hyn gynnwys adroddiadau gan y cyflogwr neu’r tiwtor,
tystiolaeth o’r gwaith a wnaethpwyd, disgrifiadau o dasgau neu weithgareddau gafodd eu
gwneud – o bosib ar ffurf dyddiadur neu gofnodion o gyfarfodydd y bu’r dysgwr ynddynt neu a
hwylusodd. Rhaid i’r dysgwr gadw at bolisi’r cwmni ar gyfrinachedd ac ar eiddo deallusol.
Dylid trafod gwahanol ddulliau o gadw cofnodion. Gellid dangos enghreifftiau o waith dysgwyr
blaenorol. Gellir defnyddio dulliau cadw cofnodion ar bapur a/neu electronig.
Mewn cyfarfod adolygu gydag athro neu diwtor ar ôl dod yn ôl o’r lleoliad gwaith, bydd angen
i ddysgwyr ddisgrifio’r hyn y maen nhw wedi’i ddysgu drwy wneud gwahanol dasgau, gan roi
enghreifftiau ym mhob achos. Efallai y bydd angen peth anogaeth ac atgoffa arnynt i’w helpu i
nodi beth gafodd ei ddysgu.
Gellir defnyddio trafodaethau grwpiau bach, cyflwyniadau dosbarth neu sesiynau tiwtorial un i
un i ganiatáu i ddysgwyr esbonio beth y gallen nhw fod wedi’i wneud yn wahanol. Gallai
enghreifftiau gynnwys blaenoriaethu amser yn well, gofyn cwestiynau ychwanegol, egluro’r
dasg neu ddysgu sgil newydd fyddai wedi gwneud y dasg yn haws.
Gallai dysgwyr drafod gyda thiwtor, athro neu gynghorydd gyrfaoedd, opsiynau posibl o ran
cynlluniau gyrfa i’r dyfodol sy’n adeiladu ar eu profiad dysgu o’r lleoliad, a gosod amcanion
realistig o ran cyrsiau, rhaglenni hyfforddi, cyfleoedd cyflogaeth neu ymchwilio ymhellach i
yrfaoedd a mathau o ddiwydiant.
Asesiad
Gall yr asesiad ar gyfer yr uned hon fod yn un dasg sy’n darparu tystiolaeth ar gyfer pob un o’r
meini prawf asesu neu’n dasgau llai sy’n ymwneud â’r meini prawf unigol.
Er mwyn cyflawni 1.1 rhaid i’r dysgwyr ddarparu tystiolaeth o’r tasgau gafodd eu gwneud yn y
lleoliad gwaith. Gellir defnyddio’r dystiolaeth wedyn fel sail ar gyfer y meini prawf asesu sydd
ar ôl. Gall hyn fod ar ffurf dyddiadur sy’n amlinellu beth sydd wedi cael ei gyflawni yn ystod y
dydd. Fel arall, gall y dysgwyr gasglu tystiolaeth o’r gwaith a wnaethpwyd, yn cynnwys
adroddiadau neu dystlythyrau gan gyflogwyr a chydweithwyr, cofnodion fideo neu
ddatganiadau tyst. Gallai’r dystiolaeth a gynhyrchwyd gynnwys gwybodaeth am beth y
gofynnwyd i’r dysgwr ei wneud, beth oedd yr amserlen ar gyfer ei gwblhau, a wnaethon nhw’r
gwaith o fewn yr amser, pa sgiliau oedd eu hangen i gwblhau’r dasg a gyda phwy y bu raid
iddynt weithio i gwblhau’r dasg.
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Ar gyfer 2.1 mae angen i’r dysgwr ddewis dwy dasg o 1.1 a disgrifio beth fu iddynt ddysgu o
ganlyniad i gwblhau’r dasg. Gall y dysgwr ddefnyddio’r mewnwelediad a enillwyd drwy
gyfrwng y cyfarfod adolygu gyda’r tiwtor ar ôl dod yn ôl o’r lleoliad gwaith ond mae angen
dewis y ddwy dasg yn annibynnol a phenderfynu beth a ddysgwyd yn eu sgil. Gallai’r dysgwyr
gyfeirio at yr hyn a ddysgwyd amdanynt eu hunain o ran sgiliau a nodweddion personol neu at
beth a ddysgwyd am agweddau ymarferol y dasg. Gallai hyn gynnwys caffael sgil newydd neu
ddysgu terminoleg newydd.
Ar gyfer 2.2, gallai fod angen peth cefnogaeth ar y dysgwyr gan y tiwtor wrth ystyried beth y
gallai fod wedi’i wneud yn wahanol wrth wneud tasg benodol o’r lleoliad gwaith. Fodd bynnag,
rhaid i’r dysgwyr allu dewis yn annibynnol ddwy dasg wahanol o’r dystiolaeth a gasglwyd yn
P1 a disgrifio sut y bydden nhw’n gwneud y dasg yn wahanol pe byddai gofyn iddyn nhw
wneud y dasg eto.
Er mwyn cyflawni 3.1, mae gofyn i’r dysgwyr osod a darparu tystiolaeth am o leiaf dri amcan
tymor byr sy’n adeiladu ar y dysgu a gawsant o gwblhau tasgau yn y lleoliad gwaith. Gall y dull
a ddefnyddir i ddangos tystiolaeth o amcanion y dysgwyr fod ar ffurf cofnod, cyflwyniad,
poster, datganiad ysgrifenedig gan y dysgwr (gyda nodiadau cefnogi gan y tiwtor) neu fformat
priodol arall.
Adnoddau hanfodol
Bydd rhaid i ddysgwyr fod wedi gwneud cyfnod o leoliad gwaith cyn gwneud yr uned hon.
Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.morethanwork.net

Gwefan sy’n cael ei rhedeg gan y TUC yn rhoi
cyngor ar amrywiaeth o faterion cyflogaeth

www.need2know.co.uk

Cyngor ar brofiad gwaith

www.projectsmart.co.uk/smart-goals.html

Adnodd rheoli prosiect yn rhoi cyngor ar osod
amcanion CAMPUS

www.trident-edexcel.co.uk

Gwasanaeth Edexcel i helpu dysgwyr i ennill
profiad gwaith

www.work-experience.org

Cyngor Cenedlaethol Profiad Gwaith
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Uned 14:

Gweithio mewn Busnes a
Gweinyddiaeth

Cod Uned:

F/502/4009

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

3

Nod yr uned
Mae’r uned hon yn rhoi trosolwg o ba fath o beth yw gweithio mewn gweinyddu busnes, yn
enwedig deall rolau’r rhai y maen nhw’n gweithio â nhw, sut i wneud tasgau arferol a’r ffordd
briodol y dylent gyflwyno eu hunain.

Cyflwyniad yr uned
Bwriad yr uned hon yw rhoi syniad i ddysgwyr pa fath o beth yw gweithio mewn gweinyddu
busnes. Caiff dysgwyr eu cyflwyno i’r gwahanol weithgareddau sy’n cael eu gwneud gan bobl
sy’n gweithio mewn gweinyddu, a bydd gofyn iddynt ddilyn cyfarwyddiadau er mwn gwneud
tasgau gweinyddol arferol, gan ddefnyddio offer swyddfa allweddol. Bydd dysgwyr hefyd yn
dod i ddeall y rôl sydd gan rywun sy’n gweithio mewn swydd weinyddol wrth helpu’r tîm i
gyrraedd ei amcanion.
Rhaid i bobl sy’n gweithio mewn swyddi gweinyddol allu cyflwyno eu hunain mewn modd
cadarnhaol, yn enwedig wrth weithio dros gydweithwyr a chwsmeriaid neu wrth ddelio gyda
nhw. Bydd angen i ddysgwyr gyflwyno eu hunain yn gadarnhaol, mewn perthynas â’u
hymddangosiad a’u hymddygiad.
Rhaid i unrhyw un sy’n gweithio mewn swydd weinyddol allu trefnu ei amser a blaenoriaethu
tasgau. Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o sut i
wneud hyn, er enghraifft trwy ddefnyddio cymhorthion megis rhestrau tasgau.
Yn olaf, mae’r uned yn edrych ar gyfrinachedd gwybodaeth a bydd dysgwyr yn ystyried y
mathau o wybodaeth y mae angen iddi fod yn gyfrinachol a phwysigrwydd eu cadw’n
gyfrinachol.
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Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 disgrifio gwahanol weithgareddau sy’n cael
eu gwneud gan weinyddwyr

Deall rôl gweinyddwr mewn swyddfa

1.2 dweud sut y mae gwaith gweinyddydd yn
helpu tîm i gyflawni ei amcanion
2

Gallu gwneud tasgau gweinyddol arferol

2.1 dilyn cyfarwyddiadau i gwblhau tasgau
gweinyddol arferol
2.2 defnyddio offer allweddol yn unol â
gweithdrefnau’r sefydliad

3

4

Gallu eu cyflwyno eu hunain yn
gadarnhaol

3.1 gwisgo’n briodol

Gallu trefnu eu gwaith yn effeithiol

4.1 defnyddio offer syml i drefnu eu hamser

3.2 mabwysiadu agwedd gadarnhaol wrth
ddelio gyda chydweithwyr a/neu
gwsmeriaid
4.2 blaenoriaethu tasgau mewn trafodaeth
gyda’u goruchwyliwr neu reolwr

5

Gwybod pwysigrwydd cyfrinachedd
gwybodaeth

5.1 dweud y rhesymau pam mae hi’n bwysig
cadw peth gwybodaeth yn gyfrinachol
5.2 rhoi enghreifftiau o wybodaeth ddylai gael
ei chadw’n gyfrinachol
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Cynnwys yr uned

1

Deall rôl gweinyddwr mewn swyddfa
Gweithgareddau: gwirio, coladu a darparu gwybodaeth; ateb y ffôn a gwneud galwadau;
cynhyrchu dogfennau gan ddefnyddio TG, ee llythyrau, agendâu, anfonebau; ffeilio ac adfer
dogfennau; casglu, didoli a dosbarthu post; paratoi post i fynd allan; derbyn ymwelwyr;
cydlynu trefniadau ar gyfer cyfarfodydd, ee anfon gwybodaeth at gynrychiolwyr, bwcio
ystafelloedd cyfarfod; cadw dyddiadur neu galendr ar gyfer unigolyn neu dîm; gwneud
trefniadau teithio
Cyrraedd amcanion tîm: sicrhau bod cyfathrebu o fewn y tîm; helpu aelodau eraill o’r tîm;
monitro a blaenoriaethu gwaith ar gyfer y tîm; sicrhau fod pob aelod o’r tîm yn gweithio yn
ôl yr un blaenoriaethau

2

Gallu gwneud tasgau gweinyddol arferol
Tasgau arferol: mathau o dasgau, ee ateb y ffôn, cynhyrchu dogfennau, ffeiliau ac adfer
dogfennau, coladu dogfennau
Dilyn cyfarwyddiadau: gwrando; gofyn cwestiynau os yn ansicr; cadarnhau dealltwriaeth;
gwirio bod cyfarwyddiadau’n cael eu dilyn yn iawn
Offer allweddol: cadarnhau pa offer sydd ei angen ar gyfer y dasg; mathau o offer swyddfa,
ee ffôn, cyfrifiadur, ffacs, llungopïwr, argraffydd, sganiwr, offer ffeilio
Gweithdrefnau: mathau o weithdrefnau, ee yn ymwneud â’r defnydd priodol o offer (dilyn
cyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr, cadw offer yn lân, reportio problemau, gadael offer yn
barod ar gyfer y defnyddiwr nesaf) iechyd a diogelwch (seddau, osgo) cael gwared ar
ddeunyddiau, rhwystro gwastraff

3

Gallu eu cyflwyno eu hunain yn gadarnhaol
Ymddangosiad: dilyn cod gwisg; trwsiadus; glân
Agwedd: cyfeillgar; cwrtais; defnyddio sgiliau cyfathrebu, ee gwrando, gofyn cwestiynau,
siarad yn glir, bod yn ddoeth

4

Gallu trefnu eu gwaith yn effeithiol
Trefnu amser: mathau o gymhorthion i drefnu amser, ee rhestr tasgau, amserlen waith
Blaenoriaethu: monitro gwaith; gwirio yn erbyn ffiniau amser; gwirio gyda goruchwyliwr;
edrych ar ymrwymiadau eraill
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5

Gwybod pwysigrwydd cyfrinachedd gwybodaeth
Rhesymau dros gyfrinachedd: rhwystro lladrad, ee adnabod lladrad, twyll; rhwystro
gwybodaeth sy’n sensitif i’r cwmni rhag mynd i ddwylo cystadleuydd; yr angen i
gydymffurfio â’r Ddeddf Gwarchod Data
Gwybodaeth gyfrinachol: mathau o wybodaeth gyfrinachol, ee cofnodion cwsmeriaid,
cofnodion cyflogedigion, gwybodaeth sensitif yn fasnachol, sgyrsiau sy’n cael eu
cipglywed
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Pwrpas yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i’r amgylchedd gweinyddu ac iddyn nhw gael
profiad o wahanol fathau o dasgau gweinyddol. Bydd yr uned hon yn annog dysgwyr i feddwl
yn realistig ynghylch sut beth fyddai cael eu cyflogi mewn rôl weinyddol. Byddai dysgwyr yn
elwa o allu mynd at swyddfa ymarfer neu’r swyddfa yn yr amgylchedd dysgu, er mwyn gwneud
tasgau a defnyddio offer swyddfa. Gallai siaradwyr gwadd roi mewnbwn defnyddiol ar
bwysigrwydd dilyn cyfarwyddiadau a gweithdrefnau’r sefydliad yn gywir, yn ogystal â
phwysigrwydd cyflwyno eu hunain yn briodol parthed gwisg ac agwedd. Byddai enghreifftiau o
offer trefnu amser, megis rhestrau tasgau, yn ddefnyddiol wrth drafod trefnu amser a
blaenoriaethu tasgau.
Dylai dysgwyr gael y cyfle i wneud tasgau ymarferol, boed drwy ddefnyddio model o swyddfa
yn y ganolfan neu drwy gysylltiadau allanol. Rhaid i ddysgwyr allu cael at offer swyddfa er
mwyn iddynt ymarfer eu tasgau.
Dylid cynnal trafodaethau ar y mathau o wybodaeth gyfrinachol a’r pwysigrwydd o gadw peth
gwybodaeth yn gyfrinachol. Gallai dysgwyr drafod gwybodaeth amdanynt eu hunain y maen
nhw’n ei hystyried yn gyfrinachol a sut y bydden nhw’n teimlo pe byddai eraill yn gwybod
amdani. Gellid defnyddio rheolau’r ganolfan ei hun ar gyfrinachedd fel enghraifft.
Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Trafodaeth mewn grŵp bach ar y mathau o dasgau gweinyddol allai fodoli mewn swyddfa.
Bydd dysgwyr yn ymweld â swyddfa fawr i arsylwi’r prif rolau gweinyddol mewn gwahanol
adrannau megis gwasanaethau cwsmeriaid, y dderbynfa, cyllid.
Mewn parau, bydd dysgwyr yn trafod y gwahanol rolau gweinyddol all fodoli mewn busnes bach
ac mewn busnes mawr.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – Beth sy’n gwneud tîm da? Sut gall gweinyddwr gyfrannu tuag
at dîm?
Asesiad – dysgwyr yn cynhyrchu disgrifiad swydd ar gyfer rôl weinyddol wedi’i ddarparu gan y
tiwtor. Rhaid i ddysgwyr ddisgrifio o leiaf bedwar gweithgaredd gwahanol y byddai angen i
rywun yn y rôl weinyddol honno eu gwneud.
Asesiad – trafodaeth un i un gyda’r tiwtor ar sut y gall gweinyddydd helpu tîm i gyflawni ei
amcanion (Canlyniad dysgu 1).
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Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar bwysigrwydd cyfathrebu a gwrando gweithredol. Pam mae
cyfathrebu mor bwysig mewn gweinyddu? Pam mae hi’n bwysig gwrando ar gyfarwyddiadau, a
chadarnhau eich bod wedi eu deall?
Gweithgareddau chwarae rôl – dysgwyr yn chwarae rôl y gweinyddydd a’r cydweithiwr/cleient
yn eu tro. Byddant yn cael amrywiaeth o senarios chwarae rôl i’w gwneud.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar weithdrefnau’r sefydliad mewn perthynas â’r defnydd o offer
swyddfa, er enghraifft mewn perthynas â iechyd a diogelwch, isafu gwastraff.
Arddangosiadau dan arweiniad tiwtor ar sut i ddefnyddio amrywiaeth o offer swyddfa. Bydd
dygwyr yn defnyddio’r offer yn eu tro.
Trafodaethau grŵp ar bwysigrwydd cyflwyno eu hunain yn gadarnhaol. Y tiwtor i ddarparu
enghreifftiau o godau gwisg cwmnïau i helpu’r drafodaeth.
Y dysgwyr i wylio DVD ar fabwysiadu agwedd gadarnhaol wrth ddelio gyda chydweithwyr a/neu
gwsmeriaid.
Gweithgareddau chwarae rôl – mewn parau, bydd dysgwyr yn eu tro yn chwarae rhan y
gweinyddydd a’r cleient mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd a ddarperir gan y tiwtor. Y dysgwyr i
ymarfer mabwysiadu agwedd gadarnhaol.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar bwysigrwydd trefnu amser a blaenoriaethu gwaith.
Ymarferiad – y tiwtor i ddarparu rhestr o dasgau y mae angen eu cwblhau. Mewn grwpiau bach,
bydd dysgwyr yn ymarfer cwblhau rhaglenni gwaith neu restrau tasgau, a gosod y gwaith yn y
drefn flaenoriaeth gywir.
Asesiad – rhaid i’r tiwtor roi cyfarwyddiadau i’r dysgwyr i gwblhau cyfres o dasgau gweinyddol.
Rhaid i ddysgwyr gwblhau’r tasgau gan ddangos y canlynol:
•

gwneud y dasg yn gywir, yn ôl y cyfarwyddiadau

•

defnyddio offer allweddol lle mae hynny’n briodol (o leiaf ddwy dasg)

•

agwedd gadarnhaol

•

gwisg briodol

•

defnyddio offer i drefnu amser

•

blaenoriaethu gwaith yn gywir (Canlyniad dysgu 2, Canlyniad dysgu 3, Canlyniad dysgu 4).

Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – pa fathau o wybodaeth sydd angen eu cadw’n gyfrinachol?
Pam mae hi’n bwysig cadw peth gwybodaeth yn gyfrinachol?
Ymarferiad – y tiwtor i roi gwahanol fathau o wybodaeth i’r dysgwyr. Y dysgwyr i benderfynu a
ddylai’r wybodaeth fod yn gyfrinachol ai peidio.
Ymarferiad – dysgwyr i feddwl am rywbeth amdanynt eu hunain y byddai’n well ganddynt pe na
fyddai bobl eraill yn y dosbarth yn ei wybod. Sut bydden nhw’n teimlo pe byddai’r wybodaeth
honno’n cael ei gwneud yn gyhoeddus?
Asesiad – mewn trafodaeth un i un gyda’r tiwtor, rhaid i ddysgwyr roi enghreifftiau o’r mathau o
wybodaeth y mae’n rhaid eu cadw’n gyfrinachol, a dweud pam bod hyn yn bwysig.
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.

92

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

UNED 14: GWEITHIO MEWN BUSNES A GWEINYDDIAETH

Asesiad
Er mwyn cyflawni maen prawf asesu 1.1, rhaid i ddysgwyr ddisgrifio o leiaf bedwar
gweithgaredd gwahanol y mae gweinyddwyr yn eu gwneud ac i gyflawni 1.2 rhaid i ddysgwyr
ddatgan o leiaf ddwy ffordd y gall gweinyddwyr helpu i gyflawni amcanion tîm. Gellir darparu
tystiolaeth o hyn drwy drafodaethau neu sesiynau holi ac ateb gyda’r tiwtor, neu drwy lenwi pro
fforma. Er enghraifft, gallai dysgwyr gynhyrchu disgrifiad swydd ar gyfer rôl weinyddol.
Byddai angen tapio unrhyw sesiwn holi ac ateb neu drafodaethau a chynnwys datganiad tyst.
Er mwyn cyflawni 2.1, rhaid arsylwi dysgwyr yn gwneud o leiaf dair tasg weinyddol megis ateb
galwad ffôn, coladu dogfennau neu greu dogfen. Er mwyn cyflawni 2.2, rhaid eu harsylwi’n
defnyddio dau fath o offer allweddol, yn ôl gweithdrefnau’r sefydliad, fel y ffôn, cyfrifiadur neu
lungopïwr. Gellid defnyddio’r rhain i wneud yr un tasgau ar gyfer 2.1. Gallai’r tasgau hyn hefyd
berthyn i 4.1 a 4.2.
Er mwyn cyflawni 3.1, rhaid i ddysgwyr fod wedi gwisgo’n briodol ar gyfer rôl weinyddol,
efallai’n dilyn cod gwisg a osodwyd gan y tiwtor. Er mwyn cyflawni 3.2, dylent gael eu
harsylwi’n mabwysiadu agwedd gadarnhaol gyda chyfoedion a thiwtoriaid ac (os yn briodol)
gydag unrhyw bobl eraill y gallant ddod i gysylltiad â nhw yn ystod y cwrs, er enghraifft
cwsmeriaid neu siaradwyr gwadd.
Rhaid darparu tystiolaeth o feini prawf 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 gyda recordiad fideo a datganiad tyst
neu arsylwi.
Er mwyn cyflawni 4.1 dylid arsylwi dysgwyr yn defnyddio offer i drefnu eu hamser ac i
flaenoriaethu tasgau mewn trafodaeth gyda’r tiwtor (gallai’r rhain fod y tasgau sy’n cael eu
gwneud ar gyfer 2.1 a 2.2). Gellid darparu tystiolaeth ar ffurf siart llif fel llinell amser a
gynhyrchir ar ôl trafodaeth gyda’r tiwtor.
Er mwyn cyflawni 5.1, dylai dysgwyr nodi tri rheswm pam mae hi’n bwysig cadw peth
gwybodaeth yn gyfrinachol ac ar gyfer 5.2 dylent roi enghreifftiau o dri math o wybodaeth
gyfrinachol. Gall y dystiolaeth ar gyfer hyn fod yn drafodaeth neu sesiynau holi ac ateb gyda’r
tiwtor neu drwy gwblhau pro fforma. Gallai dysgwyr gynhyrchu siart o wybodaeth gyfrinachol
gyda’r rhesymau dros gyfrinachedd gyferbyn.
Dylid cadw pob datganiad tyst a chofnodion arsylwi at bwrpas dilysu.
Adnoddau hanfodol
Mae angen i ganolfannau gynnig offer swyddfa nodweddiadol, megis ffôn a chyfrifiadur, er
mwyn i ddysgwyr allu ymarfer a datblygu eu sgiliau wrth ryngweithio gyda phobl eraill.
Deunyddiau adnodd dangosol
Ashley V ac Ashley S – Student Handbook Level 1 (Business and Administration Standards)
(CfA, 2006) ISBN 09550920207
Barker A – Improve Your Communication Skills (Kogan Page, 2004) ISBN 07494326224
Gwefannau
www.cfa.uk.com

The Council for Administration

www.hse.gov.uk

Y Gweithgor Iechyd a Diogelwch a gwybodaeth am iechyd a
diogelwch yn y gweithle

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

93

94

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

UNED 15: CYFATHREBU’N ELECTRONIG

Uned 15:

Cyfathrebu’n Electronig

Cod Uned:

A/501/7236

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

3

Nod yr uned
Mae angen i’r rhan fwyaf o weinyddwyr allu cyfathrebu’n electronig. Yn yr uned hon bydd
dysgwyr yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu electronig gan ddefnyddio dulliau gwahanol megis
y ffôn, e-byst, negeseuon ffacs a negeseuon testun. Bydd dysgwyr yn gallu nodi dulliau priodol
o gyfathrebu a’r protocolau cywir ar gyfer cyfathrebu wrth ddefnyddio’r dulliau hyn.
Bydd dysgwyr hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd tra’n cadw diogelwch.

Cyflwyniad yr uned
Mae llawer o wahanol ffurfiau o systemau cyfathrebu electronig. Mae’r uned hon yn
canolbwyntio ar bedwar dull gwahanol, hy e-bostio, ffacs, testun a’r rhyngrwyd. Mae angen i
ddysgwyr wybod sut i anfon, derbyn ac anfon negeseuon e-bost ymlaen. Mae angen iddynt
wybod am y math o iaith a ddefnyddir mewn e-byst a’r amwysedd posibl all ddigwydd yn sgil
iaith amhriodol. Bydd dysgwyr hefyd yn dysgu sut i baratoi ac anfon ffacs. Bydd llawer o
ddysgwyr yn gwybod sut i anfon negeseuon testun ond unwaith eto mae’r pwyslais ar anfon
testun clir a chywir. Mae’r canlyniad dysgu olaf yn canolbwyntio ar y defnydd o’r rhyngrwyd
mewn busnes. Gall dysgwyr drafod sefyllfaoedd lle gellir defnyddio’r rhyngrwyd. Dylent hefyd
drafod diogelwch yn cynnwys y defnydd o gyfrineiriau a muriau gwarchod. Gellir trafod hefyd
weithdrefnau swyddfa mewn perthynas â’r rhyngrwyd.

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 anfon, derbyn ac anfon e-byst ymlaen

Gallu cyfathrebu’n electronig

1.2 paratoi ac anfon ffacs
1.3 paratoi ac anfon neges destun glir a chywir
2

Gallu defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel

2.1 mewngofnodi ar y rhyngrwyd
2.2 mynd at wefan briodol gan ddangos
ymwybyddiaeth o ddiogelwch
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Cynnwys yr uned

1

Gallu cyfathrebu’n electronig
Gwahanol bobl: cwsmeriaid – mewnol, ee cydweithwyr, cyfoedion, rhai mewn swyddi is,
rhai uwch, rhai yn yr un tîm/adran, rhai mewn adrannau eraill; allanol, ee pobl o sefydliadau
gwahanol, aelodau o’r cyhoedd; pobl gydag anghenion unigol, ee pobl nad yw Saesneg yn
iaith gyntaf iddynt
E-byst: anfon, derbyn, anfon ymlaen, ateb e-byst; anfon a derbyn atodiadau; defnyddio cc,
bcc; tôn e-bost – iaith briodol, eglurder, cwrteisi; risgiau ee e-byst gan ddefnyddwyr
anhysbys; lawrlwytho dogfennau neu feddalwedd, rhannu gwybodaeth megis dolenni ebyst, manylion personol
Negeseuon ffacs: pryd i’w defnyddio; diwyg, templedi’r sefydliad; angen am iaith glir a
chywir; defnyddio dalenni blaen ffacs
Negeseuon testun: pryd i ddefnyddio negeseuon testun; yr angen am eglurder a chywirdeb

2

Gallu defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel
Defnydd: mathau o wasanaeth, darparwyr gwasanaeth, lefelau gwasanaeth, ee cysylltiad
deialu, rhwydwaith band eang; mewngofnodi, cyfrineiriau; defnyddio peiriannau chwilio;
cadw canlyniadau chwiliadau; defnyddio gwefannau priodol ac amhriodol
Diogelwch: yr angen i gadw cyfrineiriau’n gyfrinachol; materion meddalwedd, ee firysau a
gwarchodwyr firysau, diweddaru; risgiau, ee peryglon rhannu ffeiliau, gwneud manylion
personol yn hysbys gan arwain at ddwyn hunaniaeth, colli gwybodaeth
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Uned ymarferol yw hon yn ei hanfod. Mae’n bwysig i ddysgwyr gael y cyfle i arddangos eu
sgiliau cyfathrebu mewn sefyllfaoedd gweithle. Gall hyn fod dan amodau efelychu ond o fewn
cyd-destun realistig. Gall dysgwyr drafod, naill ai mewn grŵp neu un i un, wahanol agweddau
o’r uned megis y tôn a’r iaith briodol i’w defnyddio wrth anfon e-bost at gydweithwyr. Byddai
hyn o gymorth wrth ddarparu tystiolaeth ar gyfer asesu. Er enghraifft, gall dysgwyr drafod y
gwahanol fathau o gyfathrebu ysgrifenedig electronig, wedyn eu rhannu’n grwpiau bach i
archwilio’r sefyllfaoedd y mae’r rhain yn fwyaf priodol ar eu cyfer.
Mae gweithgareddau defnyddiol i gefnogi’r cyflwyno’n cynnwys trafodaethau, ymweliadau â
sefydliadau masnachol, chwarae rôl a phrofiad ymarferol arall, yn cynnwys lleoliad gwaith neu
dystiolaeth o swydd ran amser neu lawn amser. Gall astudiaethau achos, ynghyd â’u manteision
a’u hanfanteision cysylltiedig fod yn ddefnyddiol, gan helpu i nodi gwahanol fathau o gyfathrebu.
Yn y dosbarth, neu o fewn rôl swydd y dysgwr ei hun os yn briodol, dylai bod digon o gyfle i
ddatblygu sgiliau mewn cyfathrebu electronig a byddai cyfle i ymarfer llunio e-byst, negeseuon
ffacs a thestun, er enghraifft anfon e-bost at gydweithiwr yn cadarnhau lleoliad cyfarfod. Gall
tiwtoriaid ddangos enghreifftiau o arfer da mewn cyfathrebu electronig, a gall dysgwyr wedyn
weithio mewn grwpiau bach i archwilio dogfennau eraill am eu cywirdeb.
Gall dysgwyr gael eu cyfrif e-bost eu hunain wedi ei sefydlu gan y ganolfan fel rhan o’u proffil
cyfrif defnyddiwr ond byddai hefyd angen iddynt ddeall egwyddorion sefydlu cyfrif personol.
Felly anogir y dysgwyr i sefydlu cyfrif e-bost trydydd parti gan ddefnyddio darparydd gwe (er
enghraifft Hotmail). Bydd hyn yn caniatáu iddynt ddeall pwysigrwydd cyfrineiriau ac enwau
defnyddwyr. Bydd disgwyl i ddysgwyr ymgyfarwyddo ‘yn llawn gyda phob gwasanaeth e-bost
trwy eu defnyddio’n rheolaidd.
Dylai dysgwyr ddarparu cofnodion i gefnogi sut y maen nhw wedi dangos sgiliau cyfathrebu da
mewn cyd-destun ymarferol. Gall hyn fod ar ffurf llyfr log, arsylwadau gan y tiwtor neu
dystiolaeth gan dystion.
Dylid hefyd gael trafodaethau ynghylch y defnydd priodol ac amhriodol o’r fewnrwyd a
chyfrifoldebau dysgwyr, gan ddefnyddio enghreifftiau gwirioneddol. Dylid annog dysgwyr i
ddefnyddio opsiynau Chwilio Diogel a Hidlydd Oedolion sy’n rhan o feddalwedd cyfarwydd
porwyr gwe. Os oes gan y sefydliad bolisi sy’n bodoli eisoes ar gyfer y rhyngrwyd ac ar gyfer
e-bost, dylid egluro hwn cyn i’r rhaglen gychwyn.
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Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar fathau o gyfathrebu electronig.
Trafodaethau mewn grwpiau bach ar yr amrywiaeth o bobl y mae rhywun sy’n gweithio o fewn
gweinyddiaeth yn gorfod cyfathrebu â hwy, yn cynnwys cwsmeriaid mewnol ac allanol a phobl
gydag anghenion penodol.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar e-byst, yn cynnwys:
•

naws e-byst, iaith ffurfiol ac anffurfiol

•

risgiau megis anfon e-byst neu dderbyn e-byst gan ddefnyddwyr anhysbys; lawrlwytho
atodiadau; rhannu gwybodaeth.

