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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.dcsf.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 Chwaraeon a Hamdden Corfforol
(Mynediad 3) (QCF)

500/5776/5

Dyfarniad BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol (QCF)

500/4990/2

Tystysgrif BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol (QCF)

500/4989/6

Diploma BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol (QCF)

500/6495/2

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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1

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 chredyd)
Mae Dyfarniad BTEC Lefel Mynediad 6 chredyd 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 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.

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 ymrwymol 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.
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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
(Mynediad 3) (QCF) a Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma BTEC Lefel 1
Edexcel (QCF) mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol
Mae Dyfarniad BTEC Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) a Dyfarniad/
Tystysgrif/Diploma BTEC Lefel Mynediad Edexcel (QCF) mewn Chwaraeon a Hamdden
Corfforol wedi cael eu datblygu i roi 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 galwedigaethol.

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, ddylai gael ei arddangos mewn
cyd-destun gwaith.
Mae pob uned yn y fanyleb yn cysylltu ag elfennau o'r NOS.
Mae'r dyfarniad BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol yn perthyn
i'r NOS canlynol:
•

Chwaraeon, hamdden a galwedigaethau perthynol.
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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'n 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 Lefel Mynediad Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden
Corfforol (Mynediad 3) (QCF)
1

Gwerth credydau'r cymhwyster: o leiaf 6 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.

Rheolau cyfuno ar gyfer cymwysterau BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF)
Dyfarniad BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol
(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 Chwaraeon a Hamdden Corfforol
(QCF)
1

Gwerth credydau'r cymhwyster: o leiaf 13 credyd.

2

Isafswm credydau i'w cyrraedd ar lefel 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.
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Diploma BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol
(QCF)
1

Gwerth credydau'r cymhwyster: o leiaf 37 credyd.

2

Isafswm credydau i'w cyrraedd ar lefel 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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Unedau Dyfarniad BTEC Lefel Mynediad Edexcel mewn Chwaraeon a
Hamdden Gweithredol (Mynediad) 3 (QCF)

Rhif uned

Teitl Uned

Credyd

Lefel

1

Ymchwilio Hawliau a Chyfrifoldebau yn y Gwaith

1

Mynediad 3

2

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

1

Mynediad 3

3

Dysgu Diogel yn y Gweithle

1

Mynediad 3

4

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon

3

Mynediad 3

5

Helpu mewn Digwyddiad Chwaraeon a Hamdden
Corfforol

3

Mynediad 3

6

Gwella eu Ffitrwydd eu Hunain

3

Mynediad 3

7

Ymchwilio Hawliau a Chyfrifoldebau yn y Gwaith

1

1

8

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

1

1

9

Dysgu Diogel yn y Gweithle

1

1

10

Risgiau a Pheryglon mewn Chwaraeon a Hamdden
Corfforol

4

1

11

Cymryd rhan mewn Ymarfer Corff a Ffitrwydd

4

1

12

Sut mae'r Corff yn Gweithio

4

1

13

Cynllunio eu Rhaglen Ffitrwydd eu Hunain

4

1

14

Arwain Gweithgaredd Chwaraeon a Hamdden Corfforol

4

1

15

Gweithio mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol

4

1

16

Prosiect Grŵp Chwaraeon a Hamdden Corfforol

4

1
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Unedau Dyfarniad BTEC Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden
Corfforol (QCF)
Rhif uned

Teitl Uned

Credyd

Lefel

1

Ymchwilio Hawliau a Chyfrifoldebau yn y Gwaith

1

Mynediad 3

2

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

1

Mynediad 3

3

Dysgu Diogel yn y Gweithle

1

Mynediad 3

4

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon

3

Mynediad 3

5

Helpu mewn Digwyddiad Chwaraeon a Hamdden
Corfforol

3

Mynediad 3

6

Gwella eu Ffitrwydd eu Hunain

3

Mynediad 3

7

Ymchwilio Hawliau a Chyfrifoldebau yn y Gwaith

1

1

8

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

1

1

9

Dysgu Diogel yn y Gweithle

1

1

10

Risgiau a Pheryglon mewn Chwaraeon a Hamdden
Corfforol

4

1

11

Cymryd rhan mewn Ymarfer Corff a Ffitrwydd

4

1

12

Sut mae'r Corff yn Gweithio

4

1

13

Cynllunio eu Rhaglen Ffitrwydd eu Hunain

4

1

14

Arwain Gweithgaredd Chwaraeon a Hamdden Corfforol

4

1

15

Gweithio mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol

4

1

16

Prosiect Grŵp Chwaraeon a Hamdden Corfforol

4

1

17

Cyfleoedd gwaith mewn Chwaraeon a Hamdden
Corfforol

4

1

20

Ymchwilio Hawliau a Chyfrifoldebau yn y Gwaith

1

2

21

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

1

2

22

Paratoi ar gyfer Lleoliad Gwaith

1

2

23

Dysgu o Leoliad Gwaith

1

2
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Unedau Diploma BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF) mewn Chwaraeon a Hamdden
Corfforol
Rhif uned

Teitl Uned

Credyd

Lefel

1

Ymchwilio Hawliau a Chyfrifoldebau yn y Gwaith

1

Mynediad 3

2

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

1

Mynediad 3

3

Dysgu Diogel yn y Gweithle

1

Mynediad 3

4

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon

3

Mynediad 3

5

Helpu mewn Digwyddiad Chwaraeon a Hamdden
Corfforol

3

Mynediad 3

6

Gwella eu Ffitrwydd eu Hunain

3

Mynediad 3

7

Ymchwilio Hawliau a Chyfrifoldebau yn y Gwaith

1

1

8

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

1

1

9

Dysgu Diogel yn y Gweithle

1

1

10

Risgiau a Pheryglon mewn Chwaraeon a Hamdden
Corfforol

4

1

11

Cymryd rhan mewn Ymarfer Corff a Ffitrwydd

4

1

12

Sut mae'r Corff yn Gweithio

4

1

13

Cynllunio eu Rhaglen Ffitrwydd eu Hunain

4

1

14

Arwain Gweithgaredd Chwaraeon a Hamdden Corfforol

4

1

15

Gweithio mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol

4

1

16

Prosiect Grŵp Chwaraeon a Hamdden Corfforol

4

1

17

Cyfleoedd gwaith mewn Chwaraeon a Hamdden
Corfforol

4

1

18

Gweithgareddau Corfforol i Blant

4

1

19

Archwilio Sgiliau Dawns

4

1

20

Ymchwilio Hawliau a Chyfrifoldebau yn y Gwaith

1

2

21

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

1

2

22

Paratoi ar gyfer Lleoliad Gwaith

1

2

23

Dysgu o Leoliad Gwaith

1

2
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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 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 cyfuno
yn ennill y cymhwyster ar radd llwyddo (gweler Rheolau cyfuno ar gyfer y cymwysterau BTEC
Lefel Mynediad Edexcel (Mynediad 3) (QCF) a BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF)).
Yng 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 dysgu. 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.

Sicrwydd 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 sicrwydd 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 sicrwydd ansawdd ac asesiadau canolfannau'n cael eu monitro a'u gwarantu gan Edexcel.
Bydd prosesau sicrwydd 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'u darparu gan Edexcel ar gyfer dilyswyr mewnol
arweiniol

•

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.

10

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

Llawlyfr Sicrwydd Ansawdd Edexcel
Mae manylion sicrwydd ansawdd wedi eu nodi yn llawlyfr Sicrwydd 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 gydlynus 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 lofnodi cytundeb 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 gyflymedig' 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 sicrwydd 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 fodd 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, neu'n paratoi i wneud, ASL gyfeirio'n rheolaidd at wefan Edexcel am wybodaeth
ynghylch ychwanegiadau.

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
Chwaraeon a Hamdden Corfforol 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 weld ar wefan Edexcel (www.edexcel.com).
Mae'r polisi hwn yn disodli polisi blaenorol Edexcel (Assessment 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 dilys. 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.

Gwerth credydau
Mae gan bob uned werth credydau. Yr isafswm gwerth credydau 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.
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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
â’r sector galwedigaethol priodol trwy ddisgrifio sut y mae'r uned yn perthyn i’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 ddysg 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 yn 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.
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 dangosol 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).
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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 rhoi rhestr o ddeunydd adnoddau i ddysgwyr sy'n
meincnodi'r lefel astudio.
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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 QCF:

Mynediad 3

Gwerth Credydau:

1

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 cyflogedigion. 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 fel y
defnydd priodol o iaith a pharchu diwylliant a chredoau pobl eraill yn cael eu trafod.
Mae'r uned yn mynd yn ei blaen i archwilio'r cyfrifoldebau sydd gan y dysgwyr pan fyddant
wedi eu cyflogi neu'n cymryd rhan mewn profiad gwaith. Bydd addysgu'n ffocysu ar eu
cyfrifoldeb i gyrraedd mewn pryd, i wisgo'n briodol ac i gwblhau tasgau'n effeithiol ac yn
effeithlon o fewn amserlenni 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 cefnogaeth sydd ar gael iddynt yn y
gweithle ac o ffynonellau allanol megis Cyngor ar Bopeth.

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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Deall fod ganddynt hawliau yn y gweithle

1.1 nodi agweddau o fywyd gwaith lle mae
ganddyn nhw 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 o ble i gael cymorth ar gyfer
problemau sy'n codi yn y gwaith

4.1 nodi ffynonellau o gymorth o fewn y
gweithle

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

19

UNED 1: YMCHWILIO HAWLIAU A CHYFRIFOLDEBAU YN Y GWAITH

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: ee yr hawl i fynegi barn a syniadau, parchu diwylliannau,
crefyddau a barnau eraill, defnydd priodol o iaith, gwybodaeth o beth fyddai'n tramgwyddo,
preifatrwydd gwybodaeth bersonol pobl eraill

3

Deall fod ganddynt gyfrifoldebau yn y gweithle
Cyfrifoldebau'r gweithle: iechyd a diogelwch; deall beth mae disgwyl i'r cyflogai ei wneud
yn y gwaith

4

Gwybod o ble i gael cymorth a chyngor ar gyfer problemau sy'n codi yn y gwaith
Ffynonellau cyngor a chymorth: cynghorwyr, ee rheolwr llinell, adran adnoddau dynol,
iechyd galwedigaethol, cynghorydd iechyd a diogelwch; dogfennau, ee polisïau, llawlyfr
staff, mewnrwyd

20

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

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 gysylltu’r
dysgu â gweithle gwirioneddol, naill ai drwy brofiad blaenorol, swydd bresennol neu leoliad
gwaith. Dylent gael y cyfle i siarad â 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 gyflwyno 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 iddynt nodi o leiaf dair agwedd wahanol.
Ar gyfer 4.1, rhaid i'r dysgwr nodi dair 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.adviceguide.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/Yourrights

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

www.tuc.org.uk

Gwefan 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 (absenoldeb tadolaeth a
mamolaeth, gwyliau a thâl, ac ati)
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UNED 2: RHEOLI EICH LECHYD YD Y GWAITH

Uned 2:

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

Cod Uned:

M/501/6360

Lefel QCF:

Mynediad 3

Gwerth Credydau:

1

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 dysgwyr ddioddef anhwylderau a phoenau arferol yn cynnwys cur pen, problemau
cefn a straen. Mae'n bwysig fod pobl yn gwybod sut i ofalu amdanynt eu hunain tra'u bod yn y
gwaith er mwyn iddynt allu cadw'n iach a gweithio'n effeithiol.
Nod yr uned hon yw helpu dysgwyr i ddeall pam ei bod hi’n bwysig bod yn iechyd yn y gwaith
a sut i gadw’n iach yn y gwaith. Bydd dysgwyr yn archwilio gwahanol fathau o faterion iechyd
allai godi mewn 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 dysgwr:
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

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

23

UNED 2: RHEOLI EICH LECHYD YD Y GWAITH

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, clustog braich bysellfwrdd, stoliau troed;
cymryd egwyliau rheolaidd; ymarfer corff; deiet; digon o gwsg, 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 anaf 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 gweithlu 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 o 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 dysgwyr gywain gwybodaeth, er enghraifft Beth sy'n achosi RSI? Sut
gellid ei atal? Ni fyddai disgwyl i ddysgwyr roi atebion manwl neu hir i gwestiwn fel hyn.
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 dysgu. 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.

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

25

UNED 2: RHEOLI EICH LECHYD YD Y GWAITH

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.
Gallai hyn gael ei asesu drwy drafodaeth un i un gyda'r tiwtor. Gallai'r tiwtor recordio
ymatebion at bwrpas dilysu. Fel arall, gallai'r dysgwyr gynhyrchu poster neu daflen i arddangos
eu syniadau.
Er mwyn cyflawni 2.1, rhaid i'r dysgwr allu nodi tair ffordd wahanol o gadw'n iach yn y gwaith.
Gallai'r dysgwr gynhyrchu taflen neu boster yn dangos gwahanol ffyrdd 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

Mae'n darparu 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 3:

Dysgu Diogel yn y Gweithle

Cod Uned:

R/501/6416

Lefel QCF:

Mynediad 3

Gwerth Credydau:

1

Cyflwyniad yr uned
Mae iechyd a diogelwch yn agwedd bwysig iawn o brofiad gwaith. Bydd yr uned hon yn
helpu dysgwyr i ddeall rhai o'r risgiau a’r peryglon yn y gweithle. Bydd dysgwyr yn datblygu
ymwybyddiaeth o'u cyfrifoldebau a'u gweithredoedd eu hunain wrth leihau'r perygl o niwed
iddynt eu hunain ac i eraill. Mae hyn yn cynnwys gwybod sut i ddilyn cyfarwyddiadau
ynghylch peryglon yn amgylchedd y gweithle a gwybod beth allai achosi niwed neu risg
iddynt eu hunain neu i eraill.

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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod am risgiau a pheryglon yn y
gweithle

1.1 rhestru peryglon yn y gweithle

Gwybod pa gyfrifoldebau sydd gan bobl
dros ddiogelwch yn y gweithle

2.1 adnabod y person sy'n gyfrifol am iechyd
a diogelwch yn amgylchedd y gweithle

2

1.2 rhestru risgiau yn y gweithle

2.2 adnabod eu cyfrifoldeb eu hunain mewn
perthynas ag adrodd peryglon yn y
gweithle
3

Bod yn ymwybodol o sut i leihau niwed
iddynt eu hunain neu i eraill

3.1 nodi enghreifftiau o amgylchedd y
gweithle allai achosi perygl o niwed
iddynt eu hunain neu i eraill
3.2 amlinellu eu hymddygiad eu hunain ar
gyfer arfer diogel yn amgylchedd y
gweithle

4

Gwybod sut i ddelio â pheryglon risg isel
yn amgylchedd y gweithle

4.1 amlinellu sut i ddelio â pheryglon risg isel
yn amgylchedd y gweithle
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod am risgiau a pheryglon yn y gweithle
Diffiniad o dermau: perygl; risg (yn ôl yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch)
Peryglon a Risgiau yn y gweithle: peryglon a risgiau risg isel sy'n ymwneud â ee trydan, tân,
sylweddau peryglus, sŵn, llithro, baglu a syrthio, trafod â llaw; cyfarpar a dillad diogelu
personol; gweithio ar uchder, gweithio gydag anifeiliaid, gweithio gyda chyfrifiaduron,
cerbydau a chludiant

2

Gwybod pa gyfrifoldebau sydd gan bobl dros ddiogelwch yn y gweithle
Gwybod eu cyfrifoldebau eu hunain ynghylch adrodd risgiau: bod yn ymwybodol o'r
person cyfrifol y dylid adrodd risgiau iechyd a diogelwch iddo/i; cyfrifoldebau cyfreithiol,
ee ymwybyddiaeth o'u dyletswyddau eu hunain am iechyd a diogelwch; gwybod eu
cyfyngiadau eu hunain wrth ddelio gyda risg

3

Bod yn ymwybodol o sut i leihau niwed iddynt eu hunain neu i eraill
Enghreifftiau posibl o'r risg neu niwed iddynt eu hunain neu i eraill mewn amgylchedd
gweithle: ee materion amgylcheddol, materion diogelwch personol, straen, camddefnyddio
sylweddau yn y gweithle, trais cysylltiedig â'r gwaith, bwlio ac erledigaeth, gweithio ar eich
pen eich hun, gweithio symudol a hyd yr amser gweithio
Eu hymddygiad eu hunain ar gyfer arfer diogel yn amgylchedd y gweithle: gwybod y
polisïau gweithle perthnasol, gweithdrefnau ac arfer gwaith diogel wedi eu hanelu at reoli
risgiau i iechyd a diogelwch; bod yn effro i bresenoldeb risg yn amgylchedd y gweithle;
eu hymddygiad eu hunain yn isafu risg mewn ardaloedd allweddol megis cadw tŷ,
ee gollyngiadau, rhwystrau o dan ddesgiau ac ar lwybrau cerdded, hylendid personol,
ee golchi dwylo neu gael gwared ar hancesi papur neu hancesi wedi eu defnyddio,
damweiniau, ee syrthio neu faglu, argyfyngau ee tân, adnabod arwyddion a larymau
argyfwng, dilyn cyfarwyddiadau; gwybod eu cyfyngiadau eu hunain a pha bryd i gael help

4

Gwybod sut i ddelio â pheryglon risg isel yn amgylchedd y gweithle
Dilyn cyfarwyddiadau i ddelio gyda pheryglon risg isel: ee cyfarwyddiadau ar lanhau
gollyngiad bach nad yw'n wenwynig, cyfarwyddiadau ar gael gwared ar rwystr bach mewn
llwybr neu ardal allanfa frys
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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.
Mae gan diwtoriaid sy'n cyflwyno'r uned hon y cyfle i ddefnyddio amrywiaeth eang o adnoddau
yn cynnwys gwaith grŵp, cyflwyniadau, seminarau, gweithdai ymarferol, ymwelwyr allanol,
DVDau, efelychiadau ac ymchwil ar y we. Mae'n bwysig pwysleisio cyfrifoldeb personol mewn
perthynas â iechyd a diogelwch drwy gydol y gwaith o addysgu'r uned hon.
‘Mae 'The Essentials of Health and Safety At Work’, a gyhoeddwyd gan Yr Awdurdod
Gweithredol Iechyd a Diogelwch (2006) yn ganllaw cyfeirio allweddol sy'n darparu
gwybodaeth awdurdodol ar arferion iechyd a diogelwch yn y gweithle.
Gellid cyflwyno dealltwriaeth o arferion gwaith diogel drwy ddefnyddio gwahanol astudiaethau
achos neu DVDau a gallai dysgwyr grynhoi'r pwyntiau allweddol ar daflenni ffeithiau, posteri
neu daflenni. Efallai y gall dysgwyr hefyd ymweld â gwahanol amgylcheddau gweithle i weld
yr arferion iechyd a diogelwch a'r offer diogelwch sy'n cael eu defnyddio. Gallai dysgwyr siarad
gyda ffrindiau neu berthnasau sydd mewn cyflogaeth a gofyn iddynt am iechyd a diogelwch yn
eu hamgylcheddau gweithle.
Gellid defnyddio ymarferion chwarae rôl neu efelychiadau grŵp hefyd ar gyfer rhai
sefyllfaoedd, ee ymarfer tân.
Asesiad
Gellir cyfuno'r meini prawf ar gyfer yr uned hon mewn un dasg aseiniad, fel cyfres o daflenni
ffeithiau neu bosteri Iechyd a Diogelwch. Gallai hyn gynnwys ymchwil ar y we, delweddau
wedi eu casglu o gylchgronau ac esboniadau cryno.
Er mwyn cwrdd â'r gofynion ar gyfer 1.1 ac 1.2, bydd angen i'r dysgwyr nodi o leiaf un perygl
ac un risg mewn amgylchedd gweithle. Rhaid i'r enghreifftiau a nodir gan y dysgwyr ddangos
fod y dysgwyr yn deall y diffiniad o berygl a'r diffiniad o risg (yn unol â diffiniadau'r
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch).
Ar gyfer 2.1, mae angen i'r dysgwyr nodi'r person sy'n gyfrifol am iechyd a diogelwch mewn
amgylchedd gweithle penodol (naill ai un gwirioneddol neu efelychiad). Lle mae mwy nag un
person yn gyfrifol am iechyd a diogelwch mewn amgylchedd gweithle, dim ond un person y
mae angen i'r dysgwyr ei nodi.
I gwrdd â 2.2, rhaid i'r dysgwyr nodi eu cyfrifoldebau eu hunain mewn perthynas ag adrodd
peryglon yn y gweithle (naill ai un gwirioneddol neu efelychiad) – bydd angen i'r gweithle
gwirioneddol neu'r efelychiad ofyn am o leiaf un cyfrifoldeb adrodd amlwg i'r dysgwr ei
adnabod.
Gellid cyfuno 3.1 a 3.2 ar un daflen ffeithiau, taflen neu ffurf briodol arall o dystiolaeth.
Mae ar 3.1 angen dwy enghraifft benodol, uniongyrchol o leoliad gweithle allai achosi niwed,
damweiniau, digwyddiadau neu anafiadau. Mae 3.2 yn galw ar ddysgwyr i adnabod o leiaf
ddwy enghraifft o'u hymddygiad eu hunain allai isafu risg yn y gweithle.
Mae 4.1 yn gofyn am o leiaf un enghraifft benodol o sut i ddilyn cyfarwyddiadau gosod ar gyfer
delio â pheryglon risg isel mewn gweithle (naill ai un gwirioneddol neu efelychiad). Gellid
cyfuno 2.2 a 4.1 ar un daflen ffeithiau neu ffurf briodol arall o dystiolaeth.
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Adnoddau hanfodol
‘The Essentials of Health and Safety At Work’, cyhoeddwyd gan Yr Awdurdod Gweithredol
Iechyd a Diogelwch (2006)
Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.healthandsafety.co.uk

Gwefan yn rhoi cyngor ar agweddau o Iechyd a Diogelwch

www.hse.gov.uk

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
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Uned 4:

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon

Cod Uned:

Y/501/7244

Lefel QCF:

Mynediad 3

Gwerth Credydau:

3

Cyflwyniad yr uned
Mae angen i ddysgwyr sydd â diddordeb mewn gweithio yn y diwydiant chwaraeon feddu ar
ddealltwriaeth o’r amrywiaeth eang o chwaraeon tîm ac unigol all fod ar gael i’w cleientiaid.
Mae angen iddyn nhw wybod rheolau’r gamp, y dillad priodol, yr offer sydd ei angen i gymryd
rhan yn y gamp, a’r sgiliau a’r technegau angenrheidiol i chwarae’r gamp.
Mae’r uned hon wedi cael ei dylunio i helpu’r dysgwyr i ennill y sgiliau a’r wybodaeth hyn
drwy gymryd rhan ymarferol mewn amrywiaeth o chwaraeon tîm ac unigol.
Ar ôl cael profiad o wahanol chwaraeon tîm ac unigol, bydd dysgwyr yn cael eu hannog i
fyfyrio ar eu perfformiad eu hunain. Cânt eu hannog i nodi’r hyn yr oeddent yn ei wneud yn dda
a pha feysydd y gallen nhw eu gwella.
Gallai dysgwyr gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau chwaraeon yn eu canolfan neu fel
rhan o gyfranogiad cymunedol. Gall y rhain fod yn chwaraeon y maen nhw’n rhagori ynddynt
neu’n rhai y mae ganddyn nhw ddiddordeb arbennig mewn dysgu mwy amdanynt.
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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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 cymryd rhan mewn chwaraeon tîm drwy:

2

3

Gallu cymryd rhan mewn chwaraeon tîm

Gallu cymryd rhan mewn chwaraeon i
unigolyn

Gallu adolygu eu perfformiad eu hunain

•

gwisgo’n briodol ar gyfer y
chwaraeon tîm

•

bod yn chwaraewr tîm

•

dilyn rheolau’r chwaraeon tîm

•

defnyddio sgiliau a thechnegau mewn
gwahanol chwaraeon tîm

•

defnyddio offer chwaraeon mewn
gwahanol chwaraeon tîm

•

arddangos ymarfer diogel

2.1 cymryd rhan mewn chwaraeon i unigolyn
drwy:
•

wisgo’n briodol ar gyfer y chwaraeon
i unigolyn;

•

dilyn rheolau’r chwaraeon i unigolyn;

•

defnyddio sgiliau a thechnegau mewn
gwahanol chwaraeon i unigolyn;

•

defnyddio offer chwaraeon mewn
gwahanol chwaraeon i unigolyn;

•

arddangos ymarfer diogel

3.1 nodi eu cryfderau eu hunain wrth gymryd
rhan mewn chwaraeon
3.2 adnabod meysydd ar gyfer gwella
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Cynnwys yr uned

1

Gallu cymryd rhan mewn chwaraeon tîm
Chwaraeon tîm: gwahanol chwaraeon tîm, ee pêl droed, rygbi, pêl fasged, pêl foli, criced,
hoci
Aelod o’r tîm: cefnogi aelodau eraill y tîm; parchu eraill
Dillad addas: dillad, ee gwelededd da, padio gwarchodol, esgidiau sy’n cynnal, addas i’r
tywydd
Sgiliau a thechnegau: sgiliau a thechnegau, ee cicio, taflu, driblo, saethu, taro, cychwyn,
bowlio
Rheolau: rheolau; systemau sgorio; rheoliadau; diogelwch
Offer: mathau o offer, ee peli, batiau, ffyn

2

Gallu cymryd rhan mewn chwaraeon i unigolyn
Chwaraeon i Unigolyn: gwahanol chwaraeon i unigolyn ee tenis, badminton, sboncen,
athletau, nofio, gymnasteg, golff, beicio mynydd
Dillad addas: Gwelededd da; padio gwarchodol; esgidiau sy’n cynnal; addas ar gyfer y
tywydd
Rheolau: rheolau; systemau sgorio; rheoliadau; diogelwch
Sgiliau a thechnegau: sgiliau a thechnegau, ee cicio, taflu, taro, rhedeg, ergydion, swingio
Offer: mathau o offer, ee clybiau, peli, batiau, racedi, rhwydi, beic

3

Gallu adolygu eu perfformiad eu hunain
Cryfderau: sgiliau penodol; technegau; aelod o’r tîm; chwaraewr unigol
Meysydd ar gyfer ymarfer pellach: sgiliau penodol; technegau
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Mae’r uned hon wedi ei dylunio’n benodol i fod yn uned ymarferol a rhagwelir y bydd pob
dosbarth yn ffocysu ar gamp tîm neu gamp unigolyn. Dylid rhoi’r cyfle i ddysgwyr gael
profiad o amrywiaeth o gampau tîm ac unigolyn gwahanol. Gellir cael y profiadau hyn drwy
ddarpariaeth sy’n cael ei chynnig gan y ganolfan neu drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau
cymunedol. Ni ragwelir y bydd dysgwyr yn cael profiad o bob camp y sonnir amdanynt yng
nghynnwys yr uned. Fodd bynnag, rhagwelir y dylai dysgwyr fod wedi cael profiad o ddwy
gamp tîm a dwy gamp unigolyn o leiaf.
Wrth gymryd rhan mewn camp tîm neu unigolyn, bydd y dysgwyr yn dechrau deall rheolau’r
gamp. Byddant hefyd yn dechrau datblygu’r sgiliau a’r technegau sy’n angenrheidiol ar gyfer
cymryd rhan. Nid oes disgwyl i ddysgwyr arddangos lefel uchel o sgil neu dechneg. Dylent,
fodd bynnag, allu cymryd rhan mor llawn â phosibl yn ôl eu galluoedd unigol.
Er mwyn gwella gwybodaeth dysgwyr o wahanol chwaraeon, gallent edrych ar
ddigwyddiadau’n ‘fyw’ neu ar y teledu. Bydd hyn yn helpu dysgwyr i ddeall y rheolau, y
sgiliau a’r technegau sydd eu hangen. Byddant hefyd yn gallu adnabod y cod gwisg a’r offer
a ddefnyddir.
Mae’r uned hon wedi cael ei dylunio i roi profiad i ddysgwyr o ddatblygu eu sgiliau a’u
technegau ymarferol eu hunain mewn gweithgareddau chwaraeon. Gallai tiwtoriaid gyflwyno
dysgwyr i’r sgiliau a’r technegau drwy ymarferion a driliau syml, sy’n dangos cynnydd ymlaen
at y gêm a/neu’r sefyllfa gystadleuol.
Dylid annog dysgwyr i fyfyrio’n barhaus ar eu perfformiad, ac ar ddiwedd pob sesiwn gallai
dysgwyr fyfyrio ar eu perfformiad a’u gwybodaeth o bob camp y maen nhw wedi cymryd rhan
ynddynt. Dylai dysgwyr adnabod cryfderau a meysydd ar gyfer gwella ar gyfer pob sesiwn.

