Unedau
Yn y ddogfen hon ceir cynnwys unedau Diploma Pearson BTEC Cyntaf Lefel 1/Lefel 2
mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, wedi’i gyfieithu i’r Gymraeg i gefnogi addysgu ac
asesu trwy gyfrwng y Gymraeg.
Beth sydd ar gael i bob uned yn Gymraeg?
Yn achos pob uned, fe gewch yr wybodaeth angenrheidiol i addysgu’r cymhwyster
BTEC hwn trwy gyfrwng y Gymraeg:
● cyflwyniad
● nodau dysgu
● meini prawf asesu
● arweiniad i athrawon.
Ble galla i gael hyd i weddill y fanyleb?
I gael gwybodaeth ac arweiniad ar y cymhwyster cyfan, gan gynnwys:
● strwythur a rhesymeg y cymhwyster a’r unedau
● cyflwyno’r rhaglen a recriwtio iddi
● asesu mewnol ac allanol
● sicrhau ansawdd
● graddio ac ardystio
bydd angen i chi gyfeirio at y fanyleb Saesneg, sydd ar gael ar y wefan ochr yn
ochr â’r ddogfen hon (www.btec.co.uk/firsts).
Gweler hefyd www.btec.co.uk/keydocuments am y rheolau asesu diweddaraf.
Pa gefnogaeth sydd ar gael?
Os bydd angen rhagor o gefnogaeth arnoch chi, mae croeso i chi gysylltu â’n
timau gwasanaethau addysgu. Cewch hyd i’r holl fanylion cyswllt angenrheidiol yn
www.edexcel.com/contactus.

UNED 1: DATBLYGIAD RHYCHWANT OES DYNOL

Uned 1: Datblygiad Rhychwant Oes Dynol
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Craidd
Oriau dysgu dan arweiniad: 30
Dull asesu: Allanol