Mewn parau, dysgwyr i ymarfer creu, anfon a derbyn e-byst at ei gilydd yn cynnwys atodiadau.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar ba bryd a sut i anfon ffacs.
Gweithgaredd – dysgwyr i ymarfer anfon ffacs.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar ba bryd i ddefnyddio neges destun mewn sefyllfa fusnes, a’r
angen am iaith glir a chywir.
Mewn parau, bydd dysgwyr yn ymarfer anfon negeseuon testun busnes at ei gilydd.
Asesiad – y tiwtor i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau i’r dysgwr arddangos cyfathrebu, gan
ddelio gydag amrywiaeth o ymholiadau cwsmeriaid sy’n cynnwys cyfathrebu drwy e-bost, ffacs a
neges destun.
Bydd dysgwyr yn gwneud ymarferiad yn ôl senario a osodir gan y tiwtor. Rhaid i’r dysgwr
baratoi e-bost busnes a’i anfon at y person priodol (ee at y tiwtor neu at ddysgwr arall). Caiff yr ebost ei anfon yn ôl atynt gyda gwybodaeth ychwanegol. Bydd rhaid i’r dysgwr wedyn anfon yr ebost ymlaen at y person priodol.
Bydd dysgwyr yn penderfynu pa bryd y mae hi’n briodol i anfon ffacs o senario a roddir, a
byddant yn paratoi ac anfon ffacs.
Bydd dysgwyr yn penderfynu pa bryd y mae hi’n briodol i anfon neges destun o senario a roddir,
a byddant yn paratoi ac anfon neges destun fusnes (Canlyniad dysgu 1).
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar bolisi cytundeb defnyddio’r rhyngrwyd a TG y coleg.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar wahanol ddarparwyr gwasanaethau a lefelau gwasanaeth.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar ddefnydd priodol ac amhriodol o’r rhyngrwyd.
Dysgwyr i ymarfer defnyddio opsiynau ‘Chwilio Diogel’ a ‘Hidlydd Oedolion’.
Asesiad – dysgwyr yn arddangos y defnydd cywir a chyfrifol o’r rhyngrwyd drwy arddangosiad
ymarferol yn ystod sesiynau grwpiau bach, a thrwy holi’n uniongyrchol (Canlyniad dysgu 2).
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.
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Asesiad
Gall tystiolaeth ar gyfer 1.1, 1.2 ac 1.3 gynnwys casgliad o dystiolaeth ddogfennol yn cynnwys
allbrintiau o negeseuon ffacs ac e-byst gafodd eu hanfon, eu derbyn a’u hanfon ymlaen gan y
dysgwr. Dylid darparu adroddiad arsylwi fel tystiolaeth ar gyfer negeseuon testun. Dylai iaith ac
arddull e-bost, ffacs a neges destun fod yn unol â sgiliau gweithredol Lefel 1 ysgrifennu, a
dylai’r dysgwr ddefnyddio iaith sy’n briodol i’r pwrpas ac i’r gynulleidfa. Mae’n bwysig bod y
dysgwyr yn gallu sefydlu eu bod wedi defnyddio’r dull rhyngweithio mwyaf addas a gall hyn
olygu trafodaeth grŵp neu holi un i un, gyda’r tiwtor yn gwneud yn siŵr fod tystiolaeth ar gael
at bwrpas dilysu mewnol ac allanol.
Gellir asesu 2.1 a 2.2 drwy ddefnyddio datganiad tyst tiwtor sy’n rhestru defnydd cywir a
chyfrifol y defnydd o’r rhyngrwyd. Dylai dysgwyr ddangos eu bod yn ymwybodol o’r angen
am ddiogelwch wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd.
Adnoddau hanfodol
Mae angen i ganolfannau ddarparu offer swyddfa nodweddiadol, megis ffôn a chyfrifiadur, er
mwyn i ddysgwyr allu ymarfer a datblygu eu sgiliau wrth ryngweithio gyda phobl eraill. Bydd
angen i ddysgwyr hefyd gael defnyddio cyfleusterau ymchwil a’r rhyngrwyd. Defnyddir
DVDau a fideos i ddarlunio sgiliau rhyngbersonol a sut i beidio gwneud pethau. Gall siaradwyr
gwadd roi mewnbwn gwerthfawr i gefnogi’r wybodaeth greiddiol a dealltwriaeth o’r uned.
Deunyddiau adnodd dangosol
Deunyddiau sy’n dangos lefel y dysgu sydd ei hangen ac sy’n arbennig o berthnasol.
Ashley V ac Ashley S – Student Handbook Level 1 (Business and Administration Standards)
(Council for Administration, 2006) ISBN 0955092027
Barker A – Improve Your Communication Skills (Kogan Page, 2004) ISBN 0749432624
Gwefannau
www.cfa.uk.com

The Council for Administration

www.microsoft.com/atwork/getworkdone

Mae Microsoft yn darparu cyngor ar sut i
lunio dogfennau ysgrifenedig
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Uned 16:

Gwneud a Derbyn Galwadau Ffôn

Cod Uned:

T/502/4007

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

2

Nod yr uned
Nod yr uned hon yw datblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth dysgwyr o dasgau
gweinyddol sy’n gysylltiedig â gwneud a derbyn galwadau ffôn.

Cyflwyniad yr uned
Yn yr uned hon bydd dysgwyr yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu wrth ddelio gyda galwadau
gan ddefnyddio’r ffôn neu offer electronig addas arall. Bydd dysgwyr yn gallu nodi a
defnyddio’r protocolau cywir wrth wneud a derbyn galwadau, a byddant yn datblygu eu
hymwybyddiaeth o’r mathau o weithdrefnau sefydliadau y mae’n rhaid eu dilyn.
Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu eu gwybodaeth o sut i greu argraff gadarnhaol wrth wneud a
derbyn galwadau, a pham mae hi’n bwysig i sefydliad fod galwadau’n cael eu trafod yn gywir.
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Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 nodi pwrpas yr alwad

Gallu gwneud galwadau ffôn

1.2 cadarnhau enw a rhif ffôn y person y mae
angen cysylltu ag ef/hi cyn gwneud yr
alwad
1.3 gwneud galwad gan gyfathrebu gwybodaeth
sylfaenol yn glir ac yn gywir
2

Gallu derbyn galwadau ffôn

2.1 ateb yr alwad yn ddiymdroi ac yn gwrtais,
gan ddilyn unrhyw weithdrefnau sefydliadol
2.2 adnabod y galwr, o ble mae’n ffonio a’r
rheswm dros yr alwad
2.3 dilyn unrhyw weithdrefnau sefydliadol
parthed cyfrinachedd a diogelwch
2.4 cymryd negeseuon byr

3

Gwybod pam mae hi’n bwysig i sefydliad
fod galwadau’n cael eu trafod yn briodol

3.1 datgan sut y mae tôn a iaith briodol yn creu
argraff gadarnhaol
3.2 datgan sut y mae creu argraff gadarnhaol yn
ystod galwad yn llesol i’r sefydliad
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Cynnwys yr uned

1

Gallu gwneud galwadau ffôn
Gwneud galwadau ffôn: gwrando ar gyfarwyddiadau; nodi pwrpas yr alwad; cadarnhau enw
a rhif ffôn y person y mae angen cysylltu ag ef/hi; gofyn cwestiynau os yn ansicr; cyfathrebu
gwybodaeth i gyflawni pwrpas yr alwad; crynhoi canlyniadau’r sgwrs cyn gorffen yr alwad;
dilyn cyfarwyddiadau wrth wneud galwad; rhoi gwybodaeth glir a chywir

2

Gallu derbyn galwadau ffôn
Ateb galwad ffôn: dilyn gweithdrefnau’r sefydliad, ee ateb yr alwad o fewn amser penodol;
cyfarch yn gywir; adnabod y galwr ac o ble mae’n galw; nodi anghenion y galwr; tôn llais;
yr angen am eglurder; gwrando; holi; gwirio; rhoi gwybodaeth gywir a chyfredol; crynhoi
canlyniadau sgwrs cyn gorffen yr alwad
Cyfrinachedd a diogelwch: mathau o wybodaeth gyfrinachol, ee galwadau personol,
galwadau sy’n ymwneud â manylion personol, ee taliadau; galwadau sy’n ymwneud
â gwybodaeth sy’n sensitif i’r cwmni; perygl o roi manylion personol dros y ffôn;
gweithdrefnau’r sefydliad parthed cyfrinachedd a diogelwch, ee dim ond rhai pobl sydd
â mynediad i rai mathau o wybodaeth, mathau penodol o wybodaeth nad ydynt yn cael
eu rhoi dros y ffôn
Cymryd negeseuon: crynhoi’r alwad; nodi’r dyddiad a’r amser, enw’r galwr a’i rif ffôn,
pwrpas yr alwad; yr angen am negeseuon clir a chywir; lefel pwysigrwydd; pa weithredu
sydd ei angen gan y derbynnydd

3

Gwybod pam mae hi’n bwysig i sefydliad fod galwadau’n cael eu trafod yn briodol
Argraff gadarnhaol: tôn llais; cwrteisi; eglurder; gwrando; holi; gwirio gwybodaeth wrth
gymryd neges; darparu gwybodaeth gywir, gyfredol
Buddion: rhoi hyder yn y sefydliad i’r galwr; os oes neges gywir yn cael ei chymryd, gellir
delio ag anghenion y galwr yn gyflymach; gall arwain at ailadrodd busnes
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Uned ymarferol yw hon yn ei hanfod. Mae’n bwysig i ddysgwyr gael y cyfle i arddangos eu
sgiliau cyfathrebu mewn sefyllfaoedd gweithle. Gall hyn fod dan amodau efelychu ond o fewn
cyd-destun realistig. Gall dysgwyr drafod, mewn grŵp neu un i un, y gwahanol sgiliau sydd eu
hangen wrth wneud a derbyn galwadau ffôn.
Drwy chwarae rôl a thrafodaethau, gall dysgwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfathrebu
geiriol ar y ffôn a chael eu hannog i ddarparu adborth adeiladol ar sgiliau cyfathrebu eu
cyfoedion. Dylid annog dysgwyr i ffocysu’n weithredol ar beth y mae pobl eraill yn ei
gyfathrebu ac i gwestiynu pethau nad ydyn nhw’n siŵr amdanynt. Dylid darparu gwahanol
senarios er mwyn i ddysgwyr allu ymarfer cyfathrebu. O fewn amgylchedd dosbarth cefnogol
bydd gan ddysgwyr y cyfle i wneud cyfraniadau cadarnhaol i drafodaethau a dylai’r cyfranogiad
cadarnhaol hwn helpu i ddatblygu hyder.
Mae gweithgareddau defnyddiol i gefnogi cyflwyno yn cynnwys trafodaethau, ymweliadau â
sefydliadau masnachol, chwarae rôl a phrofiad ymarferol.
Dylid darparu senarios chwarae rôl i ddysgwyr er mwyn iddynt allu ymarfer gwneud a derbyn
galwadau. Gall trafodaethau grŵp neu un i un edrych ar weithdrefnau sy’n ymwneud â
diogelwch a chyfrinachedd a phwysigrwydd rhoi argraff gadarnhaol.
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Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Dysgwyr yn gwylio DVD ar arfer da ar y ffôn.
Trafodaeth grŵp – pa fath o wybodaeth y mae’n rhaid bod yn siŵr ohono cyn gwneud galwad?
Pa fath o wybodaeth y mae angen ei roi tra’n gwneud yr alwad?
Dysgwyr yn dechrau llunio rhestr wirio o sgiliau cyfathrebu da ar y ffôn.
Ymarferion chwarae rôl – dysgwyr yn ymarfer gwneud galwadau a chyfathrebu gwybodaeth.
Asesiad – dysgwyr i gael eu harsylwi yn paratoi i wneud galwad ac yna’n ei gwneud yn seiliedig
ar senario a ddarparwyd gan y tiwtor (Canlyniad dysgu 1).
Trafodaeth grŵp – pam mae hi’n bwysig ateb galwadau yn ôl gweithdrefnau’r sefydliad? Pam
mae yna weithdrefnau penodol sy’n ymwneud â chyfrinachedd a diogelwch? Y tiwtor i ddarparu
enghreifftiau o weithdrefnau sefydliadol ar gyfer ateb galwadau (gall y rhain fod yn
weithdrefnau’r ganolfan ei hun).
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar ddefnyddio tôn a iaith briodol wrth wneud a derbyn galwadau,
a sut y gall hyn fod o fudd i sefydliad.
Ymarferion chwarae rôl gydag arsylwi gan gyfoedion – dysgwyr yn ymarfer cymryd galwadau’n
seiliedig ar weithdrefnau a ddarparwyd gan y tiwtor. Dysgwyr i adnabod lle gallai’r wybodaeth y
gofynnwyd amdani fod yn gyfrinachol. Adborth gan gyfoedion i ddweud a oedd y dysgwr wedi
creu argraff gadarnhaol.
Trafodaeth grŵp – pa wybodaeth sydd angen ei chymryd wrth gymryd neges?
Dysgwyr i ychwanegu at eu rhestr wirio o arfer da ar y ffôn.
Asesiad – dysgwyr i gael eu harsylwi yn derbyn galwad yn seiliedig ar senario a osodwyd gan y
tiwtor. Rhaid iddyn nhw ysgrifennu o leiaf ddwy neges y dylid eu cadw fel tystiolaeth (Canlyniad
dysgu 2).
Asesiad – dysgwyr i gofnodi sut i greu argraff gadarnhaol drwy ddefnyddio tôn a iaith addas, a sut
y mae hyn yn llesol i’r sefydliad yn y dyfodol. (Canlyniad dysgu 3).
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.
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Asesiad
Gellir darparu tystiolaeth ar gyfer meini prawf 1.1, 1.2, 1.3 a 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 drwy weithgaredd
efelychu fel chwarae rôl, gyda dysgwyr yn gwneud ac yn derbyn galwadau. Ar gyfer 1.1 ac 1.2
gall y tiwtor roi senario i’r dysgwyr gyda pheth cefndir i’r alwad sydd i’w gwneud. Bydd angen
i ddysgwyr wneud yr alwad i gyflawni 1.3 a chael eu harsylwi’n rhoi gwybodaeth glir a chywir.
Bydd angen darparu tystiolaeth i hyn ar dâp neu drwy ddatganiad tyst neu arsylwi.
I gyflawni 2.1 a 2.2, bydd angen i ddysgwyr wneud yr alwad o fewn ffin amser a osodwyd yn
adnabod y galwr a phwrpas yr alwad yn gwrtais yn dilyn unrhyw weithdrefnau sefydliadol. Er
mwyn cyflawni 2.3, bydd angen iddynt arsylwi unrhyw weithdrefnau a roddir sy’n ymwneud â
chyfrinachedd a/neu ddiogelwch. Er mwyn cyflawni 2.4, bydd angen iddynt recordio neges.
Gellir ysgrifennu hon a chynnwys dyddiad, amser, enw’r galwr a phwrpas yr alwad.
Gellir asesu meini prawf asesu 3.1 a 3.2 drwy drafodaeth grŵp neu un i un gyda’r tiwtor. Rhaid
i ddysgwyr nodi sut y gall tôn a llais greu argraff gadarnhaol ac yn 3.2 rhaid iddyn nhw nodi
dwy fantais o hyn i’r sefydliad. Dylai’r dystiolaeth ar gyfer y meini prawf fod drwy ddictaffon
neu dystiolaeth fideo.
Adnoddau hanfodol
Mae angen i ganolfannau ddarparu offer swyddfa nodweddiadol, megis ffôn a chyfrifiadur, er
mwyn i ddysgwyr allu ymarfer a datblygu eu sgiliau wrth ryngweithio gyda phobl eraill.
Deunyddiau adnodd dangosol
Ashley V ac Ashley S – Student Handbook Level 1 (Business and Administration Standards)
(Council for Administration, 2006) ISBN 0955092027
Barker A – Improve Your Communication Skills (Kogan Page, 2004) ISBN 0749432624
Gwefannau
www.cfa.uk.com

The Council for Administration

www.chalkface.com

Taflenni gwaith ar sgiliau cyfathrebu ymarferol ar gyfer y gweithle
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Uned 17:

Croesawu Ymwelwyr

Cod Uned:

M/502/4006

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

2

Nod yr uned
Nod yr uned hon yw datblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth dysgwyr o dasgau
gweinyddol sy’n gysylltiedig â chroesawu ymwelwyr.

Cyflwyniad yr uned
Yn aml bydd angen i ddysgwyr sydd â diddordeb mewn gweithio mewn rôl gweinyddu busnes
groesawu ymwelwyr a delio gyda nhw, naill ai tra’n gweithio ar y dderbynfa neu fel rhan o
rôl ehangach.
Mae gweithio ar y dderbynfa’n rôl weinyddol fawr ac mae croesawu ymwelwyr yn iawn yn
bwysig dros ben. Mae’n bwysig i bobl sy’n gweithio mewn rolau gweinyddol allu dilyn
gweithdrefnau’r sefydliad, megis gofyn cwestiynau er mwyn sefydlu pwrpas yr ymweliad,
cysylltu â’r rhan gywir o ddiogelwch y sefydliad a gwneud pethau fel llofnodi i mewn. Mae
angen i ddysgwyr hefyd allu sicrhau bod ymwelwyr yn teimlo eu bod yn cael eu croesawu yn
ystod unrhyw gyfnod o aros.
Mae’n bwysig fod pobl sy’n gweithio mewn rolau gweinyddol yn gallu rhoi argraff dda o’u
sefydliad, a bydd dysgwyr yn dod i ddeall yr effaith y gall eu hiaith lafar a iaith corff ei gael.
Yn olaf, bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o sut y gall croesawu ymwelwyr fod o fudd
i’r sefydliad.
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Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 croesawu ymwelwyr a sefydlu’r pwrpas
dros eu hymweliad

Gallu croesawu ymwelwyr mewn ffordd
gadarnhaol

1.2 dilyn gweithdrefnau’r sefydliad ar gyfer
derbyn ymwelwyr
1.3 ateb cwestiynau arferol
1.4 gwneud i ymwelwyr deimlo croeso yn ystod
unrhyw gyfnod aros
1.5 defnyddio tôn a llais priodol, yn cynnwys
iaith y corff, wrth ddelio gydag ymwelwyr
2

108

Gwybod pam mae hi’n bwysig i sefydliad
fod ymwelwyr yn derbyn croeso

2.1 dweud sut y mae trin ymwelwyr yn gwrtais
ac mewn ffordd gadarnhaol yn llesol i’r
sefydliad
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Cynnwys yr uned

1

Gallu croesawu ymwelwyr mewn ffordd gadarnhaol
Croesawu ymwelwyr: mathau o ymwelwyr, ee aelodau o’r cyhoedd, aelodau eraill o’r
sefydliad, cleientiaid, cyflenwyr, pobl cludo nwyddau; cyfarch ymwelwyr, ee agwedd,
gwên, cwrteisi; sefydlu pwrpas yr ymweliad
Pwrpas yr ymweliad: gwahanol fathau o ymweliad, ee i gwrdd â chyflogai yn y sefydliad;
i fynychu cyfarfod mawr neu gynhadledd fel cynrychiolydd; i gludo post neu nwyddau;
i ofyn am wybodaeth
Gweithdrefnau’r sefydliad: gweithdrefnau diogelwch, ee llofnodi i mewn, bathodynnau
ymwelwyr; cysylltu â’r person priodol yn y sefydliad; rhoi cyfarwyddiadau os yn briodol
Cwestiynau arferol: mathau o gwestiynau arferol all gael eu holi, ee lle mae cyfleusterau;
p’un a yw rhywun yn y sefydliad ar gael; pa mor hir fydd rhaid i’r ymwelydd aros; yr angen
am atebion cwrtais, clir a chywir; cysylltu â rhywun pan yn ansicr o’r ateb
Aros: arwain ymwelwyr at ble y gallant aros, ee sedd yn ardal y dderbynfa; rhoi syniad o ba
mor hir y bydd angen i’r ymwelydd aros os yn briodol; ffactorau eraill ee cynnig te/coffi
Tôn a iaith: eglurder llais, cwrteisi; tôn gyfeillgar; iaith y corff, ee defnydd o gyswllt llygad

2

Gwybod pam mae hi’n bwysig i sefydliad fod ymwelwyr yn derbyn croeso
Manteision: aelodau o’r cyhoedd neu gleientiaid yn cael argraff gadarnhaol o’r sefydliad;
gall arwain at ee apwyntiad neu gyfarfod cadarnhaol, mwy o fusnes yn y dyfodol
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Uned ymarferol yw hon. Bydd angen i ddysgwyr allu datblygu ac ymarfer y sgiliau gweinyddol
sydd eu hangen i groesawu ymwelwyr, megis sefydlu pwrpas yr ymweliad a chysylltu â’r
person perthnasol.
Gallai dysgwyr arsylwi ardaloedd derbyn gwahanol sefydliadau, yn cynnwys un y ganolfan ei
hun, ac ennill ymwybyddiaeth o’r mathau o ymwelwyr sy’n mynd yno. Gallai dysgwyr weithio
mewn grwpiau gyda phob grŵp yn ymchwilio i wahanol sefydliad a’r mathau o ymwelwyr sy’n
mynd yno. Gellid cyflwyno’r canfyddiadau i’r grŵp cyfan i’w trafod.
Mae angen gwneud ymweliadau â gwahanol sefydliadau er mwyn i ddysgwyr weld sut mae
pobl ar y dderbynfa’n delio gyda chwsmeriaid. Mae angen bod yn gwrtais bob amser, ond bydd
gan y dderbynfa mewn swyddfa wahanol fathau o gwsmeriaid er enghraifft swyddfeydd,
masnachwyr adeiladwyr. Byddai warws, er enghraifft, yn cael llawer o werthwyr yn galw. Dylid
cynnal trafodaeth yn ôl yn y ganolfan o beth sydd wedi cael ei arsylwi cyn i unrhyw ymarferion
chwarae rôl ddigwydd. Byddai fideos o ddysgwyr yn ymarfer chwarae rôl yn helpu dangos
arferion da a drwg. Mae angen i ddysgwyr hefyd ddod yn ymwybodol o wahanol weithdrefnau
sefydliadol.
Gallai dysgwyr chwarae rôl yn cyfarch ymwelwyr er mwyn ymarfer y sgiliau cyfathrebu
angenrheidiol. Gallai dysgwyr weithio mewn parau i chwarae rôl gwahanol fathau o ymwelwyr
a’r croesawydd. Mae’n bwysig bod dysgwyr yn deall bod y croesawydd yn cynrychioli wyneb
cyhoeddus y sefydliad a rhaid cyflwyno delwedd gadarnhaol i ymwelwyr bob amser, yn ogystal
ag i staff y sefydliad.
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Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Trafodaeth grŵp – pa fathau o ymwelwyr allai sefydliadau eu cael? Er enghraifft yn nerbynfa’r
ganolfan gall fod dysgwyr eisiau gwybodaeth, dysgwyr o gampysau gwahanol, aelodau o’r
cyhoedd eisiau gwybodaeth, pobl o sefydliadau eraill yn cwrdd ag aelodau eraill o staff,
trosglwyddiadau post?? ac ati.
Siaradwr gwadd, ee croesawydd y ganolfan, i siarad am weithdrefnau’r sefydliad a pham mae hi’n
bwysig eu dilyn wrth ddelio gydag ymwelwyr, y mathau o gwestiynau mae ymwelwyr yn eu holi,
sut i wneud i ymwelwyr deimlo croeso. Dysgwyr i baratoi cwestiynau ymlaen llaw i ofyn i’r
siaradwr gwadd.
Dysgwyr i lunio rhestr wirio o arfer da wrth ddelio gydag ymwelwyr.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar dôn a iaith, yn cynnwys iaith y corff. Dysgwyr yn gwylio
DVD neu’r tiwtor yn arddangos tôn, iaith a iaith y corff priodol ac amhriodol.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar sut mae trin ymwelwyr yn gwrtais ac yn gadarnhaol yn
fanteisiol i’r sefydliad.
Ymarferiadau chwarae rôl – dysgwyr yn ymarfer croesawu ymwelwyr. Adborth gwael ar ba mor
dda y bu i’r dysgwr ddelio gyda’r ymwelydd.
Asesiad – caiff dysgwyr eu harsylwi naill ai’n chwarae rôl neu mewn model o swyddfa neu
dderbynfa yn:
•

croesawu ymwelwyr a chanfod pwrpas yr ymweliad

•

dilyn gweithdrefnau’r sefydliad megis gofyn i ymwelwyr arwyddo i mewn a rhoi pàs i ymwelwyr

•

ateb cwestiynau arferol megis lle mae’r cyfleusterau, pa mor hir fydd rhaid iddyn nhw aros

•

gwneud i’r ymwelydd deimlo croeso, er enghraifft cynnig rhywle i eistedd a diod os yn briodol

•

defnyddio tôn a iaith briodol (Canlyniad dysgu 1).

Asesiad – dysgwyr i gofnodi sut mae trafod ymwelwyr yn gwrtais ac mewn ffordd gadarnhaol yn
llesol i’r sefydliad yn y dyfodol (Canlyniad dysgu 2).
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.
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Asesiad
Gallai’r dystiolaeth ar gyfer y rhan fwyaf o’r meini prawf ar gyfer canlyniad dysgu 1 fod drwy
senarios chwarae rôl, gyda thystiolaeth ar ffurf datganiadau tyst neu adroddiadau arsylwi wedi’u
cwblhau a’u llofnodi gan y tiwtor.
I gyflawni maen prawf asesu 1.1, rhaid i ddysgwyr arddangos croesawu ymwelydd mewn dull
priodol a gofyn cwestiynau syml i sefydlu pwrpas yr ymweliad.
Er mwyn cyflawni 1.2, rhaid i ddysgwyr ddangos eu bod yn gallu dilyn o leiaf ddau fath o
weithdrefn sefydliadol wrth groesawu ymwelwyr, er enghraifft cysylltu â’r person iawn yn
y sefydliad a sicrhau bod ymwelwyr yn llofnodi’r llyfr ymwelwyr.
Er mwyn cyflawni 1.3, mae angen i ddysgwyr ateb o leiaf ddau gwestiwn arferol yn gywir
ac yn glir.
Er mwyn cyflawni 1.4, rhaid i ddysgwyr sicrhau fod yr ymwelydd yn teimlo croeso yn ystod
unrhyw gyfnod aros, megis cynnig lle i eistedd neu baned o de neu goffi.
Er mwyn cyflawni 1.5, rhaid arsylwi dysgwyr yn defnyddio tôn, iaith a iaith corff yn briodol
wrth ddelio gyda’r ymwelydd.
Gellir cyflawni maen prawf 2.1 drwy drafodaethau grŵp neu drwy drafodaeth un i un neu
sesiwn holi ac ateb gyda’r tiwtor. Fel arall, gellid cyflwyno datganiad ysgrifenedig fel
tystiolaeth. Dylai dysgwyr roi o leiaf un fantais i’r sefydliad o drin ymwelwyr yn gadarnhaol
ac yn gwrtais.
Adnoddau hanfodol
Mae angen i ganolfannau ddarparu derbynfa gweithle nodweddiadol, gydag offer addas
a system y gall dysgwyr ei ymarfer a datblygu eu sgiliau. Gallai fod yn fodel o swyddfa,
swyddfa weinyddol y ganolfan neu ymweliad i swyddfa mewn busnes lleol. Dylid annog
ymweliadau i sefydliadau lleol a bydd siaradwyr gwadd yn ychwanegu cyfoesedd a
pherthnasedd galwedigaethol i’r pwnc.
Deunyddiau adnodd dangosol
Ashley V ac Ashley S – Student Handbook Level 1 (Business and Administration Standards)
(Council for Administration, 2006) ISBN 0955092027
Gwefannau
www.cfa.uk.com

The Council for Administration

www.chalkface.com

Taflenni gwaith ar sgiliau cyfathrebu ymarferol ar gyfer y gweithle

www.hse.gov.uk
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UNED 18: TRAFOD Y POST

Uned 18:

Trafod y Post

Cod Uned:

A/502/4008

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

2

Nod yr uned
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau trafod post ac agweddau sy’n
gysylltiedig â hynny.