34

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

UNED 4: CYMRYD RHAN MEWN CHWARAEON

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 gynnwys yr uned a’r rhaglen ddysgu.
Tiwtorial unigol gyda’r tiwtor i drafod y campau unigol y bydd dysgwyr yn cymryd rhan ynddynt
yn ystod yr uned hon (gallai fod yn gamp y maen nhw eisoes yn ei gwneud). Trafod sut y bydd hyn
yn cael ei asesu, ee rhestr wirio, datganiad tyst.
Bydd sesiynau tiwtorial unigol yn cael eu cynnal drwy gydol yr uned i wirio sut y mae
perfformiadau dysgwyr yn dod yn eu blaen.
Cwis gemau tîm yn cynnwys:
•

rheolau

•

enillwyr

•

collwyr

•

dyddiadau

•

chwaraewyr.

Chwaraeon grŵp (unrhyw gamp).
Tasg – dysgwyr yn ymchwilio i aelod tîm sy’n ysbrydoli.
Chwaraewyr Tîm – tasg grŵp bach/trafodaeth i rannu rhesymau dros ddewis aelod tîm
ysbrydoledig.
Dysgwyr i osod nodweddion chwaraewyr tîm yn nhrefn pwysigrwydd.
Ymarferol: dysgwyr i gymryd eu tro i fod yn gapten.
Dillad:
Tasg – dysgwyr i wneud rhestr o ddillad gwarchod yn cynnwys:
•

pa rannau o’r corff maen nhw’n eu gwarchod

•

pam mae angen y dillad

Ymarferol – gêm tîm.
Tasg astudio gartref – dysgwyr i ymchwilio i reolau Pêl-droed.
Theori pêl-droed*.
Pêl-droed ymarferol (sgiliau a thechnegau)
Tasg astudio gartref – dysgwyr yn adolygu eu perfformiad eu hunain.
Theori rygbi*.
Rygbi ymarferol (sgiliau a thechnegau)
Tasg astudio gartref – dysgwyr yn adolygu eu perfformiad eu hunain.
Theori pêl foli*.
Pêl foli ymarferol (sgiliau a thechnegau)
Tasg astudio gartref – dysgwyr yn adolygu eu perfformiad eu hunain.
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Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Asesiad: bydd dysgwyr yn cael eu harsylwi’n cymryd rhan mewn campau tîm, yn gwisgo’n briodol,
yn cyfrannu tuag at dîm, yn dilyn rheolau, yn defnyddio sgiliau, technegau ac offer ac yn arddangos
arfer diogel. (Canlyniad dysgu 1)
Theori badminton*.
Badminton ymarferol (sgiliau a thechnegau)
Tasg astudio gartref – dysgwyr yn adolygu eu perfformiad eu hunain.
Theori athletau*.
Athletau ymarferol (sgiliau a thechnegau)
Tasg astudio gartref – dysgwyr yn adolygu eu perfformiad eu hunain.
Theori nofio*.
Nofio ymarferol (sgiliau a thechnegau)
Tasg astudio gartref – dysgwyr yn adolygu eu perfformiad eu hunain.
Asesiad: bydd dysgwyr yn cael eu harsylwi’n cymryd rhan mewn campau i unigolyn, yn gwisgo’n
briodol, yn dilyn rheolau, yn defnyddio sgiliau, technegau ac offer ac yn arddangos arfer diogel.
(Canlyniad dysgu 2)
Asesiad: trafodaethau parhaus un i un gyda’r tiwtor i adnabod cryfderau a meysydd i’w gwella.
(Canlyniad dysgu 3)
Adborth asesu a gwerthusiad o’r uned.
* gallai’r campau amrywio yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael.
Asesiad
Er mwyn llwyddo yn 1.1, rhaid i’r dysgwyr gymryd rhan mewn o leiaf ddwy gamp tîm
wahanol. Gellir defnyddio rhestr wirio i asesu’r maen prawf hwn. Byddai hon yn cael ei
chwblhau a’i llofnodi gan y tiwtor ar gyfer pob camp tîm y mae’r dysgwyr yn cymryd rhan
ynddynt fel cofnod arsylwi o berfformiad.
I gyflawni 2.1, rhaid i’r dysgwyr gymryd rhan mewn o leiaf ddwy gamp i unigolyn. Gellir
defnyddio rhestr wirio i asesu’r maen prawf hwn.
Gallai dysgwyr gyflawni 3.1 a 3.2 drwy drafodaeth un i un gyda’u tiwtor. Rhaid cadw
tystiolaeth ysgrifenedig o’r drafodaeth hon ar gyfer dilysu mewnol ac allanol. Fel arall, gallai’r
dysgwyr gofnodi eu hadolygiad yn ysgrifenedig, fel dyddiadur fideo neu fel rhestr wirio o
sgiliau a thechnegau.
Efallai y bydd dysgwyr am ddefnyddio tystiolaeth o brofiadau y maen nhw wedi eu cael wrth
gymryd rhan mewn chwaraeon cymunedol lleol a gellir darparu datganiad tyst fel tystiolaeth.
Rhaid cadw unrhyw ddogfennaeth a ddefnyddiwyd fel rhan o’r broses asesu at bwrpas dilysu
mewnol ac allanol.
Adnoddau hanfodol
Bydd ar ddysgwyr angen cael yr amgylchedd neu’r cyfleuster priodol a’r offer sydd eu hangen
ar gyfer y gweithgareddau, yn ogystal ag adnoddau sy’n ymwneud â dadansoddi, er enghraifft
offer recordio.
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Deunyddiau adnodd dangosol
Llyfrau gosod
Harris et al – BTEC Introduction to Sport and Active Leisure (Heineman, 2005)
ISBN 0435460005
Gwefannau
www.skillsactive.com

SkillsActive, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y sector hamdden
corfforol
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Uned 5:

Helpu mewn Digwyddiad
Chwaraeon a Hamdden Corfforol

Cod Uned:

D/501/7245

Lefel QCF:

Mynediad 3

Gwerth Credydau:

3

Cyflwyniad yr uned
Yn yr uned hon bydd dysgwyr yn dysgu am yr amrywiaeth o ddigwyddiadau chwaraeon a
hamdden corfforol sydd ar gael yn eu hardal leol ac o gwmpas y wlad. Gallai digwyddiadau
chwaraeon gynnwys gemau pêl-droed a gemau criced lleol neu ddigwyddiadau dan do fel
gemau pêl fasged. Mae digwyddiadau hamdden corfforol yn amrywio’n fawr o ran eu math, eu
graddfa a’u pwrpas; o ddigwyddiadau rhyngwladol ar raddfa fawr, megis y Gemau Olympaidd,
i ddigwyddiadau lleol ar raddfa fach fel mabolgampau ysgol a rasys hwyl.
Er mwyn gallu helpu mewn digwyddiadau o’r fath, mae angen i’r dysgwyr ddeall y tasgau a’r
cyfrifoldebau sydd ynghlwm wrthynt. Yn yr uned hon bydd dysgwyr yn datblygu’r sgiliau
angenrheidiol ar gyfer gwaith o’r fath. Mae hyn yn bwysig iawn gan y gellir trosglwyddo’r
sgiliau hyn i swyddi eraill o fewn y diwydiant chwaraeon a hamdden corfforol.
Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i dewis digwyddiad y mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddo ac i
helpu yn y digwyddiad fel rhan o’r tîm cefnogi. Ar ôl y digwyddiad bydd y dysgwyr yn cael
cyfle i fyfyrio ar eu perfformiad fel rhan o’r tîm cefnogi.

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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod am amrywiaeth o
ddigwyddiadau hamdden corfforol a
chwaraeon

1.1 adnabod digwyddiadau hamdden corfforol

Gallu cynorthwyo mewn digwyddiad
hamdden corfforol neu chwaraeon

2.1 cynorthwyo mewn digwyddiad hamdden
corfforol neu chwaraeon drwy:

2

3

Gallu adolygu eu perfformiad eu hunain

1.2 adnabod digwyddiadau chwaraeon

•

wisgo’n briodol ar gyfer y digwyddiad

•

bod yn aelod gweithredol o’r tîm

•

gwrando ar gyfarwyddiadau a’u dilyn yn
union

3.1 adnabod eu cryfderau eu hunain wrth
gynorthwyo mewn digwyddiad
3.2 adnabod meysydd ar gyfer gwella
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod am amrywiaeth o ddigwyddiadau hamdden corfforol a chwaraeon
Digwyddiadau hamdden corfforol: mathau o ddigwyddiadau hamdden corfforol, ee
mabolgampau, digwyddiadau elusennol noddedig yn cynnwys rasys, teithiau cerdded,
beicio, rasys hwyl
Digwyddiadau chwaraeon: mathau o ddigwyddiadau chwaraeon, ee gemau pêl-droed,
gemau rygbi, digwyddiadau tenis, pêl-droed pump bob ochr

2

Gallu cynorthwyo mewn digwyddiad hamdden corfforol neu chwaraeon
Hunanreoli: gwisgo’n briodol ar gyfer y digwyddiad yn cynnwys gwisgo dillad gwelededd
da os bydd angen; cynllunio’r diwrnod; trefnu cludiant
Rheoli amser: cyrraedd mewn pryd i gyfarfodydd cyn digwyddiad; cyrraedd y digwyddiad
ar yr amser y cytunwyd arno
Cyfathrebu: gwrando ar gyfarwyddiadau a’u dilyn; rhannu gwybodaeth gydag aelodau eraill
o’r tîm
Ymddygiad ac agwedd: bod yn frwdfrydig; wedi’u symbylu’n fawr; dangos blaengaredd
Aelod tîm: parchu eraill; cefnogi eraill pan fydd angen help arnyn nhw

3

Gallu adolygu eu perfformiad eu hunain
Cryfderau: sgiliau a thechnegau penodol, ee bod yn aelod o dîm
Meysydd ar gyfer ymarfer pellach: sgiliau a thechnegau penodol
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
I ddechrau dylai dysgwyr archwilio ffyrdd o ddysgu am ddigwyddiadau chwaraeon a hamdden
corfforol lleol. Gall y tiwtor ddarparu amrywiaeth o ddeunyddiau megis papurau lleol, Yellow
Pages™, taflenni o swyddfeydd twristiaid, llyfrgelloedd a mynediad i’r rhyngrwyd. Gallai
dysgwyr wedyn archwilio digwyddiadau cenedlaethol chwaraeon a hamdden corfforol o
bapurau cenedlaethol, cylchgronau chwaraeon a’r rhyngrwyd.
Er mwyn helpu dysgwyr i ddeall eu rôl wrth helpu mewn digwyddiad, gellid gwahodd trefnwyr
digwyddiadau i siarad gyda’r grŵp i esbonio’r rôl.
Gellid cyflwyno’r gwahanol rolau a chyfrifoldebau drwy wahodd siaradwr sydd â phrofiad o
drefnu digwyddiadau. Gallai dysgwyr wedyn gael cyfle i drefnu gweithgaredd ymarferol megis
cystadleuaeth badminton i’r dosbarth. Gallai pob un gymryd rôl wahanol a dysgu’r
cyfrifoldebau cysylltiedig, er enghraifft, dyfarnu, sgorio, offer.
Mae angen i ddysgwyr wedyn nodi digwyddiad y mae ganddynt ddiddordeb ynddo a mynediad
iddo. Gallai hyn fod yn ras hwyl lleol neu’n dwrnamaint sy’n cael ei chynnal yn y ganolfan.
Gallent wedyn wirfoddoli eu gwasanaeth a chael rôl gefnogi wedi ei phennu ar eu cyfer.
Mae angen i ddysgwyr wedyn adolygu eu perfformiad drwy adborth gan eu goruchwyliwr, eu
cyfoedion a/neu rywun oedd yn cymryd rhan yn y digwyddiad.
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 gynnwys yr uned a’r rhaglen ddysgu.
Tasg grŵp – dysgwyr yn tasgu syniadau ar wahanol fathau o ddigwyddiadau hamdden corfforol.
Tasg unigol – dysgwyr yn ymchwilio digwyddiadau hamdden corfforol yn yr ardal leol.
Tasg grŵp – dysgwyr yn tasgu syniadau ar wahanol fathau o ddigwyddiadau chwaraeon.
Tasg unigol – dysgwyr yn ymchwilio digwyddiadau chwaraeon yn yr ardal leol.
Asesiad: o’u hymchwil bydd dysgwyr yn nodi dau ddigwyddiad hamdden corfforol a dau
ddigwyddiad chwaraeon. (Canlyniad dysgu 1)
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – cynorthwyo mewn digwyddiad:
•

swyddogaethau

•

cyfrifoldebau

•

sgiliau

•

nodweddion.

Dysgwyr yn ymarfer chwarae rôl i ymateb i senarios a roddwyd.
Tasg – dysgwyr yn adolygu gweithgaredd gan nodi cryfderau ac yn cynllunio sut i wella’r
gwendidau.
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Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Dysgwyr i wneud ymchwil i ddigwyddiadau sydd ar ddod yn yr ardal leol a gwneud cais i helpu
fel gwirfoddolwyr. Fel arall, gallai dysgwyr helpu mewn digwyddiad sy’n cael ei gynnal gan y
ganolfan, ee ras hwyl neu daith gerdded noddedig.
Asesiad: dysgwyr yn cael eu harsylwi’n cynorthwyo mewn digwyddiad chwaraeon neu
hamdden corfforol, yn cynnwys gwisgo’n briodol, gweithredu fel aelod o dîm a gwrando ar
gyfarwyddiadau a’u dilyn. (Canlyniad dysgu 2)
Asesiad: mewn trafodaeth un i un neu grŵp bydd y dysgwyr yn adolygu eu perfformiad eu
hunain yn cefnogi’r digwyddiad. (Canlyniad dysgu 3)
Adolygu: trafodaeth grŵp i rannu profiadau.
Adborth asesu a gwerthusiad o’r uned.
Asesiad
I gyflawni 1.1, mae angen i ddysgwyr nodi dau ddigwyddiad hamdden corfforol gwahanol.
I gyflawni 1.2, mae angen i ddysgwyr nodi dau ddigwyddiad chwaraeon gwahanol. Gellir
darparu tystiolaeth ar gyfer y ddau faen prawf hyn drwy drafodaethau grŵp, tystiolaeth
ysgrifenedig neu drafodaethau un i un gyda’r tiwtor.
Mae 2.1 yn galw ar y dysgwyr i ddarparu cefnogaeth mewn digwyddiad chwaraeon neu
hamdden corfforol. Gallai hyn gynnwys amrywiaeth o rolau megis dosbarthu dŵr neu luniaeth,
sgorio ac ati. Gallai trefnydd y digwyddiad wedyn gwblhau datganiad tyst fel tystiolaeth ar
gyfer y broses asesu.
Gellir darparu tystiolaeth ar gyfer 3.1 a 3.2 drwy ddisgrifiadau ysgrifenedig, trafodaethau grŵp
neu drafodaethau un i un gyda’r tiwtor. Gallai’r dysgwyr wneud cyflwyniad llafar i’r tiwtor, ac
o bosib i weddill y dosbarth, sy’n adolygu eu perfformiad eu hunain wrth gefnogi’r digwyddiad.
Adnoddau hanfodol
Bydd angen mynediad i wybodaeth leol a’r rhyngrwyd ar ddysgwyr ar gyfer agweddau ymchwil
yr uned hon. Bydd angen mynediad i ddigwyddiad lleol neu genedlaethol arnynt er mwyn
gwneud elfen ymarferol yr uned hon.
Deunyddiau adnodd dangosol
Llyfrau gosod
Harris et al – BTEC Introduction to Sport and Leisure (Heinemann 2005) ISBN 0435460005
Gwefannau
www.runningsports.org

Yn darparu cefnogaeth a chyngor i wirfoddolwyr chwaraeon

www.sportengland.org

Yn darparu cyngor ar gyllido prosiectau chwaraeon
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Uned 6:

Gwella eu Ffitrwydd eu Hunain

Cod Uned:

H/501/7246

Lefel QCF:

Mynediad 3

Gwerth Credydau:

3

Cyflwyniad yr uned
Bydd yr uned hon yn cyflwyno dysgwyr i amrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer corff a
ffitrwydd a’r ffyrdd y gall rhywun wella ei ffitrwydd. Prif nod yr uned yw bod dysgwyr yn
cymryd rhan ymarferol yn yr sesiynau ymarfer corff a ffitrwydd hyn er mwyn iddynt ddeall
beth mae bob un yn ei gynnwys.
Tra’n gwneud amrywiaeth o weithgareddau ymarfer corff a hamdden corfforol, bydd angen i’r
dysgwyr arddangos sgiliau yn y gweithle, er enghraifft, rheoli amser, cod gwisg priodol, gallu i
ddilyn cyfarwyddiadau a materion iechyd a diogelwch. Ar ôl cymryd rhan ymarferol mewn
amrywiaeth o weithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd, bydd dysgwyr yn gallu myfyrio ar eu
perfformiad. O hyn, gall dysgwyr wedyn ddewis dosbarthiadau ymarfer corff a ffitrwydd y
byddent yn hoffi parhau i’w gwneud.

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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod am wahanol weithgareddau
ymarfer corff a ffitrwydd

1.1 adnabod gwahanol gyfleusterau ymarfer
corff a ffitrwydd

2

Gallu arddangos sgiliau gwaith drwy
gymryd rhan mewn gweithgareddau
ymarfer corff a ffitrwydd

2.1 cymryd rhan gorfforol mewn
gweithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd
a dangos:

3

Gallu adolygu eu perfformiad eu hunain

•

sgiliau rheoli amser

•

gwisg briodol ar gyfer y gweithgaredd

•

dilyn cyfarwyddiadau gan arweinydd y
gweithgaredd

•

dilyn canllawiau iechyd a diogelwch cyn,
yn ystod ac ar ôl gweithgareddau

3.1 adnabod eu cryfderau eu hunain a’u
meysydd ar gyfer gwella mewn
gweithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod am wahanol weithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd
Gweithgareddau dan do: mathau o weithgareddau dan do, ee dosbarthiadau aerobig, yoga,
pilates, sbinio, campfa, nofio, trampolinio, bowlio, sglefrio
Gweithgareddau awyr agored: mathau o weithgareddau awyr agored, ee cerdded, rhedeg,
sgïo, pêl-droed, criced
Casglu gwybodaeth: ee papurau lleol, Yellow Pages™, rhyngrwyd, posteri, ymweliadau i
gyfleusterau iechyd ac ymarfer corff lleol

2

Gallu arddangos sgiliau gwaith drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarfer
corff a ffitrwydd
Cyfranogiad gweithredol: brwdfrydig; wedi’u symbylu; parod i roi tro arni; iaith y corff;
agwedd gadarnhaol
Rheoli amser: cyrraedd mewn pryd ac yn barod i gychwyn
Cod gwisg: gwisgo dillad ac esgidiau priodol
Materion diogelwch: dilyn cyfarwyddiadau; iechyd a diogelwch, ee amgylchedd diogel,
dillad, defnydd o offer

3

Gallu adolygu eu perfformiad eu hunain
Adolygu: mathau o adborth, ee hunanasesiad, asesiad gan gyfoedion, adroddiad
goruchwyliwr, recordiadau fideo, holiaduron
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Gellir rhoi amserlenni stiwdio a thaflenni i fyfyrwyr o ganolfannau ffitrwydd lleol er mwyn
dysgu am y llu o wahanol fathau o ddosbarthiadau ymarfer corff a ffitrwydd. Gall y tiwtor
ddarparu amrywiaeth o ddeunyddiau megis papurau lleol, Yellow Pages™ a mynediad i’r
rhyngrwyd.
Dylai dysgwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth o sesiynau ymarfer a ffitrwydd. Gellir cynnal y
rhain yn y ganolfan addysgu neu i ffwrdd o’r safle mewn canolfannau ymarfer corff a ffitrwydd.
Gorau po fwyaf yw’r amrywiaeth o ddosbarthiadau a sesiynau ymarfer corff sydd ar gael. Bydd
hyn yn caniatáu i ddysgwyr benderfynu pa ddosbarthiadau y bu iddynt eu mwynhau ac yr
hoffent barhau i’w dilyn. Dylai hefyd roi’r hyder i ddysgwyr i fynd i mewn i gyfleuster iechyd
ar eu pennau eu hunain yn y dyfodol. Dylai dysgwyr gael y cyfle i arddangos sgiliau gwaith
drwy gydol y canlyniad dysgu hwn, er enghraifft dylent gyrraedd yn brydlon ac yn barod i
gychwyn, dylent gymryd rhan gyda brwdfrydedd a dylent ddilyn cyfarwyddiadau. Gall
arsylwadau grŵp cyfoedion fod yn declyn defnyddiol i ddarparu adborth i gydweithwyr yn y
grŵp.
Mae’r uned hon wedi cael ei dylunio i roi hyder a phrofiad ymarferol i ddysgwyr i’w hannog i
gymryd rhan mewn sesiynau ymarfer corff a ffitrwydd hygyrch. Dylid annog dysgwyr i fyfyrio
ar eu perfformiad.
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 gynnwys yr uned a’r rhaglen ddysgu.
Tasg grŵp – dysgwyr i drafod rhwystrau posibl i ymarfer corff
Gan weithio mewn grwpiau bach, bydd dysgwyr yn rhestru o ble y gellir cael gwybodaeth am
ymarfer corff a ffitrwydd yn eu hardal eu hunain. Gall pob grŵp wedyn ddylunio poster/taflen
yn dangos gweithgareddau yn eu hardal.
Gallai dysgwyr drafod sut y maen nhw’n cadw’n ffit ar hyn o bryd, beth sy’n eu symbylu neu’n
eu dadsymbylu, pa offer sydd ei angen arnynt, beth yw ei bris.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – ystyriaethau iechyd a diogelwch.
Sefydliad grŵp i gampfa gardiofasgwlar
Trafodaeth grŵp ar bwysigrwydd cod gwisg, pwysigrwydd cadw amser, ee colli sesiynau
ymgynhesu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – dulliau o adolygu eu perfformiad eu hunain.
Ymarfer y dulliau sy’n berthnasol i’r dosbarth ymarferol.
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Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Dosbarthiadau ymarferol i ddarparu profiadau o weithgareddau i wella ffitrwydd. Fel rhan o’r
paratoi ar gyfer pob dosbarth, dylid cynnwys y pynciau isod:
•

dillad addas

•

materion iechyd a diogelwch

•

dilyn cyfarwyddiadau.

Gall dysgwyr wedyn adolygu’r materion hyn ar ôl y dosbarth.
Asesiad: mewn trafodaeth un i un gyda’r tiwtor, mae’r dysgwyr yn nodi gwahanol
weithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd. (Canlyniad dysgu 1)
Asesiad: caiff dysgwyr eu harsylwi’n cymryd rhan mewn gweithgareddau ymarfer corff a
ffitrwydd ac yn arddangos rheoli amser, gwisg briodol, dilyn cyfarwyddiadau a chanllawiau
iechyd a diogelwch. (Canlyniad dysgu 2)
Asesiad: mewn trafodaethau un i un gyda’r tiwtor, mae’r dysgwyr yn adnabod eu cryfderau a
meysydd ar gyfer gwella. (Canlyniad dysgu 3)
Adborth asesu a gwerthusiad o’r uned.
Asesiad
Er mwyn cyflawni 1.1 mae angen i ddysgwyr ddisgrifio pedwar dosbarth ffitrwydd a beth yw
cynnwys bob un. Gallai tystiolaeth i hyn fod drwy drafodaeth un i un neu drafodaeth grŵp
gyda’r tiwtor.
Mae 2.1 yn ei gwneud yn ofynnol bod y dysgwyr wedi cymryd rhan ymarferol mewn dau
wahanol ymarfer a dau wahanol sesiwn/dosbarth ffitrwydd, dosbarth aerobeg dwysedd uchel a
sesiwn hyfforddi pwysau. Gall y tiwtor neu’r hyfforddwr ffitrwydd ddarparu tystiolaeth o’r
broses hon drwy gwblhau cofnod arsylwi neu ddatganiad tyst.
Mae 3.1 yn galw ar y dysgwyr i adolygu eu perfformiad mewn dau ddosbarth/dwy sesiwn
ymarfer corff a ffitrwydd i adnabod eu cryfderau eu hunain a’u meysydd ar gyfer gwella. Gellir
gwneud hyn trwy gyfrwng cyfweliad gyda’r tiwtor gan ddefnyddio cofnod arsylwi fel
tystiolaeth.
Adnoddau hanfodol
Bydd angen i ddysgwyr gael mynediad i gyfleuster iechyd a ffitrwydd lleol. Bydd angen iddynt
hefyd allu cael mynediad i amrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer corff a ffitrwydd a champfa
gydag offer priodol.
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Deunyddiau adnodd dangosol
Llyfrau gosod
Dalgleish J et al – The Health & Fitness Handbook (Longman, 2001) ISBN 0582418798
Harris et al – BTEC Introduction to Sport and Leisure (Heinemann, 2005) ISBN 0435450005
Sharkey B – Fitness and Health (Human Kinetics Europe Ltd, 2006) ISBN 0736056149
Gwefannau
www.bases.org.uk

Cymdeithas Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain

www.eatwell.gov.uk

Asiantaeth Safonau Bwyd

www.nhs.uk

Gwasanaeth Iechyd Gwladol

www.nutrition.org.uk

Sefydliad Maethiad Prydeinig

www.skillsactive.com

Gwefan SkillsActive, yr SSC ar gyfer y sector Chwaraeon a
Hamdden Corfforol

www.topendsports.com

Top End Sports, yn darparu cyngor ar wahanol agweddau o
chwaraeon
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Uned 7:

Ymchwilio Hawliau a
Chyfrifoldebau yn y Gwaith

Cod Uned:

L/501/6382

Lefel QCF:

1

Gwerth Credydau:

1

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 eang. Mae’r uned hon yn rhoi
cyflwyniad i’r cysyniad trwy drafod hawliau sylfaenol yn y gwaith a sut y gellir gorfodi’r
hawliau hyn drwy ganllawiau, polisïau cwmni a deddfwriaeth.
Mae’r uned hefyd yn herio canfyddiadau unigolyn o bobl eraill a sut y dylai cyflogwyr a
chyflogedigion barchu hawliau pobl eraill. Bydd y deddfau sydd wedi cael eu cyflwyno i
gefnogi cyflogedigion yn cael eu hystyried. Fodd bynnag, ni ragwelir y bydd y deddfau hyn yn
cael eu hystyried mewn dyfnder. Bydd y dysgwyr yn gwybod am y gyfraith a sut i gael mwy o
wybodaeth am gynnwys y gyfraith pe byddai angen iddynt gyfeirio ati rywbryd.