Cyflwyniad
Sut mae pobl yn tyfu ac yn datblygu ar hyd eu bywydau? Sut gall ffactorau fel
dewisiadau ffordd o fyw, perthnasoedd a digwyddiadau bywyd effeithio ar eich twf
a’ch datblygiad?
Mae’r uned hon yn rhoi cyfle i chi archwilio sut rydym ni’n tyfu ac yn datblygu ar hyd
ein bywydau, ac i ymchwilio i’r ffactorau sy’n effeithio ar y twf a’r datblygiad yma.
Byddwch yn mynd ymlaen i ystyried y berthynas rhwng y ffactorau hynny.
Mae pedair agwedd wahanol ar dwf a datblygiad dynol, a’r enwau a roddir arnynt fel
arfer yw datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol. Mae perthynas
agos rhwng y pedair agwedd a’i gilydd, a gall newid mewn un effeithio ar rai, neu’r
cyfan, o’r meysydd eraill.
Mae digwyddiadau bywyd yn cael effaith ar sut rydym ni’n tyfu ac yn datblygu. Mae
pobl yn profi llawer o wahanol fathau o ddigwyddiadau bywyd; rhai ohonynt yn
ddisgwyliedig ac eraill yn annisgwyl. Mae gallu rheoli a delio gyda’r digwyddiadau hyn
yn sgil pwysig mewn galwedigaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Yn yr uned hon
byddwch yn archwilio effaith y digwyddiadau bywyd hyn a’r mathau o gefnogaeth
sydd ar gael i helpu pobl i’w rheoli. Mae deall a chydnabod effaith y digwyddiadau
bywyd arwyddocaol hyn yn rhan bwysig o nifer o rolau yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol.
Yn yr uned hon, byddwch yn dod i ddeall datblygiad rhychwant oes, sy’n hanfodol
wrth weithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gan y byddwch yn gallu
gwerthfawrogi anghenion gofal unigolion yng ngwahanol gyfnodau eu bywyd. Mae’r
ddealltwriaeth hon yn ofynnol ar gyfer ystod eang o rolau iechyd a gofal
cymdeithasol, gan gynnwys nyrsio, gwaith cymdeithasol, therapi galwedigaethol,
ffisiotherapi a deietegwyr.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A archwilio twf a datblygiad dynol ar draws cyfnodau bywyd
B ymchwilio i ffactorau sy’n effeithio ar dwf a datblygiad dynol, a’r berthynas
rhyngddynt.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Archwilio twf a datblygiad dynol ar draws cyfnodau bywyd
Testun A.1 Y gwahanol gyfnodau bywyd y mae pobl yn mynd trwyddynt yn
ystod cwrs bywyd
● babandod (0–2 oed)
● plentyndod cynnar (3–8 oed)
● llencyndod (9–18 oed)
● oedolaeth gynnar (19–45 oed)
● oedolaeth ganol (46–65 oed)
● oedolaeth hwyr (65+)
Testun A.2 Agweddau allweddol ar dwf a datblygiad dynol ym mhob cyfnod
bywyd
Datblygiad corfforol – twf corfforol a newid ffisiolegol ar draws cyfnodau bywyd:
● babandod a phlentyndod cynnar – datblygiad sgiliau echddygol bras a sgiliau
echddygol manwl
o diffiniad, enghreifftiau cyffredin o bob un a gweithgareddau sy’n hyrwyddo’u
datblygiad, y gwahaniaethau rhwng sgiliau echddygol manwl a bras
● llencyndod – y prif newidiadau corfforol adeg glasoed
o aeddfedrwydd rhywiol, twf sydyn, nodweddion rhywiol cynradd ac eilaidd
● oedolaeth gynnar – aeddfedrwydd corfforol
● oedolaeth ganol – diwedd y mislif (disgrifiad a’r prif effeithiau), y broses o heneiddio
(colli gwallt, gwallt yn troi’n llwyd, colli tyndra cyhyrol)
● oedolaeth hwyr – y broses o heneiddio
o colli gwallt, gwallt yn troi’n llwyd, colli tyndra cyhyrol, colli cryfder, colli symudedd,
colli sgiliau echddygol manwl, colli synhwyrau.
Datblygiad deallusol/gwybyddol ar draws cyfnodau bywyd – datblygu sgiliau meddwl ac
iaith a’r gweithgareddau cyffredin sy’n eu hybu:
● dysgu cyflym yn y blynyddoedd cynnar (iaith, datblygiad moesol)
● dysgu a datblygu sgiliau newydd, gan gynnwys meddwl haniaethol a chreadigol,
datrys problemau
● cofio ac adalw, effeithiau henaint ar y cof.
Datblygiad emosiynol ar draws cyfnodau bywyd – datblygu teimladau am yr hunan ac eraill:
● creu cwlwm ac ymlyniad
● sicrwydd
● hunan-ddelwedd (diffiniad, rhesymau cyffredin am hunan-ddelwedd gadarnhaol a
negyddol)
● hunan-barch (diffiniad, rhesymau cyffredin am hunan-barch cadarnhaol a negyddol)