Cyflwyniad yr uned
Yn yr uned hon bydd dysgwyr yn dod i ddeall sut i drafod post yn effeithiol a pham mae hyn yn
bwysig ar gyfer sefydliad. Mae’n bwysig i bobl sy’n gweithio mewn swyddi gweinyddol feddu
ar ddealltwriaeth dda o sut i drafod post i sicrhau bod y llif cyfathrebu’n cwrdd â gofynion
gweinyddol sefydliad.
Yn rhan gyntaf yr uned hon, bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth am y manteision i
sefydliad o ddosbarthu post yn effeithiol, ac am effaith negyddol anghywirdebau neu oedi.
Byddant hefyd yn dysgu am drefniadau delio gyda phost cyfrinachol.
Yn ail ran yr uned bydd dysgwyr yn cael y cyfle i wneud tasgau cysylltiedig â’r post, megis
didoli a dosbarthu post sy’n dod i mewn, casglu, didoli ac anfon post sy’n mynd allan ac
ystyried sut i ddelio ag eitemau amheus neu rai wedi’u difrodi.
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Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 dweud sut y gall dosbarthu post yn
effeithiol fod yn llesol i fusnesau

Gwybod pam mae hi’n bwysig i fusnes
drafod post yn effeithiol ac yn ddiogel

1.2 dweud pam y gall anghywirdebau neu oedi
gael effaith negyddol
1.3 nodi gweithdrefnau i warchod gwybodaeth
gyfrinachol
2

Gallu delio â phost sy’n dod i mewn

2.1 didoli post sy’n dod i mewn yn briodol
2.2 dweud sut i ddelio gydag eitemau amheus
neu wedi’u difrodi
2.3 dosbarthu post sy’n dod i mewn yn gywir ac
i ffin amser a roddwyd

3

Gallu delio â phost sy’n mynd allan

3.1 casglu a didoli post sy’n mynd allan yn
gywir ac mewn pryd
3.2 anfon post sy’n mynd allan mewn pryd
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod pam mae hi’n bwysig i fusnes drafod post yn effeithiol ac yn ddiogel
Manteision dosbarthu effeithiol: llif gwybodaeth esmwyth; gwybodaeth yn cyrraedd y
person iawn i ddelio â hi, ee ymholiadau cwsmeriaid, cwynion, ffurflenni archebu,
anfonebau, taliadau; mathau o bost, ee mewnol, allanol, anfonebau, pecynnau o
gyflenwadau
Effaith negyddol anghywirdebau neu oedi: mathau o effaith, ee gwybodaeth ddim yn cael ei
derbyn gan y person iawn, gwybodaeth yn cael ei derbyn yn hwyr sy’n achosi methu ffiniau
amser, cyflenwadau, anfonebau neu daliadau ddim yn cael eu derbyn neu’n cael eu derbyn
yn hwyr, gall arwain at gwynion gan gwsmeriaid a difrod i enw da’r sefydliad
Cyfrinachedd: mathau o wybodaeth gyfrinachol, ee manylion cwsmeriaid neu
gyflogedigion, gwybodaeth sy’n sensitif i’r sefydliad; gweithdrefnau, ee labelu post yn
‘gyfrinachol’ neu’n ‘bersonol’, sicrhau nad yw post ‘cyfrinachol’ yn cael ei agor cyn
cyrraedd pen ei daith; sicrhau fod post ‘cyfrinachol’ yn cael ei ddanfon yn gywir; defnyddio
amlenni arbennig ar gyfer post cyfrinachol; defnyddio gwasanaethau post penodol, ee
danfoniad wedi’i gofnodi, danfoniad arbennig, gwasanaeth rhedegydd

2

Gallu delio â phost sy’n dod i mewn
Didoli: didoli post ynn ôl gwahanol swyddfeydd, adrannau, timau, unigolion
Eitemau amheus neu wedi’u difrodi: gwybod pan mae eitem yn amheus neu wedi’i ddifrodi;
gwybod wrth bwy i ddweud; gwirio gyda’r anfonwr; gwirio gyda’r derbynnydd; cofnodi
eitemau amheus neu wedi’u difrodi
Dosbarthu: gwneud yn siŵr fod post yn cael ei ddanfon i’r person iawn; gwneud yn siŵr
fod post yn cael ei adael yn y lle iawn; dosbarthu post ar amserau penodol yn y dydd

3

Gallu delio â phost sy’n mynd allan
Casglu: casglu post ar amserau penodol; nodi’r post sydd i gael ei gasglu
Anfon: mathau o wasanaeth, ee danfoniad arbennig, post dros nos, gwahanol ddarparwyr, ee
y Post Brenhinol, DHL; nodi opsiynau gorau, ee gwirio os yw post yn fater brys, maint y
pecyn; eitemau pecynnu, ee maint, selio’n ddiogel; sicrhau fod post wedi ei gyfeirio’n glir
ac yn gywir; cwblhau gwaith papur, ee labeli danfoniad arbennig, ffurflenni perthynol i’r
cyflenwyr

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

115

UNED 18: TRAFOD Y POST

Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Uned ymarferol yw hon yn ei hanfod. Bydd angen i ddysgwyr allu datblygu ac ymarfer y sgiliau
gweinyddol sydd eu hangen i gasglu, didoli a dosbarthu post.
Mae angen trefnu ymweliadau â gwahanol sefydliadau, er enghraifft un i ystafell bost, un lle
mae’r post yn cael ei drafod yn y dderbynfa.
Gallai dysgwyr arsylwi’r ystafell bost, neu weithdrefnau post, mewn gwahanol sefydliadau yn
cynnwys y ganolfan, a bod yn ymwybodol o’r gwahanol fathau o dasgau sy’n cael eu gwneud.
Gallai dysgwyr weithio mewn grwpiau bach gyda phob grŵp yn ymchwilio i wahanol sefydliad.
Gellid cyflwyno’r canfyddiadau i weddill y grŵp i’w trafod.
Gall dysgwyr drafod y mathau o broblemau y gallant ddod ar eu traws wrth ddosbarthu neu
gasglu eitemau a gallent baratoi poster i ddangos sut y gellid delio â’r rhain. Dylai dysgwyr
ymarfer diogelu pecynnau’n gywir a bydd angen mynediad i’r deunyddiau perthnasol. Gall
dysgwyr drafod y mathau o ddosbarthu a chasglu sy’n digwydd mewn sefydliad. Gallant
weithio mewn grwpiau bach i drafod y mesurau diogelwch y mae angen eu cael wrth drafod
post o ran cyfrinachedd ac eitemau wedi’u difrodi neu rai amheus. Gallai siaradwr gwadd
ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol o ran agweddau o gyfrinachedd a diogelwch.
Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – pa fath o bost allai busnes fod yn ei dderbyn? Beth allai busnes
fod yn ei anfon?
Mewn grwpiau bach, bydd dysgwyr yn trafod sut mae dosbarthu post yn effeithiol yn fanteisiol i
fusnes a beth fyddai’n digwydd pe byddai anghywirdebau neu oedi. Dysgwyr i gofnodi eu
meddyliau ar siart troi a bwydo’n ôl i weddill y grŵp.
Cyflwyniad dan arweiniad y tiwtor ar bwysigrwydd i fusnesau o drafod post yn effeithiol ac yn
ddiogel i danategu gwybodaeth dysgwyr.
Asesiad – dysgwyr i gael trafodaeth un i un gyda’r tiwtor i nodi o leiaf ddwy fantais i fusnesau o
ddosbarthu post yn effeithiol, ac o leiaf ddwy effaith o anghywirdebau ac oedi (Canlyniad dysgu 1).
Asesiad – dysgwyr i gwblhau rhestr wirio o weithdrefnau ar gyfer delio gyda gwybodaeth
gyfrinachol i gyfeirio ati yn y dyfodol (Canlyniad dysgu 1).
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Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Ymweliad gan siaradwr sy’n gweithio mewn ystafell bost sefydliad i drafod gweithdrefnau ar
gyfer didoli a dosbarthu post a delio gydag eitemau amheus neu wedi’u difrodi. Dysgwyr i baratoi
cwestiynau ymlaen llaw.
Mewn grwpiau bach, gyda deunyddiau a llinellau amser wedi’u darparu gan y tiwtor, dysgwyr i
ymarfer didoli a dosbarthu post sy’n dod i mewn a didoli ac anfon post sy’n mynd allan, gan
ddewis y gwasanaeth post mwyaf priodol.
Asesiad – dysgwyr i gael eu harsylwi’n didoli ac yn dosbarthu post sy’n dod i mewn ac yn casglu,
didoli ac anfon post sy’n mynd allan yn ôl llinellau amser y cytunwyd arnynt (Canlyniadau dysgu
2 a 3).
Asesiad – dysgwyr i gynhyrchu rhestr wirio o weithdrefnau ar gyfer delio gydag eitemau amheus
neu wedi’u difrodi i gyfeirio ati yn y dyfodol (Canlyniad dysgu 2).
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.
Asesiad
Gellir cyflawni meini prawf 1.1, 1.2 ac 1.3 drwy drafodaethau grŵp neu drwy drafodaeth un i
un neu sesiynau holi ac ateb gyda’r tiwtor. Fel arall gallai dysgwyr gynhyrchu datganiadau
ysgrifenedig byr, drwy lenwi pro fforma o bosib.
Er mwyn cyflawni 1.1, bydd angen i ddysgwyr ddatgan dwy ffordd y gall dosbarthu post yn
effeithiol fod yn fanteisiol i fusnes. Mae ‘effeithiol’ yn golygu fod post yn cael ei ddosbarthu
mewn pryd ac i’r person cywir. Ar gyfer 1.2 dylai dysgwyr wedyn ddatgan dwy effaith
negyddol o anghywirdebau neu oedi. Er mwyn cyflawni 1.3, mae angen i ddysgwyr nodi dwy
weithdrefn ar gyfer gwarchod gwybodaeth gyfrinachol.
Gellir asesu meini prawf asesu 2.1, 2.3, 3.1 a 3.2 drwy weithgareddau ymarferol a byddai’n
ddefnyddiol i ddysgwyr gael defnydd o fodel o ystafell bost neu swyddfa a deunyddiau ar gyfer
pecynnu post.
Gellir cyflawni 2.1 a 2.3 drwy ddidoli a dosbarthu post yn gywir o fewn ffin amser a roddwyd.
Dylai dysgwyr gael eu harsylwi gan diwtor a dylid tapio neu recordio’r arsylwi hwn ar
ddatganiad tyst. Gellir cyflawni 2.2 drwy gyfrwng sesiwn holi ac ateb ac mae angen i ddysgwyr
nodi dwy weithdrefn sy’n ymwneud â sut i ddelio gydag eitemau amheus neu wedi’u niweidio.
Rhaid asesu hwn drwy arsylwi gan diwtor.
Er mwyn cyflawni 3.1 rhaid arsylwi dysgwyr yn casglu ac yn didoli post sy’n mynd allan yn
gywir o fewn ffin amser a roddwyd. Er mwyn cyflawni 3.2 rhaid i ddysgwyr anfon dau wahanol
fath o bost o fewn ffin amser a roddwyd, yn dewis y dull mwyaf priodol o anfon ac yn paratoi’r
post yn briodol, er enghraifft danfoniad brys neu arbennig.
Dylid cadw unrhyw ddatganiadau tystion neu gofnodion arsylwi at bwrpas dilysu.
Adnoddau hanfodol
Dylid annog ymweliadau i sefydliadau lleol a bydd siaradwyr gwadd yn rhoi perthnasedd a
pherthnasedd galwedigaethol i’r pwnc.
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Deunyddiau adnodd dangosol
Ashley V ac Ashley S – Student Handbook Level 1 (Business and Administration Standards)
(Council for Administration, 2006) ISBN 095509202
Gwefannau
www.cfa.uk.com

The Council for Administration

www.hse.gov.uk
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Uned 19:

Creu Dogfennau Busnes

Cod Uned:

K/502/4005

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

3

Nod yr uned
Nod yr uned hon yw bod dysgwyr yn datblygu’r sgiliau i adnabod a chynhyrchu amrywiaeth
o ddogfennau busnes.

Cyflwyniad yr uned
Mae’r uned hon yn cyflwyno dysgwyr i’r mathau o ddogfennau sy’n cael eu defnyddio mewn
gweinyddu busnes. Mae’n hanfodol fod dysgwyr sydd am weithio mewn gweinyddu busnes yn
gallu deall mathau a phwrpas dogfennau busnes cyffredin. Mae’r amrediad o ddogfennau sy’n
cael ei gynnwys yn yr uned yn adlewyrchu’r rhai sy’n cael eu defnyddio’n fwyaf cyffredin
mewn sefydliad busnes.
Bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth o pam mae sefydliadau’n defnyddio templedi ac
arddull tŷ a hefyd pryd i ddefnyddio arddulliau cyfathrebu ffurfiol ac anffurfiol.
Byddant wedyn yn cynhyrchu dogfennau busnes arferol gan ddefnyddio’r fformat ar arddull
gywir.

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 nodi gwahanol fathau o ddogfennau busnes
a phryd y gallent gael eu defnyddio

Gwybod fod yna wahanol fathau o
ddogfennau busnes

1.2 nodi pam mae templedi’n cael eu defnyddio
ar gyfer rhai dogfennau busnes
2

3

Gwybod pam mae hi’n bwysig
defnyddio’r arddull gyfathrebu gywir
mewn dogfennau busnes

2.1 rhoi enghreifftiau o bryd i ddefnyddio
arddulliau cyfathrebu ffurfiol neu anffurfiol

Gallu cynhyrchu dogfennau busnes
arferol

3.1 cynhyrchu dogfennau busnes arferol gan
ddefnyddio’r arddull gyfathrebu briodol

2.2 dweud pam mae rhai busnesau’n mabwysiadu
‘arddull tŷ’ ar gyfer rhai dogfennau

3.2 gwirio dogfennau am gywirdeb
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod fod yna wahanol fathau o ddogfennau busnes
Dogfennau busnes: mathau o ddogfennau busnes, ee llythyr, memo, hysbysiad, nodiadau,
agenda, cofnodion, adroddiadau, ffurflenni archebu, nodiadau dosbarthu, anfonebau,
taflenni hyrwyddo, e-byst, negeseuon ffacs
Pwrpas: gwneud cais am wybodaeth; darparu gwybodaeth; rhoi cyfarwyddiadau, i ddenu
cwsmeriaid potensial; cadarnhau cytundebau
Templedi: i sicrhau cysondeb, ee mewn gosodiad, mewn gwybodaeth a roddir; i sicrhau
eglurder

2

Gwybod pam mae hi’n bwysig defnyddio’r arddull cyfathrebu cywir mewn dogfennau
busnes
Ffurfiol: pryd i’w ddefnyddio, ee wrth gysylltu â chwsmeriaid allanol, uwch reolwyr,
cyfathrebu ledled y cwmni; sefyllfaoedd, ee ateb ymholiadau cwsmeriaid, wrth gadarnhau
taliadau
Anffurfiol: pryd i’w ddefnyddio, ee cyfoedion, aelodau’r tîm; sefyllfaoedd, ee pryd i drefnu
pryd o fwyd i’r tîm
Arddull tŷ: pwrpas, ee i annog cysondeb gosodiad, i adlewyrchu delwedd y cwmni, i edrych
yn broffesiynol

3

Gallu cynhyrchu dogfennau busnes arferol
Cynhyrchu dogfennau: defnyddio sillafu, gramadeg ac atalnodi cywir; cyfarch yn briodol;
diweddglo gwerthfawrogol; strwythur a gosodiad clir; priodol
Arddull cyfathrebu: dewis arddull yn unol â phwrpas y ddogfen; ffurfiol; anffurfiol
Cywirdeb: sicrhau bod y ddogfen yn cynnwys gwybodaeth gywir; eglurder; sillafu; gramadeg;
atalnodi; prawf ddarllen am gywirdeb; gwirio eglurder a chywirdeb gyda goruchwyliwr

120

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

UNED 19: CREU DOGFENNAU BUSNES

Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Uned ymarferol yw hon yn ei hanfod a bydd angen i ddysgwyr ddatblygu ac ymarfer y sgiliau
sydd eu hangen i gynhyrchu dogfennau busnes. Bydd angen mewnbwn tiwtoriaid i esbonio
fformat llythyrau, memos a dogfennau safonol eraill. Dylai bod enghreifftiau o ddogfennau
safonol a ddefnyddir mewn busnes ar gael i ddysgwyr. Gall dysgwyr weithio mewn grwpiau
gyda phob grŵp yn ymchwilio i wahanol ddogfennau at bwrpas gwahanol a’u casglu (fel sydd
wedi’u rhestru yng nghynnwys yr uned). Gallent gyflwyno eu canfyddiadau i weddill y grŵp
a disgrifio pwrpas pob dogfen.
Mae angen pwysleisio pwysigrwydd cynhyrchu dogfennau busnes cywir ac wedi’u cyflwyno’n
dda, gan mai dyma ddelwedd broffesiynol y sefydliad. Dylai dysgwyr gael y cyfle i gynhyrchu
gwahanol ddogfennau gan ddefnyddio gwahanol arddulliau a gosodiadau. Bydd angen i
ddysgwyr wirio eu gwaith eu hunain am sillafu, gramadeg ac atalnodi. Gallent wirio gwaith y
naill a’r llall a hefyd gwblhau gweithgareddau’n adnabod camgymeriadau a’u cywiro.
Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Y tiwtor i roi enghreifftiau o ddogfennau busnes arferol i ddysgwyr. Mewn grwpiau bach, bydd
dysgwyr yn trafod fformat y dogfennau busnes ac yn nodi pwrpas pob un ohonynt.
Trafodaeth dosbarth cyfan ar fformat a phwrpas gwahanol ddogfennau busnes a pham mae
templedi’n cael eu defnyddio ar gyfer rhai dogfennau.
Asesiad – dysgwyr i gwblhau grid yn nodi dogfennau busnes cyffredin, pryd y bydden nhw’n cael
eu defnyddio a pham y gellir defnyddio templed ar gyfer rhai dogfennau (Canlyniad dysgu 1).
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar arddulliau cyfathrebu ffurfiol ac anffurfiol.
Ymarferiad – y tiwtor i roi enghreifftiau o ddogfennau mewn gwahanol arddulliau i ddysgwyr, a’r
dysgwyr i nodi pa arddull.
Ymarferiad – dysgwyr yn ymarfer ysgrifennu dogfennau byr mewn arddulliau ffurfiol ac anffurfiol.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar arddull tŷ a pham mae busnesau’n ei ddefnyddio, gydag
enghreifftiau.
Ymarferiad – dysgwyr yn ymarfer ysgrifennu dogfennau yn ôl arddull tŷ a roddwyd.
Asesiad – dysgwyr i gwblhau grid yn nodi pryd y dylid defnyddio arddulliau cyfathrebu ffurfiol
neu anffurfiol (Canlyniad dysgu 2).
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar bwysigrwydd gwirio dogfennau am gywirdeb. Dysgwyr i greu
rhestr wirio ar gyfer gwirio dogfennau.
Asesiad – dysgwyr i gynhyrchu tair dogfen fusnes arferol, yn cynnwys un mewn arddull ffurfiol
ac un mewn arddull anffurfiol. Dysgwyr i wirio dogfennau am gywirdeb gan ddefnyddio eu rhestr
wirio (Canlyniad dysgu 3).
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.
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Asesiad
Er mwyn cyflawni maen prawf asesu 1.1 mae angen i ddysgwyr nodi pa ddogfennau busnes
fyddai’n cael eu defnyddio at ba bwrpas. Dylid cynnwys o leiaf bedair dogfen. Gall tystiolaeth
fod yn rhestr ysgrifenedig o ddogfennau busnes yn nodi o leiaf un pwrpas ar gyfer pob math
o ddogfen. Er mwyn cyflawni 1.2 mae angen i ddysgwyr nodi pam mae templedi’n cael eu
defnyddio ar gyfer rhai dogfennau busnes. Gellir rhoi ymateb ar lafar fel tystiolaeth i hyn
neu gellid ei ychwanegu at y rhestr o ddogfennau busnes.
Er mwyn cyflawni 2.1, rhaid i ddysgwyr roi o leiaf ddwy enghraifft o sefyllfaoedd lle dylid
defnyddio arddull gyfathrebu ffurfiol ac o leiaf ddwy enghraifft o bryd y dylid defnyddio
arddull gyfathrebu anffurfiol. Er mwyn cyflawni 2.2, dylai dysgwyr roi o leiaf ddau reswm pam
mae busnesau’n mabwysiadu arddull tŷ. Gellir darparu tystiolaeth o hyn drwy sesiwn holi ac
ateb gyda’r tiwtor, neu drwy ymatebion ysgrifenedig.
Er mwyn cyflawni 3.1, rhaid i ddysgwyr gynhyrchu o leiaf dair dogfen fusnes arferol, yn
cynnwys dau wahanol fath o ddogfennau. Er mwyn cyflawni 3.2, bydd angen i ddygwyr wirio
eu dogfennau am gywirdeb. Gellid defnyddio rhestr wirio fel tystiolaeth, yn rhoi arwydd clir fod
y dysgwr wedi gwirio’r ddogfen am eglurder, gramadeg, sillafu ac atalnodi.
Deunyddiau adnodd dangosol
Ashley V ac Ashley S – Student Handbook Level 1 (Business and Administration Standards)
(Council for Administration, 2006) ISBN 0955092027
Gwefannau
www.bbc.co.uk/skillswise/words/writing

Cyngor a thaflenni gwaith ar gyfer gwella sgiliau
ysgrifennu

www.cfa.uk.com

The Council for Administration

www.microsoft.com/atwork/getworkdone

Mae Microsoft yn darparu cyngor ar sut i lunio
dogfennau ysgrifenedig
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UNED 20: COFNODI TRAFODION BUSNES

Uned 20:

Cofnodi Trafodion Busnes

Cod Uned:

J/501/7238

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

4

Nod yr uned
Mae’r uned hon yn cyflwyno dysgwyr i’r mathau o ddogfennau a ddefnyddir mewn
gweinyddu busnes i gofnodi trafodion busnes. Gan ddefnyddio’r dasg weinyddol o archebu
cyflenwadau, mae cyfle i ddysgwyr gadarnhau eu galluoedd rhifyddol ac ymarfer eu sgiliau
swyddogaethol.

Cyflwyniad yr uned
Mae amrediad o ddogfennau’n cael eu defnyddio mewn gweinyddu busnes yn cynnwys
derbynebau, danfonebau ac anfonebau. Bydd yr uned hon yn helpu’r dysgwyr i ddeall y mathau
o ddogfennau sy’n cael eu defnyddio mewn gweinyddu busnes i gofnodi trafodion busnes a’u
pwrpas. Mae’n debygol y bydd gan bobl sy’n cael eu cyflogi mewn swyddi gweinyddu iau beth
cyfrifoldeb dros archebu a derbyn cyflenwadau swyddfa, ac mae’n bwysig eu bod yn adnabod
ac yn llenwi’r dogfennau perthnasol yn gywir.
Gall fod yn angenrheidiol i ddysgwyr gymryd rhan mewn chwarae rôl neu senarios i ddangos eu
gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ganlyniad dysgu 2.

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod am y dogfennau a ddefnyddir i
gofnodi trafodion busnes

1.1 nodi’r mathau a phwrpas dogfennau a
ddefnyddir i gofnodi trafodion busnes

2

Gallu cwblhau ffurflen archebu ar gyfer
cyflenwadau swyddfa

2.1 gwneud cynlluniau i archebu cyflenwadau
priodol ar gyfer sefyllfa a roddwyd
2.2 cwblhau ffurflen archeb prynu’n gywir
2.3 derbyn y cyflenwadau a’r danfonebau
2.4 derbyn anfoneb gan y cyflenwyr
2.5 ysgrifennu’r siec i dalu’r anfoneb
2.6 derbyn derbynneb y cyflenwr am dalu’r
anfoneb
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod am y dogfennau a ddefnyddir i gofnodi trafodion busnes
Dogfennau’n cofnodi prynu a gwerthu nwyddau: archebion pryniant, danfonebau, nodiadau
derbyn nwyddau, anfonebau, nodiadau credyd, taflenni hysbysu am daliad, sieciau, derbynebau
Arian parod: y math o bethau a brynwyd ag arian parod, ee darnau bach o offer, stampiau,
lluniaeth; dogfennau ar gyfer cyfrif am arian parod, ee derbynebau, cofnodi pryniadau;
dilyn gweithdrefnau

2

Gallu cwblhau ffurflen archebu ar gyfer cyflenwadau swyddfa
Cwblhau ffurflenni archebu: cael cyfarwyddiadau clir; defnyddio rhestrau prisiau a
chatalogau; ymchwilio ffynonellau cyflenwadau; cyfrifo prisiau; dilyn gweithdrefnau, ee
awdurdodi; dewis gyflenwyr; cadw copïau o ddogfennau; defnydd effeithiol o archebion,
gwirio dyddiadau derbyn nwyddau
Derbyn nwyddau: gweithdrefnau, ee gwirio nodiadau danfon, gwirio anfonebau,
gweithdrefnau talu, llenwi sieciau, cael llofnodi sieciau, anfon sieciau at gyflenwyr, derbyn
a gwirio derbyniadau
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Dylai’r uned hon gael ei chyflwyno drwy dasgau ymarferol megis llenwi ffurflenni archebu.
Wrth ymchwilio i ddogfennau busnes a ddefnyddir i brynu a gwerthu mae angen i ddysgwyr
ddatblygu sgiliau ymarferol a dylid eu hannog i ymarfer llenwi dogfennau mewn ymarferion
grŵp, ar gyfer senario prynu fyddai orau. Dylai hyn helpu dysgwyr i ddeall ac i brofi sut mae
busnesau go iawn yn defnyddio’r dogfennau hyn. Byddai siaradwr gwadd yn ddefnyddiol i sôn
am bwysigrwydd cadw cofnodion ariannol.
Rhaid i ddysgwyr allu adnabod y dogfennau sydd wedi eu rhestru yng nghynnwys yr uned.
Dylent hefyd ddeall dilyniannu syml y dogfennau hyn. Bydd y dilyniannu’n dilyn confensiynau
mwyaf cyffredin arfer busnes, er enghraifft:
1

taleb arian parod ¤ taliad mewn arian parod ¤ derbynneb

2

archeb prynu ¤ danfoneb ¤ anfoneb ¤ siec ¤ derbynneb

Bydd disgwyl i ddysgwyr wybod pwrpas sylfaenol y ddogfen. Bydd angen iddynt ddeall yr
angen am gywirdeb wrth gwblhau ffurflenni archeb prynu.
Wrth archwilio’r broses o archebu nwyddau a chyflenwadau swyddfa, gallai tiwtoriaid
ddefnyddio gweithdrefnau’r ganolfan ei hun fel enghraifft. Gallai dysgwyr ymchwilio i
weithdrefnau mewn busnes lleol, neu gallai siaradwr gwadd esbonio sut mae’r rhain yn gweithio
yn eu sefydliad. Dylai tiwtoriaid ddarparu digon o ymarferion ymarferol i ddatblygu sgiliau
rhifiadol drwy gwblhau archebion.
Ym mhob sefyllfa, rhaid i ddysgwyr fod yn ymwybodol o’r defnydd o’r dogfennau a
gynhyrchir a deall yr angen i ystyried agweddau megis iaith a’r dewis o ddelweddau sy’n
briodol i’r darllenydd.
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Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar amrywiaeth o ddogfennau a ddefnyddir i gofnodi trafodion
busnes a phwrpas y gwahanol gofnodion.
Gweithgaredd – dysgwyr i wneud gweithgaredd paru cardiau i baru’r ddogfen gofnodi gywir
gyda’r pwrpas.
Siaradwr gwadd o adran gyllid y coleg neu fusnes lleol yn esbonio’r mathau o gofnodion sy’n
cael eu cadw. Dysgwyr i baratoi a holi cwestiynau am bwysigrwydd yr wybodaeth hon.
Dilyn i fyny gan drafodaeth mewn grwpiau bach i nodi pwyntiau allweddol.
Mewn parau, dysgwyr i chwarae rôl senarios ac i ymarfer llenwi cofnodion a defnyddio sgiliau rhif.
Gweithgaredd – dysgwyr i osod dogfennau ariannol yn eu trefn, i ddangos dealltwriaeth o
ddilyniannu dogfennau cofnodi (ee taleb arian parod – talu ag arian parod.
Asesiad – dysgwyr i dderbyn cyfres o ddogfennau gan y tiwtor. Dysgwyr i nodi pob math o
ddogfen a phwrpas pob dogfen drwy gwblhau grid (Canlyniad dysgu 1).
Siaradwr gwadd o goleg yn esbonio’r drefn ar gyfer archebu a derbyn nwyddau. Dysgwyr i
baratoi a holi cwestiynau am bwysigrwydd dilyn gweithdrefnau.
Dilyn i fyny gyda thrafodaethau mewn grwpiau bach i nodi pwyntiau allweddol.
Chwarae rôl gydag arsylwi gan gyfoedion – ymarferion ymarferol i gwblhau archebion.
Asesiad – dysgwyr i archebu cyflenwadau swyddfa drwy:
•

cwblhau ffurflen archeb prynu yn gywir

•

derbyn nwyddau a gwirio cyflenwadau a danfonebau

•

derbyn anfoneb gan gyflenwyr

•

cwblhau siec yn gywir i dalu’r anfoneb

•

derbyn derbynneb y cyflenwr am dalu’r anfoneb.