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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 esbonio beth yw ‘hawliau’

Deall beth yw ‘hawliau’ a ‘chyfrifoldebau

1.2 esbonio beth yw ‘cyfrifoldebau’
2

Deall sut i barchu hawliau unigolion

2.1 esbonio’r ffactorau all effeithio ar hawliau
unigolion
2.2 esbonio sut i barchu hawliau unigolion

3

Gwybod y deddfau all amddiffyn hawliau
cyflogedigion

3.1 nodi deddfau sy’n gallu gwarchod hawliau
cyflogedigion

4

Gwybod fod gan gyflogwyr rai
cyfrifoldebau penodol

4.1 nodi cyfrifoldebau cyflogwyr parthed
cyflawni contract:
•

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 yn ôl y gyfraith; hawliau yn y gwaith, ee amgylchedd
iach a diogel, amodau gwaith, parch, preifatrwydd gwybodaeth breifat, cyflog/tâl teg,
gwyliau gyda thâl, yr hawl i ffurfio ac i ymuno ag undebau llafur
cyfrifoldebau: cyfrifoldeb i warchod, gwella a pheidio â tharfu ar hawliau pobl eraill;
cyfrifoldebau gwaith, ee ymrwymiadau contract, gofynion iechyd a diogelwch

2

Deall sut i barchu hawliau unigolion
Ffactorau’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 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 meddwl a gweithredu

3

Gwybod deddfau all amddiffyn hawliau cyflogedigion
Deddfau: deddfau 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 cyflogai: iechyd a diogelwch; amodau gwaith; cytundebol; cyfle cyfartal,
cyfrinachedd gwybodaeth cwmni neu 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 gwahanol 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 ym cymryd rôl ddomestig yn y cartref ac mae
canran lawer llai o fenywod yn cael swyddi gyda chyflog uchel iawn.
Gellid defnyddio senarios yn 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 nodi perthynas cyfrifoldebau
cyflogai ag 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, bod cyfrifoldeb
cyflogwr i gynnal gweithle iach a diogel yn cael ei weithredu 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 gwybodaeth 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 deddf wahanol sy’n ymwneud â hawliau
unigolion yn y gwaith. Dylai’r dysgwr enwi’r ddeddf a darparu amlinelliad cryno a sylfaenol o
bwrpas y ddeddf.
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.adviceguide.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.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 (absenoldeb tadolaeth a mamolaeth,
gwyliau a thâl, ac ati)
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Uned 8:

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

Cod Uned:

T/501/6389

Lefel QCF:

1

Gwerth Credydau:

1

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 dysgwyr 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 drwy leihau risgiau iechyd yn y gweithle.

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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Deall fod gan wahanol feysydd gwaith
wahanol ofynion iechyd

1.1 esbonio 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 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, ffermio, 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 gynhaliol, rest bysellfwrdd, dillad priodol,
ee cyfarpar diogelu personol (Hyfforddiant PPE); a gwybodaeth o weithdrefnau a rheolau,
ee bwyd a rheolau diogelwch; brechu staff, ee brechiad 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 fod yn berthnasol i
gynnwys yr uned.
Gellid defnyddio trafodaethau grŵp bach i helpu i 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.
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.
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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 9:

Dysgu Diogel yn y Gweithle

Cod Uned:

R/501/6397

Lefel QCF:

1

Gwerth Credydau:

1

Cyflwyniad yr uned
Mae’r uned hon ar gyfer dysgwyr sy’n paratoi i wneud profiad gwaith ac mae’n darparu
gwybodaeth a dealltwriaeth o risgiau a pheryglon yn y gweithle. Bydd yr uned hon yn datblygu
dealltwriaeth dysgwyr o’u cyfrifoldebau eu hunain a’r camau priodol i’w cymryd er mwyn
isafu’r risg o niwed iddynt eu hunain neu i eraill yn y gweithle. Bydd dysgwyr yn dysgu am
weithdrefnau ar gyfer delio gyda pheryglon a risgiau yn y gweithle ac am rôl swyddogion
iechyd a diogelwch.

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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 diffinio perygl a risg yn amgylchedd
y gweithle

Deall risgiau a pheryglon yn y gweithle

1.2 nodi enghreifftiau o berygl a risg mewn
gwahanol amgylcheddau gweithle
2

Gwybod sut i leihau niwed iddynt eu
hunain neu i eraill

2.1 trafod sut y gall agweddau o ymddygiad
personol leihau’r risg o niwed
2.2 trafod agweddau o wahanol
amgylcheddau gweithle allai achosi niwed
iddynt eu hunain neu i eraill

3

Gwybod gweithdrefnau i ddelio gyda
risgiau yn amgylchedd y gweithle

3.1 trafod gweithdrefnau ar gyfer reportio
peryglon a risgiau yn y gweithle
3.2 trafod gweithdrefnau ar gyfer delio gyda
pheryglon risg isel yn unol â
chyfarwyddiadau

4

Gwybod dyletswyddau’r person sy’n
gyfrifol am iechyd a diogelwch yn
amgylchedd y gweithle

4.1 trafod dyletswyddau’r person sy’n
gyfrifol am iechyd a diogelwch yn
amgylchedd y gweithle
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Cynnwys yr uned

1

Deall risgiau a pheryglon yn y gweithle
Diffiniad o dermau: perygl; risg (yn ôl yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch)
Gwahanol enghreifftiau o beryglon a risgiau: peryglon a risgiau cyffredinol sy’n ymwneud â
ee trydan, tân, sylweddau peryglus, sŵn, llithro, baglu a syrthio, trafod â llaw; peryglon a
risgiau sy’n ymwneud â gweithleoedd penodol, ee gweithio ar uchder, gweithio gydag
anifeiliaid, gweithio gyda chyfrifiaduron, llefydd cyfyng, peiriannau ac offer, teclynnau caled a
phethau miniog, cyfarpar a dillad diogelu personol, offer pwysedd, cerbydau a chludiant

2

Gwybod sut i leihau niwed iddynt eu hunain neu i eraill
Agweddau o ymddygiad personol all leihau’r perygl o niwed: pwysigrwydd
ymwybyddiaeth bersonol ee mae ymwybyddiaeth o bolisïau, gweithdrefnau, goblygiadau
cyfreithiol ac arferion gwaith diogel yn ymwneud â rheoli risgiau i iechyd a diogelwch yn
golygu bod unigolion yn gwybod sut i weithio’n gywir gyda sylweddau peryglus, mae
ymwybyddiaeth o bresenoldeb risg mewn amgylchedd gweithle’n golygu fod unigolion
yn barod ac yn wyliadwrus, mae ymwybyddiaeth o’u cyfyngiadau eu hunain a phryd/o ble
i gael help yn golygu y gall bobl briodol gael eu hysbysu o risg neu berygl, mae adnabod
arwyddion yn golygu fod unigolion yn gwybod y ffordd i fynd mewn ymarfer tân; mae
pwysigrwydd ymddygiad personol wrth ddilyn cyfarwyddiadau, canllawiau a
gweithdrefnau’r gweithle’n golygu lleihau risgiau mewn meysydd allweddol fel cadw tŷ,
ee cadw llwybrau a gofodau gwaith yn glir, argyfyngau, ee cymryd rhan sylwgar mewn
ymarferion tân, hylendid personol, ee golchi dwylo yn y gweithle, damweiniau, ee peidio
cario diodydd poeth heb gloriau o gwmpas y swyddfa
Agweddau o wahanol amgylcheddau gweithle allai achosi niwed iddynt eu hunain neu i
eraill: agweddau, ee: amgylcheddol, diogelwch personol, straen, camddefnyddio sylweddau
yn y gweithle, trais cysylltiedig â’r gwaith, bwlio ac erledigaeth, gweithio ar eich pen eich
hun, gweithio symudol a hyd yr amser gwaith

3

Gwybod gweithdrefnau i ddelio gyda risgiau yn amgylchedd y gweithle
Gweithdrefnau Reportio Peryglon: gwybod y ffordd briodol i reportio risg neu berygl ar
unwaith ac i bwy y dylid reportio’r risgiau, ee dylid reportio arferion cadw tŷ gwael sy’n
achosi perygl tân potensial cyn gynted â phosibl ac wyneb yn wyneb i’r warden tân ar gyfer
y llawer perthnasol a’u cofnodi yn y llyfr cofnodion priodol
Gweithdrefnau ar gyfer delio gyda pheryglon risg isel yn unol â chyfarwyddiadau:
gwybod y camau priodol ar gyfer delio â pheryglon risg isel, ee ni ddylid gadael gollyngiad
o sylwedd anwenwynig heb rywun yn ei warchod nes bod aelod o’r tîm glanhau yn
cyrraedd i’w glirio
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4

Gwybod dyletswyddau’r person sy’n gyfrifol am iechyd a diogelwch yn amgylchedd
y gweithle
Dyletswyddau’r person sy’n gyfrifol am iechyd a diogelwch yn y gweithle: derbyn gwybodaeth
am ddigwyddiadau neu bryderon iechyd a diogelwch gafodd eu reportio, ymchwilio a
gweithredu ar bryderon iechyd a diogelwch gafodd eu reportio gan staff, cofnodi materion neu
ddigwyddiadau iechyd a diogelwch sy’n cael eu reportio, rhoi cyngor a hyfforddiant i staff
ynghylch arferion a gweithdrefnau gwaith diogel, gwneud archwiliadau iechyd a diogelwch yn
y gweithle, monitro polisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch ar gyfer y gweithle,
mynychu cyfarfodydd iechyd a diogelwch
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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.
Mae gan diwtoriaid sy’n cyflwyno’r uned hon y cyfle i ddefnyddio amrywiaeth eang o
dechnegau ac adnoddau yn cynnwys cyflwyniadau, seminarau, gweithdai ymarferol,
ymweliadau allanol ac efelychiadau. Gallai adnoddau dysgu ychwanegol gynnwys fideos,
DVDau, astudiaethau achos, ymchwil ar y we, cyflwyniadau gan ddysgwyr a gwaith grŵp.
Mae ‘The Essentials of Health and Safety At Work’, a gyhoeddwyd gan Yr Awdurdod
gweithredol Iechyd a Diogelwch (2006) yn ganllaw cyfeirio allweddol sy’n darparu
gwybodaeth awdurdodol ar arferion iechyd a diogelwch yn y gweithle.
Efallai y bydd dysgwyr yn gallu ymweld â gwahanol amgylcheddau gweithle i arsylwi arferion
iechyd a diogelwch a gallent greu rhestr wirio, taflen, poster neu gyflwyniad i gynnwys
gwybodaeth am iechyd a diogelwch yn y gweithle i ddysgwyr eraill eu dilyn. Gallai dysgwyr
hefyd siarad gyda ffrindiau neu berthnasau sydd mewn cyflogaeth a gofyn iddynt am iechyd a
diogelwch yn eu hamgylcheddau gweithle.
Gall fideos ac astudiaethau achos fod yn ddefnyddiol i helpu dysgwyr i ddeall pwysigrwydd
iechyd a diogelwch yn y gweithle. Mewn grwpiau, gallai dysgwyr gwblhau ymchwil ar y we i
arferion iechyd a diogelwch mewn gwahanol amgylcheddau gweithle ac yna adrodd yn ôl i
weddill y grŵp.
Gellid defnyddio gweithgareddau efelychiadol ar gyfer rhai gweithdrefnau, er enghraifft
ymarfer tân.
Asesiad
Gellir cyfuno’r meini prawf asesu ar gyfer yr uned hon mewn un dasg aseiniad fel portffolio
iechyd a diogelwch. Gall hwn fod yn ffolder dalennau rhydd.
I gwrdd â maen prawf 1.1 bydd angen i’r dysgwyr ddiffinio perygl a risg (yn unol â
diffiniadau’r Awdurdod gweithredol Iechyd a Diogelwch).
I gwrdd â’r gofynion ar gyfer 1.2 bydd angen i’r dysgwyr nodi dwy enghraifft o beryglon a dwy
enghraifft o risgiau mewn tri gweithle gwahanol.
Mae 2.1 yn galw ar y dysgwyr i drafod agweddau o’u hymddygiad eu hunain allai isafu risg o
niwed iddynt eu hunain neu i eraill yn y gweithle ac mae 2.2 yn gofyn am drafodaeth ar o leiaf
dair agwedd wahanol o’r gweithle allai achosi niwed, damweiniau, digwyddiadau neu
anafiadau.
Ar gyfer y tair enghraifft sy’n angenrheidiol yn 2.1, gall y dysgwyr gyfeirio at un neu fwy nag
un math o amgylchedd gweithle. Wrth gyflawni 2.1, rhaid i’r dysgwyr ddangos dealltwriaeth
sylfaenol o’r cysylltiad rhwng ymddygiad personol a’r effaith ar risg o niwed iddynt eu hunain
neu i eraill. Wrth gyflawni 2.2, rhaid i’r dysgwyr ddangos dealltwriaeth sylfaenol o sut y
gallai’r tair agwedd wahanol o’r gweithle achosi niwed, damweiniau, digwyddiadau neu
anafiadau. Gellid cyfuno 2.1 a 2.2 ar siart neu ffurf briodol arall o dystiolaeth.

60

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

UNED 9: DYSGU DIOGEL YN Y GWEITHLE

I gwrdd â’r meini prawf ar gyfer 3.1, bydd angen i ddysgwyr drafod sut i reportio peryglon
mewn amgylchedd gweithle (naill ai un gwirioneddol neu efelychiad). Mae ar 3.2 angen dwy
enghraifft benodol o weithdrefnau ar gyfer delio gyda pheryglon risg isel yn unol â
chyfarwyddiadau a roddir ar gyfer gweithle (naill ai un gwirioneddol neu efelychiad). Gellid
cyfuno 3.1 a 3.2 gan ddefnyddio pro fforma.
Ar gyfer 4.1, mae angen i’r dysgwyr ddisgrifio dyletswyddau’r person sy’n gyfrifol am iechyd
a diogelwch mewn amgylchedd gweithle penodol (naill ai un gwirioneddol neu efelychiad). Lle
mae mwy nag un person yn gyfrifol, a’u dyletswyddau’n wahanol, dim ond at ddyletswyddau
un person y mae’n rhaid i’r dysgwyr gyfeirio. Rhaid disgrifio o leiaf ddwy agwedd wahanol o
ddyletswyddau’r swyddog iechyd a diogelwch.
Adnoddau hanfodol
‘The Essentials of Health and Safety At Work’, cyhoeddwyd gan Yr Awdurdod gweithredol
Iechyd a Diogelwch (2006).
Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.healthandsafety.co.uk

Gwefan yn rhoi cyngor ar agweddau o iechyd a diogelwch

www.hse.gov.uk

Yr Awdurdod gweithredol Iechyd a Diogelwch
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UNED 10: RISGIAU A PHERYGLON MEWN CHWARAEON A HAMDDEN CORFFOROL

Uned 10:

Risgiau a Pheryglon mewn
Chwaraeon a Hamdden Corfforol

Cod Uned:

K/501/7247

Lefel QCF:

1

Gwerth Credydau:

4

Cyflwyniad yr uned
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i risgiau a pheryglon mewn chwaraeon a hamdden
corfforol. Mae unrhyw berson sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon neu hamdden corfforol
mewn perygl o gael anaf. Mae’n bwysig iawn felly bod unrhyw berson sydd am ddilyn gyrfa
mewn chwaraeon neu hamdden corfforol yn meddu ar ddealltwriaeth dda o iechyd a diogelwch
ac yn gallu ymateb yn briodol i sefyllfaoedd brys.
Gall y risg bod rhywun yn cael anaf gael ei leihau’n sylweddol os yw’r arweinydd a’r rhai
sy’n cymryd rhan yn ymwybodol o’r peryglon o’u hamgylch a’r ffyrdd y gellir cael gwared
y peryglon hyn neu eu lleihau. Bydd yr uned hon yn cyflwyno dysgwyr i gysyniad peryglon
a’r ffyrdd y mae hi’n bosibl i warchod eu hunain a phobl eraill.

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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 adnabod peryglon potensial i bobl sy’n
cymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden
corfforol

Gwybod sut i gynnal diogelwch pobl sy’n
cymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden
corfforol

1.2 adnabod risgiau potensial i bobl sy’n
cymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden
corfforol
2

Gwybod sut i leihau risgiau i bobl sy’n
cymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden
corfforol

2.1 disgrifio ffyrdd o isafu risgiau i bobl sy’n
cymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden
corfforol

3

Gallu ymateb yn briodol i efelychiadau a
roddir o sefyllfaoedd argyfwng

3.1 ymateb yn briodol i efelychiad a roddir o
sefyllfa argyfwng
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod sut i gynnal diogelwch pobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden
corfforol
Llestair: diffiniad; mathau o beryglon, ee offer heb eu gosod yn iawn/heb eu clirio’n iawn,
llawr llithrig
Risg: diffiniad; mathau o risg, ee llithro ar lawr gwlyb, syrthio dros offer, camddefnyddio
offer, peidio gwisgo dillad gwarchod

2

Gwybod sut i leihau risgiau i bobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden
corfforol
Lleihau risgiau mewn chwaraeon a hamdden corfforol: dillad gwarchod, ee dillad hawdd eu
gweld, esgidiau gwarchod, padiau crimog, helmed, menig; offer gwarchod, ee matiau crash,
padio ar byst gôl; arwyddion, ee hysbysu am beryglon, arwyddion rhybudd; arwynebeddau
diogelwch mewn ardaloedd chwarae; personél, ee stiwardiaid, swyddogion campau,
cefnogaeth yr heddlu, gwasanaeth ambiwlans, Ambiwlans Sant Ioan, y Groes Goch

3

Gallu ymateb yn briodol i efelychiadau a roddir o sefyllfaoedd argyfwng
Sefyllfaoedd brys: anafiadau bach; anafiadau mawr; gwagio adeilad
Ymatebion priodol: ymateb ar unwaith, ee cysuro’r anafedig, asesu’r sefyllfa, cael help gan
berson cymwysedig; dilyn cyfarwyddiadau o fewn trefnau penodedig; sgiliau cyfathrebu, ee
trosglwyddo gwybodaeth glir ar y lleoliad, nifer yr anafedig, beth sydd wedi digwydd,
cyflwr yr anafedig, oed a rhyw’r anafedig, gwrando ar gyfarwyddiadau, cofnodi’r
digwyddiad yn dilyn gweithdrefnau perthnasol
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UNED 10: RISGIAU A PHERYGLON MEWN CHWARAEON A HAMDDEN CORFFOROL

Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Dylai’r uned hon gael eu haddysgu mewn modd ymarferol gan ddefnyddio chwarae rôl lle mae
hynny’n bosibl.
Ar gyfer canlyniad dysgu 1, mae angen i ddysgwyr ddeall y gwahaniaeth rhwng perygl a risg.
I’w helpu i ddeall, gallai dysgwyr drafod y peryglon posibl sy’n gysylltiedig â gwahanol
ddarnau o offer, er enghraifft, gallai perygl sy’n gysylltiedig â melin draed fod y belt mae’r
rhedwr yn sefyll arno. Gellid gofyn i’r dysgwyr wedyn beth yw’r risg. Gallai’r atebion gynnwys
y rhedwr yn syrthio i ffwrdd o ddiwedd y felin, y belt yn gwlychu a’r rhedwr yn syrthio ac ati.
Gallai dysgwyr ymweld â chae chwarae lleol a nodi pheryglon potensial a risgiau dilynol. Fel
arall, gallai dysgwyr ddefnyddio lluniau neu wefannau iechyd a diogelwch i’w help i nodi
peryglon a risgiau potensial. Gellid darparu tasgau tebyg sy’n ymwneud â gweithgareddau
hamdden corfforol. Os oes offer ffotograffig ar gael, gallai’r dysgwyr dynnu lluniau gwahanol
amgylcheddau chwaraeon a hamdden corfforol, er enghraifft, cae pêl-droed, parc, cwrt tennis.
Gallent wedyn ddefnyddio’r lluniau hyn i adnabod peryglon a risgiau potensial.
Gellir edrych ar amrywiaeth o ddillad gwarchod wedyn, neu ar luniau o chwaraewyr yn gwisgo
dillad gwarchod, a’u trafod. Mae amrywiaeth o luniau a chlipiau fideo o chwaraewyr gydag
anafiadau chwaraeon i’w cael ar y rhyngrwyd. Gellid dangos y rhain i ddysgwyr gyda
thrafodaeth ar y ffyrdd y gallai’r peryglon a’r risgiau fod wedi cael eu hisafu i rwystro’r anaf.
Mae canlyniad dysgu 2 yn ffocysu ar ffyrdd o leihau risgiau iechyd a diogelwch. Gallai’r gwaith
hwn ddilyn ymlaen o ganlyniad dysgu 1.
Mae canlyniad dysgu 3 yn ffocysu ar sut i ymateb i sefyllfa argyfwng. Gellid cyflwyno hyn
drwy gyfres o sefyllfaoedd chwarae rôl, er enghraifft, mae chwaraewr wedi’i anafu mewn gêm
bêl-droed ac i’w weld mewn llawer o boen. I ddechrau gallai’r dysgwyr weithio gyda’i gilydd
fel grŵp i ddilyn gweithdrefnau syml. Dylid treulio amser yn sicrhau bod dysgwyr yn gallu
trosglwyddo neges i berson perthnasol yn glir ac yn effeithiol.
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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 gynnwys yr uned a’r rhaglen ddysgu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – diffiniadau o beryglon a risgiau.
Bydd dysgwyr yn gwylio fideo yn dangos amgylchedd gyda pheryglon, bydd y dysgwyr yn
adnabod y peryglon.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – sut i leihau risgiau.
Tasgau ymarferol dros nifer o sesiynau – dysgwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau
chwaraeon a hamdden corfforol ac adnabod peryglon a risgiau potensial. Dysgwyr i drafod
ffyrdd o isafu risgiau.
Ymchwiliad grŵp – campau risg uchel ac anafiadau potensial. Gallai hyn gynnwys defnyddio
storïau o’r rhyngrwyd, cylchgronau proffesiynol. Gallai dysgwyr fonitro anafiadau dros gyfnod
penodol o amser.
Ymchwiliad grŵp/pâr – dewis camp risg uchel – canfod sut mae risgiau’n cael eu hisafu.
Tasg ymarferol – dysgwyr yn adolygu peryglon cyfleusterau safle.
Tasg – dysgwyr i baratoi cyflwyniadau mewn parau ar senario chwaraeon a roddwyd, yn
cynnwys peryglon, risgiau, strategaethau lleihau risgiau.
Dysgwyr yn cyflwyno eu cyflwyniadau i’r dosbarth.
Asesiad: bydd dysgwyr yn adnabod peryglon a risgiau potensial i bobl sy’n cymryd rhan mewn
chwaraeon a hamdden corfforol drwy labelu llun. (Canlyniad dysgu 1)
Asesiad: bydd dysgwyr yn datgan sut y gellir lleihau’r risgiau a’r peryglon a nodwyd ar gyfer
canlyniad dysgu 1. (Canlyniad dysgu 2)
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor:
•

sefyllfaoedd argyfwng ac ymateb

•

cymorth cyntaf.