● bodlonrwydd.
Datblygiad cymdeithasol ar draws cyfnodau bywyd – creu perthnasoedd:
● cyfeillgarwch a grwpiau cyfeillgarwch
● creu perthynas ag eraill
● annibyniaeth (gweithgareddau a digwyddiadau sy’n hybu annibyniaeth, gan gynnwys
cyflawni tasgau a gweithgareddau drosoch eich hun, cychwyn ar gyflogaeth, dysgu
gyrru).
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Ymchwilio i ffactorau sy’n effeithio ar dwf a datblygiad dynol a’r
berthynas rhyngddynt
Testun B.1 Ffactorau corfforol sy’n effeithio ar dwf a datblygiad dynol
Sut gall y ffactorau corfforol canlynol effeithio ar dwf a datblygiad dynol:
● etifeddiaeth genetig (nodweddion a etifeddwyd, anableddau)
● dewisiadau ffordd o fyw (deiet, ymarfer corff, alcohol, smygu, cyffuriau)
● salwch ac afiechyd (effeithiau cyffredinol ar dwf a datblygiad).
Testun B.2 Ffactorau cymdeithasol, diwylliannol ac emosiynol sy’n effeithio ar
dwf a datblygiad dynol
Sut gall y ffactorau cymdeithasol, diwylliannol ac emosiynol canlynol effeithio ar dwf a
datblygiad dynol:
● dylanwad chwarae (chwarae ynysig/chwarae cymdeithasol)
● diwylliant (effeithiau crefydd ac elfennau ysbrydol, dylanwadau cymunedol)
● rhywedd (anghydraddoldeb cyfleoedd cyflogaeth a chyflog, anghydraddoldeb
cymdeithasol, disgwyliadau)
● dylanwad modelau rôl
● dylanwad ynysu cymdeithasol.
Testun B.3 Ffactorau economaidd sy’n effeithio ar dwf a datblygiad dynol
Sut gall y ffactorau economaidd canlynol effeithio ar dwf a datblygiad dynol:
● incwm/cyfoeth (effeithiau lefel incwm)
● galwedigaeth (math, statws, sicrwydd incwm)
● cyflogaeth/diweithdra/peidio â bod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (yr
effaith ar incwm, a’r effeithiau cymdeithasol ac emosiynol).
Testun B.4 Ffactorau amgylchedd ffisegol sy’n effeithio ar dwf a datblygiad
dynol
Sut mae’r ffactorau amgylchedd ffisegol canlynol effeithio ar dwf a datblygiad dynol:
● cyflwr tai (effeithiau amodau byw gwael)
● llygredd (effeithiau ar iechyd).
Testun B.5 Ffactorau seicolegol sy’n effeithio ar dwf a datblygiad dynol
Sut gall y ffactorau seicolegol canlynol effeithio ar dwf a datblygiad dynol:
● perthynas ag aelodau’r teulu, gan gynnwys derbyniad diamod
● tyfu i fyny mewn gofal
● patrymau cyfeillgarwch a pherthynas â phartner(iaid) (effeithiau ar ddatblygiad
emosiynol a chymdeithasol)
● straen (effeithiau ar ddatblygiad corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol yr
unigolyn sydd o dan straen).
Testun B.6 Y digwyddiadau bywyd disgwyliedig sy’n gallu effeithio ar dwf a
datblygiad dynol ac effeithiau cadarnhaol a negyddol y digwyddiadau hynny ar
dwf a datblygiad:
● cychwyn ym myd addysg, derbyn addysg a gadael byd addysg
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
● symud tŷ/lleoliad
● cychwyn ar gyflogaeth a bod mewn cyflogaeth
● byw gyda phartner/priodas/seremoni sifil
● bod yn rhiant
● ymddeol.
Testun B.7 Y digwyddiadau bywyd annisgwyl sy’n gallu effeithio ar dwf a
datblygiad dynol ac effeithiau’r digwyddiadau hynny ar dwf a datblygiad
personol a thwf a datblygiad pobl eraill:
● marwolaeth partner, perthynas neu ffrind
● damweiniau ac anafiadau, salwch
● eithrio, rhoi’r gorau i fyd addysg
● carchariad
● dyrchafiad/colli swydd/diweithdra.
Testun B.8 Deall sut mae rheoli’r newidiadau sy’n cael eu hachosi gan
ddigwyddiadau bywyd:
● mathau o gefnogaeth (ffurfiol, anffurfiol, emosiynol, corfforol)
● y gefnogaeth a gynigir gan bobl (teulu, ffrindiau, partneriaid, gofalwyr proffesiynol,
gan gynnwys nyrs ardal a gweithiwr gofal cymdeithasol)
● y gefnogaeth a gynigir gan grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol a sefydliadau
ffydd
● rheoli disgwyliadau.
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig ar gyfer yr uned hon.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n allanol trwy arholiad ar bapur a fydd yn cael ei farcio
gan Pearson.