Gellir cofnodi dilyniannu dogfennau ar restr wirio neu grid (Canlyniad dysgu 2).
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.
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Asesiad
I gwrdd ag 1.1, mae angen i ddysgwyr allu nodi pwrpas pob dogfen. Gall tystiolaeth fod yn
rhestr ysgrifenedig o ddogfennau busnes yn nodi o leiaf un pwrpas ar gyfer pob math o ddogfen
wedi ei baru’n briodol â sefyllfa benodol.
Mae meini prawf 2.1-2.6 yn disgwyl i’r dysgwr archebu cyflenwadau swyddfa a chwblhau’r gwaith
papur priodol yn unol â chyfarwyddiadau. Mae tystiolaeth yn debyg o fod ar ffurf casgliad o
ddogfennau yn dangos ffynonellau cyflenwi, ffurflen archebu wedi ei llenwi’n gywir yn dangos
cyfrifiadau, nodyn derbyn nwyddau, anfoneb, siec a derbynneb. Gall tiwtoriaid wirio dealltwriaeth o
ddilyn gweithdrefnau gweinyddol a defnyddio cyflenwyr cymeradwy drwy holi ar lafar.
Adnoddau hanfodol
Mae ar ganolfannau angen mynediad i gefnogi dysgwyr wrth ddatblygu ac ymarfer eu sgiliau
wrth gofnodi trafodion ariannol. Dylid darparu enghreifftiau o bob dogfen a amlinellir yng
nghynnwys yr uned, a dylai dysgwyr gael defnyddio catalogau cyflenwadau swyddfa, ar bapur
a thrwy wefannau.
Deunyddiau adnodd dangosol
Ashley V ac Ashley S – Student Handbook Level 1 (Business and Administration Standards)
(Council for Administration, 2006) ISBN 0955092027
Gwefannau
www.bbc.co.uk/skillwise/numbers/
measuring/money

Tudalen Skillwise BBC ar Arian – taflenni gwybodaeth,
taflenni gwaith a chwisiau i wella sgiliau arian

www.cfa.uk.com

The Council for Administration
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Uned 21:

Cefnogi Cyfarfodydd Busnes

Cod Uned:

F/501/7240

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

4

Nod yr uned
Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar y rhai sy’n darparu cefnogaeth ar gyfer cyfarfod busnes.
Caiff dysgwyr eu cyflwyno i’r tasgau sydd ynghlwm wrth baratoi dogfennaeth a byddant yn
dysgu’r gofynion ar gyfer cefnogi cyfarfodydd yn llwyddiannus. Bydd angen i ddysgwyr fod
yn ymwybodol o’r gofynion ar gyfer gwahanol fathau o gyfarfodydd, megis cyfarfodydd
mewnol a chyfarfodydd sy’n cynnwys pobl o’r tu allan i’r sefydliad.
Gan y bydd hyn yn golygu gweithio gydag eraill, bydd angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol
o ymddygiad sy’n briodol i ffurfioldeb y cyfarfod a’r rhai sy’n cymryd rhan.

Cyflwyniad yr uned
Mae staff gweinyddol yn aml ynghlwm wrth drefnu cyfarfodydd busnes ac yna wrth gefnogi’r
cyfarfod ei hun. Mae angen i ddysgwyr ddeall y prosesau sydd ynghlwm wrth drefnu cyfarfod
yn cynnwys gwahodd cynrychiolwyr, trefnu lleoliadau a lluniaeth, sicrhau bod y ddogfennaeth
berthnasol ar gael ac ati. Mae angen i ddysgwyr hefyd wybod beth yw eu rôl yn cefnogi’r cyfarfod
ee sicrhau bod yr ystafell gyfarfod wedi ei gosod allan yn unol â gofynion y Cadeirydd, gwneud
nodiadau, sicrhau bod cynrychiolwyr yn cael eu cyfarfod. Mae’r canlyniad olaf yn canolbwyntio ar
y gweithgareddau dilynol all gynnwys anfon nodiadau at gynrychiolwyr, pwyntiau gweithredu ac
ati. Lle mae’n bosibl, dylid rhoi’r cyfle i ddysgwyr arsylwi gwahanol fathau o gyfarfodydd i ddod i
ddeall sut y mae personél yn cefnogi cyfarfodydd. Dylai dysgwyr hefyd gael y cyfle i gymryd rhan
mewn chwarae rhan er mwyn ymarfer y sgiliau sydd eu hangen.
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Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 rhestru’r gofynion ar gyfer cynnal cyfarfod
ffurfiol

Gwybod beth sydd ei angen er mwyn
cynnal cyfarfod busnes

1.2 nodi’r mathau o ddogfennau sy’n cefnogi
cyfarfodydd busnes
2

Gallu paratoi ystafell ar gyfer cyfarfod

2.1 cyflwyno cynllun ar gyfer paratoi ystafell ar
gyfer cyfarfod
2.2 paratoi ystafell ar gyfer cyfarfod

3

Gallu cefnogi cyfarfod

3.1 darparu cefnogaeth mewn cyfarfod
3.2 cymryd nodiadau mewn cyfarfod yn dangos
y pwyntiau gweithredu allweddol y
cytunwyd arnynt

4
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Gallu cwblhau gweithgareddau dilynol ar
ôl cyfarfod

4.1 clirio ystafell ar ôl cyfarfod
4.2 cwblhau gweithgareddau dilynol ar ôl
cyfarfod
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod beth sydd ei angen er mwyn cynnal cyfarfod busnes
Gofynion: dyddiad y cyfarfod; hyd tebygol y cyfarfod; nifer y rhai sy’n cymryd rhan;
lleoliad ee mewnol, i ffwrdd o’r safle, nifer o ystafelloedd; maint yr ystafell(oedd);
adnoddau i gefnogi’r cyfarfod, ee offer, lluniaeth, dogfennaeth; rhestr y rhai sy’n cymryd
rhan; cefnogi trefnydd y cyfarfod
Mathau o gyfarfod: ffurfiol, ee cyfarfod lle mae pobl o’r tu allan i’r sefydliad yn bresennol;
anffurfiol ee briffio tîm, hyfforddiant staff, lleoliad ee mewnol, i ffwrdd o’r safle
Dogfennaeth: agenda, cofnodion cyfarfodydd blaenorol, ee cofnodion, dogfennaeth
gefnogol arall, hysbysu cynrychiolwyr, cyflwyniadau

2

Gallu paratoi ystafell ar gyfer cyfarfod
Paratoi’r ystafell: gwneud pecynnau cynrychiolwyr a’u gosod allan; cadarnhau bod
lluniaeth ar gael ee nwyddau traul, cwpanau, amseru lluniaeth; offer, ee siartiau troi
a phinnau, taflunydd data, cyflenwad trydan; tymheredd; goleuo
Trefn gwneud tasgau: dilyn cyfarwyddiadau; trefn tasgau; cwblhau tasgau ar amser

3

Gallu cefnogi cyfarfod
Cyfraniad: croesawu cynadleddwyr, ee llofnodi i mewn, darparu bathodynnau enwau os
yn briodol; cofnodi’r rhai sy’n bresennol a’r rhai sy’n absennol; cymryd nodiadau syml;
gweini lluniaeth

4

Gallu cwblhau gweithgareddau dilynol ar ôl cyfarfod
Clirio ystafell: amseru, ee parod ar gyfer y cyfarfod nesaf, ar ôl i’r rhai oedd yn cymryd
rhan adael; helpu cydweithwyr, ee mynd â phapurau ac offer yn ôl i’r swyddfa, ymwybyddiaeth
o angen staff uwch am breifatrwydd; tacluso, ee cael gwared ar sbwriel, cadw dogfennau
cyfrinachol, nodi deunydd ar gyfer gwaredu’n ddiogel; gadael yr ystafell fel y byddech yn
disgwyl ei gael
Gweithgareddau dilynol: cael rhywun i wirio nodiadau am gywirdeb; dosbarthu’r
dogfennau ar ôl y cyfarfod ee nodiadau/cofnodion, copïau o sleidiau, rhestr cynrychiolwyr
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Bydd cyflwyno’r uned hon yn ffocysu ar ddysgwyr yn datblygu sgiliau ymarferol sy’n
ymwneud â pharatoi, cefnogi a chlirio ar ôl cyfarfod. Byddai’n ddefnyddiol i ddysgwyr
ymchwilio i wahanol fathau o gyfarfodydd a gynhelir yn y ganolfan i bennu lefelau ffurfioldeb
a’r mathau o weithdrefnau a ddilynir. Mae’r amrywiaeth o dasgau sydd ynghlwm wrth gefnogi
cyfarfodydd yn amrywiol ac ar y dechrau gellir cyflwyno dysgwyr i’r gofynion ymarferol,
megis archebu lleoliadau ac offer, yn ogystal â gwaith paratoadol yn cynnwys anfon
gwybodaeth at fynychwyr a threfnu adnoddau. Gall dysgwyr weithio mewn grwpiau gan
ymweld â sefydliad lleol addas i ymchwilio i gyfrifoldebau’r gweinyddwr ar gyfer paratoi’r
ystafell gyfarfod, cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch a helpu cynrychiolwyr. Gellir
cyflwyno’r canfyddiadau i weddill y grŵp i’w trafod ymhellach.
Gall dysgwyr weithio mewn grwpiau i rannu profiadau o fynychu cyfarfodydd, gan restru’r
gofynion ar gyfer cyfarfod llwyddiannus. Gall deunydd astudiaethau achos fod yn ddefnyddiol
i ddysgwyr gan y gallai roi’r cyfle iddynt gynllunio ar gyfer ffug gyfarfod. Byddai defnyddio
senarios chwarae rôl yn rhoi cyfle i ddysgwyr ymarfer paratoi’r ystafell ar gyfer cyfarfod yn y
dosbarth a hefyd yn rhoi cyfle i ddysgwyr eraill roi adborth ar y gwaith o baratoi’r cyfarfod.
Dylid annog dysgwyr bob amser i roi adborth adeiladol a chadarnhaol. Byddai’n ddefnyddiol
i ddangos clipiau fideo/DVD o brotocol cyfarfodydd ac yna adael iddynt drafod y mathau o
broblemau cynllunio all ddigwydd a sut y gellir delio â’r rhain.
Mae’n bwysig bod dysgwyr yn ymarfer cymryd nodiadau mewn cyfarfodydd ffurfiol ac
anffurfiol. Gallai tiwtoriaid ei chael hi’n ddefnyddiol ddefnyddio cyfarfodydd staff
gwirioneddol yn y ganolfan i ddysgwyr ymarfer a datblygu’r sgiliau hyn, yn enwedig wrth wirio
cywirdeb nodiadau a gofnodwyd.
Yn olaf, wrth gyfnerthu canlyniad dysgu 4 byddai’n fuddiol i ddysgwyr ymarfer clirio ystafell
ar ôl cyfarfod. Mae yna bwyntiau penodol i’w harsylwi wrth glirio a gwagio ystafell gyfarfod,
megis gwneud yn siŵr fod yr ystafell yn lân ac yn daclus; bod offer ac unrhyw eiddo personol
gafodd ei adael ar ôl wedi cael eu dychwelyd; bod unrhyw ddogfennaeth berthnasol yn cael ei
thrin yn unol â chyfarwyddiadau; nad oes unrhyw ddeunydd cyfrinachol yn cael ei adael ar ôl.
Dylai tiwtoriaid sôn am y ffaith y gall uwch staff weithiau fod eisiau parhau gyda’r trafodaethau ar
ôl y cyfarfod, ac felly eu bod angen preifatrwydd cyn clirio’r ystafell. Gallai dysgwyr weithio
mewn grwpiau bach i baratoi cyflwyniad neu boster ar y gweithgareddau dilynol ddylai gael eu
cwblhau ar ôl y cyfarfod.
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Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar wahanol fathau o gyfarfodydd busnes – pam mae cyfarfodydd
yn cael eu cynnal? Beth yw’r gwahanol fathau o gyfarfodydd sy’n digwydd yn y coleg?
Dysgwyr i wylio DVD i arsylwi cyfarfod ffurfiol neu, os yn bosibl, i arsylwi cyfarfod ffurfiol sy’n
digwydd mewn coleg neu fusnes.
Siaradwr gwadd, neu siaradwr o’r coleg i siarad am gyfrifoldebau’r gweinyddwr yn paratoi
ystafell gyfarfod. Dysgwyr i baratoi cwestiynau ar gyfer y siaradwr.
Asesiad – dysgwyr i gynhyrchu rhestr wirio o ofynion ar gyfer paratoi cyfarfod ffurfiol
(Canlyniad dysgu 1).
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar yr amrywiaeth o ddogfennaeth sydd ei hangen i gynnal
cyfarfod. Beth yw pwrpas y dogfennau hyn?
Asesiad – dysgwyr i gwblhau grid yn dangos rhestr o ddogfennau sydd eu hangen i gynnal
cyfarfod busnes. Dysgwyr i ddatgan eu pwrpas (Canlyniad dysgu 1).
Mewn grwpiau bach, dysgwyr i drafod y camau ar gyfer paratoi ystafell i gynnal cyfarfod.
Mewn grwpiau bach, dylai dysgwyr ymarfer paratoi ystafell ar gyfer cyfarfod ffurfiol a chyfarfod
anffurfiol, yn cael ei ddilyn gan asesiad cyfoedion ac adborth gan y tiwtor.
Asesiad – tiwtor i ddarparu senario i’r dysgwyr ar gyfer cyfarfod sy’n ymwneud â busnes, ee cyfarfod
i drafod taith dramor ar gyfer staff. Dysgwyr i baratoi cynllun ysgrifenedig ar gyfer paratoi ystafell ar
gyfer cyfarfod, ac yna i baratoi ystafell yn unol â’r cynllun (Canlyniad dysgu 2).
Ymarferion chwarae rôl – dysgwyr i ymarfer croesawu cynrychiolwyr, cymryd cofrestr, ac
archebu lluniaeth i gynrychiolwyr.
Gweithgaredd cymryd nodiadau – mewn parau, rhaid i un dysgwr siarad am un funud, tra bod y
llall yn cymryd nodiadau ar y pwyntiau allweddol. Dylai’r dysgwyr wedyn newid rolau a gwneud
yr ymarferiad eto. Gallant wedyn fwydo’n ôl i’r grŵp.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar glirio ystafell a’r gweithgareddau sydd i’w gwneud ar ôl
cyfarfod. Pam mae’r rhain yn bwysig?
Mewn grwpiau bach, dysgwyr i baratoi rhestr wirio ar gyfer clirio ystafell ar ôl cyfarfod.
Dysgwyr i baratoi poster i ddarlunio gweithgareddau dilyn i fyny sydd eu hangen ar ôl cyfarfod,
yn cynnwys prawf ddarllen nodiadau, paratoi rhestr ddosbarthu, a darparu cynrychiolwyr gyda
chopi o sleidiau/taflenni o’r cyfarfod.
Asesiad – mewn grwpiau bach, dysgwyr i chwarae rôl yn cefnogi cyfarfod. Dylai’r dysgwyr
gymryd nodiadau cryno yn rhestru’r rhai sy’n bresennol yn y cyfarfod, ac unrhyw bwyntiau
gweithredu y cytunwyd arnynt. Dylai dysgwyr wedyn glirio’r ystafell ar ôl y gweithgaredd
chwarae rôl, yn unol â’u rhestr wirio. Dylai dysgwyr wirio a pharatoi eu nodiadau er mwyn eu
darparu i gynrychiolwyr gyda rhestr o’r cynrychiolwyr ac unrhyw waith papur fydd yn cael ei
gyflwyno yn y cyfarfod (Canlyniad dysgu 4).
Os yn briodol, gallai dysgwyr gael eu hasesu tra’n cefnogi cyfarfod addas yn y coleg, neu mewn
busnes lleol.
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.
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Asesiad
I gwrdd ag 1.1, rhaid i ddysgwyr allu dangos eu bod yn gwybod beth sydd ei angen i gefnogi
cyfarfod busnes ffurfiol. Gallai’r dystiolaeth fod yn rhestr ysgrifenedig yn nodi’r gofynion ar
gyfer un cyfarfod ffurfiol ac un cyfarfod anffurfiol, neu gellid rhoi tystiolaeth o’r maen prawf
hwn drwy gwestiynau llafar.
Mae 1.2 yn galw ar y dysgwr i nodi’r dogfennau a ddefnyddir i gefnogi cyfarfodydd busnes.
Gall tystiolaeth fod yn rhestr ysgrifenedig o ddogfennau busnes yn nodi pwrpas ar gyfer pob
math o ddogfen. Gellid defnyddio pro fforma ar gyfer hyn. Fel arall, gallai’r dystiolaeth ar gyfer
y maen prawf hwn ddod drwy holi ar lafar.
Ar gyfer 2.1 a 2.2 mae angen i’r dysgwr wybod y camau ar gyfer paratoi ystafell ac arddangos
gwneud y tasgau hyn ar gyfer un math o gyfarfod. Yn ddelfrydol, byddai hwn yn gyfarfod
gwaith ond lle nad yw hyn yn bosibl gallai’r cyfarfod fod yn seiliedig ar senario a roddwyd gan
y tiwtor gyda phwrpas busnes clir. Gall y dystiolaeth fod yn gynllun ysgrifenedig gyda rhestr
wirio o weithgareddau ar gyfer paratoi ystafell wedi’i gefnogi gan gofnod arsylwi yn cadarnhau
bod y dysgwr yn gallu paratoi ystafell yn briodol.
Ar gyfer 3.1 dylai’r dysgwyr arddangos darparu cefnogaeth briodol yn ystod y cyfarfod. Gall y
dystiolaeth fod yn adroddiad arsylwi gan y tiwtor yn cadarnhau fod cefnogaeth briodol wedi
cael ei darparu.
I gwrdd â 3.2 dylai’r dysgwr ddarparu nodiadau syml o’r cyfarfod. Nid oes disgwyl i’r dysgwr
gynhyrchu cofnodion manwl, ond dylai’r nodiadau gynnwys y rhai sy’n bresennol a’r pwyntiau
gweithredu allweddol y cytunwyd arnynt.
I gwrdd â 4.1 mae angen i’r dysgwyr ddangos eu bod yn gallu dilyn cyfarwyddiadau ar gyfer
clirio ystafell drwy wneud tasgau gweinyddol penodol ac i’r ystafell fod yn barod ar gyfer y
defnyddiwr nesaf. Gall y dystiolaeth fod yn adroddiad arsylwi gan y tiwtor yn cadarnhau fod yr
ystafell wedi cael ei chlirio’n briodol.
Gallai 4.2 gael ei asesu drwy drafodaeth mewn grŵp bach neu drwy holi un i un gan y tiwtor
i sefydlu bod y dysgwyr yn gwybod y mathau o wybodaeth fyddai’n cael ei ddosbarthu at
gynrychiolwyr ar ôl y cyfarfod. Rhaid i’r holl dystiolaeth fod ar gael ar gyfer dilysu mewnol
ac allanol.
Adnoddau hanfodol
Mae angen i ganolfannau ddarparu ystafell gyfarfod addas gyda chyfleusterau i ddygwyr
ymarfer a datblygu eu sgiliau cefnogi cyfarfodydd. Gall hyn fod yr ystafell ddosbarth,
ystafelloedd cyfarfod yn y ganolfan neu drwy ymweliad â busnes lleol. Mae chwarae rôl ac
efelychiadau’n darparu cyfleoedd gwerthfawr i ddysgwyr ymarfer sgiliau. Byddai enghreifftiau
o restrau gwirio cynllunio gweithredu yn ddefnyddiol iawn. Gall siaradwyr gwadd a mynychu
(hyd yn oed am gyfnod byr) gwahanol gyfarfodydd busnes ddarparu mewnbwn gwerthfawr i
gefnogi dysgu.
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Deunyddiau adnodd dangosol
Ashley V ac Ashley S – Student Handbook Level 1 (Business and Administration Standards)
(Council for Administration, 2006) ISBN 0955092027
Gwefannau
www.businessballs.com/meetings.htm

Cyngor ar redeg cyfarfodydd

www.cfa.uk.com

The Council for Administration

www.effectivemeetings.com/
meetingplanning/agenda/agenda.asp

Cyngor ar gynllunio ar gyfer a rhedeg cyfarfodydd, yn
cynnwys llunio agenda

www.hse.gov

Y Gweithgor Iechyd a Diogelwch: gwybodaeth am
iechyd a diogelwch yn y gweithle

www.meetings.org/meeting4.htm

Gwybodaeth ar leoliadau cyfarfodydd a chynadledda
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Uned 22:

Prosiect Grŵp Gweinyddu Busnes

Cod Uned:

J/501/7241

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

4

Nod yr uned
Nod yr uned hon yw helpu’r dysgwyr i ddatblygu sgiliau perthynol i waith drwy roi’r cyfle
iddynt i weithio gyda phobl eraill i ddysgu am agwedd o weinyddu busnes. Caiff y dysgwyr eu
cyflwyno i amrywiaeth o bynciau gweinyddu busnes a byddant yn gweithio gydag aelodau o
grŵp i ddysgu am bwnc o ddiddordeb iddynt. Trwy gydol yr uned hon bydd gan ddysgwyr y
cyfle i ddatblygu sgiliau gweithio mewn tîm sy’n hanfodol ar gyfer gweithio mewn gweinyddu
busnes yn cynnwys sgiliau cyfathrebu, hunanreoli a sgiliau datrys problemau.

Cyflwyniad yr uned
Rhaid i unrhyw un sy’n gweithio mewn amgylchedd busnes allu gweithio fel rhan o dîm.
Rhaid iddynt gael sgiliau cyfathrebu rhagorol, gallu rheoli eu hamser eu hunain a gallu datrys
problemau. Nod yr uned hon yw rhoi cyd-destun lle gall dysgwyr arddangos y sgiliau hyn.
Gan weithio mewn grŵp bach, bydd dysgwyr yn dewis pwnc sy’n ymwneud â gweinyddu
busnes sydd o ddiddordeb iddynt. Byddant yn gweithio fel grŵp i ymchwilio a chyflwyno’r
wybodaeth y maen nhw wedi’i chasglu.
Mae’r canlyniad olaf yn galw ar y dysgwyr i asesu eu cyfraniad i’r prosiect grŵp. Dylent
dderbyn adborth a gosod targedau o ganlyniad i’r adborth hwnnw.
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Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gallu dysgu am agwedd o weinyddiaeth
busnes lleol

1.1 nodi agwedd o weinyddiaeth busnes lleol

Gallu dangos sgiliau perthynol i waith
wrth gyflwyno’r wybodaeth fel aelod
o dîm

2.1 defnyddio sgiliau cyfathrebu i gyflwyno
gwybodaeth yn glir ac yn gywir

2

1.2 gweithio fel aelod o dîm, i ganfod
gwybodaeth berthnasol

2.2 gwneud cyfraniad cadarnhaol fel aelod o
dîm wrth gyflwyno’r wybodaeth
2.3 defnyddio sgiliau hunanreoli i gwrdd â
dyddiadau cwblhau ac i ddatrys problemau

3

138

Gallu asesu eu sgiliau perthynol i waith eu 3.1 derbyn adborth
hunain wrth ddysgu mwy am agwedd
3.2 gosod targedau
o weinyddu busnes
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Cynnwys yr uned

1

Gallu dysgu am agwedd o weinyddiaeth busnes lleol
Agweddau o weinyddiaeth busnes: ee cefnogi cyfarfod neu ddigwyddiad; trefniadau
gweinyddol mewn sefydliad ee derbynfa; sianeli cyfathrebu; trefniadau diogelwch;
trefniadau iechyd a diogelwch; trefniadau amgylcheddol ee isafu gwastraff; systemau
gwybodaeth; strwythurau sefydliadol; asiantaethau allanol sy’n rhyngweithio gyda’r
sefydliad ee cyflenwyr swyddfa, cynnal a chadw offer
Ffynonellau gwybodaeth: ffynonellau, ee peiriannau chwilio’r rhyngrwyd, holiaduron,
cyfweliadau, casglu tystiolaeth, cyfrinachedd
Gwaith tîm: cyfrannu at dîm, ee helpu aelodau eraill o’r tîm, cyfrannu syniadau,
cydweithredu, cyd-drafod, perswadio, parchu cyfraniad pobl eraill

2

Gallu dangos sgiliau perthynol i waith wrth gyflwyno’r wybodaeth fel aelod o dîm
Sgiliau cyfathrebu: cyfathrebu, ee defnyddio sgiliau llythrennedd, gallu cynhyrchu
cofnodion clir a chywir, sgiliau gwrando a holi
Aelod o dîm: cyfrannu at dîm, ee helpu aelodau eraill y tîm, cyfrannu syniadau,
cydweithredu, cyd-drafod, perswadio, parchu pobl eraill
Hunanreoli: sgiliau hunanreoli, ee hyblygrwydd, trefnu eu hunain, derbyn cyfrifoldeb;
cwrdd â ffiniau amser y cytunwyd arnynt, ee cwblhau pob tasg a osodwyd, cwblhau tasgau
mewn pryd
Datrys problemau: mathau o broblemau, ee offer yn methu, colli dogfennau, lleoliad ddim
ar gael; adnabod problemau, gwneud awgrymiadau ar sut i ddatrys problemau, meddwl yn
greadigol i ddatrys problemau

3

Gallu asesu eu sgiliau perthynol i waith eu hunain wrth ddysgu mwy am agwedd o
weinyddu busnes
Asesu eu gwaith eu hunain: adborth adeiladol gan gydweithwyr/tiwtor/rheolwr llinell;
meysydd cryfderau a gwendidau; gosod targedau ar gyfer datblygiad pellach
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Mae’r uned hon wedi cael ei dylunio i alluogi dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau gweithio mewn
tîm drwy weithio mewn grwpiau i ymchwilio i agwedd o weinyddu busnes lleol.
Gallai’r tiwtor gychwyn cyflwyno’r uned hon drwy gyflwyno amrywiaeth eang o bynciau
posibl i weithredu fel ysgogiad i helpu dysgwyr i ddewis pwnc sydd o ddiddordeb iddynt.
Gallai tiwtoriaid ddefnyddio amrywiaeth eang o dechnegau yn cynnwys cyflwyniadau,
gweithdai ymarferol, teithiau allanol a siaradwyr gwadd i ysgogi diddordeb dysgwyr. Gall
adnoddau ychwanegol gynnwys papurau newydd lleol, cyfnodolion, fideos, DVDau,
astudiaethau achos.
Dylai dysgwyr fod yn rhan o ddewis yr agwedd o weinyddu busnes lleol y bydd eu tîm yn
ymchwilio iddo. Gallai timoedd gynnwys rhyw dri i bump o bobl.
Mewn grwpiau bach gall dysgwyr drafod a dadansoddi dulliau priodol i’w defnyddio wrth
ymchwilio i agweddau o weinyddu busnes ac yna adrodd yn ôl i weddill y grŵp.
Yn eu timoedd, gall dysgwyr drafod tasgau posibl a phenderfynu pa dasgau sy’n hydrin, y gellir eu
cyflawni ac sy’n cyd-fynd â sgiliau a diddordebau aelodau’r tîm mewn senarios ‘beth os?’ Gallai
dysgwyr gytuno ar gynllun gweithredu sy’n golygu cael cyfraniadau gan bob aelod o’r tîm.
Bydd angen cymysgedd o gefnogaeth y tiwtor ac ymchwil bersonol ar ddysgwyr i gwblhau’r
tasgau y cytunwyd arnynt. Gall hyn gynnwys awgrymiadau gan y tiwtor am wefannau addas,
dulliau priodol o gael gwybodaeth berthnasol a sefydliadau lleol a phersonél parod eu cymorth y
gellid cysylltu â hwy.
Gallai dysgwyr weithio mewn timoedd i ddylunio rhestr wirio i gofnodi pryd a sut y bu iddyn
nhw ddefnyddio sgiliau yn y gweithle yn ystod y cynllunio, yr ymchwilio ac wrth gyflwyno
eu hymchwil.
Gallai cyflwyno ymchwil y tîm i’r grŵp cyfan ddarparu cyfle i unigolion i ddangos eu sgiliau
cyfathrebu a gwneud cyfraniad cadarnhaol fel aelod o dîm. Gallai’r grŵp cyfan fod yn rhan o
asesu cyfoedion yn eu sgiliau cyfathrebu, fyddai o gymorth i ddysgwyr wrth lenwi hunanasesiad
o’u sgiliau yn y gweithle ar gyfer canlyniad dysgu 3.
Dylai dysgwyr ddadansoddi eu perfformiad eu hunain yn y dasg tîm ar gyfer canlyniad dysgu 3,
gan ddefnyddio tystiolaeth o’u rhestr wirio. Dylai dysgwyr ganolbwyntio ar eu sgiliau yn y
gweithle eu hunain fel aelod o’r tîm yn hytrach nag ar ba mor dda y cafodd canlyniad y tîm ei
gyflawni. Gellid archwilio ffyrdd i ddysgwyr ddatblygu sgiliau yn y gweithle drwy sesiynau
tiwtorial.