Gweithgareddau chwarae rôl mewn parau i ymarfer protocolau argyfwng gyda chymorth fideo.
Tasg astudio gartref – dysgwyr yn adolygu protocolau argyfwng.
Asesiad: caiff dysgwyr eu harsylwi’n ymateb yn briodol i efelychiad a roddir o sefyllfa
argyfwng. (Canlyniad dysgu 3)
Adborth asesu a gwerthusiad o’r uned.
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UNED 10: RISGIAU A PHERYGLON MEWN CHWARAEON A HAMDDEN CORFFOROL

Asesiad
Er mwyn cyflawni 1.1 ac 1.2, mae angen i ddysgwyr amlinellu tri pherygl a thri risg i bobl sy’n
cymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden corfforol. Gellir asesu’r meini prawf hyn drwy ofyn
i ddysgwyr archwilio camp o’u dewis a llun o gyfleuster chwaraeon gydag amrywiaeth o
beryglon a risgiau. Gallant wedyn adnabod tri pherygl a thri risg posibl i’r rhai sy’n cymryd
rhan. Gellir rhoi papur prawf byr i’r dysgwyr yn gofyn iddynt adnabod peryglon potensial a’r
risgiau cysylltiedig. Os defnyddir darluniau nid oes angen darparu darlun gyda pheryglon
‘gwneud’ arno. Mae’n fwy buddiol i’r dysgwr gael darluniau a/neu ffotograffau o sefyllfa
‘bywyd go iawn’ sydd heb unrhyw beryglon amlwg.
Er mwyn cyflawni 2.1 dylai dysgwyr nodi tair ffordd o leihau neu gael gwared ar risgiau a
pheryglon drwy ddefnyddio dillad a/neu offer gwarchod a/neu addasu’r gêm. Gellid defnyddio’r
risgiau neu’r peryglon ar gyfer 1.1 ac 1.2 at y pwrpas hwn.
Er mwyn cyflawni 3.1 gallai dysgwyr gymryd rhan mewn ymarferiad chwarae rôl. Dywedir
wrth y dysgwyr fod person wedi cael anaf bach a bod angen iddynt ymateb a galw am help
fel sy’n briodol. Dywedir wrth y dysgwyr wedyn fod person wedi cael anaf mawr a bod angen
iddynt ymateb a galw am help fel sy’n briodol. Gall yr asesydd gwblhau cofnodion arsylwi
neu ddatganiadau tyst wrth iddynt arsylwi ar y dysgwr yn galw am help.
Adnoddau hanfodol
Bydd angen bod cyfleuster chwaraeon neu ffitrwydd ar gael i ddysgwyr er mwyn iddynt
ymchwilio i’w gweithdrefnau argyfwng. Bydd angen iddynt allu gwneud ymarferion chwarae
rôl gydag offer cymorth cyntaf priodol.
Deunyddiau adnodd dangosol
Llyfrau gosod
Harris et al – BTEC Introduction to Sport and Leisure (Heinemann, 2005) ISBN 0435460005
Gwefannau
www.skillsactive.com

Gwefan SkillsActive, yr SSC ar gyfer y sector Chwaraeon a
Hamdden Corfforol
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UNED 11: CYMRYD RHAN MEWN YMARFER CORFF A FFITRWYDD

Uned 11:

Cymryd rhan mewn Ymarfer
Corff a Ffitrwydd

Cod Uned:

M/501/7248

Lefel QCF:

1

Gwerth Credydau:

4

Cyflwyniad yr uned
Bydd yr uned hon yn cyflwyno dysgwyr i amrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer corff a
ffitrwydd a ffyrdd y gall rhywun gadw’n ffit. Prif nod yr uned yw bod dysgwyr yn cymryd rhan
yn yr sesiynau ymarfer corff a ffitrwydd hyn er mwyn iddynt ddeall beth mae bob un yn ei
gynnwys. Dylai’r uned hefyd roi’r hyder i’r dysgwyr gymryd rhan mewn sesiynau ymarfer corff
a ffitrwydd ar eu pennau eu hunain yn y dyfodol.
Bydd disgwyl i ddysgwyr ymchwilio i weithgareddau a chyfleusterau ymarfer corff a ffitrwydd
naill ai yn eu hardal leol neu’n genedlaethol. Tra’n gwneud amrywiaeth o weithgareddau
ymarfer corff a hamdden corfforol, bydd angen i’r dysgwyr arddangos sgiliau yn y gweithle, er
enghraifft, rheoli amser, cod gwisg priodol, gallu i ddilyn cyfarwyddiadau a materion iechyd a
diogelwch. Ar ôl cymryd rhan ymarferol mewn amrywiaeth o weithgareddau ymarfer corff a
ffitrwydd, bydd dysgwyr yn gallu myfyrio ar eu perfformiad. O hyn, gall dysgwyr wedyn
ddewis dosbarthiadau ymarfer corff a ffitrwydd y byddent yn hoffi parhau i’w gwneud.
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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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 disgrifio gwahanol weithgareddau
ymarfer corff a ffitrwydd

Gwybod am wahanol weithgareddau
ymarfer corff a ffitrwydd

1.2 adnabod gwahanol gyfleusterau ymarfer
corff a ffitrwydd
2

Gwybod sut i gymryd rhan yn ddiogel
mewn ymarfer corff a ffitrwydd

2.1 disgrifio proses sefydlu ar gyfer
gweithgaredd ymarfer corff a ffitrwydd
2.2 disgrifio gweithgareddau ymgynhesu ac
ymoeri

3

4

Gallu arddangos sgiliau gwaith drwy
gymryd rhan mewn gweithgareddau
ymarfer corff a ffitrwydd

Gallu adolygu eu perfformiad eu hunain

3.1 cymryd rhan gorfforol mewn
gweithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd
a dangos:
•

sgiliau rheoli amser

•

gwisg briodol ar gyfer y gweithgaredd

•

dilyn cyfarwyddiadau gan arweinydd y
gweithgaredd

•

dilyn canllawiau iechyd a diogelwch cyn,
yn ystod ac ar ôl gweithgareddau

4.1 adnabod eu cryfderau eu hunain a’u
meysydd ar gyfer gwella mewn
gweithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd
4.2 awgrymu ffyrdd o wella eu perfformiad
eu hunain mewn un gweithgaredd
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod am wahanol weithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd
Gweithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd: nofio; dosbarthiadau, ee aerobeg, sbinio, yoga,
Pilates, camu, cylchoedd, boxercise, aerobeg effaith isel, pwmpio’r corff, dosbarthiadau
tonio (coesau, penolau a boliau), aerobeg dŵr; offer, ee melin draed, pwysau rhydd,
peiriannau gwrthiant, beic ymarfer, peiriant rhwyfo
Cyfleusterau ymarfer corff a ffitrwydd: math; lleoliad; mynediad; cyhoeddus, preifat a
gwirfoddol
Casglu gwybodaeth: ffynonellau gwybodaeth, ee papurau lleol, Yellow Pages™,
rhyngrwyd, posteri; ymweliadau â chyfleusterau iechyd ac ymarfer corff lleol

2

Gwybod sut i gymryd rhan yn ddiogel mewn ymarfer corff a ffitrwydd
Cyfrifoldebau staff: achubwyr bywyd; staff yr ochr sych, ee hyfforddwyr, cynorthwywyr
hamdden, staff cymorth cyntaf; y broses sefydlu; ymgynhesu; ymoeri;
Sefydlu: dewis cywir o offer; sgrinio iechyd

3

Gallu arddangos sgiliau gwaith drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarfer
corff a ffitrwydd
Cyfranogiad gweithredol: brwdfrydig; wedi symbylu; parod i roi tro arni; iaith y corff;
agwedd gadarnhaol
Rheoli amser: cyrraedd mewn pryd ac yn barod i gychwyn
Cod gwisg: gwisgo dillad ac esgidiau priodol
Materion diogelwch: dilyn cyfarwyddiadau; iechyd a diogelwch, ee amgylchedd diogel,
dillad, defnydd o offer

4

Gallu adolygu eu perfformiad eu hunain
Adolygu: mathau o adborth, ee hunanasesiad, asesiad gan gyfoedion, adroddiad
goruchwyliwr, recordiadau fideo, holiaduron
Gwella eu perfformiad eu hunain: gosod amcanion, ee targedau tymor byr a thymor hir;
dewis gweithgareddau priodol
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Gellir rhoi amserlenni stiwdio a thaflenni i fyfyrwyr o ganolfannau ffitrwydd lleol er mwyn
dysgu am y llu o wahanol fathau o ddosbarthiadau ymarfer corff a ffitrwydd. Dylai dysgwyr
hefyd archwilio ffyrdd o ddysgu am y ddarpariaeth leol o gyfleusterau ymarfer corff a
ffitrwydd. Gall y tiwtor ddarparu amrywiaeth o ddeunyddiau megis papurau lleol, Yellow
Pages™ a mynediad i’r rhyngrwyd. Gall dysgwyr wedyn restru’r amrywiaeth o gyfleusterau yn
eu hardal leol. Gellid hefyd mynd â dysgwyr i amrywiaeth o ganolfannau ffitrwydd gan
archwilio eu cyfleusterau a’u prisiau.
Ar gyfer y broses sefydlu, gallai’r tiwtor neu’r dysgwyr ddewis cyfleuster a thrafod ei broses
sefydlu. Fel arall, os oes gan y ganolfan ei chyfleusterau ymarfer corff a ffitrwydd, gall dysgwyr
fynd drwy broses sefydlu yn eu canolfan ddysgu. Bydd hyn yn caniatáu i ddysgwyr ddeall y
trefnau cywir ar gyfer defnyddio offer ymarfer corff a ffitrwydd a pholisïau sylfaenol iechyd a
diogelwch. Dylai dysgwyr gwblhau rhyw fath o broses sgrinio iechyd fel rhan o’u sefydlu. Gall
hyn fod mor syml â PAR-Q neu gallai gynnwys sgrinio ymarferol pellach megis cymryd
darlleniadau pwysau gwaed neu brofion ffitrwydd sylfaenol. Dylai dysgwyr hefyd gael y cyfle i
archwilio amrywiaeth o ymarferion ymgynhesu ac ymoeri a chael dealltwriaeth sylfaenol o’u
pwysigrwydd.
Dylai dysgwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth o sesiynau ymarfer a ffitrwydd. Gellir cynnal y
rhain yn y ganolfan addysgu neu i ffwrdd o’r safle mewn canolfannau ymarfer corff a ffitrwydd.
Gorau po fwyaf yw’r amrywiaeth o ddosbarthiadau a sesiynau ymarfer corff sydd ar gael. Bydd
hyn yn caniatáu i ddysgwyr benderfynu pa ddosbarthiadau y bu iddynt eu mwynhau ac yr
hoffent barhau i’w dilyn. Dylai hefyd roi’r hyder i ddysgwyr i fynd i mewn i gyfleuster iechyd
ar eu pennau eu hunain yn y dyfodol. Bydd dygwyr hefyd yn cael mewnwelediad i sut y gallai
cleientiaid potensial fod yn teimlo wrth wynebu sefyllfaoedd newydd, er enghraifft yn nerfus,
yn bryderus. Mae dysgwyr yn cael y cyfle i arddangos sgiliau gwaith drwy gydol y canlyniad
dysgu hwn, er enghraifft dylent gyrraedd yn brydlon ac yn barod i gychwyn, dylent gymryd
rhan gyda brwdfrydedd a dylent ddilyn cyfarwyddiadau. Gall arsylwadau grŵp cyfoedion fod
yn declyn defnyddiol i ddarparu adborth i gydweithwyr yn y grŵp.
Mae’r uned hon wedi cael ei dylunio i roi hyder a phrofiad ymarferol i ddysgwyr i’w hannog i
gymryd rhan mewn sesiynau ymarfer corff a ffitrwydd hygyrch. Dylid annog dysgwyr i fyfyrio
ar eu perfformiad ac adnabod cryfderau a meysydd ar gyfer gwella yn y dyfodol.
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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 gynnwys yr uned a’r rhaglen ddysgu.
Gwaith grŵp – bydd dysgwyr yn rhestru gwahanol weithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd ar
gyfer pobl sydd ag anghenion gwahanol, ee oedran, lefelau ffitrwydd, cyfyngiadau amser.
Gwaith ymchwiliol – mewn grwpiau bach bydd dysgwyr yn ymchwilio i gyfleusterau ymarfer
corff a ffitrwydd yn yr ardal. Gallai’r wybodaeth a gesglir gynnwys math, lleoliad, mynediad.
Gallai dysgwyr gyflwyno’r wybodaeth a gasglwyd i aelodau grŵp eraill.
Asesiad: mewn trafodaeth un i un gyda’r tiwtor, bydd dysgwyr yn disgrifio gwahanol
weithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd ac yn nodi gwahanol gyfleusterau ymarfer corff a
ffitrwydd. Fel arall, gellir defnyddio’r cyflwyniad grŵp i asesu canlyniad dysgu 1, ond byddai
angen i ddysgwyr unigol arddangos gwybodaeth. (Canlyniad dysgu 1)
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar ystyriaethau iechyd a diogelwch.
Sefydliad grŵp i gampfa gardiofasgwlar.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar ystyr sefydlu, ymgynhesu ac ymoeri.
Gan ddefnyddio eu profiadau eu hunain a/neu siaradwyr gwadd, trafod gwahanol fathau o
drefnau sefydlu ar gyfer gwahanol bwrpasau.
Dysgwyr i gymryd rhan mewn sefydliad ar gyfer gweithgaredd ymarfer corff.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor neu siaradwyr gwadd i siarad am rolau hyfforddwyr, achubwyr
bywyd, rheolwyr, pobl cymorth cyntaf.
Tasg astudio gartref – dysgwyr i ymchwilio i ddisgwyliadau pobl sy’n mynychu dosbarth
gweithgaredd.
Asesiad: bydd dysgwyr yn ysgrifennu cyfarwyddiadau ar gyfer y broses sefydlu am weithgaredd
ymarfer corff a ffitrwydd a gweithgareddau ymgynhesu ac ymoeri. (Canlyniad dysgu 2)
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – dulliau o adolygu eu perfformiad eu hunain a dyfeisio dulliau
recordio i ddysgwyr eu defnyddio mewn sesiynau ymarferol.
Gweithgareddau ymarferol – dylai dysgwyr gael y cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o
weithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd. Dylent arddangos:
•

cyfranogiad gweithredol

•

rheoli amser

•

dilyn cod gwisg

•

dilyn cyfarwyddiadau.

Tasg astudio gartref – dysgwyr yn adolygu eu perfformiad eu hunain.
Asesiad: dysgwyr yn cael eu harsylwi’n cymryd rhan mewn gweithgareddau ffitrwydd ac
ymarfer corff yn arddangos rheoli amser, gwisg briodol, dilyn cyfarwyddiadau a chanllawiau
iechyd a diogelwch. (Canlyniad dysgu 2)
Asesiad: mewn trafodaethau un i un gyda’r tiwtor, dysgwyr yn adnabod eu cryfderau a’u
gwendidau eu hunain a meysydd ar gyfer gwella. (Canlyniad dysgu 3)
Adborth asesu a gwerthusiad o’r uned.

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

73

UNED 11: CYMRYD RHAN MEWN YMARFER CORFF A FFITRWYDD

Asesiad
Er mwyn cyflawni 1.1, mae angen i’r dysgwyr ddisgrifio pedwar gweithgaredd ymarfer corff a
phedwar gweithgaredd ffitrwydd a beth mae’r cyfan yn e i gynnwys. Gallai tystiolaeth i hyn fod
drwy drafodaeth un i un neu drafodaeth grŵp gyda’r tiwtor.
Er mwyn cyflawni 1.2 dylai dysgwyr ddysgu am dri chyfleuster lleol ar gyfer ymarfer corff a
ffitrwydd.
Ar gyfer 2.1, dylai dysgwyr ddisgrifio proses sefydlu. Gall y disgrifiad fod ar lafar neu’n
ysgrifenedig ond dylai’r dysgwyr allu disgrifio beth sy’n digwydd yn ystod proses sefydlu. Ar
gyfer 2.2, mae angen i’r dysgwyr ddisgrifio dau ymarfer ymgynhesu gwahanol a dau ymarfer
ymoeri gwahanol. Dylid darparu’r disgrifiadau hyn mewn ffordd fyddai’n golygu bod dysgwyr
eraill yn gallu dilyn y cyfarwyddiadau a roddwyd.
Mae 3.1 angen i’r dysgwyr fod wedi cymryd rhan ymarferol mewn dau wahanol ymarfer a dwy
wahanol sesiwn/dau ddosbarth ffitrwydd, dosbarth aerobeg effaith uchel a sesiwn hyfforddi
pwysau. Gall y tiwtor neu’r hyfforddwr ffitrwydd ddarparu tystiolaeth o’r broses hon drwy
gwblhau cofnod arsylwi neu ddatganiad tyst.
Mae 4.1 yn galw ar y dysgwyr i adolygu eu perfformiad mewn dau ddosbarth/dwy sesiwn ymarfer
corff a ffitrwydd i adnabod eu cryfderau eu hunain a’u meysydd ar gyfer gwella. Gellir gwneud hyn
trwy gyfrwng cyfweliad gyda’r tiwtor gan ddefnyddio cofnod arsylwi fel tystiolaeth.
Er mwyn cyflawni 4.2 dylai dysgwyr ddyfeisio cynllun i wella eu perfformiad ar gyfer un
dosbarth/sesiwn ffitrwydd neu ymarfer corff. Er enghraifft, gallai’r cynllun fod yn amserlen
wythnosol yn dangos pa ddosbarthiadau mae’r dysgwyr yn bwriadu mynd iddynt er mwyn
gwella eu perfformiad mewn dosbarth ymarfer pwmpio’r corff. Gall hyn gynnwys sesiwn
wrthiant yn y gampfa bob wythnos yn ogystal ag un dosbarth dechreuwyr pwmpio’r corff fydd
wedyn yn mynd ymlaen at ddau ddosbarth uwch pwmpio’r corff bob wythnos.
Adnoddau hanfodol
Bydd angen i ddysgwyr gael mynediad i gyfleuster iechyd a ffitrwydd lleol. Bydd angen iddynt
hefyd allu cael mynediad i amrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer corff a ffitrwydd a champfa
gydag offer priodol.
Deunyddiau adnodd dangosol
Llyfrau gosod
Dalgleish J et al – The Health & Fitness Handbook (Longman, 2001) ISBN 0582418798
Harris et al – BTEC Introduction to Sport and Leisure (Heinemann 0435460005
Sharkey B — Fitness and Health (Human Kinetics Europe Ltd, 2006) ISBN 0736056149
Gwefannau
www.bases.org.uk

Cymdeithas Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain

www.eatwell.gov.uk

Asiantaeth Safonau Bwyd

www.nhs.uk

Gwasanaeth Iechyd Gwladol

www.nutrition.org.uk

Sefydliad Maethiad Prydeinig

www.skillsactive.com

Gwefan SkillsActive, yr SSC ar gyfer y sector Chwaraeon
a Hamdden Corfforol

www.topendsports.com

Top End Sports, yn darparu cyngor ar wahanol agweddau
o chwaraeon.
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Uned 12:

Sut mae’r Corff yn Gweithio

Cod Uned:

T/501/7249

QCF:

1

Gwerth Credydau:

4

Cyflwyniad yr uned
Pan fydd person yn cymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden corfforol, mae’n rhaid i’r corff
ymateb yn briodol er mwyn darparu’r egni angenrheidiol ar gyfer rhedeg a neidio ac ati. Mae’n
bwysig felly bod unrhyw un sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yn deall prif systemau’r corff
sy’n rhan o gyflenwi’r egni hwn. Bydd hyn yn helpu pobl i ddeall pam a sut y dylen nhw eu
paratoi eu hunain ar gyfer cymryd rhan mewn chwaraeon.
Mae’r uned hon yn archwilio’r system ysgerbydol, y system gyhyrol, y system gardiofasgwlaidd a’r
system resbiradol. Bydd dysgwyr yn dod i ddeall swyddogaeth sylfaenol pob system. Byddant
hefyd yn dysgu am rai o brif esgyrn a phrif gyhyrau’r corff. Mae gwybodaeth o’r derminoleg
anatomegol yn ofynnol ar gyfer unrhyw un sydd am weithio yn y diwydiant chwaraeon a hamdden
corfforol. Mae’r uned hon yn darparu gwybodaeth sylfaenol dda ar gyfer llwybrau cynnydd.
Mae angen maethiad da ar bob un o’r systemau corff hyn er mwyn gweithio’n iawn a bydd yr
uned hon hefyd yn archwilio gofynion sylfaenol deiet iach. O’r wybodaeth hon, bydd y dysgwr
y gallu gwybod pa fwydydd i’w dewis i fwyta ar gyfer deiet iach.

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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod swyddogaethau’r system
ysgerbydol a’r system gyhyrol

1.1 adnabod swyddogaethau’r ysgerbwd

Gwybod swyddogaethau’r systemau
cardio-resbiradol

2.1 adnabod strwythur a swyddogaeth y galon

Gwybod gofynion deiet iach

3.1 adnabod y gwahanol faetholion sydd eu
hangen ar gyfer deiet iach

2

3

1.2 adnabod swyddogaethau’r system gyhyrol
2.2 adnabod strwythur a swyddogaeth yr
ysgyfaint

3.2 adnabod swyddogaethau pob maetholyn
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod swyddogaethau’r system ysgerbydol a’r system gyhyrol
System ysgerbydol: strwythur; prif esgyrn (asgwrn cefn, creuan, hwmerws, asgwrn y
forddwyd, tibia, padell pen-glin, ffibwla, radiws, wlna, cluniau, asennau, sternwm)
Swyddogaethau’r ysgerbwd: storio mwynau; symudiad; siâp; amddiffyniad; cynhyrchu
celloedd coch y gwaed
System gyhyrol: strwythur; prif gyhyrau (cwadriceps, llinynnau’r garrau, cyhyrynnau
deuben, cyhyrynnau triphen, cyhyrau abdomenol, cyhyryn sythu); swyddogaeth (pwmpio
gwaed o amgylch y corff)

2

Gwybod swyddogaethau’r systemau cardio-resbiradol
Swyddogaethau’r system cardiofasgwlaidd: strwythur y galon (atria, fentriglau); swyddogaeth
Swyddogaethau’r system resbiradol: strwythur yr ysgyfaint (corn gwynt, broncws,
bronciolynnau alfeolaidd); swyddogaeth (darparu ocsigen, cael gwared ar garbon deuocsid)

3

Gwybod gofynion deiet iach
Maetholion: carbohydradau; brasterau (dirlawn ac annirlawn); proteinau
Swyddogaeth pob maetholyn: egni; ynysu; tyfu a thrwsio;
Ffynonellau pob maetholyn: carbohydradau, ee reis, pasta, bara, tatws; brasterau annirlawn,
ee olew olewydd; brasterau dirlawn, ee cig, hufen; protein, ee llaeth, wyau, soya
Hydradu: lefelau normal o gymeriant hylifau; effaith cymryd rhan mewn chwaraeon a
hamdden corfforol ar lefelau hydradiad a chymeriant hylif
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Dylid defnyddio cyflwyniad ymarferol lle bynnag mae hynny’n bosibl. Er mwyn addysgu
dysgwyr am yr ysgerbwd, yn ddelfrydol dylid defnyddio modelau o ysgerbwd i ddangos pob un
o’r prif esgyrn. Gallai dysgwyr hefyd geisio adnabod lleoliad prif esgyrn ar y naill a’r llall.
Gellid dysgu pob un o bum swyddogaeth yr ysgerbwd drwy ddefnyddio’r bwrdd gwyn a/neu
gyflwyniad PowerPoint a thrafodaeth. Fel arall, mae gan wefannau gemau y gellir eu defnyddio
fel teclyn i ddysgu’r wybodaeth hon.
Prif swyddogaeth y system gyhyrol yw symud. Dylid addysgu dysgwyr fod cyhyrau’n gweithio
mewn parau i gynhyrchu symudiadau. Mae angen i’r dysgwyr ddeall fod un cyhyr yn ‘tynnu’
neu’n crebachu tra bod y llall yn ymlacio. Dylid addysgu’r prif gyhyrau drwy ddefnyddio
diagramau. Nid oes angen i ddysgwyr wybod am gysyniad cyhyrau gwrthweithiol.
Prif swyddogaeth y galon yw pwmpio gwaed o gwmpas y corff ac i’r ysgyfaint. Gellid dangos
modelau o’r galon i ddysgwyr i’w cyflwyno i’r anatomi sylfaenol. Y prif beth yw dangos fod y
galon yn wag sy’n caniatáu i’r gwaed lifo drwyddi.
Gellir dangos diagramau a lluniau wedi’u labelu o strwythur y system resbiradol i ddysgwyr.
Swyddogaeth yr ysgyfaint yw mynd ag ocsigen i’r gwaed a chael gwared ar garbon deuocsid
ohono. Nid oes angen dweud wrth ddysgwyr am drylediad, oni bai bod y tiwtor yn teimlo ei fod
o ddiddordeb i’r grŵp.
Gellir addysgu dysgwyr am enwau gwahanol faetholion a phrif swyddogaethau pob un ohonynt.
Gallant archwilio labeli bwyd i ganfod drostynt eu hunain ble y gellir dod o hyd i bob
maetholyn.