Fformat yr arholiad
Bydd y dysgwr yn cwblhau arholiad 60 munud sy’n werth 50 marc. Bydd y papur yn
cynnwys dau gwestiwn strwythuredig, a fydd yn cynnwys is-adrannau. Byddant
wedi’u seilio ar wybodaeth gefndir sy’n cael ei darparu yn yr arholiad.
Bydd yr arholiad yn cynnwys amrywiaeth o fathau o gwestiynau, gan gynnwys
cwestiynau gwrthrychol, cwestiynau atebion byr, ac un dasg ysgrifennu estynedig.
Bydd angen i’r dysgwyr arddangos a chymhwyso eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth.
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UNED 2: GWERTHOEDD IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Uned 2:

Gwerthoedd Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

Lefel: 1 a 2
Math o uned: Craidd
Oriau dysgu dan arweiniad: 30
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Beth yw arfer da ym maes iechyd a gofal cymdeithasol? Beth sy’n sicrhau bod arfer
da yn cael ei gymhwyso i gefnogi unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol? Gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol sy’n darparu’r sylfaen
ar gyfer arfer da o fewn y sector.
Mae’r gwerthoedd gofal hyn yn berthnasol i holl feysydd gwaith iechyd a gofal
cymdeithasol. Yn yr uned hon byddwch yn dod i ddeall sut caiff y gwerthoedd gofal
hyn eu cymhwyso mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, a’u pwysigrwydd i’r
rhai sydd am weithio yn y sector. Byddwch yn cymhwyso’r gwerthoedd hyn yn
ymarferol. Trwy’r gweithgaredd hwn byddwch yn datblygu sgiliau a fydd o ddefnydd
ym mhob gyrfa yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Gall y gwerthoedd a
ddisgrifir yn yr uned hon gael eu cymhwyso i fywyd beunyddiol, ac i amrywiaeth o
yrfaoedd y tu allan i’r sector iechyd a gofal cymdeithasol.
Byddwch hefyd yn ymchwilio i’r dulliau sy’n cael eu defnyddio i rymuso defnyddwyr
unigol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hyn yn bwysig ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol, gan ei fod yn galluogi unigolion i reoli eu gofal eu
hunain, ac yn eu helpu i sicrhau bod eu hanghenion penodol yn cael eu diwallu. Mae’r
dulliau hyn yn cynnwys addasu gweithgareddau ac amgylcheddau i ymateb i
anghenion unigol, hybu dewis, a defnyddio’r dulliau cyfathrebu y mae unigolion yn eu
ffafrio. Byddwch hefyd yn ymchwilio i bwysigrwydd rhoi ystyriaeth i amgylchiadau
unigol wrth gynllunio gofal, yn ogystal â’r anawsterau posibl sydd ynghlwm wrth
hynny.
Bydd yr uned hon yn eich galluogi i ddeall y safonau uchel a ddisgwylir ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn diogelu lles unigolion sy’n defnyddio
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A archwilio’r gwerthoedd gofal sy’n sail i arfer cyfredol ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol
B ymchwilio i ffyrdd o rymuso unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Archwilio’r gwerthoedd gofal sy’n sail i arfer cyfredol ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol
Testun A.1 Diffinio ac arddangos gwerthoedd gofal
Ymwybyddiaeth o’r gwerthoedd, sut y maent yn cael eu cymhwyso mewn lleoliadau
gofal i gefnogi defnyddwyr gwasanaethau, ac effaith cymhwyso’r gwerthoedd hyn yn
effeithiol ac yn aneffeithiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Rhaid i ddysgwyr
fedru dangos y gwerthoedd gofal yn cael eu cymhwyso’n ymarferol mewn cyd-destunau
iechyd a gofal cymdeithasol dethol.
Cyfrinachedd:
● wrth ddelio gyda chofnodion a gwybodaeth arall sy’n ymwneud ag unigolion sy’n
defnyddio gwasanaethau
● rheolau cyfrinachedd, e.e. storio cofnodion yn ddiogel, peidio â thrafod un unigolyn
gydag un arall, peidio â rhannu gwybodaeth ysgrifenedig heb ganiatâd.
Urddas:
● diogelu urddas unigolion trwy gamau gweithredu priodol.
Parch at yr unigolyn:
● agwedd at ymarfer nad yw’n camwahaniaethu nac yn barnu
● cyfrifoldeb y gofalwr am ofal a lles unigolion
● defnyddio termau priodol wrth gyfarch unigolion, cydymffurfio â gofynion diwylliannol
a chrefyddol unigolyn – peidio â defnyddio termau sy’n tramgwyddo unigolion a
grwpiau
● defnyddio iaith gynhwysol i hybu perthnasoedd cadarnhaol ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol, e.e. dangos diddordeb mewn pobl eraill, dangos parch at wahaniaeth.
Diogelu a dyletswydd gofal:
● sicrhau diogelwch corfforol ac emosiynol unigolion, gan gynnwys osgoi esgeuluso
● codau ymarfer cyfredol a pherthnasol
● arfer proffesiynol.
Agwedd berson-ganolog at ddarparu gofal:
● gwneud yr unigolyn yn ganolog i’r cynllun, cynnwys anghenion a dewisiadau’r
unigolyn mewn lle canolog yn y cynllun gofal, a chynnwys unigolion mewn
penderfyniadau ynghylch eu gofal.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Ymchwilio i ffyrdd o rymuso unigolion sy’n defnyddio
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
Rhaid i ddysgwyr fedru dangos dealltwriaeth o sut mae cymhwyso’r dulliau a ddefnyddir
i rymuso unigolion, gan ddefnyddio enghreifftiau perthnasol o leoliadau gofal dethol,
e.e. cartref gofal, canolfan ddydd, ysbyty, canolfan iechyd.
Testun B.1 Grymuso unigolion drwy wneud y canlynol:
● addasu gweithgareddau ac amgylcheddau i ymateb i anghenion penodol a galluogi
unigolion i gyfranogi’n llawn – dylai hyn gynnwys anghenion corfforol, deallusol,
emosiynol a chymdeithasol
● rhoi ystyriaeth i hawliau, dewisiadau, anghenion, a hoff a chas bethau unigolion, a
phwysigrwydd cymryd amgylchiadau’r unigolyn i ystyriaeth wrth gynllunio gofal
● anawsterau cymryd amgylchiadau’r unigolyn i ystyriaeth wrth gynllunio gofal a fydd
yn grymuso unigolyn, e.e. yr adnoddau sydd ar gael, effeithiau ar ddefnyddwyr
gwasanaethau eraill, cyfyngiadau corfforol
● parodrwydd i weithio mewn partneriaeth ag eraill, gan gynnwys gweithwyr
proffesiynol, gweithwyr eraill mewn lleoliad, a theuluoedd
● hybu dewis, cydnabod hawl unigolyn i wneud dewisiadau
● defnyddio’r dulliau cyfathrebu a ffafrir, e.e. iaith gyntaf os yw’r Saesneg yn iaith
ychwanegol, Iaith Arwyddion Prydain, Makaton
● rhesymau dros gefnogi unigolion, e.e. hybu annibyniaeth, hybu unigolyddiaeth, hybu
lles cyffredinol
● hybu’r gallu i reoli eu sefyllfa eu hunain, meithrin ymddiriedaeth, annog adborth,
hawl i eiriolaeth
● defnyddio arferion gwaith cadarnhaol, e.e. asesu ar sail anghenion, gosod gwerth ar
amrywiaeth, cydnabod hawliau’r unigolyn, ymgorffori asesiad risg yn y cynllun gofal.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Archwilio’r gwerthoedd gofal sy’n sail i arfer cyfredol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
1A.1