140

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

UNED 22: PROSIECT GRŴP GWEINYDDU BUSNES

Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Gweithgaredd – tiwtor i ddarparu rhestr o sgiliau gwaith i’r dysgwyr. Dysgwyr i nodi eu sgiliau
eu hunain o’r rhestr.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar y sgiliau sydd eu hangen mewn gweinyddu busnes.
Mewn parau neu grwpiau bach, bydd dygwyr yn trafod ac yn adnabod eu meysydd o gryfderau a
gwendidau eu hunain.
Asesiad – pob dysgwr i gael trafodaeth un i un gyda’r tiwtor i gytuno ar ei hunanasesu o’i sgiliau
gwaith ei hun (Canlyniad dysgu 1).
Gweithgaredd – dysgwyr i baratoi templed ffolder ar gyfer cynllun i ddechrau gwaith.
Gweithgaredd – dysgwyr i baratoi cwestiynau ar gyfer ymgynghorwyr gyrfâu (neu i gwblhau
ffurflen gyfweliad ymgynghorydd gyrfâu).
Asesiad – dysgwyr i ymweld â’r cynghorydd gyrfaoedd i drafod eu meysydd ar gyfer datblygu.
Ymchwil grŵp – ffynonellau eraill o gymorth a chyngor ee defnyddio’r rhyngrwyd i ymchwilio i
wefannau addas.
Asesiad – dysgwyr i ddarparu gwybodaeth o ffynonellau cymorth a chyngor a ymchwiliwyd, ee
lawrlwythiadau o wefannau, taflenni, gyda rhestr wirio o’r math o gyngor a roddwyd (Canlyniad
dysgu 2).
Bydd dysgwyr yn cael trafodaeth un i un gyda’r tiwtor i drafod gosod amcanion a gosod targedau
unigol.
Dysgwyr i baratoi cynllun datblygu personol. Rhaid i’r cynllun gynnwys un cyrchnod tymor
canolig a dau gyrchnod tymor byr.
Bydd dysgwyr yn cael ail drafodaeth un i un gyda’r tiwtor i gytuno ar y cynllun.
Asesiad – dysgwyr i wneud newidiadau terfynol i’r cynllun fel y cytunwyd gyda’r tiwtor, ac i
argraffu copi terfynol (Canlyniad dysgu 3).
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.
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Asesiad
Ar gyfer 1.1 bydd angen i ddysgwyr amlinellu’r agwedd o weinyddu busnes lleol y maen nhw
wedi ei ddewis i ymchwilio iddo gyda’r grŵp.
Gellir cyflwyno sut y bu i’r tîm drafod a chynllunio’r tasgau, y dulliau a ddewiswyd i ddod o hyd i’r
wybodaeth berthnasol, y tasgau gafodd eu clustnodi i aelodau unigol o’r tîm a chyfraniad unigolion
ar ffurf cofnod o drafodaethau grŵp er mwyn cwrdd â gofynion 1.2. Bydd angen nodi ac asesu
cyfraniad unigolion, a gall hyn fod trwy gyfrwng tystiolaeth tystion, asesiad grŵp cyfoedion neu
gan y tiwtor. Bydd rhaid cadw dogfennaeth ar gyfer gwirio mewnol ac allanol.
Bydd tystiolaeth ar gyfer 2.1 yn dibynnu ar y dull a ddewiswyd gan y grŵp i gyflwyno’r
wybodaeth. Gall hyn fod ar ffurf sgwrs fer, poster neu daflen. Bydd angen asesu’r sgiliau
cyfathrebu a ddefnyddir gan unigolion. Gellir defnyddio tystiolaeth tystion, asesu gan grŵp
cyfoedion, a/neu drafodaethau un i un gyda’r tiwtor/y rheolwr llinell i ddarparu tystiolaeth.
Bydd rhaid cadw dogfennaeth ar gyfer gwirio mewnol ac allanol.
Gallai dysgwyr lenwi rhestr wirio hunanasesu ble byddant yn cofnodi’r cyfraniad a wnaethant
fel aelod o dîm, sut a phryd y bu iddynt ddefnyddio sgiliau hunanreoli, pryd y bu iddynt gwrdd
â’r ffiniau amser a gytunwyd gan y tîm a sefyllfaoedd lle bu iddynt ddefnyddio sgiliau datrys
problemau i gwrdd â 2.2 a 2.3.
Bydd y rhestr wirio’n ffynhonnell tystiolaeth werthfawr ar gyfer 3.1 a 3.2 pan mae angen
i’r dysgwyr asesu eu sgiliau yn y gweithle eu hunain. Gellir asesu’r meini prawf hyn drwy
drafodaethau un i un gyda’r tiwtor/y rheolwr llinell neu drwy dystiolaeth ysgrifenedig. Os mai
trafodaethau a ddefnyddir fel dull asesu, mae’n bwysig fod dogfennaeth yn cael ei chadw ar
gyfer dilysu mewnol ac allanol.
Adnoddau hanfodol
Nid oes angen unrhyw adnoddau hanfodol ar gyfer yr uned hon.
Deunyddiau adnodd dangosol
Ashley V ac Ashley S – Student Handbook Level 1 (Business and Administration Standards)
(Council for Administration, 2006) ISBN 0955092027
Gwefannau
www.businessballs.com

Cyngor i fusnesau a sefydliadau

www.cfa.uk.com

The Council for Administration

www.connexions-direct.com

Cyngor i’r grŵp oedran 13-19, yn cynnwys
gyrfaoedd

www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning

Cyngor ar addysg a dysgu yn cynnwys opsiynau
ar gyfer y grŵp oedran 14-19 a dysgu oedolion

www.effectivemeetings.com

Cyngor ar redeg cyfarfodydd

www.hse.gov.uk

Gwybodaeth am iechyd a diogelwch yn y
gweithle

www.meetings.org

Cyngor ar redeg cyfarfodydd

www.microsoft.com/atwork/getworkdone

Cyngor ar lunio dogfennau ysgrifenedig
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Uned 23:

Syniadau ar gyfer Busnesau Bach

Cod Uned:

L/501/7242

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

4

Nod yr uned
Bydd yr uned hon yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr i ystyried syniadau ar gyfer busnes bach sy’n
datblygu neu’n gwerthu nwydd neu wasanaeth, yn cynnwys ffactorau fel anghenion cwsmeriaid
a chostau cynhyrchu a gwerthu.
Bydd dysgwyr yn datblygu’r sgiliau sy’n angenrheidiol i ymchwilio a chynllunio ar gyfer
cynllun busnes megis cyfathrebu, gwaith tîm a datrys problemau. Byddant yn dyfeisio cynllun
busnes syml ar gyfer y syniad. Bydd hyn yn cynnwys meysydd megis y farchnad darged,
adnoddau a’r amcanion busnes.

Cyflwyniad yr uned
Mae angen amrywiaeth o sgiliau gwaith ar gyfer cyflogaeth lwyddiannus yn cynnwys cynllunio,
gwaith tîm, sgiliau cyfathrebu, rheoli amser a’u hunain a datrys problemau. Mae’r uned hon yn
rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu’r sgiliau hyn o fewn cyd-destun sefydlu busnes bach. Bydd
angen i ddysgwyr weithio o fewn grŵp i ddethol cyfle busnes addas, nwydd neu wasanaeth y
gallant ei ddatblygu. Byddant wedyn yn gwneud ymchwil i’r farchnad, paratoi eu cynllun
busnes yn seiliedig ar y canlyniadau a byddant yn marchnata eu cyfle busnes.
Gallai’r pynciau gynnwys gwerthu eitemau ar gyfer elusen o’u dewis, trefnu digwyddiad,
datblygu a darparu gwasanaeth ac ati. Trwy gydol yr uned hon bydd dysgwyr yn gallu dangos
eu sgiliau gwaith drwy gyfrwng y dasg y cytunir arni.
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Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 dewis syniad ar gyfer busnes bach i
ymchwilio iddo

Gallu dewis syniad ar gyfer busnes bach
gan ddefnyddio sgiliau gwaith

1.2 arddangos sgiliau yn y gweithle drwy:

2
3

144

•

gyfathrebu’n glir

•

gweithio fel aelod o dîm

•

dangos sgiliau hunanreoli

•

datrys problemau

Gallu ymchwilio i’r farchnad ar gyfer y
syniad am fusnes bach

2.1 cynllunio ymchwil syml i’r farchnad

Gallu cynhyrchu cynllun busnes syml

3.1 cynhyrchu cynllun busnes syml yn
adlewyrchu’r ymchwil i’r farchnad

2.2 gwneud ymchwil syml i’’r farchnad
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Cynnwys yr uned

1

Gallu dewis syniad ar gyfer busnes bach gan ddefnyddio sgiliau gwaith
Syniad busnes: darparu nwyddau neu wasanaethau
Anghenion cwsmeriaid: pryd ac o ble maen nhw am brynu’r nwydd neu’r gwasanaeth
Costau cynhyrchu: cynhwysion, cydrannau, offer, cyfleusterau, sgiliau, amser
Costau gwerthu: argraffu, taflenni, taflenni hysbysebu, ee llogi stondin mewn digwyddiad
elusennol
Ffynonellau gwybodaeth: rhyngrwyd, papurau newydd, Yellow Pages
Sgiliau cyfathrebu: dulliau cyfathrebu, ee sgiliau gwrando a holi, siarad yn eglur; dogfennau
clir a chywir
Aelod o dîm: cyfrannu at dîm, ee helpu aelodau eraill y tîm, cyfrannu syniadau,
cydweithredu, cyd-drafod, perswadio, parchu pobl eraill
Hunanreoli: hunanreoli, ee hyblygrwydd, trefnu eu hunain, derbyn cyfrifoldeb; cwrdd â
ffiniau amser y cytunwyd arnynt, ee cwblhau pob tasg osod, cwblhau tasgau mewn pryd
Datrys problemau: adnabod problemau, gwneud awgrymiadau ar sut i ddatrys problemau,
meddwl yn greadigol i ddatrys problemau

2

Gallu ymchwilio i’r farchnad ar gyfer y syniad am fusnes bach
Technegau ymchwilio’r farchnad: holiaduron, arolygon; arsylwi – gweithredu a dewis
cwsmeriaid; grwpiau ffocws; gwybodaeth ymchwil a gyhoeddwyd

3

Gallu cynhyrchu cynllun busnes syml
Cynllun busnes: nwydd neu wasanaeth gaiff ei gynnig; ble, pryd, pris; marchnad darged;
adnoddau dynol/ffisegol/ariannol sydd eu hangen; targedau ac amcanion; ffynonellau cyllid;
cyfryngau hyrwyddo, ee poster, taflen, taflen hysbysebu; yr angen am wybodaeth glir a
chywir
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Mae’r uned hon wedi ei dylunio i wneud y pynciau allweddol yn rhai ymarferol lle mae
hynny’n bosibl. Dylid annog dysgwyr i weithio mewn dull cymhwysol dros ben. Byddai gwaith
a thrafodaethau grŵp yn briodol, hyd yn oed lle mae angen cofnodi tystiolaeth asesu’r dysgwr ei
hun ar wahân.
Nid oes rhaid i’r syniad busnes fod yn weithgaredd ar raddfa fawr. Gall y syniad fod naill ai am
gynhyrchu rhywbeth, er enghraifft cardiau cyfarch neu bapur lapio, neu ddarparu gwasanaeth,
er enghraifft gwerthu hufen iâ neu olchi ceir. Wrth gyflwyno’r uned hon, dylid rhoi cymaint o
brofiad ymarferol â phosibl i ddysgwyr.
I gyflwyno’r uned, gallai tiwtor symbylu trafodaeth ynghylch beth mae busnesau bach yn ei
gynnig, a thrwy drafodaeth, gellid tanio syniadau ynghylch gwahanol fathau o gynnyrch a
gwasanaethau. Mae’n bwysig pwysleisio bod rhaid i’r syniad fod yn bosibl o fewn lefel sgiliau
presennol y dysgwr. Gellid archwilio’r syniadau hyn yn unigol neu drwy weithgaredd grŵp.
Gellid cynnal sesiwn holi ac ateb i bennu cryfderau a gwendidau gwahanol syniadau am
fusnesau bach. Gellid hefyd archwilio manteision ac anfanteision syniadau drwy drafodaeth o
fewn y grŵp, gyda chyfoedion yn rhoi sylwadau ar y syniadau, neu drwy drafodaeth un i un
gyda’r tiwtor. Gallai dysgwyr hefyd ddyfeisio holiaduron i aelodau eraill o’r grŵp eu cwblhau.
Gellid defnyddio trafodaeth grŵp i archwilio’r sgiliau yn y gweithle sydd ynghlwm wrth
gynllunio syniad am fusnes bach. Gallai dysgwyr hefyd gyfweld pobl fusnes am syniadau
ar y math o rolau a sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gwahanol fathau o fusnesau bach.
Gallai dysgwyr ymchwilio i gost eu dewis syniad drwy wneud ymchwil ar y rhyngrwyd neu
drwy ryngweithio gyda chyflenwyr posibl. Gallai gosod prisiau fod yn ganlyniad i ymchwil
(megis holiaduron neu drafodaeth ffocws ar raddfa fach), yn archwilio prisiau y mae cwsmeriaid
yn barod i’w talu am gynnyrch neu wasanaeth.
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Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – beth sy’n syniadau addas ar gyfer busnesau bach?
Mewn grwpiau bach, dysgwyr i drafod maes o sgiliau yn y gweithle a phwysigrwydd y sgiliau
hyn, yn cynnwys cyfathrebu, cyfrannu at dîm, sgiliau hunanreoli a datrys problemau. Dysgwyr i
gofnodi pwyntiau allweddol o drafodaeth ar siart troi i’w cyflwyno’n ôl i weddill y grŵp.
Asesiad – mewn grwpiau bach dysgwyr i dasgu syniadau ac awgrymu syniadau ar gyfer busnes
bach. Dysgwyr i drafod manteision ac anfanteision y syniadau hyn, a’u cofnodi ar restr wirio.
Tiwtor i arsylwi sgiliau yn y gweithle dysgwyr. Dysgwyr i ddewis un syniad i’w ymchwilio
(Canlyniad dysgu 1).
Mewn grwpiau, dysgwyr i drafod amrywiaeth o dechnegau ymchwilio’r farchnad.
Dysgwyr i wneud ymchwil a chasglu gwybodaeth ar unrhyw fusnesau sy’n cystadlu yn yr ardal,
ee defnyddio’r rhyngrwyd, y wasg leol, Yellow Pages™. Os yn bosibl, dysgwyr i fynd ar
ymweliad i sefydliad allai fod yn cydgystadlu.
Yn eu grŵp, dysgwyr i drafod amrywiaeth o holiaduron a dulliau arolygu allai fod yn addas ar
gyfer eu hymchwil i’r farchnad.
Asesiad – dysgwyr i gynllunio ymchwil syml i’r farchnad, er enghraifft drwy gynhyrchu holiadur
neu arolwg, a chynnal ymchwil i’r farchnad yn unol â’r cynllun (Canlyniad dysgu 2).
Dysgwyr i gynhyrchu tystiolaeth ar unrhyw gystadleuwyr busnes yn yr ardal, a chanlyniadau eu
hymchwil i’r farchnad, ac i awgrymu cynulleidfa darged.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar farchnata targed.
Ymarferiad paru – mewn parau, dysgwyr i drafod amrywiaeth o wahanol hysbysebion a’u paru
gyda’u grŵp targed. Dylai dysgwyr wedyn esbonio pam maen nhw’n addas ar gyfer y grŵp
hwnnw.
Dysgwyr i ymchwilio i hysbysebion addas ar gyfer grŵp targed mewn cylchgronau, papurau
newydd a thaflenni.
Trafodaeth dosbarth ar y gwahanol hysbysebion a’u haddasrwydd ar gyfer grŵp targed.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar gynlluniau busnes. Pa agweddau y mae’n rhaid eu cymryd i
ystyriaeth wrth gynllunio busnes? Y tiwtor i ddarparu enghreifftiau o gynlluniau busnes i
ddysgwyr edrych arnyn nhw.
Asesiad – dysgwyr i gytuno ar a chynhyrchu cynllun busnes syml yn cynnwys:
•

y cynnyrch neu’r gwasanaeth fydd yn cael ei gynnig

•

ble, pryd a’r pris

•

marchnad darged

•

yr adnoddau angenrheidiol

•

ffynonellau cyllid

•

dulliau hyrwyddo.

Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.
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Asesiad
Er mwyn cwrdd ag 1.1, mae angen i ddysgwyr ddangos eu bod wedi adnabod syniad am fusnes
bach drwy broses o ddethol. Mae tystiolaeth yn debyg o gynnwys manteision ac anfanteision y
syniad, y gellir eu cefnogi gydag adroddiad arsylwi gan y tiwtor.
Mae 2.1 a 2.2 yn galw ar y dysgwyr i ddangos eu bod yn gallu gwneud ymchwil i’r farchnad
parthed eu syniad am fusnes bach. Gallai’r dystiolaeth fod yn wybodaeth a gasglwyd am y
farchnad darged a’r gystadleuaeth, gyda chefnogaeth cwestiynu llafar ar y dull ymchwilio’r
farchnad fwyaf priodol ar gyfer eu syniad.
I gwrdd â 3.1, bydd angen i ddysgwyr gynhyrchu cynllun busnes amlinellol ddylai gynnwys
y cynnyrch neu’r gwasanaeth fydd yn cael ei gynnig; ble, pryd a’r pris; y farchnad darged; yr
adnoddau dynol, ffisegol ac ariannol fydd eu hangen; ffynonellau cyllid; a’r dulliau hyrwyddo
fydd yn cael eu defnyddio.
Adnoddau hanfodol
Bydd dysgwyr yn elwa o ddeunyddiau astudiaethau achos sy’n ffocysu ar agweddau penodol
o sut y mae ymchwil i’r farchnad yn cael ei wneud a’r cyfraniad y gall ei wneud i gychwyn a
rhedeg busnes. Dylai tiwtoriaid ddarparu enghreifftiau o holiaduron a dulliau ymchwilio’r
farchnad, megis fformatau cyfweliadau strwythuredig a sgriptiau ar gyfer telefarchnata.
Gallai tiwtoriaid ddarparu banc o ddeunyddiau ymarferion chwarae rôl y gall dysgwyr eu
defnyddio i ddatblygu eu sgiliau gwerthu a pherthynas â chwsmeriaid.
Deunyddiau adnodd dangosol
Burke R – Entrepreneur’s Toolkit (Burke Publishing, 2006) ISBN 0958239442
Burke R – Small Business Entrepreneur (Burke Publishing, 2006) ISBN 0958239442
Gwefannau
www.fsb.org.uk

Ffederasiwn Busnesau Bach – gwybodaeth, cefnogaeth
ac arweiniad am fusnesau bach yn y Deyrnas Unedig

www.ntfe.co.uk

Rhwydwaith Dysgu Mentergarwch (Network for
Teaching Entrepreneurship)

www.young-enterprise.org.uk

Menter yr Ifan (Young Enterprise)
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Uned 24:

Cyfleoedd am Swyddi mewn
Gweinyddu Busnes

Cod Uned:

R/501/7243

QCF:

BTEC Lefel 1

Gwerth Credydau:

4

Nod yr uned
Prif nod yr uned hon yw bod dysgwyr yn datblygu cynllun i gychwyn gwaith mewn gweinyddu
busnes drwy gael y cyfle i archwilio cyfleoedd swyddi mewn gwahanol feysydd busnes. Bydd y
dysgwyr yn archwilio amodau cyflogaeth a’r cymwysterau a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer
gwahanol swyddi. Caiff y dysgwyr gyfle i osod amcanion tymor byr a thymor canolig realistig
ar gyfer eu llwybr gyrfa mewn gweinyddu busnes.

Cyflwyniad yr uned
Mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd swyddi mewn gweinyddu busnes yn cynnwys gwaith mewn
busnesau bach preifat neu gwmnïau corfforaethol mawr. Mae’r uned hon yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr
ganfod swyddi mewn gwahanol sectorau gweinyddu busnes yn cynnwys goruchwylwyr,
swyddogion prosiect, cefnogaeth weinyddol ee gweithwyr ystafell bost a rheolwyr. Bydd dysgwyr
yn gwneud ymchwil i adnabod gwahanol rolau swydd gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau yn
cynnwys chwiliadau ar y rhyngrwyd, adolygu gwybodaeth o ffynonellau cyfryngau, gwahodd
siaradwyr i rannu eu profiadau, ymweld â sefydliadau ac ati.
Mae canlyniad dysgu 2 yn ffocysu ar delerau ac amodau cyflogaeth o fewn gweinyddu busnes.
Bydd dysgwyr yn cael trosolwg cyffredinol o weithio yn y sector hwn. Bydd gwybodaeth yn
cynnwys patrymau gwaith, cyflogau a buddion.
Bydd dysgwyr wedyn yn mynd ymlaen i ganfod y sgiliau a’r cymwysterau angenrheidiol
ar gyfer swyddi gwahanol o fewn y sector. Gan ddefnyddio’r wybodaeth hon gall y dysgwyr
wedyn adnabod y bylchau yn eu sgiliau eu hunain a datblygu cynllun i ganiatáu iddynt geisio
cyflogaeth o fewn gweinyddu busnes.
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Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 adnabod swyddi mewn gwahanol sectorau o
weinyddu busnes

Gwybod am gyfleoedd am swyddi mewn
gweinyddu busnes

1.2 disgrifio’r rolau swydd mewn un maes
swyddogaethol o weinyddu busnes
2

Gwybod am delerau ac amodau
cyflogaeth o fewn gweinyddu busnes

2.1 disgrifio telerau ac amodau cyflogaeth o
fewn gweinyddu busnes

3

Gwybod am y cymwysterau a’r sgiliau
sydd eu hangen ar gyfer swyddi mewn
gweinyddu busnes

3.1 cyflwyno gwybodaeth am y cymwysterau
a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer swyddi
dethol mewn gweinyddu busnes

4

Gallu cynllunio sut i ddechrau gweithio
mewn gweinyddu busnes

4.1 cynhyrchu cynllun i ddechrau gweithio
mewn gweinyddu busnes
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod am gyfleoedd am swyddi mewn gweinyddu busnes
Cyfleoedd gwaith: cyfleoedd am swyddi mewn gweinyddu busnes, ee gweithredwr
prosesydd geiriau, mewnbynnwr data, cynorthwyydd ystafell bost, derbynnydd,
gweinyddydd tîm, gweinyddydd adrannol, cynorthwyydd personol, arweinydd tîm,
rheolwr goruchwyliwr, cydlynydd prosiectau, cydlynydd ystafelloedd cyfarfod, cydlynydd
digwyddiadau
Meysydd swyddogaethol o fewn gweinyddu busnes: meysydd swyddogaethol, ee cyllid,
cefnogaeth TG, gweithrediadau, marchnata a gwerthu, gwasanaeth cwsmeriaid, ymchwil
a datblygiad, cynhyrchu, cyfleusterau

2

Gwybod am delerau ac amodau cyflogaeth o fewn gweinyddu busnes
Patrymau gwaith: oriau gwaith, patrymau gwaith, gwaith shifft, ee cychwyn yn gynnar,
gorffen yn hwyr, gwaith nos, gwaith penwythnos, gwaith ar wyliau banc, patrwm gwaith
afreolaidd; amser hyblyg, dyddiau i ffwrdd yn ystod yr wythnos; gwyliau blynyddol
Tâl: ee yr awr, yr wythnos, y mis, graddfeydd cyflog, grisiau cyflog
Buddion: mathau o fuddion, ee pensiwn, benthyciadau am docynnau tymor, bonws am
oramser, lwfans gwisg unffurf/dillad, cymhorthdal prydau bwyd/prydau am ddim,
hyfforddiant/datblygiad proffesiynol

3

Gwybod am y cymwysterau a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer swyddi mewn
gweinyddu busnes
Cymwysterau: hanfodol; dymunol; Cymwysterau cyffredinol ee TGAU, TAG;
cymwysterau’r gweithle. ee NVQau mewn busnes a gweinyddu, gwasanaeth cwsmeriaid,
rheolaeth; cymwysterau galwedigaethol, ee cymwysterau BTEC Cyntaf/Cenedlaethol mewn
Busnes; prentisiaethau; cymwysterau sgiliau, ee prosesu geiriau/defnyddio bysellfwrdd,
trawsgrifio sain, llaw-fer; cymwysterau ymarferol, ee symud a chodi, Cymorth Cyntaf
Sgiliau a nodweddion: nodweddion personol, ee trefnu eu hunain, y gallu i gydberthyn
gydag eraill; sgiliau’r gweithle, ee cyfathrebu, gwaith tîm, datrys problemau, rheoli eu
hunain; lefel ffitrwydd

4

Gallu cynllunio sut i ddechrau gweithio mewn gweinyddu busnes
cynllunio: archwiliad o’u sgiliau eu hunain, eu galluoedd eu hunain; diddordebau;
gwerthoedd; nodweddion personol; cyfyngiadau dull o fyw
Dysgu am swyddi: llwybrau gyrfa; gofynion profiad; dulliau, ee gwefannau, Connexions,
Ffeiriau Gyrfaoedd, cyfnodolion, pobl, ee teulu, ffrindiau, tiwtor
Gwneud cynlluniau: ystyried opsiynau; amcanion tymor byr realistig, amcanion tymor canolig
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Mae gan diwtoriaid sy’n cyflwyno’r uned hon y cyfle i ddefnyddio amrywiaeth eang o
dechnegau yn cynnwys cyflwyniadau, seminarau, gweithdai ymarferol, teithiau allanol a
siaradwyr gwadd. Gall adnoddau dysgu ychwanegol gynnwys cyfnodolion, fideos, DVDau,
astudiaethau achos, cyflwyniadau gan ddysgwyr a gwaith grŵp.
Gallai’r tiwtor gychwyn cyflwyno’r uned hon drwy wahodd siaradwyr gwadd sy’n gweithio
mewn gwahanol swyddi yn y sector gweinyddu busnes. Gallai dysgwyr baratoi cwestiynau i
ofyn i’r siaradwyr am rolau eu swydd a’u hamodau cyflogaeth.
Efallai y bydd dysgwyr yn gallu ymweld â lleoliadau gweinyddu busnes gwahanol a chyfweld
cyflogai neu gysgodi ei waith. Wedi dod yn ôl, gallai dysgwyr greu taflen yn cynnwys
gwybodaeth am rôl y swydd a’r amodau cyflogaeth y gallai dysgwyr eraill ei defnyddio fel
taflen ffeithiau.
Gellir defnyddio fideos ac astudiaethau achos i helpu dysgwyr i ddeall yr amrywiaeth o rolau
swydd yn y sector.
Mewn grwpiau, gallai dysgwyr gwblhau ymchwil ar y we i rolau swyddi mewn gwahanol
leoliadau ac adrannau o fewn gweinyddu busnes ac yna adrodd yn ôl i weddill y grŵp.
Ar gyfer canlyniad dysgu 2, gallai dysgwyr weithio mewn grwpiau a defnyddio’r wasg leol a
chenedlaethol a’r rhyngrwyd i ganfod amrywiaeth o hysbysebion swydd a rhestru’r telerau a’r
amodau cysylltiedig megis patrymau gwaith, tâl a buddion.
Byddai’r cyfle i ddadansoddi disgrifiadau swydd go iawn, yn cynnwys amrywiaeth eang o
swyddi mewn gweinyddu busnes, yn helpu dysgwyr i ddeall y tebygrwydd a’r gwahaniaethau
rhwng y patrymau gwaith, y tâl a’r buddion mewn gwahanol swyddi yn y sector.
Gellid grwpio dysgwyr gyda’r rhai sydd â diddordeb mewn swyddi tebyg i gwblhau ymchwil
ar y we i’r cymwysterau, y sgiliau a’r nodweddion sydd eu hangen ar gyfer eu dewis swyddi
yn y sector ac yna adrodd yn ôl i weddill y grŵp. Gall dysgwyr ddefnyddio PowerPoint neu
siartiau troi i gyflwyno’r wybodaeth hon.
Gallai’r dysgwyr ymweld â Connexions neu gael cyngor gyrfaoedd gan Learndirect
(www.learndirect-advice.co.uk) i’w helpu i gychwyn eu cynllun gyrfa. Gellid archwilio deall
yr angen am osod amcanion a’r gwahaniaeth rhwng amcanion tymor hir a rhai tymor byr drwy
gynnal sesiwn holi ac ateb.
Efallai y bydd angen cefnogaeth ar ddysgwyr ar y lefel hon i gwblhau archwiliad o sgiliau
personol a nodi a gosod amcanion tymor hir a thymor byr iddynt eu hunain ar gyfer canlyniad
dysgu 4. Gellir cyflawni hyn drwy drafodaethau un i un neu diwtorial.
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Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad i’r uned a strwythur y rhaglen ddysgu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar gyfleoedd gwaith mewn busnes a gweinyddu.
Ymchwil mewn grŵp bach – dysgwyr i ddethol un o’r uchod a chasglu gwybodaeth am y canlynol:
•

amrywiaeth o swyddi

•

patrymau gwaith

•

tâl

•

manteision

•

cymwysterau

•

sgiliau a nodweddion.

Gallai ymchwil gynnwys y rhyngrwyd, ymweliadau â Connexions, ymweliadau â lleoliadau,
cyfnodolion proffesiynol.
Gweithgaredd – cyflwyniad grŵp i gynnwys taflen ffeithiau ar gyfer dysgwyr eraill.
Gweithgaredd – dysgwyr i wahodd cyflogai o’r sector a ddewiswyd i rannu gwybodaeth am ei
swydd. Neu gall dysgwyr ymweld â lleoliad gwaith priodol neu siarad gyda chyflogai i gasglu
gwybodaeth.
Gweithgaredd – gan ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwyd gan y gwaith grŵp ar sgiliau,
nodweddion a chymwysterau, mae’r dysgwr unigol yn gwneud archwiliad sgiliau personol, ee
defnyddio templed neu asesiad ar-lein.
Tiwtorial un i un i drafod cyfleoedd yn unol â’r archwiliad sgiliau.
Asesiad – gan ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwyd o’r gweithgareddau a amlinellwyd uchod,
dysgwyr unigol i ddarparu tystiolaeth ar gyfer pob un o’r meini prawf asesu yn yr uned
(Canlyniad dysgu 1, Canlyniad dysgu 2, Canlyniad dysgu 3, Canlyniad dysgu 4).
Adborth asesu, adolygu a gwerthuso’r uned.
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Asesiad
Gellir cyfuno’r meini prawf asesu ar gyfer yr uned hon mewn un dasg aseiniad ar gyfer
cychwyn gwaith. Gall hwn fod yn ffolder dalennau rhydd.
I gwrdd ag 1.1 bydd angen i ddysgwyr nodi tair swydd wahanol o fewn y sector gweinyddu
busnes.
I gwrdd ag 1.2, bydd angen i ddysgwyr ddethol i sefydliad gweinyddu busnes ac esbonio’r
gwahanol fathau o rolau swydd o fewn iddo, er enghraifft derbynnydd, cynorthwyydd yr
ystafell bost, cynghorydd gwasanaeth cwsmeriaid.
I gwrdd â 2.1, gallai dysgwyr ddethol tair swydd o fewn sefydliadau gwahanol, a chymharu’r
patrymau gwaith a’r buddion tâl. Gellid cyflwyno hyn ar ffurf siart.
Ar gyfer 3.1 bydd angen i ddysgwyr roi manylion am y sgiliau, y nodweddion a’r cymwysterau
sydd eu hangen ar gyfer tair swydd o fewn gweinyddu busnes. Gallai’r rhain fod yr un tair
swydd ag a ddewiswyd ar gyfer 2.1.
I gynhyrchu’r cynllun gyrfa ar gyfer 4.1 mae angen i’r dysgwr wneud archwiliad sgiliau
personol a nodi eu diddordebau. Gellid cofnodi hyn drwy ddefnyddio pro fforma.
Bydd angen i ddysgwyr ddarparu tystiolaeth o’u hymchwil i swyddi posibl mewn gweinyddu
busnes; gellir defnyddio taflenni, lawrlwythiadau o wefannau, dogfennaeth o sesiynau
tiwtorial/trafodaethau gyda thiwtoriaid neu gynghorwyr gyrfaoedd.
Dylai’r cynllun gyrfaoedd nodi un amcan tymor hir a dau amcan tymor byr.
Adnoddau hanfodol
Nid oes angen unrhyw adnoddau hanfodol ar gyfer yr uned hon.
Deunyddiau adnodd dangosol
Ashley V ac Ashley S – Student Handbook Level 1 (Business and Administration Standards)
(Council for Administration, 2006) ISBN 0955092027
Gwefannau
www.bized.co.uk

Safle adnoddau addysg busnes

www.businessbritainuk.co.uk

Gwybodaeth am fusnesau ym Mhrydain a dolenni at
fusnesau eraill ac at safleoedd newyddion busnes

www.fsb.org.uk

Ffederasiwn Busnesau Bach – gwybodaeth, cefnogaeth ac
arweiniad am fusnesau bach yn y Deyrnas Unedig y DU
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Uned 25:

Ymchwilio Hawliau a
Chyfrifoldebau yn y Gwaith

Cod Uned:

J/501/6414

QCF:

BTEC Lefel 2

Gwerth Credydau:

1

Nod yr uned
Nod yr uned hon yw helpu dysgwyr i ddeall beth yw ystyr ‘hawliau’ a ‘chyfrifoldebau’ a sut y
cânt eu gorfodi.