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

77

UNED 12: SUT MAE’R CORFF YN GWEITHIO

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 gynnwys yr uned a’r rhaglen ddysgu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar yr ysgerbwd.
Tasg – dysgwyr yn labelu esgyrn.
Tasg astudio gartref – dysgwyr yn dysgu esgyrn a’r system ysgerbydol.
Cwis i brofi gwybodaeth o esgyrn.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar gyhyrau.
Tasg – dysgwyr i labelu’r cyhyrau.
Tasg astudio gartref – dysgwyr yn dysgu cyhyrau a’r system gyhyrol.
Ymarferol – gan weithio mewn parau, y dysgwyr i restru’r gwahanol beiriannau a ddefnyddir
mewn campfa a nodi’r prif gyhyrau sy’n cael eu hymarfer wrth eu defnyddio. Fel arall, gellir
rhoi rhestr i ddysgwyr ei chwblhau. Gan ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwyd bydd y dysgwyr
wedyn yn nodi’r cyhyrau ar ddarlun o ysgerbwd.
Cwis – gan ddefnyddio dalenni post-it bydd y dysgwyr yn nodi gwahanol beiriant mewn campfa
ar bob dalen. Caiff y cyhyrau a ddefnyddir ar gyfer gwahanol ddarnau offer eu labelu ar
ddalenni gwahanol. Rhaid i’r dysgwyr wedyn baru’r offer gyda’r cyhyrau perthnasol. Gallant
wedyn eu gwirio yn erbyn y rhestr wirio o’r dasg flaenorol.
Asesiad: cwis i brofi gwybodaeth y dysgwyr o’r systemau ysgerbydol a chyhyrol a
swyddogaethau’r ddwy. (Canlyniad dysgu 1)
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar y system gardiofasgwlar.
Tasg – dysgwyr i labelu’r system gardiofasgwlar.
Tasg astudio gartref – dysgwyr yn dysgu system gardiofasgwlar.
Cwis i brofi gwybodaeth y dysgwyr o’r system gardiofasgwlar.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar y system resbiradol.
Tasg – dysgwyr i labelu’r system resbiradol.
Tasg astudio gartref – dysgwyr yn dysgu system resbiradol.
Cwis i brofi gwybodaeth y dysgwyr o’r system resbiradol.
Tasg ymarferol – y system gardiofasgwlar a’r system resbiradol ar waith. Bydd dysgwyr yn
cofnodi cyfradd curiad eu calon cyn, yn ystod ac ar ôl ymarfer corff, a mynychder anadlu cyn,
yn ystod ac ar ôl ymarfer corff.
Asesiad: dysgwyr yn labelu strwythur a swyddogaethau’r galon a’r ysgyfaint.
(Canlyniad dysgu 2)
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Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar faethiad, ffynonellau a swyddogaethau.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar yr angen am hydradiad.
Ymchwil grŵp ar fanteision deiet iach ar gyfer ymarferwyr chwaraeon a hamdden corfforol.
Gall hyn gynnwys ymchwil ar y we ac mewn cylchgronau chwaraeon i weld sut y mae bwyta’n
iach yn cael ei hybu. Gellir cyflwyno gwybodaeth ar ffurf arddangosfa grŵp.
Mewn grwpiau bydd dysgwyr yn trafod astudiaethau achos yn rhoi manylion deiet pobl sy’n
cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau chwaraeon a hamdden corfforol. Dysgwyr i
awgrymu cywiriadau i’r deiet, a chyflwyno hyn i weddill y grŵp.
Tasg astudio gartref – dysgwyr yn adolygu maethiad.
Asesiad: mewn trafodaethau un i un gyda’r tiwtor, bydd dysgwyr yn adnabod gwahanol
faetholion a swyddogaethau pob un ohonynt. (Canlyniad dysgu 3)
Adborth asesu a gwerthusiad o’r uned.
Asesiad
Gellir cyflawni 1.1 wrth i’r dysgwyr drafod pum prif swyddogaeth yr ysgerbwd. Gallai’r
dysgwyr osod labeli gludiog ar y prif esgyrn dros y lleoliad priodol ar fodel o ysgerbwd neu ar
ddillad partner. Fel arall, gallai’r dysgwyr gwblhau diagram o ysgerbwd wedi’i labelu. Lle mae
asesu ymarferol yn cael ei ddefnyddio, gall y tiwtor gwblhau cofnod arsylwi neu ddatganiad tyst
fel tystiolaeth ar gyfer y broses asesu.
Gellir cyflawni 1.2 wrth i’r dysgwyr drafod swyddogaeth y system gyhyrol. Ar gyfer y
strwythur, gallai’r dysgwyr osod labeli gludiog o’r prif gyhyrau ar ddarlun neu dros y lleoliad
priodol ar ddillad partner. Gall y tiwtor gwblhau cofnod arsylwi neu ddatganiad tyst fel
tystiolaeth ar gyfer y broses asesu.
Gellir cyflawni 2.1 wrth i’r dysgwyr labelu diagram gyda phedair siambr y galon ac yna
ddatgan swyddogaeth y galon. Gellid rhoi tystiolaeth o hyn drwy drafodaeth un i un neu sesiwn
holi ac ateb gyda’r tiwtor.
Gellir cyflawni 2.2 wrth i’r dysgwyr labelu diagram o’r system resbiradol, i gynnwys y corn
gwynt, y broncws, bronciolynnau ac alfeoli. Bydd angen iddynt wedyn ddatgan swyddogaeth y
system resbiradol. Gellid rhoi tystiolaeth o hyn drwy drafodaeth un i un neu sesiwn holi ac ateb
gyda’r tiwtor.
Er mwyn cyflawni 3.1, mae angen i’r dysgwyr adnabod pob maetholyn sydd wedi ei restru yng
nghynnwys yr uned a swyddogaeth pob un ohonynt. Er mwyn cyflawni 3.2 mae angen i
ddygwyr adnabod swyddogaethau pob maetholyn. Unwaith eto, gellid rhoi tystiolaeth o hyn
drwy drafodaeth un i un neu sesiwn holi ac ateb gyda’r tiwtor. Gall yr aseswr gwblhau
cofnodion arsylwi neu ddatganiadau tyst i gofnodi tystiolaeth o’r drafodaeth neu’r sesiwn holi
ac ateb.
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Adnoddau hanfodol
Bydd angen diagramau o’r system ysgerbydol a chyhyrol ar ddysgwyr.
Deunyddiau adnodd dangosol
Llyfrau gosod
Dalgleish J et al – The Health & Fitness Handbook (Longman, 2001) ISBN 0582418798
Harris et al – BTEC Introduction to Sport and Leisure (Heinemann, 2005) ISBN 0435460005
Sharkey B – Fitness and Health (Human Kinetics Europe Ltd, 2006) ISBN 0736056149
Gwefannau
www.bases.org.uk

British Association of Sport and Exercise Sciences

www.eatwell.gov.uk

Asiantaeth Safonau Bwyd

www.nhs.uk

Gwasanaethau Iechyd Gwladol

www.nutrition.org.uk

Sefydliad Maethiad Prydeinig

www.skillsactive.com

Gwefan SkillsActive, yr SSC ar gyfer y sector
Chwaraeon a Hamdden Corfforol

www.topendsports.com

Top End Sports
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Uned 13:

Cynllunio eu Rhaglen Ffitrwydd
eu Hunain

Cod Uned:

K/501/7250

Lefel QCF:

1

Gwerth Credydau:

4

Cyflwyniad yr uned
Er mwyn cymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden corfforol, rhaid i bobl gael rhyw lefel o
ffitrwydd. Byddai’r rhan fwyaf o’r rhai sy’n cymryd rhan yn hoffi gwella eu perfformiad. Mae
gwell ffitrwydd yn chwarae rhan hanfodol mewn gwella perfformiad.
Mae’r uned hon yn cyflwyno dysgwyr i’r pump gwahanol elfen o ffitrwydd corfforol a’r
hyfforddiant sydd ar gael ar gyfer pob un. Bydd dysgwyr wedyn yn cael y cyfle i gymryd rhan
mewn hyfforddiant ar gyfer pob elfen o ffitrwydd.
Bydd dysgwyr yn astudio profi am ffitrwydd sylfaenol fydd yn eu helpu i benderfynu a yw eu
hyfforddiant ffitrwydd yn cwrdd â’i amcanion.

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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod elfennau ffitrwydd corfforol

1.1 disgrifio elfennau ffitrwydd corfforol

2

Gallu asesu eu lefel ffitrwydd eu hunain

2.1 asesu eu lefel ffitrwydd eu hunain

3

Gallu cynllunio a defnyddio eu rhaglen
ffitrwydd eu hunain

3.1 gydag arweiniad, cynllunio eu rhaglen
ffitrwydd eu hunain gyda thargedau
penodol
3.2 defnyddio eu rhaglen ffitrwydd eu hunain
dros gyfnod penodol o amser

4

Gwybod sut i oresgyn rhwystrau all
effeithio ar gyflawni amcanion ffitrwydd

4.1 adnabod rhwystrau rhag cyflawni
amcanion ffitrwydd
4.2 adnabod dulliau i orchfygu rhwystrau

5

Gallu adolygu eu rhaglen ffitrwydd eu
hunain

5.1 asesu canlyniadau eu rhaglen ffitrwydd eu
hunain
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod elfennau ffitrwydd corfforol
Elfennau: dygnwch aerobig; hyblygrwydd; cryfder; cyflymder; cyfansoddiad y corff

2

Gallu asesu eu lefel ffitrwydd eu hunain
Lefelau ffitrwydd: dygnwch aerobeg, ee rhediad Cooper; cryfder, ee dynamomedr gafael y
llaw; hyblygrwydd, ee eistedd ac estyn; cyflymder, ee amser ar gyfer gwibiad 50m;
cyfansoddiad y corff, ee hyd cymhareb gwasg i’r clun

3

Gallu cynllunio a defnyddio eu rhaglen ffitrwydd eu hunain
Mathau o weithgareddau hyfforddi: hyfforddiant egwyl, ee cylchol; hyfforddiant gwrthiant,
ee pwysau; hyfforddiant hyblygrwydd, ee statig, actif, goddefol; hyfforddiant cyflymder, ee
gwibiadau cyflymiad
Cynllun: pryd; ble; pa weithgaredd; amcanion tymor byr

4

Gwybod sut i orchfygu rhwystrau all effeithio ar gyflawni amcanion ffitrwydd
Rhwystrau: amser, ee ymrwymiadau gwaith a theulu; cost, ee aelodaeth campfa, offer;
lleoliad, ee cyrraedd cyfleusterau; symbyliad, ee targedau; anafiadau
Gorchfygu rhwystrau: amser, ee cynllunio’r dydd, defnyddio penwythnosau; cost, ee
consesiynau, osgoi amseroedd brig; symbyliad, ee cynnwys ffrindiau, gosod nodau

5

Gallu adolygu eu rhaglen ffitrwydd eu hunain
Adolygu: mathau o adborth, ee hunanasesu; asesiad cyfoedion; adroddiad goruchwyliwr;
recordiadau fideo; holiaduron
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Gellid cyflwyno’r uned hon ochr yn ochr ag unedau eraill yn y cymhwyster, er enghraifft
Uned 13: Cymryd rhan mewn Ymarfer Corff a Ffitrwydd. Cyn i ddysgwyr ddechrau cynllunio
eu rhaglen ffitrwydd eu hunain dylet benderfynu pa amcanion y maen nhw am eu cyflawni a’r
ffin amser dan sylw. Gallai amcanion gynnwys cymryd rhan mewn ras elusennol lleol ymhen tri
mis, cynyddu cryfder rhan uchaf y corff neu baratoi ar gyfer ‘marathon’ yn eu campfa fyddai’n
golygu defnyddio gwahanol ddarnau o offer dros gyfnod o amser. Gall dysgwyr ei chael hi’n
ddefnyddiol i sefydlu her grŵp ac yna ddatblygu eu rhaglenni ffitrwydd eu hunain o gwmpas
yr her honno.
Mae canlyniad dysgu 3 yn galw ar y dysgwyr i gynllunio a defnyddio eu rhaglen ffitrwydd.
Cyn cychwyn ar y broses hon bydd angen i ddysgwyr ystyried y gwahanol elfennau ar gyfer
eu cynllun, er enghraifft, amser, ble, gwahanol ddyddiau yn yr wythnos, dyddiau gorffwys, pa
rannau o’r corff maen nhw am eu gwella ac ati. Gall dysgwyr ganfod fod gweithio mewn grŵp
hefyd yn ffordd ddefnyddiol o drafod syniadau.
Rhaid rhoi amser i ddysgwyr wedyn i roi eu cynllun ar waith. Gall cyfyngiadau amser olygu y
bydd angen i ddysgwyr nodi amcanion tymor byr yn ogystal â chael cynllun tymor hir; er
enghraifft, gall fod angen awgrymu i’r dysgwyr eu bod yn monitro eu lefelau ffitrwydd ar ôl
pythefnos neu dair wythnos i weld faint maen nhw wedi symud ymlaen.
Gall trafodaeth grŵp fod yn fan cychwyn defnyddiol ar gyfer dysgu am rwystrau potensial i
gyflawni amcanion ffitrwydd. Fel arall, gellir rhoi astudiaethau achos i ddysgwyr eu hystyried.
Gellir cael y rhain oddi ar y rhyngrwyd, o gylchgronau ffitrwydd neu storïau go iawn am
enwogion byd chwaraeon sydd wedi gorchfygu anawsterau i gyflawni eu hamcanion. Yn olaf,
dylid annog dysgwyr i archwilio rhwystrau iddynt hwy’n cymryd rhan, a’r dulliau y gallent eu
dilyn i leihau’r rhain.
Mae canlyniad dysgu 5 yn ffocysu ar adolygiad o’r rhaglen ffitrwydd. Bydd angen i ddysgwyr
ystyried gwahanol ffyrdd o adolygu, er enghraifft, gofyn i diwtor, asesu lefel eu ffitrwydd ar
gychwyn ac ar ddiwedd y rhaglen, ffurfio barn ar ba mor effeithiol yr oedd y rhaglen wedi bod.
Dylai dysgwyr adnabod na fydd pob rhaglen yn llwyddiannus ac nad yw hynny’n arwydd o
fethiant.
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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 gynnwys yr uned a’r rhaglen ddysgu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar elfennau ffitrwydd.
Tasg astudio gartref – dysgwyr yn graddio pwysigrwydd elfennau ffitrwydd ar gyfer pum
gweithgaredd gwahanol.
Asesiad: Mewn trafodaeth un i un gyda’r tiwtor, bydd y dysgwyr yn disgrifio elfennau ffitrwydd
corfforol. (Canlyniad dysgu 1)
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar ddulliau o asesu lefel ffitrwydd.
Arddangosiadau ymarferol ac ymarfer dysgwyr:
•

cyfradd curiad y galon wrth orffwys

•

Rhediad Cooper

•

cyfraddau adferiad

•

dynamomedr gafael y llaw

•

mesurau wedi paru.

Tasg astudio gartref – dysgwyr yn adolygu dulliau.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar ddulliau o asesu lefel ffitrwydd.
Arddangosiadau ymarferol ac ymarfer dysgwyr:
•

eistedd ac estyn

•

cymhareb gwasg i’r clun

•

cwmpasau

•

mynegai màs y corff

•

naid fertigol

•

naid stond lorweddol

•

mesurau wedi paru.

Tasg astudio gartref – dysgwyr yn adolygu dulliau.
Asesiad: caiff dysgwyr eu harsylwi’n ymgymryd â gwahanol dasgau i asesu eu lefel ffitrwydd
eu hunain. (Canlyniad dysgu 2)
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar ddulliau o wella lefel ffitrwydd.
Arddangosiadau ymarferol ac ymarfer dysgwyr:
•

hyfforddiant gwrthiant

•

hyfforddiant dygnwch.
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Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – dulliau o asesu lefel ffitrwydd.
Arddangosiadau ymarferol ac ymarfer dysgwyr:
•

hyfforddiant hyblygrwydd

•

hyfforddiant cyflymder

Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – rhwystrau i ymarfer corff.
Mewn parau, bydd dysgwyr yn ystyried astudiaethau achos a sut y gellir goresgyn rhwystrau.
Asesiad: bydd dysgwyr yn adnabod dau rwystr sy’n ymwneud â’u rhaglen ffitrwydd eu hunain,
a sut y bydd y rhain yn cael eu goresgyn. (Canlyniad dysgu 4)
Tasg – bydd dysgwyr yn cynllunio eu rhaglen eu hunain.
Bydd dysgwyr yn adnabod gwendidau o dasg flaenorol ac yn cynllunio rhaglen i wella
gwendidau a gosod amcanion.
Sesiynau hyfforddi gyda monitro parhaus o gynnydd y dysgwyr drwy’r adeg.
Asesiad: Dysgwyr i gynhyrchu cynllun am raglen hyfforddi a chael eu harsylwi’n dilyn y
rhaglen. (Canlyniad dysgu 3)
Mesur lefelau ffitrwydd ar ôl y rhaglen hyfforddi.
Tasg astudio gartref – adolygu rhaglen hyfforddi.
Asesiad: Mewn trafodaeth un i un gyda’r tiwtor, bydd dysgwyr yn asesu canlyniadau eu rhaglen
ffitrwydd. (Canlyniad dysgu 5)
Adborth asesu a gwerthusiad o’r uned.
Asesiad
Lle mae’n bosibl, dylai asesiad yr uned hon fod yn gyfannol yn hytrach na chael tasg benodol ar
gyfer pob canlyniad dysgu.
I gyflawni 1.1 mae angen i ddysgwyr ddisgrifio pob un o’r pum elfen o ffitrwydd corfforol. Gellir
asesu hyn drwy drafodaeth un i un neu drafodaeth grŵp gyda’r tiwtor. Lle mae trafodaeth wedi cael
ei defnyddio, bydd angen darparu cofnod arsylwi neu recordiad ar dâp o’r drafodaeth fel tystiolaeth
o’r broses asesu. Fel arall, gall y dysgwyr ddarparu disgrifiad ysgrifenedig o’r elfennau.
I gyflawni 2.1, dylai’r dysgwyr allu asesu eu lefel ffitrwydd eu hunain. Gellir defnyddio tasgau
gwahanol i gyflawni hyn, er enghraifft nodi cyfradd isaf ac uchaf curiad y galon.
Ar ôl asesu eu lefel ffitrwydd dylent wedyn osod amcanion a chynllunio rhaglen ffitrwydd o
gwmpas yr amcanion hynny er mwyn cyflawni 3.1 a 3.2. Os bydd dysgwyr yn dewis amcanion
tymor hir byddai angen iddynt hefyd gynnwys amcanion tymor byr i asesu cynnydd. Gallai
anelu at redeg 5km mewn llai na 30 munud ymhen tri mis fod yn enghraifft o hyn. Fodd
bynnag, mewn pythefnos byddai’r dysgwyr yn anelu at redeg 1km mewn saith munud.
Er mwyn cyflawni 4.1 a 4.2 rhaid i’r dysgwyr nodi dau rwystr a disgrifio ffyrdd o orchfygu’r
rhwystrau hynny. Dylai’r rhwystrau fod yn berthnasol i’w rhaglen ffitrwydd eu hunain.
I gyflawni 5.1, rhaid i’r dysgwyr allu asesu canlyniadau eu rhaglen ffitrwydd. Gallai hyn fod
mewn trafodaeth un i un gyda’u tiwtor neu drwy dystiolaeth ysgrifenedig. Bydd angen
cofnodion arsylwi drwy gydol gweithgareddau ymarferol.
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Adnoddau hanfodol
Bydd angen i ddysgwyr gael mynediad i gyfleusterau ymarfer corff a ffitrwydd ac offer, yn
ogystal â mynediad i grwpiau addas all fod yn gleientiaid, neu all weithredu fel cleientiaid.
Deunyddiau adnodd dangosol
Llyfrau gosod
Dalgleish J et al – The Health & Fitness Handbook (Longman, 2001) ISBN 0582418798
Sharkey B – Fitness and Health (Human Kinetics Europe Ltd, 2006) ISBN 0736056149
Cyfnodolion
Health and Fitness (Hubert Burda Media)
Running Fitness (Natmag-Rodale Ltd)
Runners World
Gwefannau
www.bases.org.uk

Cymdeithas Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain

www.nhs.uk

Gwasanaeth Iechyd Gwladol
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Uned 14:

Arwain Gweithgaredd Chwaraeon
a Hamdden Corfforol

Cod Uned:

M/501/7251

Lefel QCF:

1

Gwerth Credydau:

4

Cyflwyniad yr uned
Mae’r uned hon yn rhoi i ddysgwyr gyflwyniad i gynllunio ac arwain gweithgareddau
chwaraeon a hamdden corfforol. Mae’n eu darparu gyda beth allai fod yn gam cyntaf iddynt i
mewn i arweinyddiaeth ac o wneud sesiynau chwaraeon a hamdden gweithredol yn
strwythuredig a chyffrous i’r rhai sy’n cymryd rhan.
Mae’r uned hon yn edrych ar y nodweddion angenrheidiol ar gyfer arweinyddiaeth chwaraeon
a hamdden corfforol. Bydd dysgwyr yn adnabod y nodweddion hyn drwy astudio enghreifftiau
gwirioneddol o arweinyddion llwyddiannus, o bosib rhai y maen nhw wedi gweithio gyda nhw
neu eu harsylwi yn y gymuned.
Mae’r uned hon yn cyflwyno’r broses gynllunio sy’n rhan o arweinyddiaeth chwaraeon a
hamdden corfforol a rhoddir y cyfle i ddysgwyr roi hyn ar waith drwy drefnu a chyflwyno rhan
o sesiynau chwaraeon neu hamdden corfforol.

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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod nodweddion a chyfrifoldebau
arweinydd chwaraeon neu hamdden
corfforol

1.1 adnabod nodweddion arweinydd
chwaraeon neu hamdden corfforol

2

Gwybod gwahanol rannau sesiwn
chwaraeon neu hamdden corfforol

2.1 disgrifio gwahanol rannau sesiwn
chwaraeon neu hamdden corfforol

3

Gallu cynllunio ar gyfer sesiwn
chwaraeon a hamdden corfforol

3.1 cynllunio gweithgaredd ar gyfer rhan o
sesiwn chwaraeon neu hamdden corfforol

4

Gallu cefnogi cyflwyno rhan o sesiwn
chwaraeon a hamdden corfforol

4.1 cefnogi cyflwyno rhan o’r sesiwn
chwaraeon neu hamdden corfforol sydd
wedi’i chynllunio

1.2 adnabod cyfrifoldebau arweinydd
chwaraeon neu hamdden corfforol
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod nodweddion a chyfrifoldebau arweinydd chwaraeon neu hamdden corfforol
Nodweddion: ymddangosiad; arddull arwain, ee unbenaethol, democrataidd;
personoliaeth, ee mewnblyg, allblyg; brwdfrydedd; symbyliad, ee cynhenid,
anghynhenid; cyfathrebu; hyder
cyfrifoldebau: ymddygiad proffesiynol; iechyd a diogelwch, ee ymgynhesu, ymoeri,
asesu risg, yswiriant; amddiffyn plant, ee goblygiadau cyfreithiol, cydraddoldeb; moeseg
a gwerthoedd

2

Gwybod gwahanol rannau sesiwn chwaraeon neu hamdden corfforol
Elfennau sesiwn chwaraeon neu hamdden corfforol: ymgynhesu; prif gorff, ee datblygiad
technegol, datblygiad sgiliau, datblygiad tactegol, datblygiad ffitrwydd; ymoeri; adborth

3

Gallu cynllunio ar gyfer sesiwn chwaraeon a hamdden corfforol
Cynllun: cynllun sesiwn; lleoliad; iechyd a diogelwch; offer; canlyniadau disgwyliedig;
nifer y cyfranogion; ymgynhesu; prif gorff, ee datblygiad technegol, datblygiad sgiliau,
datblygiad tactegol, datblygiad ffitrwydd; ymoeri; adborth
Dewis gweithgaredd: gweithgareddau o bob elfen o’r sesiwn; ymgynhesu, ee ymestyn
dynamig, codwr pwls, ymgyfarwyddo â sgiliau; dull gwerthuso

4

Gallu cefnogi cyflwyno rhan o sesiwn chwaraeon a hamdden corfforol
Cyflwyno: arddangos amrywiaeth o sgiliau, nodweddion a chyfrifoldebau priodol i arwain
sesiwn chwaraeon neu hamdden corfforol; arddangosiad o sgiliau a thechnegau;
ystyriaethau iechyd a diogelwch
Elfennau o sesiwn chwaraeon neu hamdden corfforol: ymgynhesu; prif gorff, ee datblygiad
technegol, datblygiad sgiliau, datblygiad tactegol, datblygiad ffitrwydd; ymoeri; adborth
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Mae’n bwysig bod dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o nodweddion a chyfrifoldebau
arweinydd chwaraeon a hamdden corfforol. Dylid defnyddio sefyllfaoedd ymarferol, naill ai
drwy chwarae rôl neu drwy arsylwi, i gefnogi gwybodaeth a geir yn y dosbarth. Dylid datblygu
sgiliau arwain drwy brofiad, gyda’r tiwtor yn arwain ac yn cefnogi. Dylid rhoi cyfle i ddysgwyr
i wylio gwahanol hyfforddwyr chwaraeon yn gweithio gan arsylwi’r dulliau a ddefnyddir gan yr
hyfforddwyr profiadol hyn wrth weithio gydag amrywiaeth o gyfranogion chwaraeon o bob oed
a phob gallu.
Cyn i ddysgwyr arwain y sesiwn dylai’r tiwtor ddarparu enghreifftiau o weithgareddau penodol
sy’n addas ar gyfer arwain sesiynau chwaraeon a hamdden corfforol. Dylai’r pwyslais ar y lefel
hon fod ar hwyl a mwynhad ac nid ar sgiliau neu ddatblygiad technegol.
Yn gynnar yn y cwrs dylai pob dysgwr gael y cyfle i gefnogi’r tiwtor wrth gyflwyno sesiynau
chwaraeon a gweithgaredd corfforol i’r grŵp neu i grwpiau eraill. Mae hon yn ffordd ddelfrydol i
ddysgwyr gael profiad o’r rôl ac i ddod ar draws anawsterau all godi wrth arwain sesiynau
chwaraeon a hamdden corfforol.
Wrth helpu yn y gwaith o gynllunio a chyflwyno’r sesiynau chwaraeon a hamdden corfforol
gallai dysgwyr arwain rhan o’r sesiwn dan oruchwyliaeth hyfforddwr neu diwtor profiadol.
Dylai dull ymarferol yn fwy pleserus a manteisiol i’r dysgwyr, ac yn fwy diddorol a pherthnasol
i’r tiwtor ei gyflwyno. Dylai hyn ganiatáu i ddysgwyr ddatblygu hyder a sgiliau trefnu a
phersonol. Dylai tiwtoriaid wirio cynlluniau gweithgaredd cyn i ddysgwyr gyflwyno eu
rhannau, er mwyn barnu pa mor briodol ydynt a rhoi cyfarwyddyd yn unol â hynny. Bydd
unrhyw brofiad o weithio gydag arweinydd chwaraeon yn elwa’r dysgwyr yn fawr.
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 gynnwys yr uned a’r rhaglen ddysgu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar arweinyddiaeth mewn chwaraeon, ac enghreifftiau o’r
gorffennol a’r presennol o arweinyddion effeithiol a rhai llai effeithiol.
Tasg – dysgwyr i raddio nodweddion a chyfrifoldebau arweinydd.
Tasg astudio gartref – dysgwyr yn asesu eu nodweddion arweinyddiaeth eu hunain.
Asesiad: mewn trafodaeth un i un gyda’r tiwtor, bydd dysgwyr yn nodi nodweddion a
chyfrifoldebau arweinydd chwaraeon neu hamdden corfforol. (Canlyniad dysgu 1)
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – cydrannau sesiwn gweithgaredd corfforol.
Arddangosiad o sesiwn ymgynhesu.
Tasg ymarferol – dysgwyr i gynllunio sesiwn ymgynhesu gyda chyfarwyddiadau priodol ar
gyfer sesiwn gweithgaredd.
Tasg astudio gartref – dysgwyr i ymarfer trefn ymgynhesu gan roi cyfarwyddiadau.
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Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – cydrannau sesiwn gweithgaredd corfforol.
Arddangosiad o elfennau prif sesiwn.
Tasg ymarferol – bydd dysgwyr yn cynllunio prif adran ar gyfer sesiwn weithgaredd gyda
chyfarwyddiadau i’w rhoi.
Tasg astudio gartref – dysgwyr i ymarfer trefn ymgynhesu a phrif weithgaredd gan roi
cyfarwyddiadau.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – elfennau sesiwn gweithgaredd corfforol.
Arddangosiad o sesiwn ymoeri.
Tasg ymarferol – dysgwyr i gynllunio sesiwn ymoeri gyda chyfarwyddiadau ar gyfer sesiwn
gweithgaredd.
Tasg astudio gartref – dysgwyr i ymarfer trefn ymgynhesu, prif weithgaredd ac ymoeri gan roi
cyfarwyddiadau.
Cyflwyniad dan arweiniad tiwtor ar waith papur, cynllunio sesiynau, manylion grŵp, iechyd a
diogelwch, amcanion.
Tasg astudio gartref – Dysgwyr yn cofnodi cynllun sesiwn am ddewis o sesiwn gweithgaredd.
Asesiad: bydd dysgwyr yn disgrifio gwahanol rannau sesiwn chwaraeon neu hamdden corfforol
ac wedyn yn dewis gweithgareddau i gwblhau cynllun sesiwn. (Canlyniadau dysgu 2 a 3)
Ymarferol – dysgwyr yn ymarfer eu sesiynau eu hunain ar gyfer asesiad.
Asesiadau: cyfranogiad grŵp mewn gweithgareddau wedi eu cynllunio gan aelodau o’r grŵp.
(Canlyniad dysgu 4)
Adborth asesu a gwerthusiad o’r uned.
Asesiad
Er mwyn cyflawni 1.1 ac 1.2, mae angen i ddysgwyr nodi nodweddion a chyfrifoldebau
arweinydd chwaraeon neu hamdden corfforol. Gellid darparu tystiolaeth am y meini prawf hyn
drwy drafodaethau grŵp, trafodaethau un i un gyda’r tiwtor neu sesiynau holi ac ateb. Gallai
dysgwyr seilio eu canfyddiadau ar ymchwil ac arsylwadau a wnaethant wrth gefnogi
hyfforddwr neu arweinydd profiadol.
Er mwyn cyflawni 2.1, rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio’r gwahanol rannau o’r sesiwn chwaraeon
neu hamdden corfforol. Er mwyn disgrifio rhannau o sesiwn yn llawn rhaid i’r dysgwyr allu
dadansoddi pob rhan o sesiwn benodol a rhoi sylwadau ar swyddogaeth pob rhan o’r sesiwn ar
gyfer y rhai sy’n cymryd rhan. Mae cysylltiad clir rhwng 2.1 a 3.1.
Mae 3.1 yn galw ar y dysgwyr i ddethol gweithgareddau ar gyfer pob rhan o sesiwn chwaraeon
neu hamdden corfforol. Gallai dysgwyr arddangos hyn drwy gwblhau cynllun sesiwn sy’n
nodi’n glir y gwahanol rannau o’r sesiwn, er enghraifft gall ymgynhesiad priodol ar gyfer gêm
bêl-droed gynnwys ymestyn dynamig, rhywbeth i gyflymu’r pwls a sgiliau ymgyfarwyddo â
phêl sy’n briodol i brif weithgaredd y sesiwn.
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Yn olaf, ar ôl y cyfnod cynllunio dylid rhoi’r cyfle i ddysgwyr gefnogi cyflwyno rhan o sesiwn
chwaraeon neu hamdden corfforol er mwyn cyflawni 4.1. Wrth gefnogi cyflwyno’r rhan, dylai’r
hyfforddwr neu’r tiwtor roi arweiniad priodol i’r dysgwyr i gefnogi datblygiad y sesiwn. Os yn
briodol, gall yr hyfforddwr ganiatáu i’r dysgwyr arwain cyflwyno’r rhannau hyn o’r sesiynau.
Wrth ganiatáu i’r dysgwyr arwain, dylai’r hyfforddwr profiadol bob amser fod yn bresennol i
gynnig cefnogaeth pan fydd angen. Fodd bynnag, nid yw’n ofyniad gan y maen prawf fod y
dysgwyr yn cyflwyno’r sesiwn ar eu pennau eu hunain ar y lefel hon.
Adnoddau hanfodol
Mae ar ddysgwyr angen mynediad i amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon a hamdden a’r offer
sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau y byddan nhw’n eu cefnogi a’u harwain, yn ogystal â
mynediad i grwpiau addas y gellid eu defnyddio i gymryd rhan.
Deunyddiau adnodd dangosol
Llyfrau gosod
Harris et al – BTEC Introduction to Sport and Leisure (Heinemann, 2005) ISBN 0435460005
Gwefannau
www.ccpr.org.uk