Nodi sut y defnyddir
gwerthoedd gofal i
gefnogi defnyddwyr
gwasanaethau. #

2A.Ll1 Disgrifio sut mae
gwerthoedd gofal yn
cefnogi defnyddwyr
gwasanaethau, gan
ddefnyddio enghreifftiau
perthnasol. #

1A.2

Arddangos y defnydd o
werthoedd gofal mewn
cyd-destun iechyd a
gofal cymdeithasol
dethol.

2A.Ll2 Arddangos y defnydd o
werthoedd gofal mewn
cyd-destunau iechyd a
gofal cymdeithasol
dethol.

10

2A.T1 Trafod pwysigrwydd y
gwerthoedd sy’n sail i
arfer cyfredol ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
gyfeirio at enghreifftiau
dethol. #

2A.Rh1 Asesu’r effaith bosibl ar
yr unigolyn wrth
gymhwyso’r gwerthoedd
gofal yn effeithiol ac yn
aneffeithiol mewn
ymarfer iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
gyfeirio at enghreifftiau
dethol.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu B: Ymchwilio i ffyrdd o rymuso unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
1B.3

Nodi ym mha ffyrdd y
gall gweithwyr gofal
rymuso unigolion.

2B.Ll3 Disgrifio ym mha ffyrdd
y gall gweithwyr gofal
rymuso unigolion, gan
ddefnyddio enghreifftiau
perthnasol o faes iechyd
a gofal cymdeithasol.

1B.4

Disgrifio sut gellir
defnyddio amgylchiadau
unigolyn i greu cynllun
gofal sy’n grymuso’r
unigolyn.

2B.Ll4 Esbonio pam mae’n
bwysig cymryd
amgylchiadau’r unigolyn
i ystyriaeth wrth
gynllunio gofal a fydd yn
grymuso unigolyn, gan
ddefnyddio enghreifftiau
perthnasol o faes iechyd
a gofal cymdeithasol.