Cyflwyniad yr uned
Mae gan gyflogwyr a chyflogedigion gyfrifoldebau tuag at y naill a’r llall. Dylent hefyd
ddisgwyl i’w hawliau gael eu hategu. Mae’r hawliau a’r cyfrifoldebau’n ymwneud â meysydd
fel darparu telerau ac amodau cyflogaeth, preifatrwydd gwybodaeth bersonol, iechyd a
diogelwch, cyfle cyfartal a’r hawl i dderbyn isafswm cyflog. Mae’r Ddeddf Iechyd a Diogelwch
yn y Gwaith yn nodi cyfrifoldebau a hawliau ar gyfer cyflogwyr a chyflogedigion. Mae disgwyl
i gyflogedigion wneud eu gwaith mewn modd sy’n talu sylw i ddiogelwch pobl eraill. Mae
disgwyl i gyflogwyr gadw at amrywiaeth o ofynion sy’n llywodraethu agweddau fel darparu
peiriannau ac offer diogel, gwneud gwiriadau iechyd a diogelwch yn rheolaidd, sicrhau
hyfforddiant i gyflogedigion ar faterion iechyd a diogelwch, a gwneud asesiad risg i asesu
peryglon gweithgareddau gwaith penodol.
Bydd y dysgwyr hefyd yn ennill dealltwriaeth o beth o’r ddeddfwriaeth sydd yno i’w gwarchod
nhw a’r cyflogwr. Bydd yr uned hefyd yn helpu’r dysgwr i ganfod ffynonellau cymorth a
chyngor am eu hawliau a’u cyfrifoldebau.

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

155

UNED 25: YMCHWILIO HAWLIAU A CHYFRIFOLDEBAU YN Y GWAITH

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 esbonio pam mae hawliau a
chyfrifoldebau’n bwysig mewn gweithle

Deall pam mae hawliau a
chyfrifoldebau’n bwysig mewn gweithle

1.2 deall sut y mae hawliau a chyfrifoldebau’n
cael eu sefydlu a’u gorfodi mewn gweithle
2

Deall pam mae gan gyflogedigion a
chyflogwyr rai hawliau a chyfrifoldebau

2.1 nodi’r hawliau a chyfrifoldebau sydd gan
gyflogai yn y gwaith
2.2 esbonio goblygiadau hawliau a
chyfrifoldebau cyflogai

3

Gallu cyrchu ffynonellau arweiniad a
gwybodaeth am hawliau a chyfrifoldebau
yn y gwaith

3.1 nodi cyrff cynrychioliadol allweddol ar
gyfer cyflogwyr a chyflogedigion fyddai’n
gallu rhoi cyngor ar hawliau a chyfrifoldebau
3.2 disgrifio’r math o gyngor a roddir gan gyrff
cynrychioliadol allweddol
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Cynnwys yr uned

1

Deall pam mae hawliau a chyfrifoldebau’n bwysig mewn gweithle
Rhesymau pam mae hawliau a chyfrifoldebau yn bwysig: iechyd a diogelwch staff,
ymwelwyr a chwsmeriaid yn y gweithle, cydymffurfio â’r gyfraith, cydymffurfio â safonau
a moesau ein cymdeithas, darparu canllawiau ar gyfer datrys problemau neu wrthdaro yn y
gweithle mewn modd priodol, sefydlu trefn a goblygiadau cytûn mewn gweithle, galluogi
cyflogwyr i wneud eu busnes mewn dull teg a chynhyrchiol, gwarchod cyflogedigion,
gwarchod cyflogwyr
Mathau o hawliau: hawliau, ee hawliau dynol, hawliau yn y gweithle, hawliau’r plentyn,
hawliau cyfreithiol, hawliau anffurfiol, ee aelodaeth o glwb
Mathau o gyfrifoldebau: ee aelod o gymdeithas, cyfrifoldebau’r gweithle, cyfrifoldebau
teuluol
Sut mae hawliau a chyfrifoldebau’n cael eu sefydlu a’u gorfodi: defnydd o ddeddfwriaeth,
codau ymddygiad; cyrff/sefydliadau rheolaethu neu gynghori; disgwyliadau’r cyflogwr a
chyfoedion

2

Deall pam mae gan gyflogedigion a chyflogwyr rai hawliau a chyfrifoldebau
Hawliau a chyfrifoldebau: iechyd a diogelwch; tâl a manteision; recriwtio a hysbysebu
swyddi; telerau ac amodau yn y gwaith; contract cyflogaeth; gwerthuso, dyrchafu a
hyfforddi; diswyddo, colli swydd ac ymddeoliad, preifatrwydd gwybodaeth bersonol
Goblygiadau: amgylchedd gwaith diogel; polisïau a gweithdrefnau; diwylliant gwaith

3

Gallu cyrchu ffynonellau arweiniad a gwybodaeth am hawliau a chyfrifoldebau yn y
gwaith
Cyrff cynrychioliadol: ee HSE (Y Gweithgor Iechyd a Diogelwch), Cyngor ar Bopeth,
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, undebau llafur, cymdeithasau staff, CRB
(Swyddfa Cofnodion Troseddol, CRB (Swyddfa Cofnodion Troseddol)
Math o gyngor: diogelwch amgylchedd ac arferion gwaith; ariannol; cyfreithiol; manteision
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Er y gellid cyflwyno’r uned hon drwy drafodaethau grwpiau bach, mae’n bwysig defnyddio
amrywiaeth o ddulliau cyflwyno. Gall rhaglenni teledu neu ddarnau o ffilm fod yn ddull dysgu
gwerthfawr. Yn yr un modd, gall siaradwyr sy’n cael eu gwahodd i rannu eu profiadau hefyd
fod yn ffynhonnell ddefnyddiol o wybodaeth.
Dylai dysgwyr ystyried cysyniad hawliau a chyfrifoldebau yn gyffredinol cyn iddynt ffocysu
ar yr hawliau hynny sy’n berthnasol i’r gweithle. Gallai’r drafodaeth gynnwys hawliau dynol,
hawliau plant, hawliau cwsmeriaid neu gleifion, hawliau a chyfrifoldebau a nodir mewn
deddfwriaeth a’r rhai sy’n llai ffurfiol megis y rhai sy’n ymwneud â grwpiau neu leoliad (er
enghraifft mewn ysgol, cymdeithas neu glwb): gallent ystyried materion fel cyfiawnder, tegwch,
cydraddoldeb, dinasyddiaeth a diogelwch. Gallant wedyn fynd ymlaen i berthnasu’r rhain â
chyd-destun y gweithle.
Bydd angen i diwtoriaid fod yn greadigol yn eu hagwedd tuag at yr uned hon sy’n seiliedig yn
bennaf ar wybodaeth a dealltwriaeth yn hytrach na sgiliau. Gellir cyflawni dysgu gweithredol o
hyd, fodd bynnag, er enghraifft gyda dysgwyr yn mynd i’r gweithle i gyfweld cyflogwyr a
chyflogedigion neu drwy senarios chwarae rôl. Dylid hefyd annog dadlau a thrafod, yn enwedig
wrth ddiffinio’r termau ac ystyried hawliau a chyfrifoldebau y tu hwnt i’r rhai sydd wedi eu
diffinio gan y gyfraith.
Ar gyfer pob maen prawf asesu, mae’n debyg y bydd trafodaeth grŵp ac ymchwil wedi’i rhannu
yn briodol. Fodd bynnag, dylai dysgwyr gofnodi eu tystiolaeth asesu’n annibynnol.
Asesiad
Er mwyn cyflawni 1.1, rhaid i’r dysgwr allu rhoi o leiaf un rheswm pam mae hawliau’n bwysig
yn y gweithle, ac o leiaf un rheswm pam mae cyfrifoldebau’n bwysig yn y gweithle. Yn ogystal,
rhaid i esboniadau’r dysgwyr ddangos dealltwriaeth glir o’r termau ‘hawliau’ a ‘chyfrifoldebau’.
Ar gyfer 1.2, bydd angen i’r dysgwyr ystyried sut y mae hawliau a chyfrifoldebau’n cael eu
sefydlu a’u gorfodi yn y gwaith. Gellid darparu astudiaeth achos i ddysgwyr sy’n galw arnynt i
nodi sut y gallai rhai agweddau o ddeddfwriaeth gael eu gorfodi. Fel arall, gallai’r dysgwyr
ddewis dwy hawl wahanol ac esbonio sut y maent yn cael eu gorfodi yn y gweithle.
Ar gyfer 2.1 a 2.2, mae disgwyl i’r dysgwyr nodi o leiaf ddwy hawl a dau gyfrifoldeb ar
gyfer pob maes a restrir yn y cynnwys. Mae hawliau cyflogwr yn llawer llai na chyfrifoldebau
cyflogwr; mae’n rhesymol felly y dylai’r dysgwyr ffocysu’n bennaf ar gyfrifoldebau cyflogwyr.
Rhaid iddynt allu esbonio goblygiadau’r hawliau a’r cyfrifoldebau yn hytrach na dim ond eu
rhestru. Felly, er enghraifft, gallai dysgwr sy’n rhestru hawl cyflogai i un wythnos o rybudd am
bob blwyddyn lawn sydd wedi’i gweithio nodi fod hyn yn golygu na all cyflogwr ddiswyddo
aelod o’r gweithlu yn y fan a’r lle dim ond am nad oes eu hangen bellach.
Ar gyfer 3.1, rhaid i’r dysgwyr nodi tri chorff cynrychioliadol allweddol. Rhaid iddyn nhw
wedyn ddisgrifio’r math o gyngor a roddwyd gan bob un o’r dewis gyrff cynrychioliadol.
Undebau llafur, cymdeithasau staff a chyrff fel y CBI neu gymdeithasau masnach fel ffynonellau
gwybodaeth ac arweiniad. Gellir defnyddio astudiaeth achos fel dull asesu ar gyfer y maen
prawf hwn.
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UNED 25: YMCHWILIO HAWLIAU A CHYFRIFOLDEBAU YN Y GWAITH

Adnoddau hanfodol
Bydd ar ddysgwyr angen gafael ar ffynonellau priodol o wybodaeth am hawliau a
chyfrifoldebau yn y gweithle.
Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.acas.org.uk

Gwasanaeth cyflafareddu, cyngor ar iechyd a lles yn
y gwaith

www.advice.org.uk

Cyngor ar Bopeth

www.direct.gov.uk/en/Employment/
Employees/index.htm

Cyngor ar hawliau cyflogaeth

www.direct.gov.uk/en/RightsAnd
Responsibilities/Yourright

Hawliau a chyfrifoldebau cyffredinol yn y gweithle yn
cynnwys hawliau ar gyfer pobl anabl, gofalwyr, pobl
hŷn a phobl ifanc

www.standards.dfes.gov.uk/schemes2/
ks4citizenship/cit10/10q2

Cynlluniau gwaith ar gyfer dinasyddiaeth CA4 –
Uned 10: Hawliau a Chyfrifoldebau ym Myd Gwaith

www.tuc.org.uk

Gwefan wedi ei rhedeg gan y Gyngres Undebau Llafur
gyda thaflenni y gellir eu lawrlwytho am hawliau yn y
gwaith yn cynnwys manylion am isafswm cyflog a
chydraddoldeb cyflogau

www.worksmart.org.uk/rights

Gwefan wedi ei rhedeg gan y TUC gyda gwybodaeth
am hawliau yn y gwaith
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UNED 26: RHEOLI EICH LECHYD YN Y GWAITH

Uned 26:

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

Cod Uned:

J/501/6137

QCF:

BTEC Lefel 2

Gwerth Credydau:

1

Nod yr uned
Yn yr uned hon, bydd y dysgwyr yn canfod beth yw eu cyfrifoldeb wrth gynnal iechyd da yn
y gwaith. Bydd y dysgwyr hefyd yn dysgu pa wasanaethau y gallai’r cyflogwr eu cynnig i’r
cyflogai a ffynonellau cymorth eraill sydd ar gael i sicrhau iechyd da yn y gwaith.

Cyflwyniad yr uned
Nod yr uned hon yw helpu’r dysgwyr i ddeall sut y gallan nhw fod yn allweddol wrth reoli
eu hiechyd eu hunain tra’u bod yn y gwaith. Bydd y dysgwyr yn canfod beth yw eu cyfrifoldeb
wrth gynnal iechyd da yn y gwaith. Byddant yn ystyried pwysigrwydd cymryd egwylion
rheolaidd drwy gydol y dydd, cadw at ddeiet cytbwys a gwisgo dillad addas ar gyfer y swydd.
Mae amrywiaeth o wasanaethau ar gael i gyflogedigion i sicrhau iechyd da. Bydd dysgwyr
yn ymchwilio i’r gwasanaethau hun a’u manteision.

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Deall rôl y cyflogai i gynnal iechyd da
yn y gwaith

1.1 esbonio sut y gall cyflogedigion gadw
iechyd da yn y gweithle

2

Gwybod am y gwasanaethau y gall
cyflogwyr eu darparu i helpu i gynnal
iechyd y gweithlu

2.1 esbonio gwasanaethau all gael eu darparu
gan gyflogwyr i helpu i gynnal iechyd y
gweithlu

3

Gwybod am ffynonellau cymorth i sicrhau 3.1 disgrifio gwahanol ffynonellau cymorth i
iechyd da yn y gwaith
sicrhau iechyd da yn y gwaith
3.2 esbonio’r gwasanaethau sy’n cael eu cynnig
gan wahanol ffynonellau cymorth
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Cynnwys yr uned

1

Deall rôl y cyflogai i gynnal iechyd da yn y gwaith
Rôl cyflogai: deiet ac ymarfer corff priodol: lleihau a reportio risgiau a pheryglon potensial;
gwisgo dillad gwarchod cywir os oes angen; cymryd egwylion rheolaidd, cadw cydbwysedd
rhwng gwaith a bywyd; rheoli afiechyd yn briodol

2

Gwybod am y gwasanaethau y gall cyflogwyr eu darparu i helpu i gynnal iechyd y
gweithlu
Gwasanaethau a ddarperir gan gyflogwyr: cymorth cyntaf; gwyliadwriaeth iechyd ac
archwiliadau meddygol; mynediad i rwydweithiau cefnogi iechyd, ee cyngor ar ddelio gyda
bod yn gaeth i rywbeth, gwasanaethau cynghori; tâl salwch; mentrau iechyd i fod o fudd i
gyflogedigion, ee ymgyrchoedd bwyta’n iach yn ffreutur y gwaith, ymgyrchoedd cadw’n
weithgar, cymhorthdal i staff am aelodaeth o gampfa neu i brynu beic, campfa neu
gyfleusterau hamdden ar y safle, brechiadau ffliw blynyddol am ddim yn y gwaith

3

Gwybod am ffynonellau cymorth i sicrhau iechyd da yn y gwaith
Ffynonellau cymorth: iechyd galwedigaethol y gweithle; undebau llafur; iechyd
galwedigaethol cymunedol; swyddog cymorth cyntaf; Swyddog Iechyd a Diogelwch;
rhwydweithiau cefnogi (yn enwedig i weithwyr hunan-gyflogedig)
Gwasanaethau a gynigir gan ffynonellau cymorth: atal risgiau neu beryglon i iechyd yn y
gweithle; cynghori am straen, caethiwed neu anawsterau personol eraill; cyngor ar hawliau
a chyfrifoldebau yn y gweithle; asesiadau risg; darparu offer cefnogi arbenigol, triniaeth
cymorth cyntaf i ddelio gydag anafiadau neu ddigwyddiadau meddygol yn y gweithle

162

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

UNED 26: RHEOLI EICH LECHYD YN Y GWAITH

Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Mae gan diwtoriaid sy’n cyflwyno’r uned hon y cyfle i ddefnyddio amrywiaeth eang o
dechnegau yn cynnwys cyflwyniadau, seminarau, gweithdai ymarferol, teithiau allanol a
siaradwyr gwadd. Gall adnoddau dysgu ychwanegol gynnwys cyfnodolion, fideos, DVDau,
astudiaethau achos, cyflwyniadau gan ddysgwyr a gwaith grŵp.
Yng nghanlyniad dysgu 1, bydd angen i ddysgwyr archwilio’r rôl y mae’n rhaid iddynt chwarae
wrth gynnal eu hiechyd eu hunain yn y gwaith. Gellir rhoi senarios ymarferol sy’n caniatáu i’r
dysgwyr nodi pa gamau y gallent eu cymryd i sicrhau iechyd da, er enghraifft ‘Sut gall
cyflogedigion gynnal iechyd da pan fydd byg taflu i fyny yn rhemp yn y gweithle?’ Gellid
darparu erthyglau papur newydd neu gylchgronau i ddysgwyr iddynt ganfod pa fath o
sefyllfaoedd iechyd sy’n codi a sut y gellir hybu iechyd da.
Yng nghanlyniad dysgu 2, bydd y dysgwr yn dysgu am y gwasanaethau y gall cyflogwr eu
darparu i hybu iechyd da. Os yn bosibl, gellid gwahodd cyflogwr lleol i siarad am y
gwasanaethau y mae’n eu cynnig. Neu gellid gwneud chwiliad ar y rhyngrwyd o gwmnïau
mawr i ganfod pa wasanaethau maen nhw’n eu cynnig.
Dylid rhoi’r cyfle i ddysgwyr ganfod gwybodaeth ar wahanol ffynonellau cymorth sydd ar gael
iddynt yn y gwaith. Dylent ddeall rôl y gwasanaeth a beth mae’r gwasanaeth yn ei ddarparu.
Byddai’n briodol hefyd ystyried gwasanaethau sydd ar gael i’r gweithiwr hunan-gyflogedig.
Asesiad
Er mwyn cyflawni 1.1, rhaid i’r dysgwyr esbonio sut gall cyflogwyr gynnal iechyd da yn y
gweithle. Bydd rhaid i’r dysgwyr ddarparu gwybodaeth fanwl ar bum gwahanol enghraifft,
er enghraifft mae’r cyflogai’n gyfrifol am gadw at ddeiet iach ac am wneud ymarfer corff
yn rheolaidd. Rhaid hefyd ddarparu enghreifftiau ymarferol o sut y gellir gwneud hyn, er
enghraifft defnyddio’r grisiau yn lle lifft, ac yfed digon o ddŵr trwy gydol y dydd. Gellid
darparu gwahanol fathau o dystiolaeth ar gyfer hyn, er enghraifft gallai’r dysgwyr gasglu’r
wybodaeth a’i chyflwyno i’r grŵp neu gallant baratoi erthygl ar gyfer llythyr newyddion
mewnol i gydweithwyr. Os dewisir y dull asesu hwn, dylai’r dysgwyr ddefnyddio iaith,
fformatio a strwythur sy’n briodol ar gyfer y gynulleidfa fwriadedig.
Ar gyfer 2.1 rhaid i’r dysgwyr esbonio dau wasanaeth gwahanol y mae cyflogwr yn eu darparu
i hybu gweithio iach. Gellir darparu’r dystiolaeth ar ffurf llythyr i gyflogedigion yn enwi’r
gwasanaeth sydd ar gael ac yn esbonio beth yw’r gwasanaeth. Gellir defnyddio dulliau amgen
o roi tystiolaeth am y dysgu.
Mae 3.1 a 3.2 yn gofyn i’r dysgwyr ddisgrifio gwahanol ffynonellau o gymorth i sicrhau
gweithio iach ac i esbonio’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu. Dylid disgrifio tair ffynhonnell
wahanol a dylid rhoi esboniad o’r gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer pob un ffynhonnell.
Gallai’r dysgwr gynhyrchu taflen neu boster i fod yn dystiolaeth o hyn. Fel arall, gallant
gymryd rhan mewn trafodaeth sy’n amlygu ffynonellau o gymorth i sicrhau gweithio iach,
gyda’r tiwtor yn recordio’r disgrifiadau a’r esboniadau gofynnol a roddir gan y dysgwr.
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UNED 26: RHEOLI EICH LECHYD YN Y GWAITH

Adnoddau hanfodol
Bydd angen i ddysgwyr allu gael gafael ar ffynonellau priodol o wybodaeth am gynnal iechyd
da yn y gwaith.
Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.direct.gov.uk/en/Employment/
Employees/HealthandSafetyAtWork

Cyngor ar iechyd a diogelwch yn y gwaith

www.workingforhealth.gov.uk

Gwefan yn cael ei rhedeg gan y llywodraeth yn
ffocysu ar wella iechyd a lles pobl o oedran gwaith

www.worksmart.org.uk/index.php

Gwefan wedi ei rhedeg gan y TUC gyda gwybodaeth
am hawliau yn y gwaith
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UNED 27: PARATOI AR GYFER LLEOLIAD GWAITH

Uned 27:

Paratoi ar gyfer Lleoliad Gwaith

Cod Uned:

T/501/6148

QCF:

BTEC Lefel 2

Gwerth Credydau:

1

Nod yr uned
Bydd yr uned hon yn helpu’r dysgwr i ddysgu am y cwmni neu’r sefydliad lle maen nhw’n
mynd i fod yn gweithio, cyn cychwyn ar eu lleoliad. Bydd y dysgwyr yn canfod sut i osod
amcanion sy’n cwrdd â disgwyliadau eu cyflogwr.

Cyflwyniad yr uned
Bydd mynychu lleoliad gwaith yn rhoi i’r dysgwr y cyfle i brofi lleoliad gwaith. Byddant yn
dysgu am rolau a chyfrifoldebau cyflogedigion unigol, mathau penodol o yrfaoedd a sgiliau
cyffredinol y gweithle. Fodd bynnag, os nad yw’r dysgwyr wedi paratoi ar gyfer lleoliad gwaith
a heb wybod beth maen nhw’n disgwyl ei ddysgu, yna efallai na fydd y profiad gwerthfawr hwn
yn cyrraedd ei lawn botensial.
Bydd hyn yn helpu’r dysgwyr i ddysgu, cyn cychwyn ar eu lleoliad, am y cwmni neu’r sefydliad lle
maen nhw’n mynd i fod yn gweithio. Bydd hefyd yn codi eu hymwybyddiaeth o’r sgiliau a’r
wybodaeth sydd ganddyn nhw’n barod ac y gallent eu defnyddio yn ystod y lleoliad gwaith. Bydd y
dysgwyr yn dysgu sut i osod amcanion sy’n cwrdd â disgwyliadau eu cyflogwr. Bydd y sgiliau hyn
i gyd yn hanfodol pan fydd dysgwyr yn cychwyn ar y broses o chwilio am waith.
Er bod y term ‘cwmni neu sefydliad’ wedi cael ei ddefnyddio drwy gydol yr uned hon, gall
gyfeirio at unrhyw fath o leoliad gwaith y gall y dysgwr fod yn paratoi ar ei gyfer.
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Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Deall y cwmni neu’r sefydliad lle maen
nhw’n bwriadu gwneud y lleoliad gwaith

1.1 esbonio gwybodaeth allweddol am y cwmni
neu’r sefydliad sy’n darparu’r lleoliad
gwaith ac o ble y cafwyd yr wybodaeth hon

2

Deall gwybodaeth sydd eu hangen arnynt
cyn cychwyn y lleoliad gwaith

2.1 esbonio telerau ac amodau’r lleoliad gwaith

Deall beth mae’r cwmni neu’r sefydliad
yn ei ddisgwyl gan y dysgwr yn ystod y
lleoliad gwaith

3.1 esbonio pam mae gwerthoedd y gweithle’n
bwysig o ran llwyddiant y lleoliad gwaith

3

2.2 esbonio’r tasgau y byddai angen iddyn nhw
eu gwneud fel rhan o’r lleoliad gwaith

3.2 disgrifio’r gofynion o ran cyflwyniad
personol sy’n briodol i’r lleoliad
3.3 esbonio sut y gallen nhw ddelio’n effeithiol
gyda sefyllfaoedd o straen emosiynol,
anhawster neu ddryswch yn ystod y lleoliad
gwaith

4
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Gallu gosod amcanion ar gyfer y lleoliad
gwaith yn cynnwys datblygu sgiliau

4.1 gosod amcanion penodol, realistig ar gyfer
y lleoliad gwaith, yn cynnwys nod sy’n
ymwneud â datblygu sgiliau
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Cynnwys yr uned

1

Deall y cwmni neu’r sefydliad lle maen nhw’n bwriadu gwneud y lleoliad gwaith
Gwybodaeth am y cwmni/y sefydliad: math o gwmni neu sefydliad; perchenogaeth ee
cyhoeddus neu breifat; swyddogaeth, ee darpariaeth gwasanaethau, adwerthu, adeiladu,
logisteg, gweinyddol; lleoliad; maint, ee bach, nifer y cyflogedigion, nifer o adrannau,
sefydliad rhyngwladol, cenedlaethol neu leol; cwsmeriaid mewnol ac allanol
Ffynonellau gwybodaeth: ee taflenni neu lyfrynnau’r cwmni, gwefan y cwmni neu’r
sefydliad, erthyglau papur newydd, cylchgronau neu ryngrwyd am y cwmni neu’r sefydliad,
Connexions, Canolfan Byd Gwaith, dysgwyr sydd wedi bod ar leoliad gwaith yn flaenorol
yn yr un cwmni neu sefydliad, staff o’r cwmni neu’r sefydliad, sgwrs neu ohebiaeth gyda’r
cwmni neu’r sefydliad sy’n darparu’r lleoliad gwaith

2

Deall gwybodaeth sydd eu hangen arnynt cyn cychwyn y lleoliad gwaith
Telerau ac amodau gwaith: oriau gwaith; gweithdrefnau absenoldeb; cod gwisg; rheolwr
llinell neu oruchwyliwr; cyfrifoldebau iechyd a diogelwch, ee gweithdrefnau gwagio’r
adeilad, gweithdrefnau cymorth cyntaf, adrodd am beryglon; cyfleusterau lluniaeth; ceisio
cyngor sy’n ymwneud â gwaith a/neu berthnasoedd gyda chydweithwyr
Tasgau: tasgau dyddiol disgwyliedig ee agor post, cymryd negeseuon, darllen e-byst,
gwirio offer at bwrpas iechyd a diogelwch, gosod offer, cysylltu gyda’r rheolwr llinell;
gwaith prosiect

3

Deall beth mae’r cwmni neu’r sefydliad yn ei ddisgwyl gan y dysgwr yn ystod y
lleoliad gwaith
Gwerthoedd y gweithle: diffiniad o werthoedd, ee cysyniadau a syniadau sy’n arwain
at fodlonrwydd yn y gweithle; gwahanol fathau o werthoedd, ee gosod gwasanaeth
cwsmeriaid yn greiddiol i’r busnes, cynhyrchu nwyddau o ansawdd da, dathlu amrywiaeth,
hyrwyddo parch tuag at y naill a’r llall, annog creadigedd, cydnabod a gwobrwyo
cyflawniad a gwaith da
Pwysigrwydd gwerthoedd y gweithle mewn lleoliad gwaith: helpu dysgwyr i ddeall beth
mae cyflogwr yn ei ddisgwyl ganddyn nhw ac yn helpu i gwrdd â’r disgwyliadau hynny,
ee sut i drin staff eraill a chwsmeriaid yn briodol, sut i wneud swydd i safon uchel, sut i
flaenoriaethu tasgau dyddiol, sut i wneud penderfyniadau
Cyflwyniad personol: dillad addas ar gyfer rôl y swydd; glendid personol; agweddau ac
ymddygiadau; iaith y corff
Delio’n effeithiol gyda sefyllfaoedd o straen emosiynol, anhawster neu ddryswch: defnyddio
ffynonellau priodol o gefnogaeth ac arweiniad mewn sefyllfaoedd o straen emosiynol ee
siarad gyda goruchwyliwr y lleoliad gwaith os bydd anawsterau wrth ddod ymlaen gyda
chydweithiwr arall, gofyn cwestiynau neu geisio eglurhad os yw cyfarwyddiadau neu
negeseuon yn aneglur neu’n ddryslyd, gofyn am help neu arweiniad gan bobl eraill os yw
tasg yn anodd neu’n aneglur, edrych ar ganllawiau defnyddwyr neu ofyn am hyfforddiant
ychwanegol a chymorth os yw’n nerfus am ddefnyddio darn newydd o offer
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4