Cyngor Canolog Ymarfer Corff

www.youthsporttrust.org

Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid
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Uned 15:

Gweithio mewn Chwaraeon
a Hamdden Corfforol

Cod Uned:

T/501/7252

Lefel QCF:

1

Gwerth Credydau:

4

Cyflwyniad yr uned
Prif nod yr uned hon yw helpu’r dysgwyr i ddatblygu sgiliau perthynol i waith sydd eu hangen
yn y diwydiant chwaraeon a hamdden corfforol.
Mae gwasanaeth cwsmeriaid yn hanfodol bwysig yn y diwydiant chwaraeon a hamdden
corfforol, gyda’r holl bersonél fwy na heb yn gorfod gweithio gyda chwsmeriaid mewn rhyw
ffordd. Bydd yr uned hon yn cyflwyno i ddysgwyr gysyniadau sylfaenol gwasanaeth
cwsmeriaid a’i bwysigrwydd ac yn sicrhau eu bod yn deall sut i gyflwyno gwasanaeth
cwsmeriaid da.
Bydd angen i’r rhan fwyaf o bobl sy’n gweithio mewn chwaraeon a hamdden corfforol osod a
thynnu i lawr offer chwaraeon. Bydd yr uned hon yn addysgu’r dysgwyr am brif ofynion y
gweithgareddau hyn.
Mae’r diwydiant chwaraeon a hamdden corfforol hefyd yn disgwyl i bersonél allu gweithio fel
rhan o dîm ac mae’r uned yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr weithio fel aelod o dîm. Weithiau mae
angen i gyflogedigion yn y diwydiant chwaraeon a hamdden corfforol weithio oriau
anghymdeithasol, felly mae’r uned hon yn helpu dysgwyr i weithio allan sut y bydden nhw’n
delio ag elfennau ymarferol gwaith shifft.
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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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod am wasanaeth cwsmeriaid mewn
chwaraeon a hamdden corfforol

1.1 disgrifio gwasanaeth cwsmeriaid da

Gallu gweithio fel aelod tîm i osod a
thynnu i lawr offer ar gyfer gweithgaredd
chwaraeon neu hamdden corfforol.

2.1 gweithio fel aelod tîm i osod a thynnu i
lawr yr offer ar gyfer gweithgaredd
chwaraeon neu hamdden corfforol.

4

1.2 arddangos sgiliau cyfathrebu wrth ddelio
gyda chwsmeriaid

2.2 gweithio fel aelod tîm i dynnu i lawr yr
offer o weithgaredd chwaraeon neu
hamdden corfforol.
3

Deall y patrymau gwaith ar gyfer
chwaraeon a hamdden corfforol

3.1 nodi’r gwahanol batrymau shifft ar gyfer
dau berson yn gweithio mewn chwaraeon
a hamdden corfforol
3.2 disgrifio sut i reoli eu hamser eu hunain
yn effeithiol wrth weithio patrymau shifft
mewn chwaraeon a hamdden corfforol
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod am wasanaeth cwsmeriaid mewn chwaraeon a hamdden corfforol
Cyflwyniad personol: gwisg/iwnifform; agwedd; glendid personol
Sgiliau cyfathrebu: lleisiol, ee tôn llais, cwrtais, clir, hyderus; di-lais, ee iaith y corff
negyddol/cadarnhaol, cyswllt llygad, osgo
Pwysigrwydd gwasanaeth cwsmeriaid da: ailadrodd busnes; bodlonrwydd cwsmeriaid;
bodlonrwydd swydd

4

Gallu gweithio fel aelod tîm i osod a thynnu i lawr offer ar gyfer gweithgaredd
chwaraeon neu hamdden corfforol.
Gweithio fel aelod o dîm: sgiliau cyfathrebu, ee gwrando, cwestiynu; help aelodau eraill o’r
tîm; cyfrannu syniadau; cydweithio; parchu eraill; cwblhau pob tasg a osodir
Gosod offer: offer cywir ar gyfer y gweithgaredd; gweithdrefnau ar gyfer gosod offer; dilyn
canllawiau; iechyd a diogelwch
Tynnu offer i lawr: tynnu offer i lawr yn ddiogel; iechyd a diogelwch; dilyn cyfarwyddiadau,
storio

3

Deall y patrymau gwaith ar gyfer chwaraeon a hamdden corfforol
Patrymau gwaith: oriau gwaith; gwaith shifft, ee cychwyn yn gynnar, gorffen yn hwyr,
gwaith nos, gwaith penwythnos, gwaith ar ŵyl y banc; patrwm gwaith afreolaidd; amser
hyblyg; dyddiau i ffwrdd yn ystod yr wythnos; gwyliau blynyddol
Rheoli amser: paratoi ar gyfer gwaith; lleoliad; cludiant i’r gwaith ac yn ôl; costau
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Dylai’r uned hon gael ei chyflwyno fel uned ymarferol lle mae hynny’n bosibl. Os oes gan
ddysgwyr fynediad i gyfleuster chwaraeon yn eu canolfan efallai y byddant yn gallu treulio
amser yno’n datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer yr uned, er enghraifft os
oes gan y dysgwyr fynediad i gampfa, efallai y cânt y cyfle i weithio fel rhan o dîm i osod offer
i fyny a’i dynnu i lawr. Gallant hefyd gael y cyfle i gwrdd â’r cwsmer ac arddangos eu sgiliau
cyfathrebu.
Gellir cyflwyno canlyniad dysgu 1 drwy ofyn i ddysgwyr drafod beth maen nhw’n ei feddwl yw
ystyr gwasanaeth cwsmeriaid da. Gall dysgwyr wedyn gael y cyfle i ymweld â lleoliad
chwaraeon neu hamdden corfforol a gweld drostynt eu hunain wahanol ddulliau o ddarparu
gwasanaeth cwsmeriaid da. Gellid rhoi rhestr wirio i ddysgwyr i’w ymchwilio megis:
1

sut cawsoch chi eich cyfarch?

2

oedd y croesawydd yn gyfeillgar/meddu ar foesau da?

3

gofyn cwestiwn i’r staff am leoliad cyfleuster fel y tŷ bach a nodi sut y deliwyd gyda’r
cwestiwn

4

cyflwyniad personol staff.

Gellid hefyd drefnu sesiwn holi ac ateb gydag aelod o staff er mwyn i ddysgwyr allu gofyn
amryw o gwestiynau eraill sy’n ymwneud â’r canlyniad dysgu.
Gellir cyflwyno canlyniad dysgu 2 wrth i ddysgwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau
adeiladu tîm. Bydd angen dangos iddynt sut i osod, tynnu i lawr a rhannu offer chwaraeon a/neu
hamdden corfforol yn unol â chanllawiau’r ganolfan a’r offer. Dylai dysgwyr allu gwneud hyn
fel rhan o dîm. Pan fydd dysgwyr wedi arddangos sgiliau gwaith tîm da, gall fod yn syniad da i
ofyn i ddysgwyr osod, tynnu i lawr a storio offer sydd fel arfer angen mwy nag un person, er
enghraifft offer trampolinio.
Gellir cyflwyno canlyniad dysgu 3 drwy gyflwyniadau, neu gyfweliadau gyda siaradwyr
gwadd. Gall pobl sy’n gweithio yn y diwydiant chwaraeon a hamdden corfforol drafod eu
patrymau gwaith shifft a sut y bu iddynt orchfygu elfennau ymarferol hyn fel cludiant
cyhoeddus a sut maen nhw’n rheoli eu hamser, er enghraifft mae amserlenni cludiant cyhoeddus
yn newid ar benwythnosau a gwyliau banc.
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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 gynnwys yr uned a’r rhaglen ddysgu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar:
•

beth yw ystyr gwasanaeth cwsmeriaid?

•

pwy yw’r cwsmeriaid?

•

beth yw eu hanghenion?

•

pa fath o wybodaeth sydd ei hangen ar gwsmeriaid?

•

pa fath o broblemau mae cwsmeriaid yn eu cael?

•

cyflwyniad personol

•

sgiliau cyfathrebu.

Asesiad: bydd dysgwyr yn cynllunio rhestr wirio ‘gwasanaeth cwsmeriaid da’. Caiff dysgwyr
eu harsylwi’n cyfathrebu gyda chwsmer mewn gweithgareddau chwarae rôl a roddir. (Canlyniad
dysgu 1)
Ymweliad allanol i ganolfan hamdden i gymryd rhan mewn gweithgaredd ac i arsylwi lefel
cyffredinol y gwasanaeth cwsmeriaid.
Adolygu’r ymweliad a’r gwasanaeth cwsmeriaid oedd ar gael.
Cyflwyniad dan arweiniad tiwtor ar weithio fel tîm.
Tasg – mewn grwpiau bach bydd dysgwyr yn cynllunio sesiwn gweithgaredd sy’n defnyddio
offer, yn penderfynu ar gyfrifoldebau unigol ar gyfer gosod a thynnu offer i lawr.
Ymarferol – dysgwyr yn ymarfer gosod a thynnu i lawr offer ar gyfer gweithgaredd.
Asesiad: caiff dysgwyr eu harsylwi’n gweithio fel tîm ac yn gosod a thynnu offer i lawr ar gyfer
gweithgaredd chwaraeon neu hamdden corfforol. (Canlyniad dysgu 2)
Cyflwyniad dan arweiniad tiwtor – gweithio o fewn y diwydiant chwaraeon a hamdden corfforol:
•

patrymau gwaith

•

rheoli amser.

Tasg – dysgwyr i nodi dwy swydd wahanol o fewn canolfan chwaraeon a hamdden corfforol.
Bydd dysgwyr yn nodi’r patrymau gwaith ar gyfer y swyddi gwahanol. Pe byddent yn gwneud
cais am un o’r swyddi hyn, sut bydden nhw’n rheoli eu hamser eu hunain i roi lle i’w hamser
hamdden eu hunain? Trafodaeth o fanteision ac anfanteision o weithio yn y diwydiant chwaraeon
a hamdden corfforol.
Asesiad: mewn trafodaethau un i un gyda’r tiwtor, bydd dysgwyr yn nodi patrymau shifft a sut
i reoli eu hamser eu hunain wrth weithio patrymau shifft mewn chwaraeon a hamdden corfforol.
(Canlyniad dysgu 3)
Adborth asesu a gwerthusiad o’r uned.
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Asesiad
Gellid darparu tystiolaeth o 1.1 ac 1.2 drwy gofnod arsylwi wedi’i baratoi gan y tiwtor.
Er mwyn cyflawni 1.1, mae angen i ddysgwyr ddisgrifio dulliau o wasanaeth cwsmeriaid da;
gellid darparu tystiolaeth am hyn drwy drafodaeth un i un gyda’r tiwtor. Gellid cynnal y
drafodaeth mewn cyfleuster chwaraeon neu hamdden corfforol lle mae’r dysgwyr yn arsylwi
ac yn disgrifio gwasanaeth cwsmeriaid da a’i bwysigrwydd.
Er mwyn cyflawni 1.2 gallai dysgwyr gymryd rhan mewn ymarferiad chwarae rôl. Er
enghraifft, gallai’r dysgwyr gymryd rôl aelod o staff sy’n cyflwyno gwasanaeth cwsmeriaid
da i un o’u cyfoedion. Byddai’n rhaid iddynt wisgo’n briodol, gan dalu sylw i gyflwyniad
a hylendid personol, ynghyd ag arddangos sgiliau cyfathrebu da.
Gellid asesu 2.1 a 2.2 drwy arsylwi grŵp penodedig o ddysgwyr yn gweithio gyda’i gilydd i
osod a thynnu i lawr offer chwaraeon neu hamdden corfforol. Er enghraifft, gellid dweud
wrthyn nhw fod wyth o bobl eisiau chwarae badminton. Byddai dysgwyr wedyn yn gorfod
gweithio gyda’i gilydd i bennu pa offer fydd ei angen arnynt a faint o setiau gwahanol fydd
eu hangen. Byddai angen iddyn nhw wedyn weithio gyda’i gilydd i osod yr offer yn briodol.
Byddai angen iddyn nhw wedyn ddangos eu bod yn gallu gweithio gyda’i gilydd i dynnu’r
offer i lawr a’i storio’n briodol.
Er mwyn cyflawni 3.1, mae angen i ddysgwyr nodi’r gwahanol batrymau shifft ar gyfer dau
berson yn gweithio mewn chwaraeon a hamdden corfforol. Gellir asesu hyn drwy drafodaethau
un i un neu sesiynau holi ac ateb gyda’r tiwtor.
Er mwyn cyflawni 3.2, mae angen i ddysgwyr ddisgrifio sut y bydden nhw’n rheoli eu hamser
eu hunain yn effeithiol wrth weithio patrymau shifft mewn chwaraeon a hamdden corfforol.
Gellir asesu hyn drwy drafodaethau un i un neu sesiynau holi ac ateb gyda’r tiwtor. Gellid
gofyn i’r dysgwyr ddychmygu eu hunain yn un o staff 3.1 ac i nodi pa bryd y byddai’n rhaid
iddyn nhw godi, eu hamserau teithio a dull teithio ar gyfer pob shifft a’r costau fyddai
ynghlwm.
Adnoddau hanfodol
Dylai dysgwyr gael mynediad i bobl sy’n gweithio ar hyn o bryd o fewn y diwydiant chwaraeon
a hamdden corfforol, er enghraifft cynorthwywyr hamdden, achubwyr bywyd a derbynyddion
gan y bydd hyn yn caniatáu iddyn nhw gael profiad personol o wasanaeth cwsmeriaid. Mae
angen i ddysgwyr gael mynediad i offer chwaraeon a/neu hamdden corfforol a gallu arddangos
ei osod i fyny, ei dynnu i lawr a’i storio fel rhan o dîm.
Deunyddiau adnodd dangosol
Llyfrau gosod
Harris et al – BTEC Introduction to Sport and Leisure (Heinemann, 2005) ISBN 0435460005
Stafford-Brown et al – BTEC First Sport: For Performance, Exercise, Fitness and Outdoor
Recreation (Hodder Arnold, 2006) ISBN 034092604
Gwefannau
www.skillsactive.com
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Uned 16:

Prosiect Grŵp Chwaraeon
a Hamdden Corfforol

Cod Uned:

A/501/7253

Lefel QCF:

1

Gwerth Credydau:

4

Cyflwyniad yr uned
Prif nod yr uned hon yw helpu’r dysgwyr i ddatblygu sgiliau perthynol i waith drwy roi’r cyfle
iddynt weithio gydag eraill i ddysgu am agwedd o chwaraeon a hamdden corfforol. Caiff y
dysgwyr eu cyflwyno i amrywiaeth o bynciau chwaraeon a hamdden corfforol ac yn gweithio
gyda grŵp i wneud ymchwil i bwnc sydd o ddiddordeb iddynt. Trwy gydol yr uned hon bydd y
dysgwyr yn cael y cyfle i ddatblygu y sgiliau gweithio fel tîm sy’n hanfodol ar gyfer gweithio
mewn chwaraeon a hamdden corfforol yn cynnwys sgiliau cyfathrebu, hunan reoli a datrys
problemau.

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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 cynllunio’r agwedd o chwaraeon a
hamdden corfforol fydd yn cael ei
ymchwilio

Gallu dysgu am agwedd o chwaraeon a
hamdden corfforol

1.2 gweithio fel rhan o dîm i ymchwilio
gwybodaeth
2

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

3

Gallu asesu eu sgiliau eu hunain yn y
gweithle wrth ymchwilio i agwedd o
chwaraeon a hamdden gweithredol

3.1 asesu eu sgiliau eu hunain yn y gweithle
wrth ymchwilio i agwedd o chwaraeon a
hamdden gweithredol
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Cynnwys yr uned

1

Gallu dysgu am agwedd o chwaraeon a hamdden corfforol
Agweddau o chwaraeon a hamdden corfforol: cyfleusterau, ee canolfannau hamdden,
campfeydd, pyllau nofio, clybiau chwaraeon; digwyddiadau lleol, ee rasys hwyl, teithiau
cerdded noddedig
Ymchwil: peiriannau chwilio’r rhyngrwyd; holiaduron; cyfweliadau; casglu tystiolaeth;
cyfrinachedd
Gwaith tîm: help aelodau eraill o’r tîm; cyfrannu syniadau; cydweithio; cyd-drafod;
perswadio; parchu cyfraniad pobl eraill

2

Gallu dangos sgiliau perthynol i waith wrth gyflwyno’r wybodaeth fel aelod o dîm
Sgiliau cyfathrebu: cymhwyso sgiliau llythrennedd; gallu cynhyrchu cofnodion clir a
chywir, sgiliau gwrando a chwestiynu
Aelod tîm: help aelodau eraill o’r tîm; cyfrannu syniadau; cydweithio, cyd-drafod,
perswadio; parchu eraill
Hunanreoli: hyblygrwydd; trefnu’r hunan; derbyn cyfrifoldeb; cwrdd â ffiniau amser y
cytunwyd arnynt, ee cwblhau pob tasg a osodwyd, cwblhau tasgau mewn pryd
Datrys problemau: adnabod problemau; gwneud awgrymiadau ar sut i ddatrys problemau;
meddwl yn greadigol i ddatrys problemau

3

Gallu asesu eu sgiliau eu hunain yn y gweithle wrth ymchwilio i agwedd o chwaraeon a
hamdden corfforol
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 chwaraeon a hamdden corfforol.
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 chwaraeon a hamdden corfforol i’w 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 chwaraeon a hamdden corfforol 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 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.
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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 gwneud tîm da? Pa rolau sydd yna o fewn tîm?
Gweithgaredd grŵp – rheolau sylfaenol ar gyfer gwaith tîm.
Gweithgareddau adeiladu tîm.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar beth sydd ynghlwm wrth brosiect grŵp, ee pa wybodaeth i’w
chasglu, sut i gasglu gwybodaeth, sut i gyflwyno’r wybodaeth, ffiniau amser a rolau tîm.
Gweithgaredd – sgiliau perthynol i waith – cynllunio fformat i gofnodi sgiliau cyfathrebu a’u
cyfraniad fel aelod o dîm.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar bynciau posibl i ymchwilio iddynt.
Tiwtorial grŵp bach i ddewis pwnc i ymchwilio iddo o restr a roddwyd a chytuno ar ffiniau
amser (os oes gan ddysgwyr ddiddordeb penodol mewn pwnc nad yw ar y rhestr, gall hwnnw
hefyd fod yn dderbyniol).
Gwaith grŵp – cynllunio ymchwil yn cynnwys clustnodi tasgau unigol.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar sgiliau hunan reoli ee rheoli amser, datrys problemau.
Gweithgaredd – sgiliau perthynol i waith – ychwanegu’r sgiliau hunan reoli i’r cofnod.
Asesiad:
•

Gwaith grŵp bach – casglu gwybodaeth ar gyfer prosiect grŵp

•

sesiynau tiwtorial mewn grwpiau bach yn rheolaidd i fonitro cynnydd

•

gwaith ar gyflwyniad ar gyfer prosiect grŵp

•

cyflwyno gwybodaeth. (Canlyniadau dysgu 1, 2 a 3)

Adborth asesu a gwerthusiad o’r uned.
Asesiad
Ar gyfer 1.1 bydd angen i ddysgwyr amlinellu’r agwedd o chwaraeon a hamdden corfforol 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.
I gwrdd ag anghenion 1.2, bydd angen nodi ac asesu cyfraniad unigolion tuag at yr ymchwil a’r
tasgau a glustnodwyd, a gall hyn fod trwy gyfrwng tystiolaeth tystion, cyfoedion neu asesiad
tiwtor. Bydd rhaid cadw dogfennaeth ar gyfer 1.1 ac 1.2 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, sleidiau PowerPoint 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.
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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. Byddai hyn yn cael ei wirio gan y tiwtor.
Bydd y rhestr wirio’n ffynhonnell tystiolaeth werthfawr ar gyfer 3.1 pan mae angen i’r dysgwyr
asesu eu sgiliau yn y gweithle eu hunain. Gellir asesu’r maen prawf hwn 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
Llyfrau gosod
Harris et al – BTEC Introduction to Sport and Leisure (Heinemann, 2005) ISBN 0435460005
Dalgleish J et al – The Health & Fitness Handbook (Longman, 2001) ISBN 0582418798
Sharkey B – Fitness and Health (Human Kinetics Europe Ltd, 2006) ISBN 0736056149
Stafford-Brown et al – BTEC First Sport: For Performance, Exercise, Fitness and Outdoor
Recreation (Hodder Arnold, 2006) ISBN 034092604
Cyfnodolion
Health and Fitness (Hubert Burda Media)
Running Fitness (Natmag-Rodale Ltd)
Runners World
Gwefannau
www.bases.org.uk

Cymdeithas Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain

www.ccpr.org.uk

Cyngor Canolog Ymarfer Corff

www.eatwell.gov.uk

Asiantaeth Safonau Bwyd

www.nhs.uk

Gwasanaethau Iechyd Gwladol

www.nutrition.org.uk

Sefydliad Maethiad Prydeinig

www.skillsactive.com

SkillsActive, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y sector
chwaraeon a hamdden corfforol

www.topendsports.com

Top End Sports

www.youthsporttrust.org

Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid
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Uned 17:

Cyfleoedd gwaith mewn
Chwaraeon a Hamdden Corfforol

Cod Uned:

R/501/7274

Lefel QCF:

1

Gwerth Credydau:

4

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

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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 adnabod swyddi mewn gwahanol sectorau
o chwaraeon a hamdden corfforol

Gwybod am gyfleoedd gwaith mewn
chwaraeon a hamdden corfforol

1.2 disgrifio rolau swyddi mewn un cyfleuster
chwaraeon a hamdden corfforol
2

Gwybod am delerau ac amodau
cyflogaeth o fewn chwaraeon a hamdden
corfforol

2.1 disgrifio telerau ac amodau cyflogaeth o
fewn chwaraeon a hamdden corfforol

3

Gwybod am y cymwysterau a’r sgiliau
sydd eu hangen ar gyfer swyddi mewn
chwaraeon a hamdden corfforol

3.1 cyflwyno gwybodaeth am y cymwysterau
a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer
swyddi dethol mewn chwaraeon a
hamdden corfforol

4

Gallu cynllunio sut i ddechrau gweithio
mewn chwaraeon a hamdden corfforol

4.1 cynhyrchu cynllun i ddechrau gweithio
mewn chwaraeon a hamdden corfforol
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod am gyfleoedd gwaith mewn chwaraeon a hamdden corfforol
Cyfleoedd gwaith: y cyfrifoldebau sydd ynghlwm a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer
swyddi gwahanol, ee cynorthwyydd hamdden, hyfforddwr ffitrwydd, hyfforddwr
chwaraeon, athro addysg gorfforol, cydlynydd chwaraeon ysgolion, gwyddonydd
chwaraeon ac ymarfer corff, perfformiwr proffesiynol, therapydd chwaraewn, adwerthwr
chwaraeon

2

Gwybod am delerau ac amodau cyflogaeth o fewn chwaraeon a hamdden corfforol
Patrymau gwaith: oriau gwaith; gwaith shifft, ee cychwyn yn gynnar, gorffen yn hwyr,
gwaith nos, gwaith penwythnos, gwaith gŵyl y 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: pensiwn, bonws am oramser, lwfans iwnifform/dillad, prydau bwyd
cymorthdaledig/am ddim, hyfforddiant/datblygiad proffesiynol

3

Gwybod am y cymwysterau a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer swyddi mewn
chwaraeon a hamdden corfforol
Cymwysterau: hanfodol a dymunol, ee TGAUau, NVQau, prentisiaethau, dyfarniadau
Cenedlaethol BTEC, Dyfarniadau Hyfforddi, cymwysterau nofio, Cymorth Cyntaf yn y
Gwaith; symud a chodi, cymorth cyntaf, diploma, gradd
Sgiliau a nodweddion: nodweddion personol, ee gallu i gysylltu ag eraill, dangos parch;
sgiliau’r gweithle, ee cyfathrebu, gwaith tîm, datrys problemau, rheoli eu hunain; lefel
ffitrwydd; Gwiriad y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB)

4

Gallu cynllunio sut i ddechrau gweithio mewn chwaraeon a hamdden corfforol
Cynllunio gyrfa: archwiliad sgiliau personol; eu gallu eu hunain; diddordebau; gwerthoedd;
nodweddion personol; ffordd o fyw; cyfyngiadau
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 chwaraeon a hamdden corfforol. 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 chwaraeon a hamdden corfforol 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 a’r gwahaniaeth rhwng gwahanol fathau o gyfleusterau.
Mewn grwpiau, gallai dysgwyr cwblhau ymchwil ar y we i rolau swyddi mewn gwahanol
cyfleusterau chwaraeon a hamdden corfforol 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 a hysbysebwyd.
Byddai’r cyfle i ddadansoddi disgrifiadau swydd go iawn, yn cynnwys amrywiaeth eang o
swyddi mewn chwaraeon a hamdden corfforol, 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 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:
•

chwaraeon

•

hamdden corfforol.