2B.T2 Trafod i ba raddau gellir
cymryd amgylchiadau
unigolion i ystyriaeth
wrth gynllunio gofal a
fydd yn eu grymuso, gan
ddefnyddio enghreifftiau
perthnasol o faes iechyd
a gofal cymdeithasol.

2B.Rh2 Asesu anawsterau posibl
cymryd amgylchiadau
unigolion i ystyriaeth
wrth gynllunio gofal a
fydd yn grymuso
unigolyn, gan wneud
awgrymiadau ar gyfer
gwella.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemategol
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig ar gyfer yr uned hon.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Wrth gwblhau asesiadau, bydd angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol o hierarchaeth y
meini prawf asesu. Er enghraifft, oddi mewn i nod dysgu, mae meini prawf Lefel 2
Teilyngdod a Rhagoriaeth yn adeiladu’n uniongyrchol ar feini prawf Lefel 2 Llwyddo,
ac yn cwmpasu’r dysgu a ddisgwylir yno. Lle ceir enghreifftiau o gymharu, adolygu,
dadansoddi, trafod neu werthuso enghreifftiau dethol yn fanwl, rhaid i’r rhain
adeiladu ar hyd a lled y ddealltwriaeth oedd yn ofynnol yn ôl y diffiniad o’r testunau
yn yr adran gynnwys.
Gellir cyflawni’r uned hon naill ai trwy gwblhau un aseiniad cyfannol a luniwyd i
asesu’r holl feini prawf asesu ar lefel benodol, neu trwy gyflawni nifer o aseiniadau
llai. Er enghraifft, gellir gosod yr aseiniad oddi mewn i ddau leoliad iechyd a gofal
cymdeithasol penodol, ac archwilio sut mae gwerthoedd gofal yn cael eu cymhwyso a
phwysigrwydd ystyried amgylchiadau unigol wrth gynllunio gofal ar gyfer unigolion.
Mae’r awgrymiadau ar gyfer tasgau aseiniad i’r uned yn dangos un ffordd o gysylltu
aseiniadau â dull dysgwyr o arddangos gwerthoedd gofal. Bydd hyn yn helpu’r
dysgwyr i werthfawrogi perthnasedd galwedigaethol yr uned.
Naill ai gall dysgwyr ddewis y lleoliad y maent yn ymddiddori fwyaf ynddo, neu gellir
ei osod ar eu cyfer. Fel arall, gallai dysgwyr archwilio cymhwysiad gwerthoedd gofal
mewn gwahanol leoliadau yn llai manwl i sicrhau persbectif ehangach. Argymhellir
defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu ar gyfer yr uned hon, er mwyn ennyn
diddordeb y dysgwyr a’u symbylu.
Nid oes rhaid cyflwyno aseiniadau mewn fformat ysgrifenedig. Gallai dysgwyr, er
enghraifft, roi cyflwyniad llafar. Dylai tystiolaeth a roddir ar lafar gael ei recordio.
Dylid cwblhau cofnodion arsylwi/datganiadau tystion manwl, a’u cadw er mwyn eu
dilysu’n fewnol ac yn allanol. Fel arall, gallai dysgwyr gyflwyno eu gwaith ar gyfer yr
uned hon fel pecyn gwybodaeth i’w ddefnyddio’n rhan o’r broses sefydlu ar gyfer
gweithwyr newydd o fewn y sector, megis cynorthwywyr gofal iechyd neu ofal
cymdeithasol.