Gallu gosod amcanion ar gyfer y lleoliad gwaith yn cynnwys datblygu sgiliau
Gosod amcanion ar gyfer y lleoliad gwaith: gwahanol fathau o amcanion, ee amcanion
personol, amcanion perthynol i waith, datblygu sgiliau; dylai amcanion ar gyfer y lleoliad
gwaith fod yn unol â disgwyliadau’r cyflogwr ar gyfer y lleoliad gwaith; gosod amcan sy’n
defnyddio sgil neu wybodaeth sydd gan y dysgwr yn barod neu sgiliau a gwybodaeth y
byddai’r dysgwr yn hoffi eu caffael
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Er y bydd pob dysgwr yn mynychu lleoliad gwaith gwahanol, bydd yr egwyddorion y tu cefn i
baratoi ar gyfer y lleoliad gwaith yr un fath. Cyn dechrau dysgu am eu lleoliad gwaith, gellid
annog dysgwyr i drafod pa wybodaeth y mae angen iddynt ei gwybod am y sefydliad lle maen
nhw’n mynd i fod yn gweithio. Gallai’r dysgwyr lunio rhestr wirio i helpu i gyfeirio eu
hymchwil. Gallai dysgwyr gasglu gwybodaeth ar agweddau megis swyddogaeth y sefydliad,
ei strwythur (os yn berthnasol) a mathau o gwsmeriaid. Gellir hefyd gasglu gwybodaeth o’r
rhyngrwyd a thrwy ymweliadau i’r swyddfa gyrfaoedd i ddysgu mwy am y sefydliad sy’n
darparu’r lleoliad gwaith.
Er mwyn helpu’r dysgwyr i ddeall cysyniad ‘telerau ac amodau’ gwaith, gallent wneud
cymhariaeth rhwng y gwahanol delerau ac amodau gwaith i nodi’r elfennau cyffredin. Er y
bydd rhai elfennau nad ydynt yn berthnasol i leoliad gwaith (ee hawl i wyliau blynyddol) dylai
dysgwyr allu nodi’r telerau a’r amodau hynny sy’n berthnasol, er enghraifft cod gwisg, hysbysu
am absenoldeb, oriau gwaith.
Dylai dysgwyr gael gafael ar fanylion perthnasol y prif dasgau sy’n ymwneud â rôl y swydd
neu’r prif feysydd dysgu yn y cwmni neu’r sefydliad. Gellid gwneud hyn o daflenni neu
lyfrynnau marchnata’r sefydliad, ymweliadau â’r swyddfa gyrfaoedd a/neu drafodaethau dan
arweiniad tiwtor. Yn ddelfrydol, bydd dysgwyr yn cael cyfweliad gyda’r cyflogwr cyn cychwyn
ar y lleoliad gwaith. Byddai hyn yn rhoi cyfle iddyn nhw ddysgu am y tasgau y bydd disgwyl
iddyn nhw eu gwneud. Fel arall, gellid gofyn i ddysgwyr sydd eisoes wedi gwneud lleoliad
gwaith tebyg neu’r un lleoliad gwaith i siarad gyda dysgwyr mewn grwpiau bach.
Byddai’n ddefnyddiol i diwtoriaid bwysleisio pwysigrwydd gwerthoedd a rheolau’r gweithle a’r
sgiliau neu’r nodweddion posibl sy’n angenrheidiol i fodloni gofynion y gweithle. Er mwyn
helpu dysgwyr i ddeall cysyniad ‘gwerthoedd y gweithle’, gallen nhw feddwl am eu gwerthoedd eu
hunain, er enghraifft gonestrwydd, bod yn ddibynadwy, parch tuag at eraill. Gellid wedyn
gyfieithu hyn i sefyllfa’r gweithle a sut y mae’n ymwneud â gweithio o ddydd i ddydd ac yn
gwella siawns o gael profiad llwyddiannus yn y lleoliad gwaith.
Gellid gwahodd cyflogwyr fel siaradwyr gwadd i drafod disgwyliadau dysgwyr yn ystod y
lleoliad gwaith. Mae’n bwysig bod dysgwyr yn cael y cyfle i drafod y nodweddion a’r
disgwyliadau hyn er mwyn iddyn nhw allu nodi amrywiaeth o sgiliau ac amcanion posibl i
anelu tuag atynt. Dylid cysylltu’r rhain â gofynion eu cwrs neu eu syniadau gyrfa, er mwyn
eu helpu i gael y profiad gorau o’u hamser ar y lleoliad gwaith.
Efallai y bydd dysgwyr sy’n mynd i leoliad gwaith yn teimlo’n nerfus ac yn bryderus y byddan
nhw’n ymddangos yn analluog neu na fyddant yn gallu gwneud y pethau y maen nhw’n cael
cyfarwyddyd i’w gwneud. Byddai’n fuddiol felly i baratoi dysgwyr i ddelio’n effeithiol gydag
unrhyw deimladau potensial o straen neu ddryswch. Er enghraifft, gellid defnyddio trafodaeth
grŵp neu weithgaredd chwarae rôl i archwilio gwahanol fathau o sefyllfaoedd straenus, dryslyd
neu anodd mewn lleoliad gwaith; gallai hefyd helpu dysgwyr i ddatblygu sgil a hyder yn gofyn
cwestiynau priodol neu yn gofyn i bobl eraill am gymorth ac arweiniad. Fel arall, gallai
dysgwyr wylio clip teledu neu ffilm sy’n dangos sefyllfa straenus neu ddryslyd yn y gweithle
ac yna gynnal trafodaeth grŵp am beth allai gael ei wneud i ddatrys y straen, yr anhawster neu’r
dryswch yn y senario gweithle hwnnw. Gallai hyn helpu i fynd i’r afael ag ofnau a phryderon
dysgwyr am drafod y sefyllfaoedd ansicr neu anodd y gallent ddod ar eu traws.
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Gall dysgwyr drafod amcanion lleoliad gwaith posibl mewn sefyllfaoedd grŵp a/neu yn unigol
gyda thiwtor neu gynghorwyr gyrfaoedd, ond dylid eu hannog i lunio eu cynllun gweithredu
terfynol eu hunain, gan nodi amcanion personol a chyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau neu
wybodaeth o’r lleoliad. Bydd angen treulio amser yn helpu dysgwyr i gynhyrchu amcanion
perthnasol a realistig sy’n berthnasol i’w sefyllfa.
Asesiad
Er mwyn cyflawni 1.1, rhaid i’r dysgwyr allu esbonio gwybodaeth allweddol am eu lleoliad
gwaith arfaethedig ac o ble y daeth yr wybodaeth hon. Mae angen i’r esboniad ddarparu
gwybodaeth am fath, maint a phwrpas y sefydliad, strwythur y sefydliad a’i gwsmeriaid mewnol
ac allanol (os yn berthnasol).
Mae 2.1 yn galw ar y dysgwyr i ddarparu esboniad o’r telerau a’r amodau gwaith sy’n
berthnasol i’r lleoliad gwaith. Gallai gwybodaeth gynnwys manylion megis oriau gwaith,
cod gwisg, nifer o ddyddiau y byddant yn mynd i’r lleoliad gwaith, egwylion, gweithdrefnau
absenoldeb.
Mae 2.2 yn galw ar y dysgwyr i ddarparu esboniad o’r tasgau y maen nhw’n debyg o’u gwneud
yn ystod y lleoliad gwaith. Dylai’r esboniad ddarparu gwybodaeth fanwl ar gyfer pob tasg yn
hytrach na bod yn rhestr yn unig. Gallai’r manylion gynnwys gwybodaeth ar y gweithdrefnau
i’w dilyn, materion iechyd a diogelwch, prosesau gwirio ansawdd, er enghraifft gwirio fod
gwaith wedi cael ei gwblhau i safon foddhaol gan y rheolwr llinell, graddfeydd amser (os
yn bosibl).
Er mwyn cyflawni 3.1, rhaid i’r dysgwr allu esbonio pwysigrwydd o leiaf ddau o werthoedd
y gweithle a pham maen nhw’n bwysig i brofiad lleoliad gwaith. Dylai rhan o’r esboniad hwn
ddangos dealltwriaeth y dysgwyr o beth yw gwerthoedd y gweithle.
Gellid cynnwys tystiolaeth o ddeall 3.2 fel rhan o 3.1. Rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio o leiaf ddau
beth sy’n ofynion cyflwyniad personol ar gyfer y lleoliad gwaith sydd ar ddod.
Ar gyfer 3.3 mae angen i’r dysgwyr ddarparu dwy enghraifft o sefyllfaoedd yn y gweithle lle y
gallen nhw ddod ar draws straen, anhawster neu ddryswch. Ar gyfer pob enghraifft, rhaid i’r
dysgwyr esbonio o leiaf un weithred gadarnhaol y gallen nhw eu cymryd i helpu i ddatrys y
straen, yr anhawster neu’r dryswch. Rhaid i esboniad y dysgwyr o’r camau cadarnhaol fod yn
briodol ac yn berthnasol i natur y sefyllfa straenus, anodd neu ddryslyd y maen nhw wedi ei rhoi
fel enghraifft.
Ar gyfer 4.1, rhaid i’r dysgwyr allu dangos eu gallu i osod amcanion penodol a realistig ar gyfer
y lleoliad gwaith. Mae angen i’r dysgwyr ddarparu pedwar amcan, a rhaid i un ohonyn nhw fod
yn berthnasol i ddatblygu sgiliau. Gall y sgìl sy’n ymwneud â datblygu sgiliau berthyn i sgìl
sy’n bodoli y byddai’r dysgwyr yn hoffi ei ddefnyddio yn ystod y lleoliad gwaith, neu sgìl
newydd y byddai’r dysgwyr yn hoffi ei gaffael yn ystod y lleoliad gwaith.
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Adnoddau hanfodol
Er mwyn gwneud yr uned hon yn berthnasol, rhaid i’r dysgwr fod yn barod i fynd ar leoliad
gwaith addas. Rhaid i gyflogwyr hefyd fod wedi paratoi ar gyfer y lleoliad gwaith a chefnogi’r
dysgwr i gasglu’r wybodaeth berthnasol.
Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.projectsmart.co.uk/smart-goals.html

Adnodd rheoli prosiect yn rhoi cyngor ar osod
amcanion CAMPUS

www.need2know.co.uk

Cyngor ar brofiad gwaith

www.trident-edexcel.co.uk

Gwasanaeth Edexcel i helpu dysgwyr i ennill
profiad gwaith

www.work-experience.org

Cyngor Cenedlaethol Profiad Gwaith
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Uned 28:

Dysgu o Leoliad Gwaith

Cod Uned:

L/501/6186

QCF:

BTEC Lefel 2

Gwerth Credydau:

2

Nod yr uned
Mae’r uned hon yn defnyddio’r dystiolaeth a gasglwyd mewn lleoliad gwaith i fyfyrio ar beth
sydd wedi cael ei ddysgu ac ar sut i ddefnyddio’r dysgu hwnnw ar gyfer gosod amcanion,
cynlluniau gyrfa a datblygiad yn y dyfodol.

Cyflwyniad yr uned
Gall lleoliad gwaith fod yn brofiad gwerthfawr i bob dysgwr. Gall ei helpu i ddatblygu sgiliau
newydd a chynyddu eu gwybodaeth o faes galwedigaethol. Fodd bynnag, er mwyn gwneud hyn,
rhaid i’r dysgwyr allu myfyrio ar yr hyn y maen nhw wedi’i ddysgu a defnyddio hynny ar gyfer
datblygiad yn y dyfodol a gosod amcanion. Er bod yr uned hon wedi ei dylunio i gael ei
defnyddio ar ôl i ddysgwyr gael profiad o leoliad gwaith, bydd angen iddynt fod wedi casglu
tystiolaeth yn ystod eu lleoliad gwaith y gallant ei defnyddio wrth wneud gofynion yr uned.

Canlyniadau dysgu a meini prawf asesu
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei chyflwyno
i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r uned. Y meini prawf
asesu sy’n pennu’r safon ofynnol er mwyn cyflawni’r uned.
Pan gwblheir yr uned hon dylai dysgwyr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gallu cyflwyno tystiolaeth o ddysgu a
1.1 dangos tystiolaeth sy’n esbonio’r dysgu a
enillwyd o dasgau a wnaethpwyd yn ystod
gasglwyd o dasgau gafodd eu gwneud yn
y lleoliad gwaith
ystod y lleoliad gwaith

2

Deall pa sgiliau gafodd eu defnyddio neu
eu hennill yn ystod y lleoliad gwaith

2.1 esbonio sut y bu iddyn nhw ddefnyddio eu
cryfderau neu eu sgiliau yn ystod y lleoliad
gwaith a lle y bu iddyn nhw brofi heriau

3

Deall agweddau o’r lleoliad gwaith allai
fod wedi cael eu gwella

3.1 esbonio unrhyw agwedd o’r profiad lleoliad
gwaith allai fod wedi cael ei wella a sut y
gellid bod wedi ei wella

4

Gallu defnyddio’r dysgu o’r lleoliad
gwaith i osod amcanion cysylltiedig â
gyrfa

4.1 disgrifio sut y gallai’r profiad lleoliad
gwaith eu helpu wrth wneud dewisiadau
am yrfa yn y dyfodol
4.2 gosod amcanion tymor byr a thymor hir sy’n
adeiladu ar eu dysgu o’r lleoliad gwaith
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Cynnwys yr uned

1

Gallu cyflwyno tystiolaeth o ddysgu a enillwyd o dasgau a wnaethpwyd yn ystod y
lleoliad gwaith
Tystiolaeth o’r tasgau a wnaethpwyd: geirda cyflogwr, adroddiad tiwtor, disgrifiad o’r
tasgau a wnaethpwyd, cofnod fideo, adroddiadau, cofnodion cyfarfodydd a fynychwyd
Cyflwyno tystiolaeth: dulliau, ee portffolio, CD, fideo, mewn llawysgrifen, electronig, ar
brosesydd geiriau; cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig; cyflwyniadau ffurfiol ac anffurfiol
Esbonio dysgu a gafwyd yn sgil tasgau gafodd eu gwneud: beth gafodd ei ddysgu o dasgau
penodol lleoliad gwaith, pryd cafodd hyn ei ddysgu, sut cafodd ei ddysgu, sut y gellir
dangos tystiolaeth ohono

2

Deall pa sgiliau gafodd eu defnyddio neu eu hennill yn ystod y lleoliad gwaith
Cryfderau a sgiliau: sgiliau personol, ee hunanreoli, gwaith tîm, ymwybyddiaeth busnes a
chwsmeriaid, cyfathrebu; gwybodaeth a phrofiad blaenorol, ee hobïau, diddordebau, profiad
gwaith blaenorol, gwybodaeth a gafwyd mewn pynciau ysgol neu goleg; nodweddion
personol, ee brwdfrydedd, amynedd, hyder, cywreinrwydd
Heriau: dysgu sgiliau newydd, cofio gwybodaeth, sefydlu perthynas gyda phobl eraill,
blaenoriaethu tasgau, gofyn i bobl eraill am help

3

Deall agweddau o’r lleoliad gwaith allai fod wedi cael eu gwella
Agweddau allai fod wedi eu gwella: ee dysgu ychwanegol neu brofiad o dasg benodol,
ymarfer rhai sgiliau cyn gwneud y lleoliad gwaith, cyfathrebu’n fwy effeithiol gyda
goruchwyliwr, rheoli amser yn fwy effeithiol

4

Gallu defnyddio’r dysgu o’r lleoliad gwaith i osod amcanion cysylltiedig â gyrfa
Gwneud dewisiadau am yrfa yn y dyfodol o ganlyniad i leoliad gwaith: ee gwybodaeth am
faes galwedigaethol newydd neu faes o ddiddordeb, cadarnhau a ydyn nhw am weithio neu
beidio mewn sector neu ddiwydiant penodol, ymwybyddiaeth o sgiliau personol,
ymwybyddiaeth o gryfderau a gwendidau, dymuniad i ganfod rhagor o wybodaeth am yrfa,
diwydiant neu sefydliad penodol
Gosod amcanion: Amcanion CAMPUS; datblygu sgiliau a gwybodaeth, ee astudiaeth
bellach, ymchwilio opsiynau gyrfa neu feysydd gwaith penodol; cyfleoedd neu amcanion
cyflogaeth, ee gwneud cais am gyflogaeth amser llawn, chwilio am waith gwirfoddol mewn
maes penodol
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Er mwyn cyflawni’r uned hon, rhaid i’r dysgwr fod wedi cael profiad o leoliad gwaith. Nid yw
faint o amser a dreulir yn y lleoliad gwaith wedi’i ddiffinio, ond rhaid rhoi digon o amser i’r
dysgwyr gyflawni’r meini prawf asesu.
Bydd disgwyl i’r dysgwyr fod wedi casglu tystiolaeth am y tasgau neu’r gweithgareddau y
maent wedi bod yn rhan ohonynt yn ystod eu lleoliad gwaith. Byddant wedyn yn gallu
defnyddio’r dystiolaeth a gasglwyd o’r lleoliad gwaith i arddangos cymhwyster ar gyfer pob
maen prawf asesu. Mae disgwyl hefyd i ddysgwyr fod wedi casglu tystiolaeth gan ddangos
sgiliau neu wybodaeth newydd y maen nhw wedi eu cael o ganlyniad i dasgau neu
weithgareddau amrywiol yn y lleoliad gwaith. Byddai’n gymorth felly i diwtoriaid annog
dysgwyr feddwl am sut y gallan nhw ddangos eu bod wedi ennill sgiliau neu wybodaeth
newydd o’r tasgau a’r gweithgareddau.
Cyn cychwyn ar y lleoliad gwaith, gellir defnyddio trafodaeth grŵp i nodi gwahanol ffurfiau ar
dystiolaeth Gallai hyn gynnwys adroddiadau gan y cyflogwr neu’r tiwtor, tystiolaeth o’r gwaith
a wnaethpwyd, disgrifiadau o dasgau neu weithgareddau gafodd eu gwneud – o bosib ar ffurf
dyddiadur neu gofnodion o gyfarfodydd y bu’r dysgwr ynddynt neu a hwylusodd). Yn hyn o
beth, rhaid i’r dysgwyr gadw at bolisi’r cwmni ar gyfrinachedd ac ar eiddo deallusol.
Dylid trafod gwahanol ddulliau o gadw cofnodion. Gellid dangos enghreifftiau o waith dysgwyr
blaenorol. Gellir defnyddio dulliau cadw cofnodion ar bapur a/neu electronig.
Mae canlyniad dysgu 2 yn ffocysu ar sgiliau, cryfderau a’r heriau sy’n cael eu hwynebu gan y
dysgwyr. Dylai’r sgiliau a drafodir fod yn seiliedig ar gymwyseddau cyflogadwyedd y CBI
sydd i’w gweld yn eu hadroddiad ‘Time Well Spent’ sydd ar gael ar wefan y CBI: www.cbi.org.uk.
Mae’r sgiliau sydd eu hangen am gyflogadwyedd yn cynnwys hunanreoli, gweithio mewn tîm,
ymwybyddiaeth busnes a chwsmeriaid, datrys problemau, cyfathrebu, sgiliau rhif a TGCh.
Byddai’n briodol treulio amser yn trafod ystyr y sgiliau hyn a sut y maen nhw’n berthnasol i i
ddysgwyr unigol. Gellid datblygu rhestrau gwirio fydd yn caniatáu i’r dysgwyr ddisgrifio pryd
y bu iddynt ddangos eu sgiliau yn ystod eu lleoliad gwaith. Gellid hefyd defnyddio rhestrau
gwirio i ddisgrifio’r agweddau hynny o’r profiad lleoliad gwaith y gellid bod wedi eu gwella,
a sut y gellid bod wedi eu gwella.
Mae hefyd angen i’r dysgwr ystyried eu cryfderau yn seiliedig ar eu sgiliau personol, eu
gwybodaeth a’u profiad. Gellir defnyddio trafodaethau un i un neu drafodaethau grwpiau bach
i ganfod beth yw cryfderau dysgwyr. Fel arall, gall y dysgwyr ofyn i’w cyflogwr eu helpu i
adnabod eu cryfderau.
Gellid defnyddio trafodaethau grwpiau bach i helpu’r dysgwyr i nodi heriau’r lleoliad gwaith.
Gellir defnyddio taflenni cofnodi i ganiatáu i’r dysgwyr adnabod yr heriau ac yna nodi sut y bu
iddynt eu gorchfygu.
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Er mwyn cyflawni canlyniad dysgu 3, bydd angen i’r dysgwyr wybod a deall beth yw amcanion
CAMPUS. Defnyddir y dull hwn o osod targedau’n aml fel rhan o brosesau adolygu datblygiad
perfformiad ac mae’n bwysig i ddysgwyr ddeall sut i osod amcanion o’r fath. Mae gan yr
acronym nifer o amrywiadau, yn Gymraeg:
C

– cyraeddadwy, yn cymell, y cytunwyd arno

A

– amserol, arwyddocaol, yn arwain at weithredu

M – mesuradwy, modd ei ehangu, modd ei ddeall, meddylgar
P

– penodol, pendant, perthnasol

U

– uchelgeisiol, unedig, unfrydol

S

– synhwyrol

Mae gwefan ddefnyddiol ar gyfer gwybodaeth fanylach ar SMART, sef
www.projectsmart.co.uk/smart-goals.html.
Asesiad
Er mwyn cyflawni 1.1, rhaid i’r dysgwyr gyflwyno tystiolaeth o dasgau gafodd eu gwneud yn y
lleoliad gwaith a beth gafodd ei ddysgu o’r tasgau hynny. Gellir defnyddio’r dystiolaeth wedyn
fel sail ar gyfer y meini prawf asesu sydd ar ôl. Rhaid i’r dystiolaeth a gyflwynir ddangos fod y
dysgwyr wedi dysgu rhywbeth newydd, hy sgiliau neu wybodaeth. Mae angen i’r dysgwyr
berthnasu datblygiad y sgil neu’r wybodaeth i’w profiadau penodol a’u tasgau gwaith a
gwblhawyd. Nid yw’n ddigon i’r dysgwyr ysgrifennu disgrifiad yn unig o weithgaredd neu dasg
gafodd ei gwneud. Rhaid iddynt hefyd allu esbonio sut y maent wedi darparu tystiolaeth eu bod
wedi dysgu rhywbeth newydd, er enghraifft rhestr wirio wedi’i llenwi gan oruchwyliwr y
lleoliad gwaith, datganiad tyst, arddangosiad ymarferol o sgìl newydd.
Ar gyfer 2.1, rhaid i’r dysgwyr esbonio sut y bu iddynt ddefnyddio eu cryfderau neu eu sgiliau a
lle y bu iddynt brofi heriau. (Gallai’r rhain fod y cryfderau neu’r sgiliau oedd gan y dysgwyr
cyn y lleoliad gwaith neu rai y bu iddynt eu caffael yn ystod y lleoliad gwaith.) Gellid
trawsgyfeirio hyn i’r dystiolaeth a ddarparwyd ar gyfer P1 neu gellid darparu esboniad ar wahân
sy’n amlygu amrywiaeth o gryfderau a heriau.
Mae 3.1 yn galw ar y dysgwyr i roi esboniad o beth allai gael ei wella a sut y gellid ei wella.
Gellid trawsgyfeirio hwn at y dystiolaeth a roddwyd yn 1.1. Fel arall, gellid darparu darn o
waith ar wahân sy’n fwy generig.
Yn 4.1 mae angen i’r dysgwyr wneud penderfyniadau barn ar werth syml ar sut y mae eu
lleoliad gwaith wedi eu helpu wrth ddylunio eu dewisiadau gyrfa. Rhaid i’r dysgwyr wneud o
leiaf un awgrym ynghylch sut y mae profiad y lleoliad gwaith wedi dylanwadu ar eu meddwl
am y dyfodol. Does dim rhaid i’r awgrym fod yn hir nac yn gymhleth.
Wrth gyflawni 4.2, rhaid i’r dysgwyr allu gosod a chynhyrchu tystiolaeth briodol o ddau amcan
CAMPUS tymor byr a dau o rai tymor hir o ganlyniad i’r hyn y maen nhw wedi’i ddysgu o’u
lleoliad gwaith. Gall y dull a ddefnyddir i ddangos tystiolaeth o amcanion y dysgwyr fod ar
ffurf cofnod, cyflwyniad, poster, datganiad ysgrifenedig gan y dysgwr (gyda nodiadau cefnogi
gan y tiwtor) neu fformat priodol arall.
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UNED 28: DYSGU O LEOLIAD GWAITH

Adnoddau hanfodol
Bydd angen i ddysgwyr fod wedi gwneud cyfnod o brofiad gwaith.
Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning

Cyngor ar addysg a dysgu yn cynnwys
opsiynau ar gyfer y grŵp oedran 14-19 a dysgu
oedolion

www.connexions-direct.com

Cyngor i’r grŵp oedran 13-19
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Gwybodaeth bellach
Am ragor o wybodaeth ffoniwch Gwasanaeth Cwsmeriaid ar 0844 576 0026 (mae’n bosib y
bydd galwadau’n cael eu recordio ar gyfer hyfforddiant) neu ewch i’n gwefan
(www.edexcel.com).

Cyhoeddiadau defnyddiol
Mae copïau ychwanegol o’r ddogfen hon a chyhoeddiadau perthynol ar gael gan:
Edexcel Publications
Adamsway
Mansfield
Nottinghamshire NG18 4FN
Rhif ffôn: 01623 467 467
Ffacs:
01623 450 481
E-bost:
publications@linney.com
Mae gwybodaeth a chyhoeddiadau perthynol yn cynnwys:
•

Guidance for Centres Offering Edexcel/BTEC QCF Accredited Programmes (Edexcel, yn
cael ei ddosbarthu i ganolfannau bob blwyddyn)

•

Cyhoeddiadau Sgiliau Gweithredol – manylebau, deunyddiau cefnogi tiwtoriaid a phapurau
arholiad

•

Regulatory Arrangements for the Qualification and Credit Framework (Ofqual, Awst 2008)

•

catalog cyfredol cyhoeddiadau Edexcel a’r catalog diweddariadau.

Mae cyhoeddiadau Edexcel ar y System Sicrhau Ansawdd a dilysu mewnol ac allanol y
rhaglenni galwedigaethol i’w cael ar wefan Edexcel ac yng nghatalog cyhoeddiadau Edexcel.
DS: Mae pris ar y rhan fwyaf o’n cyhoeddiadau. Codir tâl hefyd am bostio a phecynnu. Cofiwch
wirio’r gost pan fyddwch yn archebu.

Sut i gael gafael ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol
The Council for Administration
6 Graphite Square
Vauxhall Walk
Llundain SE11 5EE
Rhif ffôn: 020 7091 9620
Ebost:
info@cfa.uk.com
Gwefan: www.cfa.uk.com
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Datblygiad proffesiynol a hyfforddiant
Mae Edexcel yn cefnogi cwsmeriaid y DU a rhai rhyngwladol gyda hyfforddiant sy’n
berthnasol i gymwysterau BTEC. Mae’r gefnogaeth hon ar gael trwy ddewis o opsiynau
hyfforddi a gynigir yn ein cyfeirlyfr hyfforddiant cyhoeddedig neu trwy hyfforddiant
wedi’i deilwra yn eich canolfan.
Mae’r gefnogaeth a gynigiwn yn ffocysu ar amrywiaeth o faterion gan gynnwys:
•

cynllunio i gyflwyno rhaglen newydd

•

cynllunio i asesu a graddio

•

datblygu aseiniadau effeithiol

•

adeiladu eich tîm a sgiliau gwaith tîm

•

datblygu dulliau addysgu a dysgu wedi’u canoli ar y myfyriwr

•

adeiladu Sgiliau Gweithredol i’ch rhaglen

•

mewnadeiladu systemau sicrhau ansawdd effeithiol ac effeithlon.

Gellir gweld y rhaglen genedlaethol o hyfforddiant a gynigiwn ar ein gwefan
(www.edexcel.com/training). Gallwch ofyn am hyfforddiant wedi’i deilwra trwy ein
gwefan neu trwy gysylltu ag un o’n hymgynghorwyr yn y tîm Hyfforddiant gan Edexcel
drwy gyfrwng Gwasanaethau Cwsmeriaid i drafod eich anghenion hyfforddi.
Dyma rifau ffôn ein gwasanaethau cwsmeriaid:
BTEC ac NVQ

0844 576 0026

TGAU

0844 576 0027

TAG

0844 576 0025

Y Diploma

0844 576 0028

DIDA a chymwysterau eraill

0844 576 0031

Mae’n bosib y bydd galwadau’n cael eu recordio ar gyfer hyfforddiant
Mae’r hyfforddiant a gynigiwn:
•

yn weithredol – caiff syniadau eu datblygu a’u cymhwyso

•

wedi’i gynllunio i fod yn gefnogol ac i ysgogi meddwl

•

yn adeiladu ar arfer gorau.