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 rhinweddau.

Gallai ymchwil gynnwys y rhyngrwyd, ymweliadau â Connexions, ymweliadau â lleoliadau,
cyfnodolion proffesiynol.
Gweithgaredd – cyflwyniad grŵp o wybodaeth i gynnwys taflen ffeithiau ar gyfer dysgwyr
eraill.
Gweithgaredd – dysgwyr i wahodd cyflogai o’r sector chwaraeon a hamdden corfforol i rannu
gwybodaeth am ei swydd. Neu gall dysgwyr ymweld â chyfleuster 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, 2, 3 a 4)
Adborth asesu a gwerthusiad o’r uned.
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Asesiad
Gellir cyfuno’r meini prawf asesu ar gyfer yr uned hon mewn un tasg 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 chwaraeon
a hamdden corfforol. I gwrdd â gofynion 1.2, bydd angen i ddysgwyr ddewis un cyfleuster
chwaraeon a hamdden corfforol, er enghraifft, canolfan hamdden gymunedol neu glwb iechyd
preifat, a disgrifio’r gwahanol swyddi ynddo, er enghraifft, cynorthwywyr hamdden neu
hyfforddwr ffitrwydd.
I gwrdd â 2.1 gallai dysgwyr ddethol tair swydd mewn gwahanol feysydd o chwaraeon
a hamdden corfforol a chymharu’r patrymau gwaith, y tâl a’r buddion. Gellid cyflwyno hyn
ar ffurf tabl.
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. 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 chwaraeon a
hamdden corfforol; gellir defnyddio taflenni, lawrlwythiadau o wefannau, dogfennaeth o
sesiynau tiwtorial/trafodaethau gyda thiwtoriaid neu gynghorwyr gyrfaoedd.
Dylai’r cynllun gyrfaoedd nodi un amcan tymor canolig a dau amcan tymor byr.
Adnoddau hanfodol
Nid oes angen unrhyw adnoddau hanfodol ar gyfer yr uned hon.
Deunyddiau adnodd dangosol
Llyfrau gosod
Harris et al – BTEC Introduction to Sport and Leisure (Heinemann, 2005) ISBN 0435460
Dalgleish J et al – The Health & Fitness Handbook (Longman, 2001) ISBN 0582418798
Sharkey B – Fitness and Health (Human Kinetics Europe Ltd, 2006) ISBN 0736056149
Stafford-Brown et al – BTEC First Sport: For Performance, Exercise, Fitness and Outdoor
Recreation (Hodder Arnold, 2006) ISBN 034092604
Cyfnodolion
Health and Fitness (Hubert Burda Media)
Running Fitness (Natmag-Rodale Ltd)
Runners World
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Gwefannau
www.bases.org.uk

Cymdeithas Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain

www.ccpr.org.uk

Cyngor Canolog Ymarfer Corff

www.connexions.com

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

www.eatwell.gov.uk

Asiantaeth Safonau Bwyd

www.learndirect-advice

Cyngor gyrfaoedd

www.nhs.uk

Gwasanaethau Iechyd Gwladol

www.nutrition.org.uk

Sefydliad Maethiad Prydeinig

www.skillsactive.com

SkillsActive, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y sector
chwaraeon a hamdden corfforol

www.topendsports.com

Top End Sports

www.youthsporttrust.org

Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid
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Uned 18:

Gweithgareddau Corfforol i Blant

Cod Uned:

R/502/3382

Lefel QCF:

1

Gwerth Credydau:

4

Cyflwyniad yr uned
Mae gweithgareddau corfforol yn hanfodol i iechyd, datblygiad a lles plant. Mae’n bwysig felly
fod pobl sy’n gofalu am blant yn gwybod am weithgareddau corfforol addas i allu darparu
amrywiaeth o brofiadau priodol a heriol ar eu cyfer. Mae sicrhau fod plant yn ddiogel yn ystod
gweithgareddau corfforol yn hanfodol, ac yn yr uned hon bydd dysgwyr yn canfod y mesurau y
mae’n rhaid eu cymryd i sicrhau fod plant yn cael eu hamddiffyn yn ystod gweithgareddau.
Mae’r uned hon yn anelu at ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth yn y meysydd allweddol
hynny yn ogystal ag adeiladu sgiliau hanfodol megis hunan reoli, rheoli amser, cyfrannu tuag at
dîm, datrys problemau, gweithio’n ddiogel a sgiliau cyfathrebu.
Ar gyfer canlyniad dysgu 1, bydd dysgwyr yn ymchwilio i’r profiadau corfforol posibl y gellir eu
darparu i blant o bob oedran yn yr amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored a’r manteision iechyd a
ddarperir gan y gweithgareddau corfforol hyn. Mae canlyniad dysgu 2 yn cyflwyno materion
diogelwch a’r mesurau y mae angen i oedolion eu cymryd i sicrhau bod plant yn gallu mwynhau
gweithgareddau corfforol yn ddiogel. Mae canlyniad dysgu 3 yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr ddatblygu
sgiliau personol drwy gynllunio a pharatoi gweithgareddau corfforol i blant.
Gellir cyflwyno’r uned hon mewn dosbarth neu mewn sefyllfa waith. Fodd bynnag, mae’n
hanfodol bod dysgwyr yn cael profiad ymarferol o gynllunio gweithgareddau corfforol a dod yn
gyfarwydd â’r offer a’r adnoddau sy’n angenrheidiol ar gyfer gwahanol fathau o weithgareddau
corfforol. Er bod enghreifftiau o weithgareddau corfforol yn cael eu rhoi yng nghynnwys yr
uned, rydym yn sylweddoli y gall gweithgareddau corfforol gwmpasu mwy na’r
gweithgareddau a amlinellir yn yr uned hon.
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Canlyniadau dysgu as 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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gwybod am weithgareddau corfforol i
blant

1.1 disgrifio gweithgareddau corfforol ar
gyfer plant 0-3 a 3-5 oed

2

Deall rôl yr oedolyn pan mae plant yn
cymryd rhan mewn gweithgareddau
corfforol

2.1 esbonio rôl yr oedolyn pan mae plant yn
cymryd rhan mewn gweithgareddau
corfforol

3

Gallu cynllunio a pharatoi
gweithgareddau corfforol i blant

3.1 fel aelod o dîm, cynllunio a pharatoi
gweithgaredd corfforol ar gyfer plant ac
arddangos:
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•

Sgiliau Hunanreoli

•

cyfraniad cadarnhaol fel aelod o dîm

•

cwrdd â ffiniau amser y cytunwyd
arnynt

•

sgiliau datrys problemau

•

ymarfer diogel

•

sgiliau cyfathrebu
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Cynnwys yr uned

1

Gwybod am weithgareddau corfforol i blant
Gweithgareddau Corfforol i Blant: cyfleoedd dan do ac yn yr awyr agored; teganau;
adnoddau; cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau, ee cropian, rholio, cerdded, rhedeg, dringo,
gwthio teganau, reidio beic tair olwyn, cicio pêl, taflu pêl fach, adeiladu gyda briciau mawr,
symud i gerddoriaeth, cloddio mewn tywod
Gweithgareddau Corfforol i Blant: cyfleoedd dan do ac yn yr awyr agored; adnoddau;
cyfleoedd ar gyfer, ee rhedeg, dringo, hopian, siglo, cydbwyso, neidio, reidio beic tair
olwyn, cicio pêl, adeiladu gyda briciau mawr, dal pêl, defnyddio bat, nofio, cloddio,
dawnsio

2

Deall rôl yr oedolyn pan mae plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol
Rôl oedolion: arsylwi; goruchwylio; rhoi canmoliaeth a chefnogaeth; gwybod am alluoedd
unigol plentyn neu berson ifanc; darparu offer diogel; gwirio offer am ddiffygion;
defnyddio offer diogelwch; adnabod peryglon; asesu risg

3

Gallu cynllunio a pharatoi gweithgareddau corfforol i blant
Cynllunio: math o weithgaredd; pryd; ble; hyd y gweithgaredd; grŵp oed; addasrwydd;
offer sydd ei angen
Hunanreoli: hyblygrwydd; cymryd cyfrifoldeb, ee casglu deunyddiau, gosod pethau,
tacluso; hunangychwyn; pendantrwydd; parodrwydd i wella eu perfformiad eu hunain yn
seiliedig ar adborth
Rheoli amser: presenoldeb; prydlondeb; cwblhau tasgau o fewn ffin amser y cytunwyd
arnynt
Aelod tîm: parchu eraill; cydweithio a chefnogi eraill; cyd-drafod/perswadio; cyfrannu tuag
at drafodaethau; ymwybyddiaeth o gyd-ddibyniaeth ar eraill
Datrys problemau: adnabod problemau, ee diffyg adnoddau, offer wedi torri, gwneud
awgrymiadau ar sut i ddatrys problem; meddwl creadigol
Iechyd a diogelwch: gwirio offer, adnabod peryglon
Sgiliau cyfathrebu: cymhwyso sgiliau llythrennedd, ee darllen; gallu cynhyrchu cofnodion
clir a chywir o weithgareddau; sgiliau gwrando a chwestiynu; trafod gweithgareddau gyda
chydweithwyr, tiwtor
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Mae’n hanfodol bod dysgwyr yn cael profiad ymarferol o gynllunio gweithgareddau corfforol a
dod yn gyfarwydd â’r offer a’r adnoddau sy’n angenrheidiol ar gyfer gwahanol fathau o
weithgareddau corfforol.
Mae’r uned hon yn ffocysu ar weithgareddau corfforol all fod yn briodol i blant o wahanol
oedrannau ac mae wedi ei chynllunio i wneud pynciau allweddol yn rhai ymarferol lle mae
hynny’n bosibl. Yn yr uned hon bydd sgiliau cyflogadwyedd dysgwyr yn cael eu hasesu drwy
gwblhau tasg gwaith tîm.
Ar gyfer canlyniad dysgu 1, mae angen cyflwyno dysgwyr i amrywiaeth eang o weithgareddau
a phrofiadau corfforol posibl ar gyfer plant 0-3 a 3-5 oed.
Gellir cyflawni hyn mewn amryw o ffyrdd. Gallai dysgwyr wneud ymchwil mewn parau yn
defnyddio gwefannau a pharatoi taflenni ffeithiau o’u canfyddiadau i ddysgwyr eraill. Byddai
ymweliadau i wahanol leoliadau gofal plant a chaeau chwarae i arsylwi plant o wahanol
oedrannau yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn helpu dysgwyr i gysylltu
damcaniaeth gydag ymarfer.
Gellid annog dysgwyr i gadw cofnod o weithgareddau priodol i oedran a’r offer a’r adnoddau
sydd eu hangen ar gyfer gwahanol fathau o weithgareddau corfforol i’w helpu i gwrdd â
gofynion maen prawf asesu 1.1.
Gellid cyflwyno canlyniad dysgu 2 drwy wahodd siaradwr gwadd megis ymarferydd o leoliad
gofal plant neu glwb ar ôl ysgol i esbonio pwysigrwydd arsylwi a goruchwylio plant pan mae
plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol. Gallai dysgwyr baratoi cwestiynau i
ofyn i’r siaradwr ynghylch sut y mae risg yn cael ei asesu a’i reoli cyn ac yn ystod
gweithgareddau corfforol gyda phlant.
Gallai dysgwyr weithio mewn grwpiau i ddadansoddi fideos o blant yn cymryd rhan mewn
gwahanol weithgareddau corfforol i nodi’r mesurau y mae angen i oedolion eu cymryd i sicrhau
diogelwch plant. Gallai trafodaeth dan arweiniad tiwtor ddilyn i egluro rôl yr oedolyn pan mae
plant o wahanol oedrannau yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol.
Gallai dysgwyr gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol, megis gêm â phêl, a gyda
chefnogaeth tiwtor gallent wneud yr asesiad risg gofynnol fyddai’n helpu i gysylltu
damcaniaeth ag arfer.
Byddai ymweliadau i leoliadau gwahanol i arsylwi’r mesurau sy’n cael eu cymryd gan oedolion
er mwyn sicrhau diogelwch plant yn cadarnhau dysgu ymhellach.
I gyflwyno canlyniad dysgu 3, gallai tiwtoriaid asesu gwybodaeth dysgwyr o’r sgiliau gweithio
mewn tîm sydd eu hangen i ddarparu gweithgareddau corfforol i blant. Gellid cyflawni hyn
drwy roi senario i ddysgwyr megis cwrs rhwystrau ar gyfer grŵp o chwech o blant rhwng 3 a 5
oed mewn ardal awyr agored. Gallai dysgwyr weithio mewn grwpiau bach i benderfynu sut i
gynllunio a gweithredu’r gweithgaredd. Gallai pob grŵp gyflwyno eu canfyddiadau fyddai’n
arwain at drafodaeth ar y sgiliau gweithio mewn tîm sydd eu hangen i gynllunio, paratoi a rhoi
ar waith weithgaredd llwyddiannus. Gellid coladu nodweddion allweddol gwaith tîm ar y
bwrdd/y siart troi. Gallai’r grŵp cyfan gytuno ar y sgiliau gweithio mewn tîm angenrheidiol a’u
llunio’n rhestr wirio y gellir ei defnyddio i gofnodi pryd a sut y byddant yn defnyddio sgiliau
gweithio mewn tîm ar gyfer maen prawf asesu 3.1.
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Dylai dysgwyr gymryd rhan mewn dewis gweithgaredd corfforol ar gyfer grŵp o blant i’w
tîm ei gynllunio. Gallai timoedd gynnwys rhyw dri i bump o bobl. Gallai tiwtoriaid ddarparu
senarios i gynnwys plant o wahanol oedrannau a sefyllfaoedd i helpu grwpiau i wneud eu dewis.
Yn eu timoedd, gall dysgwyr drafod posibiliadau ar gyfer tasgau 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.
Gall grwpiau gyflwyno eu darn ar gyfer y gweithgaredd corfforol i weddill y grŵp a gosod
yr offer angenrheidiol. Gall fod yn bosibl i’r grŵp weithredu’r gweithgaredd gyda gweddill
y grŵp yn cymryd rhan. Byddai hyn yn darparu cyfleoedd pellach i unigolion ddangos sgiliau
cyflogadwyedd megis cyfathrebu, sgiliau datrys problemau ac iechyd a diogelwch.
Hefyd, gall fod yn bosibl i ddysgwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol gyda
grwpiau o blant. Gallai datganiadau tystion neu restr wirio wedi’i llofnodi gan diwtoriaid neu
oruchwylwyr gofnodi defnydd dysgwyr o sgiliau cyflogadwyedd ddarparu tystiolaeth bellach
tuag at 3.1.
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’r rhaglen ddysgu.
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor – amrywiaeth o weithgareddau chwarae corfforol ar gyfer plant,
dan do ac yn yr awyr agored.
Ymarferol – tasg grŵp. Dysgwyr yn ymchwilio i weithgareddau corfforol gan ddefnyddio
adnoddau, ee rhyngrwyd, cyfnodolion.
Asesiad: Dysgwyr yn darparu gwybodaeth ar weithgareddau corfforol i blant 0-3 a 3-5 oed.
(Canlyniad dysgu 1)
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar rôl yr oedolyn yn goruchwylio chwarae corfforol plant.
Dysgwyr i ymweld â lleoliad gofal plant, neu wylio fideos i arsylwi plant yn cymryd rhan mewn
gweithgareddau corfforol.
Ymarferol – mewn parau, bydd dysgwyr yn trafod senarios a ddarparwyd gan y tiwtor o
sefyllfaoedd chwarae diogel ac anniogel ac yna adrodd yn ôl i’r grŵp.
Asesiad : cofnodi rôl yr oedolyn yn ystod gweithgareddau corfforol plant
(Canlyniad dysgu 2)
Trafodaeth dan arweiniad tiwtor ar gynllunio gweithgaredd corfforol a’r sgiliau sydd eu hangen.
Dysgwyr i ddyfeisio ffordd o gofnodi eu sgiliau personol.
Dysgwyr yn ymchwilio gweithgareddau corfforol plant gan ddefnyddio’r rhyngrwyd,
cyfnodolion.
Dysgwyr yn ymarfer paratoi a threfnu gweithgareddau corfforol i blant.
Asesiad: dysgwyr yn cynhyrchu cynlluniau ar gyfer gweithgareddau corfforol plant, ac yn cael
eu harsylwi’n paratoi’r gweithgareddau. Dysgwyr yn cofnodi eu sgiliau personol. (Canlyniad
dysgu 3)
Adborth asesu a gwerthusiad o’r uned.
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Asesiad
Ar gyfer maen prawf asesu 1.1, bydd angen i ddysgwyr gynnwys disgrifiad byr o dri gweithgaredd
gwahanol ac addas ar gyfer y ddau grŵp oedran (0-3 a 3-5 mlwydd oed). Bydd angen i’r disgrifiad
amlinellu beth sydd ynghlwm wrth bob gweithgaredd ac unrhyw adnoddau neu offer sydd eu
hangen. Gall hyn fod ar ffurf llyfryn, ffolder dalennau rhydd neu gwblhau tabl.
Er mwyn cwrdd â maen prawf asesu 2.1, bydd angen i ddysgwyr esbonio sut y byddai angen i’r
oedolyn gyfrannu pan mae plant yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau corfforol.
Gellid cyflawni hyn drwy ychwanegu’r wybodaeth hon i bob un o’r gweithgareddau a
ddisgrifiwyd yn 1.1.
Gellir defnyddio tystiolaeth tystion, rhestrau gwirio hunanasesu, a/neu drafodaethau un i un
gyda’r tiwtor/y rheolwr llinell i ddarparu tystiolaeth ar gyfer maen prawf 3.1. Rhaid i ddysgwyr
allu dangos eu bod wedi datblygu pob un o’r sgiliau a nodir yn y cynnwys. 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
Offer ac adnoddau sydd eu hangen ar gyfer gwahanol fathau o weithgareddau corfforol.
Deunyddiau adnodd dangosol
Llyfrau gosod
Filer J – Healthy, Active and Outside: Running and Outdoors Programme in the Early Years
(David Fulton, 2008) ISBN 9780415436526
Macdonald S, Featherstone S a Hardy M – The Little Book of Playground Games (Featherstone
Education 2004) ISBN 9781904187899
Weatherill C – Primary Playground Games (Scholastic, 2003) ISBN 9780439983372
Gwefannau
www.bbc.co.uk/parenting

BBC – cyngor ar rianta

www.bigeyedowl.co.uk/physical-activities.htm

Profiad blynyddoedd cynnar

www.gameskidsplay.net

Gemau y mae plant yn eu chwarae

www.teachingideas.co.uk/pe/contents01games.htm

Syniadau addysgu
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UNED 19: ARCHWILIO SGILIAU DAWNS

Uned 19:

Archwilio Sgiliau Dawns

Cod Uned:

J/502/3833

Lefel QCF:

1

Gwerth Credydau:

4

Cyflwyniad yr uned
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i sgiliau dawns drwy gymryd rhan mewn gweithdai
ymarferol ac ymarfer a pherfformio darn dawns. Mewn gweithdai dan arweiniad tiwtor bydd
dysgwyr yn datblygu eu sgiliau corfforol, gan ddod yn gryfach, yn fwy hyblyg ac yn fwy
ymwybodol yn gorfforol. Byddant yn datblygu eu cof symudiadau ac yn dysgu sut mae
dawnswyr yn symud drwy arsylwi a chopïo’r tiwtor. Byddant hefyd yn dysgu sut i ymddwyn yn
briodol yn ystod gweithdai dawns, gan ddatblygu ffocws a chanolbwyntio a gweithio’n
gydweithredol gyda thiwtoriaid a chyfoedion.
Bydd dysgwyr yn gweithio gyda’u tiwtor am baratoi darn dawns mewn unrhyw arddull, y bydd
y tiwtor yn creu coreograffi ar ei gyfer.
Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd drwy gydol yr uned gan y byddant yn
dysgu pwysigrwydd bod yn ddibynadwy, agwedd gadarnhaol a pharch tuag at eraill mewn
perthynas â chymryd rhan mewn gweithdai dawns.
Bydd yr uned hon yn gorffen gyda pherfformiad o’r darn dawns i gynulleidfa wadd, er
enghraifft cyfoedion, ffrindiau, aelodau o’r teulu.
Mae’r uned hon yn darparu sylfaen sgiliau ar gyfer dysgwyr y gellir ei defnyddio a’i datblygu
mewn unedau eraill megis Repertoire ac Arddangosiad Unigol Celfyddydau Perfformio,
Paratoi Gwaith Celfyddydau Perfformio a Chyflwyno Gwaith Celfyddydau Perfformio.
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UNED 19: ARCHWILIO SGILIAU DAWNS

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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

1.1 defnyddio sgiliau corfforol mewn
gweithdai dawns ymarferol

Gallu cymryd rhan mewn gweithdai
dawns ymarferol

1.2 defnyddio sgiliau deongliadol mewn
gweithdai dawns ymarferol
2

Gallu llunio darn dawnsio ar gyfer
perfformiad

2.1 datblygu darn dawns gyda chyfarwyddyd
ac arweiniad

3

Gallu defnyddio sgiliau dawns mewn
perfformiad

3.1 perfformio gyda gradd o gywirdeb
3.2 perfformio gan ddefnyddio mynegiant
corfforol priodol i arddull y darn
3.3 perfformio gyda gradd o gerddoroldeb

3

Gallu arddangos sgiliau cyflogadwyedd
drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau
ymarferol

3.1 bod yn ddibynadwy wrth gymryd rhan
mewn gweithgareddau corfforol
3.2 dangos agwedd gadarnhaol tuag at
weithgareddau ymarferol
3.3 bod yn barchus tuag at eraill mewn
gweithgareddau ymarferol
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Cynnwys yr uned

1

Gallu cymryd rhan mewn gweithdai dawns ymarferol
Sgiliau corfforol: osgo; aliniad; cydsymudiad; cydbwysedd; ymwybyddiaeth ofodol;
rhythm; amseru; cof symudiadau
Sgiliau deongliadol: cerddoroldeb; ffocws; amrediad dynamig; mynegiant wyneb
Gweithdai: ymgynhesu; datblygiad sgiliau; ailadrodd cymalau symudiad; mireinio
deunyddiau

2

Gallu llunio darn dawnsio ar gyfer perfformiad
Datblygiad: dehongli; dilyn coreograffi; cymhwyso technegau ymarfer; cof symudiadau
Rôl dawns: rôl mewn darn o ddarn dawns

3

Gallu defnyddio sgiliau dawns mewn perfformiad
Sgiliau dawns: cywirdeb symudiadau; ffocws; cerddoroldeb; dynameg; mynegiant
Perfformiad: darn wedi ei goreograffio gan diwtor
Arddull dawns: arddulliau, ee jazz, ballet, cyfoes, trefol, rock ‘n’ roll, gwerin, Affricanaidd,
Bollywood

4

Gallu arddangos sgiliau cyflogadwyedd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau
ymarferol
Bod yn ddibynadwy: presenoldeb; prydlondeb; bod yn barod i weithio; gwisg addas
Agwedd gadarnhaol: Arwyddion o agwedd gadarnhaol, ffocws, brwdfrydedd, symbyliad,
parodrwydd i roi cynnig
Parch tuag at eraill: tiwtoriaid a chyfoedion; gwrando ar eraill, bod yn gefnogol i eraill;
parchu barn pobl eraill; ymateb yn briodol i adborth
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Arweiniad hanfodol i diwtoriaid