Nod dysgu A
Yn achos 2A.Ll1, bydd y dysgwyr yn gallu disgrifio’r gwerthoedd gofal a restrir yng
nghynnwys yr uned sy’n cefnogi defnyddwyr gwasanaethau. Bydd hyn yn cynnwys
cyfeirio at o leiaf un enghraifft berthnasol ar gyfer pob un o’r gwerthoedd gofal a
restrir yng nghynnwys yr uned. Gan ddefnyddio’r enghreifftiau hyn, bydd dysgwyr yn
gallu dangos sut mae’r gwerthoedd gofal hyn yn cael eu cymhwyso ym maes iechyd
a gofal cymdeithasol.
I gyflawni 2A.T1, bydd y dysgwyr yn estyn hyn i drafod pwysigrwydd y gwerthoedd
hyn o safbwynt ymarfer cyfredol. Rhaid i ddysgwyr ddarparu o leiaf un enghraifft ar
gyfer pob un o’r gwerthoedd allweddol, megis cyfrinachedd, a phwysigrwydd hynny
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol o ran sicrhau bod gwybodaeth bersonol a
sensitif yn cael ei rhannu ar sail ‘angen gwybod’ yn unig. Gallai’r rhain fod yn
enghreifftiau o arfer da neu ddrwg.
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I gyflawni 2A.Rh1, mae’n ofynnol i ddysgwyr asesu effaith bosibl cymhwyso
gwerthoedd gofal yn effeithiol ac yn aneffeithiol ar ddefnyddwyr gwasanaeth unigol.
Dylai dysgwyr ddefnyddio enghreifftiau o arfer da a drwg sy’n cwmpasu’r holl
werthoedd gofal a restrir yng nghynnwys yr uned. Gellir cymryd yr enghreifftiau hyn
o un neu fwy o leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, ac mae modd defnyddio
astudiaethau achos i helpu i gyflawni hyn. Gall yr athro ddarparu’r astudiaethau
achos, neu gall y dysgwyr eu dethol, gyda chymeradwyaeth yr athro. Fodd bynnag,
mae’n rhaid i astudiaethau achos alluogi dysgwyr i gymhwyso’u gwybodaeth mewn
cyd-destun galwedigaethol a hwyluso asesu effaith cymhwyso’r gwerthoedd gofal yn
effeithiol ac yn aneffeithiol ar y defnyddiwr gwasanaeth unigol.
I gyflawni 1A.1, mae disgwyl i ddysgwyr fedru nodi sut mae gwerthoedd gofal (a
restrir yng nghynnwys yr uned) yn cefnogi defnyddwyr gwasanaeth.
I gyflawni 2A.Ll2, bydd angen i ddysgwyr gael cyfle i arddangos y gwerthoedd sy’n
ofynnol i weithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Byddai modd cyflawni hyn
trwy gyfnod o brofiad gwaith, neu trwy efelychiadau chwarae rôl. Yn achos 2A.Ll2,
mae’n rhaid i ddysgwyr arddangos yr holl werthoedd gofal mewn o leiaf ddau gyddestun iechyd a gofal cymdeithasol, gyda gwahanol grwpiau o ddefnyddwyr
gwasanaeth. Yn dibynnu ar y lleoliad neu’r senario chwarae rôl, mae’n bosibl na fydd
dysgwyr yn cael cyfle priodol ond i arddangos diogelu, yn hytrach na dyletswydd
gofal yn ogystal, ac mae hynny’n dderbyniol. Gallai dysgwyr arddangos y gwerthoedd
gofal mewn ystod o gyd-destunau, gan gynnwys canolfan iechyd, canolfan ddydd,
meithrinfa, ward mewn ysbyty. Yn achos 1A.2, mae’n ofynnol i ddysgwyr arddangos
yr holl werthoedd mewn un cyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol, ac ni fydd
disgwyl iddynt gymhwyso gwerthoedd gofal i fwy nag un cyd-destun.

Nod dysgu B
Yn achos 2B.Ll3, gallai dysgwyr seilio’u gwaith ar astudiaethau achos defnyddwyr
gwasanaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn disgrifio ffyrdd o rymuso
unigolion, ac esbonio pwysigrwydd ystyried amgylchiadau unigol wrth gynllunio gofal
(2B.Ll4). Gan ddefnyddio’r un astudiaethau achos, gallai dysgwyr drafod i ba raddau
mae modd cymryd amgylchiadau unigolyn (er enghraifft, galluoedd, dewisiadau a
hoff a chas bethau) i ystyriaeth, ac asesu anawsterau posibl gwneud hynny (2B.T2).
Gallai’r rhain gynnwys effeithiau ar adnoddau, hawliau unigolion eraill yn y lleoliad,
rheoli amser a materion cysylltiedig â nifer yr unigolion.
I gyflawni 2B.Rh2, mae’n rhaid i ddysgwyr fedru awgrymu gwelliannau i ofal
unigolion, gan roi sylw i’w hamgylchiadau unigol ac anawsterau posibl gwneud
hynny. Er mwyn galluogi dysgwyr i gyflawni 2B.Rh2, mae angen sicrhau nad yw
unrhyw astudiaeth achos a ddarperir yn enghraifft o arfer rhagorol. Argymhellir bod
yr astudiaeth achos yn cynnwys elfennau o arfer da a drwg, fel bod y dysgwyr yn
cael cyfle i adnabod y ddau.
Yn achos 1B.3, gofynnir i ddysgwyr nodi dulliau y gall gweithwyr gofal eu defnyddio i
rymuso unigolion. Er enghraifft, gall addasu gweithgareddau ac amgylcheddau alluogi
unigolion i gyfranogi’n llawn, beth bynnag sy’n digwydd. Dylai dysgwyr fedru nodi o
leiaf dair ffordd wahanol o rymuso unigolion.
Yn achos 1B.4, mae angen i ddysgwyr ddisgrifio sut mae modd cymryd amgylchiadau
unigolion i ystyriaeth er mwyn creu cynllun gofal i’w grymuso.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.Ll2, 2A.Ll2