Mae’n hyfforddiant yn cael ei danategu gan safonau’r LLUK ar gyfer pobl sy’n paratoi i
addysgu a’r rhai sy’n chwilio am dystiolaeth ar gyfer eu datblygiad proffesiynol parhaus.
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Diploma Uwch Lefel 3 mewn
Busnes, Gweinyddu a Chyllid

TAG mewn Busnes ac Economeg

Tystysgrif Estynedig BTEC
Lefel 3 mewn Busnes

Tystysgrif BTEC Lefel 3 mewn
Busnes

Diploma Cyfrannol BTEC Lefel 3
mewn Busnes

TAG mewn Astudiaethau Busnes

TAG Uwch Gyfrannol mewn Busnes
ac Economeg

Tystysgrif BTEC Lefel 3 mewn
Busnes

Diploma Cenedlaethol Uwch
BTEC Lefel 5 mewn Busnes

Tystysgrif Genedlaethol Uwch
BTEC Lefel 5 mewn Busnes

Cymwysterau galwedigaethol
BTEC llawn

TAG Uwch Gyfrannol mewn
Astudiaethau Busnes

Cymwysterau cyffredinol
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3

4

5

6

7

8

Lefel
QCF

Cyfleoedd am gynnydd o fewn y fframwaith

Tystysgrif BTEC Lefel 3 mewn
Gweinyddu Busnes

Diploma BTEC Lefel 3 mewn
Gweinyddu Busnes

Dyfarniad BTEC Lefel 3 mewn
Gweinyddu Busnes

Cyrsiau Byr BTEC

Fframwaith cymhwyster BTEC/Edexcel ar gyfer y sector Busnes a Gweinyddu

Atodiad A

NVQ Lefel 3 mewn Busnes a
Gweinyddu

NVQ Lefel 4 mewn Busnes a
Gweinyddu

NVQ/galwedigaethol
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182

Entry

1

2

Lefel
QCF

Diploma
Sylfaenol
Lefel 1 mewn
Busnes,
Gweinyddu a
Chyllid

TGAU (Cwrs Byr)
mewn Astudiaethau
Busnes

TGAU mewn
Astudiaethau
Busnes ac
Economeg

TGAU mewn
Cyfathrebu Busnes

Dyfarniad BTEC Lefel Mynediad
mewn Gweinyddu Busnes
(Mynediad 2) (QCF)

Diploma BTEC Lefel 1 Edexcel
mewn Gweinyddu Busnes (QCF)

Tystysgrif BTEC Lefel 1 Edexcel
mewn Gweinyddu Busnes (QCF)

Dyfarniad BTEC Lefel 1 Edexcel
mewn Gweinyddu Busnes (QCF)

Tystysgrif BTEC Lefel 2 mewn
Gweinyddu Busnes

Diploma Cyntaf BTEC Lefel 2
mewn Busnes

TGAU mewn
Astudiaethau
Busnes

Diploma BTEC Lefel 2 mewn
Gweinyddu Busnes

Tystysgrif Estynedig Gyntaf
BTEC Lefel 2 mewn Busnes

TGAU mewn
Busnes Cymhwysol
(Dyfarniad Dwbl)

NVQ Lefel 1 mewn Busnes a
Gweinyddu

NVQ Lefel 2 mewn Busnes a
Gweinyddu

NVQ/galwedigaethol
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Dyfarniad BTEC Lefel 2 mewn
Gweinyddu Busnes

Tystysgrif Gyntaf BTEC Lefel 2
mewn Busnes

TGAU mewn
Busnes Cymhwysol

Diploma
Uwch Lefel 2
mewn Busnes,
Gweinyddu a
Chyllid

Cyrsiau Byr BTEC

Cymwysterau galwedigaethol
BTEC llawn

Cymwysterau cyffredinol

Atodiad B
Mapio’r cwricwlwm ehangach
Mae astudio cymwysterau BTEC Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) a BTEC Lefel 1
Edexcel (QCF) yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o faterion ysbrydol,
moesol, moesegol, cymdeithasol a diwylliannol yn ogystal ag ymwybyddiaeth o
ddinasyddiaeth, materion amgylcheddol, datblygiadau Ewropeaidd, ystyriaethau iechyd a
diogelwch a materion cyfle cyfartal.
Materion ysbrydol, moesol, moesegol, cymdeithasol a diwylliannol
Drwy gydol cyflwyno’r cymwysterau hyn bydd dysgwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan yn
weithredol mewn gwahanol fathau o wneud penderfyniadau. Bydd rhaid iddynt ystyried
sefyllfaoedd teg ac annheg ac archwilio sut i ddatrys gwrthdaro. Gan weithio mewn grwpiau
bach byddant yn dysgu sut i barchu a gwerthfawrogi credoau, cefndiroedd a thraddodiadau
pobl eraill.
Materion dinasyddiaeth
Bydd dysgwyr sy’n astudio’r cymwysterau hyn yn cael y cyfle i ddatblygu eu dealltwriaeth
o faterion dinasyddiaeth.
Materion amgylcheddol
Mae datblygu agwedd gyfrifol tuag at ofalu am yr amgylchedd yn rhan annatod o’r cymhwyster
hwn. Anogir dysgwyr i isafu gwastraff ac i drafod materion dadleuol.
Datblygiadau Ewropeaidd
Mae llawer o gynnwys y cymhwyster yn berthnasol ledled Ewrop, hyd yn oed er bod y
cyflwyno yng nghyd-destun y DU.
Ystyriaethau iechyd a diogelwch
Mae iechyd a diogelwch wedi’i fewnosod mewn llawer o unedau’r cymhwyster hwn. Bydd
dysgwyr yn ystyried eu hiechyd a’u diogelwch eu hunain yn y gwaith, sut i adnabod risgiau
a pheryglon a sut i isafu’r risgiau hynny.
Materion cyfle cyfartal
Bydd cyfleoedd trwy gydol y cymhwyster hwn i edrych ar wahanol fathau o hawliau a sut y
mae’r rhain yn effeithio unigolion a chymunedau, ee bydd dysgwyr yn ystyried eu hawliau yn
y gwaith a hawliau cyflogwyr a sut y mae’r hawliau hyn yn effeithio ar y gymuned waith.
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102 Gweithio o fewn eich
amgylchedd busnes

Uned 4




Uned 5




Uned 6




Uned 8

Uned 7

Uned 3

Uned 2
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104 Trafod y post

103 Croesawu ymwelwyr



Uned 1

101 Cyflawni eich
cyfrifoldebau yn y gwaith

NVQ Lefel 1 mewn
Gweinyddu Busnes

NVQau
Uned 10




Uned 11

Uned 9

mae gofod gwag yn dynodi dim ymdriniaeth o’r wybodaeth greiddiol honno

yn dynodi ymdriniaeth rannol o’r uned NVQ

Uned 13




Uned





Uned 14

#

Uned 15

ALLWEDD

Uned 17


Uned 18






Uned 25

Uned 24

Uned 23

Uned 22

Uned 21

Uned 20

Uned 19

Uned 16

Uned 12

Mae’r grid isod yn mapio’r wybodaeth sy’n cael ei chynnwys yn y cymwysterau BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Gweinyddu Busnes yn erbyn gwybodaeth
greiddiol NVQ Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes, SSC Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol/mapio gydag NVQau

Atodiad C

Uned 27
185





Uned 28

Uned 26

Uned 2
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110 Gwnewch yn siŵr fod
eich gweithredoedd yn
lleihau risgiau i iechyd a
diogelwch

109 Defnyddio offer
swyddfa

108 Gwneud a derbyn
galwadau ffôn



Uned 3

Uned 1











Uned 4

107 Meddalwedd prosesu
geiriau 1

Uned 5



Uned 6

106 Defnyddio TG i
gyfnewid gwybodaeth

Uned 7


Uned 8

105 Storio ac adalw
gwybodaeth

NVQau
Uned 10


Uned 13


Uned 17


Uned 21


Uned 26




Uned 27

Uned 25

Uned 24

Uned 23

Uned 22

Uned 20

Uned 19

Uned 18

Uned 16

Uned 14
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Uned 15

Uned 12

Uned 11

Uned 9

Uned
Uned 28

E3 SfWL Uned
Graidd 1

Rh

Uned 7

Uned
Ragarweiniol 2

Uned
Ragarweiniol 1
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Uned 10

Uned 9

Uned 8

Rh

Uned 6

E3 SfWL Uned
Graidd 1
Rh

Rh

E3 SfWL Uned
Arbenigol 1

Uned 5

Uned 4

Uned 3

Uned 2

Uned 1

Unedau
newydd

Hen
unedau

Uned
Ragarweiniol 10
Uned
Ragarweiniol 9

Uned
Ragarweiniol 8

Uned
Ragarweiniol 7

Uned
Ragarweiniol 6

Uned
Ragarweiniol 5

Uned
Ragarweiniol 4

Uned
Ragarweiniol 3
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Sgiliau Lefel Mynediad Edexcel ar gyfer Bywyd Gwaith (Busnes, Gweinyddu ac Adwerthu) a Dyfarniad/Tystysgrif Ragarweiniol Lefel 1 Edexcel mewn Busnes,
gorffennol Gweinyddu ac Adwerthu (dyddiad olaf ardystio 31/08/11)/Dyfarniad BTEC Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 2) (QCF) a Dyfarniad/Tystysgrif/
Diploma BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Gweinyddu Busnes (QCF) (dyddiad cychwyn achredu 01/09/08).

Trosolwg mapio unedau

Atodiad Ch

Uned
Ragarweiniol 11

188

Uned 23

Uned 22

Uned 21

Uned 20

Uned 19

Uned 18

Uned 17

Uned 16

Uned 15

Rh

Uned 13

Uned 14

Rh

Uned 12

Uned 11

Unedau
newydd

Hen
unedau

E3 SfWL Uned
Graidd 1
E3 SfWL Uned
Graidd 1
E3 SfWL Uned
Arbenigol 1
Uned
Ragarweiniol 1
Uned
Ragarweiniol 2
Uned
Ragarweiniol 3
Uned
Ragarweiniol 4
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Uned
Ragarweiniol 5
Uned
Ragarweiniol 6
Rh

Uned
Ragarweiniol 7
Uned
Ragarweiniol 8
Uned
Ragarweiniol 9

Rh

Rh

Uned
Ragarweiniol 10
Uned
Ragarweiniol 11

Uned
Ragarweiniol 2
Rh

Uned
Ragarweiniol 1
Rh

Uned
Ragarweiniol 3
Rh

Uned
Ragarweiniol 4

E3 SfWL Uned
Arbenigol 1

E3 SfWL Uned
Graidd 1

E3 SfWL Uned
Graidd 1

Uned
Ragarweiniol 5

Uned
Ragarweiniol 10

Uned
Ragarweiniol 9

Uned
Ragarweiniol 8

Uned
Ragarweiniol 7

Uned
Ragarweiniol 6
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X – Mapio llawn + newydd (Pob un o’r pynciau o’r hen uned yn ymddangos yn yr uned newydd, ond yr uned newydd hefyd yn cynnwys pwnc/pynciau newydd)

Ll – Mapio llawn (Pynciau yn yr hen uned yn union, neu bron yn union, yr un fath â’r uned newydd)

Rh – Mapio Rhannol (Rhai pynciau o’r hen uned yn ymddangos yn yr uned newydd)

ALLWEDD

Uned 25

Uned 24

Unedau
newydd

Hen
unedau

Uned
Ragarweiniol 11

190

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Mynediad a Lefel 1 mewn Gweinyddu Busnes
Argraffiad 1 – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

Uned newydd
Uned newydd
Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

Uned Arbenigol 1

Uned Arbenigol 1

Uned Arbenigol 1

Uned Graidd 2

Paratoi ar gyfer Lleoliad Gwaith

Dysgu o Leoliad Gwaith

Gweithio mewn Gweinyddu
Busnes

Ymddygiad Proffesiynol mewn
Amgylchedd Swyddfa

Defnyddio Offer Swyddfa mewn
Amgylchedd Busnes

Defnyddio Cyfrifiadur mewn
Gweinyddu Busnes

Uned 3

Uned 4

Uned 5

Uned 6

Uned 7

Uned 8
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Uned newydd

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

Sgiliau Mynediad ar gyfer
Bywyd Gwaith: TG

Sgiliau Mynediad ar gyfer
Bywyd Gwaith: Cyflwyniad
i Weinyddiaeth Busnes

Sgiliau Mynediad ar gyfer
Bywyd Gwaith: Cyflwyniad
i Weinyddiaeth Busnes

Sgiliau Mynediad ar gyfer
Bywyd Gwaith: Cyflwyniad
i Weinyddiaeth Busnes

3 Gallu creu ac anfon e-bost busnes.

2 Gallu creu a chadw dogfen fusnes

Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

191

Mae’r uned newydd wedi ei gosod mewn cyd-destun busnes

2 Gallu defnyddio offer allweddol dan oruchwyliaeth.

1 Gwybod pa offer ac adnoddau sydd eu hangen i wneud
amrywiaeth o dasgau swyddfa arferol

Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

1 Gwybod sut i ymddwyn mewn amgylchedd swyddfa.

Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

1 Gwybod pa weithgareddau sy’n cael eu gwneud yn arferol
gan weinyddwyr.

2 Deall fod ganddynt gyfrifoldebau yn y gweithle.

1 Deall fod ganddynt hawliau yn y gweithle

Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

Uned 2

Sgiliau Mynediad ar gyfer
Bywyd Gwaith: Iechyd a
diogelwch

Uned Graidd 1

Ymchwilio Hawliau a
Chyfrifoldebau yn y Gwaith

Uned 1

Enw

Nifer

Mapio/sylwadau
(pynciau newydd mewn llythrennau italig)

Enw

Hen unedau

Nifer

Unedau newydd

Sgiliau Mynediad BTEC Edexcel (Busnes, Gweinyddu ac Adwerthu) a BTEC Rhagarweiniol Lefel 1 Edexcel mewn Busnes, gorffennol Gweinyddu ac
Adwerthu (dyddiad olaf ardystio 31/08/09)/Dyfarniad BTEC Lefel Mynediad Edexcel a Dyfarniad/Tystysgrif a Diploma BTEC Lefel 01 Edexcel mewn
Gweinyddu Busnes newydd (QCF) (dyddiad cychwyn achredu 01/09/08) – mapio unedau yn fanwl.

Uned newydd
Uned newydd

11

11
10

Paratoi ar gyfer Lleoliad Gwaith

Dysgu o Leoliad Gwaith

Gweithio mewn Gweinyddu Busnes

Cyfathrebu’n Electronig

Gwneud a Derbyn Galwadau Ffôn

Uned 12

Uned 13

Uned 14

Uned 15

Uned 16

192

Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

7

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

Uned 11

Rhagarweiniol: Cyflwyniad i
Weinyddu

2 Gallu gwneud tasgau gweinyddol arferol.

Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

3 Gallu defnyddio dysgu o’r tasgau gafodd eu gwneud yn y lleoliad
gwaith i osod amcanion tymor byr.

2 Deall beth wnaethon nhw’i ddysgu o’r lleoliad gwaith

1 Gallu dangos tystiolaeth o dasgau gafodd eu gwneud yn ystod y
lleoliad gwaith

3 Gallu gosod amcanion i’w helpu i gael y gorau allan o’r lleoliad
gwaith

2 Gwybod beth sy’n ddisgwyliedig ganddynt yn ystod y profiad gwaith

1 Gwybod am y cwmni neu’r sefydliad lle maen nhw’n bwriadu
gwneud y lleoliad gwaith

Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:
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Rhagarweiniol: Profiad Gwaith

Rhagarweiniol: Profiad Gwaith

2 Esbonio sut i gynnal iechyd da mewn gwahanol feysydd gwaith.

Uned newydd

Ymchwilio Hawliau a
Chyfrifoldebau yn y Gwaith

Uned 10
Rhagarweiniol: Sicrhau Iechyd a
Diogelwch Personol yn y Gwaith

Uned newydd

Rheoli ei Ddysgu ei hun

Enw

Uned 9

Nifer

Mapio/sylwadau
(pynciau newydd mewn llythrennau italig)

Enw

Hen unedau

Nifer

Unedau newydd

Uned newydd
Uned newydd
Uned newydd
Uned newydd
Uned newydd
Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

Uned newydd
Uned newydd
Uned newydd
Uned newydd

Creu Dogfennau Busnes

Cofnodi Deliadau Busnes

Cefnogi Cyfarfodydd Busnes

Prosiect Grŵp Gweinyddu Busnes

Syniadau ar gyfer Busnesau Bach

Cyfleoedd am Swyddi mewn
Gweinyddu Busnes

Ymchwilio Hawliau a
Chyfrifoldebau yn y Gwaith

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

Paratoi ar gyfer Lleoliad Gwaith

Dysgu o Leoliad Gwaith

Uned 19

Uned 20

Uned 21

Uned 22

Uned 23

Uned 24

Uned 25

Uned 26

Uned 27

Uned 28

4 Gallu cynllunio sut i ddechrau gweithio mewn gweinyddu busnes

Rhagarweiniol: Effeithiolrwydd
Personol

3
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2 Gwybod am delerau ac amodau cyflogaeth

Rhagarweiniol: Gweithio mewn
Busnes, Adwerthu a Gweinyddu

2

193

1 Gwybod am gyfleoedd am swyddi mewn gweinyddu busnes

Rhagarweiniol: Dechrau
Gweithio mewn Busnes,
Adwerthu a Gweinyddu

1

3 Gallu delio â phost sy’n mynd allan.

2 Gallu delio â phost sy’n dod i mewn

Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

Rhagarweiniol: Cyflwyniad i
Weinyddu

Trafod y Post

Uned 18

10

Uned newydd

Croesawu Ymwelwyr

Enw

Uned 17

Nifer

Mapio/sylwadau
(pynciau newydd mewn llythrennau italig)

Enw

Hen unedau

Nifer

Unedau newydd
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Atodiad D
Mapio i Sgiliau Gweithredol
Mynediad 3

Rhif uned

Cymraeg/Saesneg — Siarad a
Gwrando

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ymateb yn briodol i bobl eraill a
gwneud cyfraniadau mwy estynedig
mewn trafodaethau/sgyrsiau
cyfarwydd ffurfiol ac anffurfiol





















Cymraeg/Saesneg — Darllen
Darllen yn annibynnol a deall testunau
syml am bwrpas











Cymraeg/Saesneg — Ysgrifennu
Ysgrifennu dogfennau gyda pheth
addasu ar gyfer y gynulleidfa
fwriadedig

Mynediad 3

Rhif uned

Cymraeg/Saesneg — Siarad a
Gwrando

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ymateb yn briodol i bobl eraill a
gwneud cyfraniadau mwy estynedig
mewn trafodaethau/sgyrsiau
cyfarwydd ffurfiol ac anffurfiol

































Cymraeg/Saesneg — Darllen
Darllen yn annibynnol a deall testunau
syml am bwrpas
Cymraeg/Saesneg — Ysgrifennu
Ysgrifennu dogfennau gyda pheth
addasu ar gyfer y gynulleidfa
fwriadedig
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Mynediad 3

Rhif uned

Cymraeg/Saesneg — Siarad a
Gwrando

21

22

23

24

25

26

27

28

Ymateb yn briodol i bobl eraill a
gwneud cyfraniadau mwy estynedig
mewn trafodaethau/sgyrsiau
cyfarwydd ffurfiol ac anffurfiol





























Cymraeg/Saesneg — Darllen
Darllen yn annibynnol a deall testunau
syml am bwrpas
Cymraeg/Saesneg — Ysgrifennu
Ysgrifennu dogfennau gyda pheth
addasu ar gyfer y gynulleidfa
fwriadedig

Mynediad 3

Rhif uned

Mathemateg — Gall dysgwyr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Deall problemau ymarferol mewn cyddestunau a sefyllfaoedd cyfarwydd a
hygyrch
Dechrau datblygu eu strategaethau eu
hunain ar gyfer datrys problemau syml
Dethol a chymhwyso mathemateg i
gaffael atebion i broblemau ymarferol
syml a roddir sy’n glir ac yn arferol
Dehongli a chyfathrebu atebion i
broblemau ymarferol mewn cyddestunau a sefyllfaoedd cyfarwydd ac
anghyfarwydd arferol
Defnyddio gweithdrefnau gwirio syml
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10

Mynediad 3
Mathemateg — Gall dysgwyr

Rhif uned
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Deall problemau ymarferol mewn cyddestunau a sefyllfaoedd cyfarwydd a
hygyrch
Dechrau datblygu eu strategaethau eu
hunain ar gyfer datrys problemau syml
Dethol a chymhwyso mathemateg i
gaffael atebion i broblemau ymarferol
syml a roddir sy’n glir ac yn arferol



Dehongli a chyfathrebu atebion i
broblemau ymarferol mewn cyddestunau a sefyllfaoedd cyfarwydd ac
anghyfarwydd arferol



Defnyddio gweithdrefnau gwirio syml

Mynediad 3
Mathemateg — Gall dysgwyr

Rhif uned
21

22

23

24

25

26

27

28

29

Deall problemau ymarferol mewn cyddestunau a sefyllfaoedd cyfarwydd a
hygyrch
Dechrau datblygu eu strategaethau eu
hunain ar gyfer datrys problemau syml
Dethol a chymhwyso mathemateg i
gaffael atebion i broblemau ymarferol
syml a roddir sy’n glir ac yn arferol
Dehongli a chyfathrebu atebion i
broblemau ymarferol mewn cyddestunau a sefyllfaoedd cyfarwydd ac
anghyfarwydd arferol
Defnyddio gweithdrefnau gwirio syml
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30

Mynediad 3

Rhif uned

TGCh — Defnyddio systemau
TGCh

1

2

3

4

5

6

7

8

Rhyngweithio gyda system TGCh a’i
defnyddio i gwrdd ag anghenion



Storio gwybodaeth



Dilyn a deall yr angen am arferion
diogelwch a diogeled



9

TGCh — Canfod a dethol
gwybodaeth
Dethol a dewis ffynonellau
gwybodaeth priodol



Defnyddio TGCh i chwilio am a
dethol gwybodaeth sy’n cyd-fynd â’r
gofynion a roddwyd



TGCh — Datblygu, cyflwyno a
chyfathrebu gwybodaeth
Bwydo a datblygu gwybodaeth i
gwrdd ag anghenion, ar ffurf testun,
delweddau a rhifau



Dod â gwybodaeth at ei gilydd i
gyflawni pwrpas



Cyflwyno gwybodaeth ac adolygu ei
effeithiolrwydd



Dethol a defnyddio TGCh i gyfathrebu
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10

Mynediad 3
TGCh — Defnyddio systemau
TGCh

Rhif uned
11

12

13

14

15

Rhyngweithio gyda system TGCh a’i
defnyddio i gwrdd ag anghenion



Storio gwybodaeth



Dilyn a deall yr angen am arferion
diogelwch a diogeled



16

17

18

19

TGCh — Canfod a dethol
gwybodaeth
Dethol a dewis ffynonellau
gwybodaeth priodol



Defnyddio TGCh i chwilio am a
dethol gwybodaeth sy’n cyd-fynd â’r
gofynion a roddwyd



TGCh — Datblygu, cyflwyno a
chyfathrebu gwybodaeth
Bwydo a datblygu gwybodaeth i
gwrdd ag anghenion, ar ffurf testun,
delweddau a rhifau



Dod â gwybodaeth at ei gilydd i
gyflawni pwrpas



Cyflwyno gwybodaeth ac adolygu ei
effeithiolrwydd



Dethol a defnyddio TGCh i gyfathrebu
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20

Mynediad 3

Rhif uned

TGCh — Defnyddio systemau
TGCh

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Rhyngweithio gyda system TGCh a’i
defnyddio i gwrdd ag anghenion
Storio gwybodaeth
Dilyn a deall yr angen am arferion
diogelwch a diogeled
TGCh — Canfod a dethol
gwybodaeth
Dethol a dewis ffynonellau
gwybodaeth priodol



Defnyddio TGCh i chwilio am a
dethol gwybodaeth sy’n cyd-fynd â’r
gofynion a roddwyd



TGCh — Datblygu, cyflwyno a
chyfathrebu gwybodaeth
Bwydo a datblygu gwybodaeth i
gwrdd ag anghenion, ar ffurf testun,
delweddau a rhifau
Dod â gwybodaeth at ei gilydd i
gyflawni pwrpas
Cyflwyno gwybodaeth ac adolygu ei
effeithiolrwydd
Dethol a defnyddio TGCh i gyfathrebu
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30

Lefel 1

Rhif uned

Cymraeg/Saesneg — Siarad a
Gwrando

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cymryd rhan lawn mewn
trafodaethau/sgyrsiau ffurfiol ac anffurfiol





















Cymraeg/Saesneg — Darllen
Darllen a deall amrediad o destunau



Cymraeg/Saesneg — Ysgrifennu
Ysgrifennu dogfennau i gyfathrebu
gwybodaeth, syniadau a safbwyntiau
gan ddefnyddio fformatau ac arddulliau
sy’n addas i’w pwrpas ac i’w cynulleidfa



Lefel 1

Rhif uned

Cymraeg/Saesneg — Siarad a
Gwrando

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cymryd rhan lawn mewn
trafodaethau/sgyrsiau ffurfiol ac anffurfiol





























Cymraeg/Saesneg — Darllen
Darllen a deall amrediad o destunau
Cymraeg/Saesneg — Ysgrifennu
Ysgrifennu dogfennau i gyfathrebu
gwybodaeth, syniadau a safbwyntiau
gan ddefnyddio fformatau ac arddulliau
sy’n addas i’w pwrpas ac i’w cynulleidfa
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Lefel 1

Rhif uned

Cymraeg/Saesneg — Siarad a
Gwrando

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Cymryd rhan lawn mewn
trafodaethau/sgyrsiau ffurfiol ac anffurfiol





























7

8

9

10

Cymraeg/Saesneg — Darllen
Darllen a deall amrediad o destunau
Cymraeg/Saesneg — Ysgrifennu
Ysgrifennu dogfennau i gyfathrebu
gwybodaeth, syniadau a safbwyntiau
gan ddefnyddio fformatau ac arddulliau
sy’n addas i’w pwrpas ac i’w cynulleidfa

Lefel 1

Rhif uned

Mathemateg — Gall dysgwyr

1

2

3

4

5

6

Deall problemau ymarferol mewn cyddestunau a sefyllfaoedd cyfarwydd ac
anghyfarwydd, rhai ohonynt yn rhai heb
fod yn arferol
Adnabod a chasglu gwybodaeth
angenrheidiol i fynd i’r afael â’r broblem
Dethol a chymhwyso mathemateg
mewn ffordd drefnus i ddod o hyd i
atebion i broblemau ymarferol am
resymau gwahanol
Defnyddio gweithdrefnau gwirio
priodol ar bob cam
Dehongli a chyfathrebu atebion i
broblemau ymarferol, gan ddod i
gasgliadau syml a rhoi esboniadau
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Lefel 1
Mathemateg — Gall dysgwyr

Rhif uned
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Deall problemau ymarferol mewn cyddestunau a sefyllfaoedd cyfarwydd ac
anghyfarwydd, rhai ohonynt yn rhai heb
fod yn arferol
Adnabod a chasglu gwybodaeth
angenrheidiol i fynd i’r afael â’r broblem
Dethol a chymhwyso mathemateg
mewn ffordd drefnus i ddod o hyd i
atebion i broblemau ymarferol am
resymau gwahanol



Defnyddio gweithdrefnau gwirio
priodol ar bob cam



Dehongli a chyfathrebu atebion i
broblemau ymarferol, gan ddod i
gasgliadau syml a rhoi esboniadau

Lefel 1
Mathemateg — Gall dysgwyr

Rhif uned
21

22

23

24

25

26

27

28

29

Deall problemau ymarferol mewn cyddestunau a sefyllfaoedd cyfarwydd ac
anghyfarwydd, rhai ohonynt yn rhai heb
fod yn arferol
Adnabod a chasglu gwybodaeth
angenrheidiol i fynd i’r afael â’r broblem
Dethol a chymhwyso mathemateg
mewn ffordd drefnus i ddod o hyd i
atebion i broblemau ymarferol am
resymau gwahanol
Defnyddio gweithdrefnau gwirio
priodol ar bob cam
Dehongli a chyfathrebu atebion i
broblemau ymarferol, gan ddod i
gasgliadau syml a rhoi esboniadau
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30

Lefel 1

Rhif uned

TGCh — Defnyddio systemau
TGCh

1

2

3

4

5

Rhyngweithio gyda system TGCh yn
annibynnol a’i defnyddio i gwrdd ag
anghenion

6

7

8

9



Defnyddio TGCh i gynllunio gwaith a
gwerthuso eu defnydd o systemau
TGCh
Rheoli storio gwybodaeth
Dilyn a deall yr angen am arferion
diogelwch a diogeledd





TGCh — Canfod a dethol
gwybodaeth
Dethol a defnyddio amrywiaeth o
ffynonellau gwybodaeth yn
annibynnol i gwrdd ag anghenion
Cyrchu, chwilio, dethol a defnyddio
gwybodaeth ar TGCh a gwerthuso ei
addasrwydd i’r pwrpas
TGCh — Datblygu, cyflwyno a
chyfathrebu gwybodaeth
Mewngofnodi, datblygu a fformatio
gwybodaeth i gyd-fynd â’i ystyr a’i
phwrpas, yn cynnwys: testun a
thablau, delweddau, rhifau, graffiau,
cofnodion



Dod â gwybodaeth at ei gilydd i gydfynd â chynnwys a phwrpas
Cyflwyno gwybodaeth mewn ffyrdd
sy’n addas i’r pwrpas ac i’r
gynulleidfa
Gwerthuso’r dewis a’r defnydd o offer
a chyfleusterau TGCh a ddefnyddiwyd
i gyflwyno gwybodaeth
Dethol a defnyddio TGCh i gyfathrebu
a chyfnewid gwybodaeth yn ddiogel,
yn annibynnol, yn gyfrifol ac yn
effeithiol
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10

Lefel 1
TGCh — Defnyddio systemau
TGCh
Rhyngweithio gyda system TGCh yn
annibynnol a’i defnyddio i gwrdd ag
anghenion

Rhif uned
11

12

13

14

15

16

17

18

19



Defnyddio TGCh i gynllunio gwaith a
gwerthuso eu defnydd o systemau
TGCh
Rheoli storio gwybodaeth
Dilyn a deall yr angen am arferion
diogelwch a diogeledd



TGCh — Canfod a dethol
gwybodaeth
Dethol a defnyddio amrywiaeth o
ffynonellau gwybodaeth yn
annibynnol i gwrdd ag anghenion
Cyrchu, chwilio, dethol a defnyddio
gwybodaeth ar TGCh a gwerthuso ei
addasrwydd i’r pwrpas
TGCh — Datblygu, cyflwyno a
chyfathrebu gwybodaeth
Mewngofnodi, datblygu a fformatio
gwybodaeth i gyd-fynd â’i ystyr a’i
phwrpas, yn cynnwys: testun a
thablau, delweddau, rhifau, graffiau,
cofnodion



Dod â gwybodaeth at ei gilydd i gydfynd â chynnwys a phwrpas
Cyflwyno gwybodaeth mewn ffyrdd
sy’n addas i’r pwrpas ac i’r
gynulleidfa
Gwerthuso’r dewis a’r defnydd o offer
a chyfleusterau TGCh a ddefnyddiwyd
i gyflwyno gwybodaeth
Dethol a defnyddio TGCh i gyfathrebu
a chyfnewid gwybodaeth yn ddiogel,
yn annibynnol, yn gyfrifol ac yn
effeithiol
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20

Lefel 1

Rhif uned

TGCh — Defnyddio systemau
TGCh

21

22

23

Dethol a defnyddio amrywiaeth o
ffynonellau gwybodaeth yn
annibynnol i gwrdd ag anghenion





Cyrchu, chwilio, dethol a defnyddio
gwybodaeth ar TGCh a gwerthuso ei
addasrwydd i’r pwrpas





24

25

26

27

28

29

Rhyngweithio gyda system TGCh yn
annibynnol a’i defnyddio i gwrdd ag
anghenion
Defnyddio TGCh i gynllunio gwaith a
gwerthuso eu defnydd o systemau
TGCh
Rheoli storio gwybodaeth
Dilyn a deall yr angen am arferion
diogelwch a diogeledd
TGCh — Canfod a dethol
gwybodaeth

TGCh — Datblygu, cyflwyno a
chyfathrebu gwybodaeth
Mewngofnodi, datblygu a fformatio
gwybodaeth i gyd-fynd â’i ystyr a’i
phwrpas, yn cynnwys: testun a
thablau, delweddau, rhifau, graffiau,
cofnodion
Dod â gwybodaeth at ei gilydd i gydfynd â chynnwys a phwrpas
Cyflwyno gwybodaeth mewn ffyrdd
sy’n addas i’r pwrpas ac i’r
gynulleidfa
Gwerthuso’r dewis a’r defnydd o offer
a chyfleusterau TGCh a ddefnyddiwyd
i gyflwyno gwybodaeth
Dethol a defnyddio TGCh i gyfathrebu
a chyfnewid gwybodaeth yn ddiogel,
yn annibynnol, yn gyfrifol ac yn
effeithiol
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