Cyflwyno
Dylid cyflwyno’r uned drwy gyfres o weithdai dawns ymarferol dan arweiniad tiwtor wedi eu
cynllunio i ganiatáu i ddysgwyr archwilio amrywiaeth o sgiliau. Dylid annog dysgwyr i
ddatblygu arfer da o ran paratoi ac ymgynhesu ar gyfer dosbarth, gan wisgo’n briodol a bod yn
gefnogol i bobl eraill.
Dylai sesiynau cyntaf ganolbwyntio ar adeiladu hyder yn y defnydd o sgiliau corfforol drwy
gyflwyno deunydd symud syml i ddatblygu osgo, cydlyniad a chydbwysedd. Mewn gweithdai
cychwynnol, gallai tiwtoriaid gyflwyno dysgwyr i amrywiaeth o arddulliau dawns er enghraifft
jazz, cyfoes, trefol, gwerin. Fodd bynnag, byddai’r un mor briodol i ganolbwyntio ar un arddull.
Dylid datblygu cof a chywirdeb symudiadau drwy ailadrodd patrymau symud byr a dylai
dysgwyr archwilio amrywiaeth o berthnasoedd grŵp drwy ddefnyddio dyfeisiau cyfansoddi
megis unsain, canon, ffurfiannau, mynediad ac ymadawiad gadael. Dylid datblygu sgiliau
deongliadol a cherddoroldeb drwy archwilio nodweddion arddulliadol yr arddull neu’r
arddulliau sy’n cael eu defnyddio. Gellid annog dysgwyr i gadw llyfr lloffion o’r gwaith sy’n
cael ei wneud mewn dosbarthiadau.
Bydd angen i ddysgwyr ddefnyddio’r sgiliau corfforol a deongliadol y maen nhw wedi eu
datblygu gyda darn o ddawns, fydd yn cael coreograffi ac yn cael ei ymarfer dan gyfarwyddyd y
tiwtor a pherfformio i gynulleidfa. Wrth lunio coreograffi’r darn dylai tiwtoriaid gofio fod rhaid
rhoi perfformiad priodol i bob dysgwr, ac felly, gyfle ar gyfer asesiad. Mae dewis darn syml
sy’n caniatáu i ddysgwyr berfformio’n dda yn well na dilyniant symudiadau mwy cymhleth y
gallai rhai dysgwyr ei chael hi’n anodd ei berfformio.
Dylid cynnal ymarferion o fewn cyd-destun galwedigaethol, gyda dysgwyr yn gweithio fel
cwmni dawns. Dylai dysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o’r broses ymarfer drwy gymryd rhan
mewn gweithgareddau fel ymgynhesu, archwilio syniadau, dysgu dilyniannau symudiadau,
mireinio deunydd ac ymarferion technegol/gwisg. Dylid rhoi’r cyfle iddynt i ddatblygu sgiliau
cyflogadwyedd yn y sesiynau hyn gyda phwysigrwydd ffocws, cydweithrediad, dibynadwyedd
a pharch tuag at eraill yn cael eu pwysleisio. Dylid annog dysgwyr hefyd i wneud peth dysgu
annibynnol drwy weithgareddau gwaith cartref allai gynnwys ymarfer y drefn.
Nid oes raid i’r uned hon orffen gyda pherfformiad cyhoeddus ar raddfa fawr. Gallai dysgwyr,
er enghraifft, ddangos eu gwaith i gynulleidfa fach o deulu a ffrindiau. Byddai hefyd yn briodol
i’r darn gael ei ddangos fel rhan o sioe arddangos fwy allai gynnwys gwaith oedd wedi ei
baratoi ar gyfer unedau eraill.
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Cynllun dysgu amlinellol
Mae’r cynllun dysgu amlinellol wedi cael ei gynnwys yn yr uned hon fel arweiniad yn unig. Nid
yw’n orfodol.
Pwnc ac awgrymiadau am aseiniadau/gweithgareddau
Cyflwyniad yr uned.
Gweithdai ymarferol i gyflwyno sgiliau corfforol a phatrymau symudiadau.
Arsylwi gwaith dawnsiwr rydych chi’n ei hoffi.
Asesiad: taflen arsylwi tiwtor. (Canlyniadau dysgu 1, 2 a 4: 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 4.3)
Gweithdai ymarferol i ddatblygu sgiliau corfforol a deongliadol mewn perthynas â dawnsio
grŵp ee unsain, canon, ffurfiant, mynediadau ac ymadawiadau.
Gweithdai ymarferol i archwilio nodweddion arddulliadol dewis arddull dawns drwy sgiliau
corfforol a deongliadol.
Asesiad: taflen arsylwi tiwtor a recordiadau fideo. (Canlyniadau dysgu 1 a 4: 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 4.3)
Dysgu ac ymarfer coreograffi ar gyfer y darn perfformiad.
Ymarfer dawnsdrefn.
Asesiad: taflen arsylwi tiwtor a recordiadau fideo. (Canlyniadau dysgu 1 a 4: 1.1, 1.2, 2.1, 4.1,
4.2, 4.3)
Ymarferion terfynol.
Perfformiad(au).
Trafodaeth ôl-berfformiad.
Asesiad: recordiadau fideo. (Canlyniadau dysgu 2 a 3: 2.1, 3.1, 3.2, 3.3)
Asesiad
Bydd tystiolaeth ar gyfer yr uned hon yn cael ei chynhyrchu drwy weithdai ymarferol, rihyrsals
a pherfformiad. Gellir cyflawni meini prawf asesu 1.1, 1.2 a 2.1 drwy recordio sesiynau
ymarferol, ddylai gael eu cefnogi gan arsylwadau tiwtoriaid. Dylai dysgwyr ddangos
parodrwydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau gweithdy, agwedd gadarnhaol a’r defnydd o
sgiliau corfforol a deongliadol wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau a rihyrsals.
Dylai’r perfformiad gael ei recordio a’i gefnogi gan arsylwadau’r tiwtor. Gellid defnyddio
gwerthusiadau gan gyfoedion a/neu adborth gan gynulleidfa hefyd fel tystiolaeth. Ar gyfer 3.1,
dylai dysgwyr ddangos eu bod yn gallu cyfrannu tuag at y perfformiad, gan ddangos gradd o
gywirdeb yn eu defnydd o waith symud. Er mwyn cyflawni 3.2 rhaid i ddysgwyr arddangos y
defnydd o fynegiant corfforol, drwy symudiadau, ystum a mynegiant wyneb, yn eu gwaith
dawns. Er mwyn cyflawni 3.3 rhaid arddangos gradd o gerddoroldeb drwy gymhwysiad amseru
ac ymwybyddiaeth o nodweddion arddulliadol y darn.
Er mwyn cyflawni 4.1 rhaid i ddysgwyr fod yn brydlon i gyfarfodydd a rihyrsals a gallu ffocysu
ar weithio ar unwaith. Ar gyfer 4.2 dylent ddangos parodrwydd i gymryd rhan mewn
trafodaethau a gweithgareddau eraill gydag agwedd gadarnhaol. Er mwyn cyflawni 4.3 dylai
dysgwyr ddangos parch a chefnogaeth i’w gilydd wrth drafod a datblygu syniadau, mewn
rihyrsals, ac wrth dderbyn cyfarwyddyd a hyfforddiant.
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Adnoddau hanfodol
Ar gyfer yr uned hon dylai dysgwyr gael mynediad i ofod dawns ymarferol, o ddewis gyda
llawr crog a drychau i ddawnsio a pherfformio ynddo. Bydd angen offer fideo er mwyn recordio
tystiolaeth.
Deunyddiau adnodd dangosol
Llyfrau gosod
Ashley L – The Essential Guide to Dance, Third Edition (Hodder Arnold, 2008) ISBN 9780340968383
Gough M – Knowing Dance: A Guide to Creative Teaching (Dance Books, 1999) ISBN 9781852730703
McGreevy-Nichols S, Scheff H a Sprague M – Building Dances: A Guide to Putting Movements
Together (Human Kinetics Europe Ltd, 2004) ISBN 978-0736050890
Ashley L – Dance Sense: Theory & Practice for GCSE Dance Students, Second Edition
(Northcote House, 2006) ISBN 978-0746311561
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Uned 20:

Ymchwilio Hawliau a
Chyfrifoldebau yn y Gwaith

Cod Uned:

J/501/6414

Lefel QCF:

2

Gwerth Credydau:

1

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.
Nod yr uned hon yw helpu dysgwyr i ddeall beth yw ystyr ‘hawliau’ a ‘chyfrifoldebau’ a sut y
cânt eu gorfodi. Byddant 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 Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

123
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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 dysgwr:
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 cytun 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: cyfrifoldebau 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: cyrff ee HSE (Yr Awdurdod gweithredol Iechyd a Diogelwch),
Cyngor ar Bopeth, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, undebau llafur,
cymdeithasau staff, CRB (Swyddfa Cofnodion Troseddol)
Math o gyngor: diogelwch amgylchedd ac arferion gwaith; ariannol; cyfreithiol; manteision

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

125

UNED 20: YMCHWILIO HAWLIAU A CHYFRIFOLDEBAU YN Y GWAITH

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’r dysgwyr 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. 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 20: YMCHWILIO HAWLIAU A CHYFRIFOLDEBAU YN Y GWAITH

Adnoddau hanfodol
Bydd ar ddysgwyr angen cael 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.adviceguide.org.uk

Cyngor ar Bopeth

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.equalityhumanrights.com

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

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 (absenoldeb tadolaeth a mamolaeth,
gwyliau a thâl, ac ati)
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UNED 21: RHEOLI EICH LECHYD YN Y GWAITH

Uned 21:

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

Cod Uned:

J/501/6137

Lefel QCF:

2

Gwerth Credydau:

1

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 ddiet cytbwys a gwisgo dillad addas ar gyfer y swydd.
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.

Canlyniadau dysgu as 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 dysgwr:
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 iechyd da yn y gwaith

3.1 disgrifio gwahanol ffynonellau cymorth i
sicrhau iechyd da yn y gwaith
3.2 esbonio’r gwasanaethau sy’n cael eu
cynnig gan wahanol ffynonellau cymorth
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UNED 21: RHEOLI EICH LECHYD YN Y GWAITH

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
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UNED 21: 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 ddiet 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 21: 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.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 22: PARATOI AR GYFER LLEOLIAD GWAITH

Uned 22:

Paratoi ar gyfer Lleoliad Gwaith

Cod Uned:

T/501/6148

Lefel QCF:

2

Gwerth Credydau:

1

Cyflwyniad yr uned
Bydd mynychu lleoliad gwaith yn rhoi cyfle i’r dysgwyr i gael profiad o leoliad 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 ac 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 dysgwr 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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UNED 22: PARATOI AR GYFER LLEOLIAD 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 dysgwr:
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
2.2 esbonio’r tasgau y byddai angen iddyn
nhw eu gwneud fel rhan o’r lleoliad
gwaith

3

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

4

134

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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UNED 22: PARATOI AR GYFER LLEOLIAD GWAITH

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 yr 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 ebyst,
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 sgìl 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 sgiliau 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 math, 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 restr 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 gweithred 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.
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.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.qmr.com

Quality Media Resources – yn darparu adnoddau
hyfforddi i sefydliadau ar ddatblygu perthnasoedd
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 23:

Dysgu o Leoliad Gwaith

Cod Uned:

L/501/6186

Lefel QCF:

2

Gwerth Credydau:

1

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 as 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 dysgwr:
Canlyniadau dysgu

Meini Prawf Asesu

1

Gallu cyflwyno tystiolaeth o ddysgu a
enillwyd o dasgau a wnaethpwyd yn
ystod y lleoliad gwaith

1.1 dangos tystiolaeth sy’n esbonio’r dysgu a
gasglwyd o dasgau gafodd eu gwneud yn
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: agweddau 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: gwneud dewisiadau
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 i 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 a chryfderau’r dysgwyr a’r heriau sy’n cael eu
hwynebu ganddynt. 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
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 ddefnyddio 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 goresgyn.
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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 sgìl 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 lenwi gan oruchwyliwr y
lleoliad gwaith, datganiad tyst, arddangosiad ymarferol o sgil 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 P1.1 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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Adnoddau hanfodol
Bydd angen i ddysgwyr fod wedi gwneud cyfnod o brofiad gwaith.
Deunyddiau adnodd dangosol
Gwefannau
www.direct.gov.uk/en/EducationAnd
Learning

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

www.work-experience.org

Cyngor Cenedlaethol Profiad Gwaith

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

145

146

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

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 Cyhoeddiadau
Adamsway
Mansfield
Nottinghamshire NG18 4FN
Ffôn:
Ffacs:
Ebost:

01623 467 467
01623 450 481
publications@linneydirect.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 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
SkillsActive
Castlewood House
77-91 New Oxford Street
Llundain WC1A 1PX
Ffôn:
Ebost:
Gwefan:

020 7632 2000
skills@skillsactive.com
www.skillsactive.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 yng 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 ymgynghorwyr yn y tîm Hyfforddiant gan Edexcel drwy gyfrwng
Gwasanaethau Cwsmeriaid i drafod eich anghenion hyfforddi.
Dyma rifau ffôn 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 ein 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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TGAU Addysg
Gorfforol (cwrs
llawn a chwrs
byr)

TAG Uwch Astudiaethau
Addysg Gorfforol a
Hamdden

TAG Uwch Gyfrannol
Astudiaethau Addysg
Gorfforol a Hamdden

Cymwysterau
cyffredinol

Tystysgrif, Tystysgrif Estynedig a
Diploma BTEC Lefel 2 Edexcel
mewn Chwaraeon

Tystysgrif, Diploma Cyfrannol,
Diploma a Diploma Estynedig BTEC
Lefel 3 Edexcel mewn Chwaraeon a
Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer
Corff

BTEC HNC/D mewn Rheoli
Chwaraeon a Hamdden a Gwyddor
chwaraeon ac Ymarfer Corff

Cymwysterau galwedigaethol
BTEC llawn
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1

2

3

4

5

Lefel NQF

Cyfleoedd am gynnydd o fewn y fframwaith

NVQ mewn Chwaraeon, Hamdden a
Galwedigaethau Perthynol

Dyfarniad BTEC Lefel 1
Edexcel mewn Chwaraeon a
Hamdden Corfforol

149

NVQau mewn Hyfforddi, Addysgu a
Chyfarwyddo, Arweinyddiaeth
Gweithgareddau, Cyfarwyddo Ymarfer
Corff a Ffitrwydd, Gwasanaethau
Gweithredol a Diogelwch Gwylwyr

NVQau mewn Datblygiad Chwaraeon,
Rheoli Hamdden, Cyflawni Rhagoriaeth
mewn Perfformiad Chwaraeon, a
Diogelwch Gwylwyr

NVQ/galwedigaethol

Tystysgrif Gyfrannol a
Thystysgrif BTEC Lefel 2
mewn Hwylio a Chwaraeon
Dŵr

Tystysgrif a Diploma BTEC
Lefel 3 mewn Hwylio a
Chwaraeon Dŵr

Cyrsiau Byr BTEC

Fframwaith cymhwyster BTEC/Edexcel ar gyfer y sector Chwaraeon a Hamdden Corfforol

Atodiad A

150

Mynediad

Lefel NQF

Cymwysterau
cyffredinol

Dyfarniad BTEC Mynediad Lefel 1
Edexcel mewn Chwaraeon a
Hamdden Corfforol(QCF)

Dyfarniad BTEC Lefel 1 Edexcel
mewn Chwaraeon a Hamdden
Corfforol(QCF)

Cymwysterau galwedigaethol
BTEC llawn

NVQ/galwedigaethol
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Cyrsiau Byr BTEC

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 iechyd 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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5

6

7

8

9

10

14



D15 Helpu i roi lefelau gwasanaeth
da i gyfranogion
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15

C11 Helpu i osod, tynnu i lawr a
storio offer



13

D42 Arwain gweithgaredd o fewn
sesiwn

12



11

Unedau

D41 Helpu i gynllunio a pharatoi
sesiwn



4

C35 Delio gyda damweiniau ac
argyfyngau

3



2

C21 Helpu i gynnal ardaloedd y
cyfleusterau

1

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

yn dynodi ymdriniaeth rannol o’r uned NVQ

Lefel 1 Safonau Galwedigaethol
Cenedlaethol

#

ALLWEDD

16

17

18

19

20

21

153

22

Mae’r grid isod yn mapio’r wybodaeth sy’n cael ei chynnwys yn y cymwysterau BTEC Lefel 1 Edexcel (QCF) mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol yn erbyn
gwybodaeth greiddiol Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Lefel 1 SCC mewn Chwaraeon, Hamdden a Galwedigaethau Perthynol.

Mapio Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Atodiad C
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Atodiad Ch
Unedau arbenigol Sgiliau Lefel Mynediad Edexcel y gorffennol ar gyfer Bywyd Gwaith
mewn Chwaraeon a Hamdden (dyddiad olaf ardystio 31/08/2011)/Dyfarniad BTEC Lefel
Mynediad Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol newydd (Mynediad 3) (QCF)
(dyddiad dechrau achredu 01/09/2008) – trosolwg mapio unedau

Uned 6

Uned 5

Uned 4

Uned 3

Unedau
newydd

Uned 2

Uned 1

Hen
unedau

Uned 1
Uned 2
Rh

Uned 3
Rh

Uned 4
Uned 5
Uned 6
Uned 7
Uned 8
Uned 9
Uned 10
Uned 11
Uned 12
Uned 13
Uned 14

ALLWEDD
Rh

–

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

ML1 –

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

MX –

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
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(DS. Mae Uned 4 yn uned lefel mynediad)

9

7

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon

Helpu mewn Digwyddiad
Chwaraeon a Hamdden Corfforol

Gwella eu Ffitrwydd eu Hunain

Uned 4

Uned 5

Uned 6

156

Uned newydd

Dysgu Diogel yn y Gweithle

Uned 3

Gallu adolygu perfformiadau

3

Gallu cynorthwyo mewn digwyddiad hamdden corfforol
neu chwaraeon

2

Gallu adolygu eu perfformiad eu hunain
Uned newydd

3

Newydd:

Gwybod am amrywiaeth o ddigwyddiadau hamdden
corfforol a chwaraeon

1

Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

(DS. Mae Uned 5 yn uned lefel Mynediad)

Gallu cymryd rhan mewn chwaraeon unigol

2
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Trefnu Digwyddiad Chwaraeon
neu Hamdden

Gallu cymryd rhan mewn chwaraeon tîm

1

Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

Uned newydd

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

Uned 2
Cymryd Rhan mewn Chwaraeon

Uned newydd

Ymchwilio Hawliau a
Chyfrifoldebau yn y Gwaith

Enw

Uned 1

Nifer

Mapio/sylwadau (pynciau newydd mewn llythrennau
italig)

Enw

Hen unedau

Nifer

Unedau newydd

BTEC Rhagarweiniol mewn Chwaraeon a Hamdden y gorffennol (dyddiad olaf ardystio 31/08/2011)/BTEC Lefel 1 Edexcel mewn
Chwaraeon a Hamdden Corfforol (QCF) newydd (dyddiad dechrau achredu 01/09/2008) – mapio manwl ar unedau

Uned newydd
Uned newydd
Ymdriniaeth rannol o hen ganlyniadau dysgu:

Dysgu Diogel yn y Gweithle

Risgiau a Pheryglon mewn
Chwaraeon a Hamdden Corfforol

Cymryd rhan mewn Ymarfer Corff
a Ffitrwydd

Uned 9

Uned 10

Uned 11

Dechrau gwaith mewn Chwaraeon
a Hamdden Corfforol

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

1

Uned newydd

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

Gwybod y deddfau all amddiffyn hawliau cyflogedigion

Gwybod fod gan gyflogwyr rai cyfrifoldebau penodol

4

Gallu arddangos sgiliau gwaith drwy gymryd rhan mewn
gweithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd
Gallu adolygu eu perfformiad eu hunain

3
4

157

Gwybod sut i gymryd rhan yn ddiogel mewn ymarfer corff
a ffitrwydd

2

Newydd:

Gwybod am wahanol weithgareddau ymarfer corff a
ffitrwydd

Deall sut i barchu hawliau unigolion

2

1

Deall beth yw ‘hawliau’ a ‘chyfrifoldebau’

1

Newydd:

3

Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

Uned 8

Cyfrifoldeb Cymdeithasol yn y
Gwaith

5

Ymchwilio Hawliau a
Chyfrifoldebau yn y Gwaith

Uned 7

Enw

Nifer

Mapio/sylwadau (pynciau newydd mewn llythrennau
italig)

Enw

Hen unedau

Nifer

Unedau newydd

Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

Gweithio mewn Chwaraeon a
Hamdden Corfforol

Prosiect Grŵp Chwaraeon a
Hamdden Corfforol

Uned 15

Uned 16

158

Uned newydd

Arwain Gweithgaredd Chwaraeon
a Hamdden Corfforol

Uned 14
10

Uned newydd

Cynllunio eu Rhaglen Ffitrwydd
eu Hunain

Gwybod am wasanaeth cwsmeriaid mewn chwaraeon a
hamdden corfforol

Gwybod gofynion diet iach

Deall patrymau gwaith ar gyfer chwaraeon a hamdden
corfforol

3

Uned newydd

Gallu gweithio fel aelod tîm i osod a thynnu i lawr offer ar
gyfer gweithgaredd chwaraeon neu hamdden corfforol.

4

Newydd:

1

3

Manyleb – Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Mynedad a Lefel 1 Edexcel mewn Chwaraeon a Hamdden Corfforol –
Argraffiad – Ionawr 2010 © Edexcel Cyfyngedig 2010

Cyflwyno Gwasanaeth Cwsmeriaid

Gwybod swyddogaethau’r galon a’r system resbiradol

2
Newydd:

Gwybod swyddogaethau’r system sgerbydol a’r system
gyhyrol

1

Ymdriniaeth rannol o hen ganlyniadau dysgu:

Uned 13

Y Corff Iach

3

Sut mae’r Corff yn Gweithio

Uned 12

Enw

Nifer

Mapio/sylwadau (pynciau newydd mewn llythrennau
italig)

Enw

Hen unedau

Nifer

Unedau newydd

Effeithiolrwydd Personol

4
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Dechrau gwaith mewn Chwaraeon
a Hamdden Corfforol

1

Cyfleoedd gwaith mewn
Chwaraeon a Hamdden Corfforol

Uned 17

Enw

Nifer

Enw

Hen unedau

Nifer

Unedau newydd

Gwybod am gyfleoedd gwaith mewn chwaraeon a hamdden
corfforol

Gwybod am y cymwysterau a’r sgiliau sydd eu hangen ar
gyfer swyddi mewn chwaraeon a hamdden corfforol
Gallu cynllunio sut i ddechrau gweithio mewn chwaraeon a
hamdden corfforol

3
4

Gallu cynllunio sut i ddechrau gweithio mewn chwaraeon a
hamdden corfforol

Gwybod am delerau ac amodau cyflogaeth o fewn
chwaraeon a hamdden corfforol
Gwybod am y cymwysterau a’r sgiliau sydd eu hangen ar
gyfer swyddi mewn chwaraeon a hamdden corfforol

2
3

159

Gwybod am gyfleoedd gwaith mewn chwaraeon a hamdden
corfforol

1

Newydd:

4

Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

Gwybod am delerau ac amodau cyflogaeth o fewn
chwaraeon a hamdden corfforol

2

Newydd:

1

Ymdriniaeth o hen ganlyniadau dysgu:

Mapio/sylwadau (pynciau newydd mewn llythrennau
italig)

Uned newydd
Uned newydd
Uned newydd
Uned newydd

Ymchwilio Hawliau a
Chyfrifoldebau yn y Gwaith

Rheoli eich Iechyd yn y Gwaith

Paratoi ar gyfer Lleoliad Gwaith

Dysgu o Lleoliad Gwaith

Uned 20

Uned 21

Uned 22

Uned 23
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Uned newydd

Archwilio Sgiliau Dawns

Uned 19

160

Uned newydd

Gweithgareddau Corfforol i Blant

Enw

Uned 18

Nifer

Mapio/sylwadau (pynciau newydd mewn llythrennau
italig)

Enw

Hen unedau

Nifer

Unedau newydd



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



2



3



4



5



6



7



8



9
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Ysgrifennu dogfennau gyda
pheth addasu ar gyfer y
gynulleidfa fwriadedig

Cymraeg/Saesneg —
Ysgrifennu

Darllen yn annibynnol a deall
testunau syml am bwrpas

Cymraeg/Saesneg —
Darllen

1

Cymraeg/Saesneg — Siarad
a Gwrando

Mynediad 3

Mapio i Sgiliau Gweithredol

Atodiad D



10



9



10



11



12

Rhif uned





13



14





15







16







17



18



19



20



21

161



22



23

162

Defnyddio gweithdrefnau
gwirio syml

Dehongli a chyfathrebu
atebion i broblemau ymarferol
mewn cyd-destunau a
sefyllfaoedd cyfarwydd ac
anghyfarwydd arferol

Dethol a chymhwyso
mathemateg i gaffael atebion i
broblemau ymarferol syml a
roddir sy’n glir ac yn arferol

Dechrau datblygu eu
strategaethau eu hunain ar
gyfer datrys problemau syml

Deall problemau ymarferol
mewn cyd-destunau a
sefyllfaoedd cyfarwydd a
hygyrch

Mathemateg — Gall
dysgwyr

Mynediad 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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10

Rhif uned
23



Defnyddio TGCh i chwilio a
dethol gwybodaeth sy’n cydfynd â’r gofynion a roddwyd

2

3

4

5

6

7

8

9
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1

Dethol a dewis ffynonellau
gwybodaeth priodol

TGCh — Canfod a dethol
gwybodaeth

Dilyn a deall yr angen am
arferion diogelwch a
diogeledd

Storio gwybodaeth

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

TGCh — Defnyddio
systemau TGCh

Mynediad 3
10
9

10

11

12

Rhif uned
13

14

15





16





17

18

19





20

21

163

22

23

164

Dethol a defnyddio TGCh i
gyfathrebu

Cyflwyno gwybodaeth ac
adolygu ei effeithiolrwydd

Dod â gwybodaeth at ei gilydd
i gyflawni pwrpas

Bwydo a datblygu
gwybodaeth i gwrdd ag
anghenion, ar ffurf testun,
delweddau a rhifau

TGCh – Datblygu, cyflwyno
a chyfathrebu
gwybodaeth

Mynediad 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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10

Rhif uned
23



Cymryd rhan mewn
trafodaethau/sgyrsiau ffurfiol
ac anffurfiol



2



3



4



5



6



7



8



9
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Ysgrifennu dogfennau i
gyfathrebu gwybodaeth,
syniadau a safbwyntiau gan
ddefnyddio fformatau ac
arddulliau sy’n addas i’w
pwrpas ac i’w cynulleidfa

Cymraeg/Saesneg —
Ysgrifennu

Darllen a deall amrediad o
destunau

Cymraeg/Saesneg —
Darllen

1

Cymraeg/Saesneg — Siarad
a Gwrando

Lefel 1



10



9



10



11



12

Rhif uned





13



14





15







16







17



18



19



20





21

165



22



23

166

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

Defnyddio gweithdrefnau
gwirio priodol ar bob cam

Dethol a chymhwyso
mathemateg mewn ffordd
drefnus i ddod o hyd i atebion
i broblemau ymarferol am
resymau gwahanol

Adnabod a chasglu
gwybodaeth angenrheidiol i
fynd i’r afael â’r broblem

Deall problemau ymarferol
mewn cyd-destunau a
sefyllfaoedd cyfarwydd ac
anghyfarwydd, rhai ohonynt
yn rhai heb fod yn arferol

Mathemateg — Gall
dysgwyr

Lefel 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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10

Rhif uned
23



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

2

3

4

5

6





7

8

9
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1

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

TGCh — Canfod a dethol
gwybodaeth

Dilyn a deall yr angen am
arferion diogelwch a
diogeledd

Rheoli storio gwybodaeth

Defnyddio TGCh i gynllunio
gwaith a gwerthuso eu
defnydd o systemau TGCh

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

TGCh — Defnyddio
systemau TGCh

Lefel 1
10
9

10

11

12

Rhif uned
13

14

15





16





17

18

19





20

21

167

22

23

1

2

3

4

5

6

7

168
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Dethol a defnyddio TGCh i
gyfathrebu a chyfnewid
gwybodaeth yn ddiogel, yn
annibynnol, yn gyfrifol ac yn
effeithiol

Gwerthuso’r dewis a’r defnydd
o offer a chyfleusterau TGCh a
ddefnyddiwyd i gyflwyno
gwybodaeth

Cyflwyno gwybodaeth mewn
ffyrdd sy’n addas i’r pwrpas ac
i’r gynulleidfa

Dod â gwybodaeth at ei gilydd i
gyd-fynd â chynnwys a
phwrpas

Mewngofnodi, datblygu a
fformatio gwybodaeth i gydfynd â’i hystyr a’i phwrpas, yn
cynnwys: testun a thablau,
delweddau, rhifau, graffiau,
cofnodion

TGCh — Datblygu,
cyflwyno a chyfathrebu
gwybodaeth

Lefel 1
8

9
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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10

Rhif uned
23
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