Arddangos
Gwerthoedd
Gofal ym
maes Iechyd a
Gofal
Cymdeithasol

Rydych yn gwirfoddoli mewn dau leoliad iechyd a
gofal cymdeithasol gwahanol. Mae rheolwyr y
ddau leoliad wedi gofyn i chi gynnal
gweithgaredd gyda’r ddau grŵp o ddefnyddwyr
gwasanaeth. Maen nhw wedi gofyn i chi ystyried
gwerthoedd gofal penodol yn ystod y
gweithgaredd, fel y nodir isod.

Gallai’r dystiolaeth gynnwys: recordiadau digidol,
ffotograffau, tystiolaeth wedi’i llofnodi gan
dystion, crynodeb ysgrifenedig neu lafar/log
gweithgaredd.

1) Wrth weithio gydag unigolion hŷn mewn
lleoliad gofal dydd i gyflawni gweithgaredd celf a
chrefft, gofynnwyd i chi arddangos y gwerthoedd
gofal canlynol:

Cofnodion arsylwi wedi’u llofnodi sy’n dangos
gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol ar waith
yn ymarferol mewn senarios go iawn neu
efelychiadau.

● diogelu urddas (e.e. trwy sicrhau bod y
gweithgaredd o fewn eu gallu)
● dangos parch at unigolion (e.e. defnyddio
termau priodol wrth gyfarch unigolion)
● diogelu/dyletswydd gofal (e.e. diogelwch
corfforol ac emosiynol, defnydd priodol o
gyfarpar)
● defnyddio agwedd berson-ganolog (e.e.
ystyried eu hoff/gas bethau, rhoi dewis
ynghylch cyfranogi yn y gweithgaredd).
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Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

2) Wrth weithio gydag oedolion ifanc ag
anableddau dysgu mewn lleoliad preswyl er
mwyn cynllunio taith diwrnod, gofynnwyd i chi
arddangos y gwerthoedd gofal canlynol:
● cynnal cyfrinachedd (e.e. peidio â datgelu
gwybodaeth bersonol a rennir)
● diogelu urddas (e.e. eu galluogi i roi mewnbwn
wrth ddewis gweithgareddau)
● dangos parch (e.e. peidio â phenderfynu
ymlaen llaw beth fydd cyfraniad unigolyn,
defnyddio iaith gynhwysol)
● diogelu/dyletswydd gofal (e.e. diogelwch
corfforol ac emosiynol, dilyn arferion gweithio
diogel wrth gynllunio, peidio â bod yn orgyfarwydd)
● defnyddio agwedd person-ganolog (e.e.
cynnwys unigolion wrth gynllunio, gofyn eu
barn).
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Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.Ll1, 2A.Ll1,
2A.T1, 2A.Rh1

Pwysigrwydd
Gwerthoedd
Gofal ym
maes Iechyd a
Gofal
Cymdeithasol

Mae eich rheolwyr wedi gofyn i chi gyflwyno
cofnod adfyfyriol byr o’ch defnydd o werthoedd
gofal yn ystod y ddau weithgaredd uchod. Yn y
cofnod hwn, mae angen i chi wneud y canlynol:

Cofnod ysgrifenedig/adroddiad a gynhyrchwyd â
TG/sleidiau cyflwyniad.

● disgrifio sut mae’r gwerthoedd gofal y buoch
yn eu harddangos yn cefnogi’r unigolion hŷn
a’r oedolion ifanc dan sylw
● trafod pa mor bwysig yw’r gwerthoedd hyn i’r
ddau grŵp o ddefnyddwyr gwasanaeth
● asesu effaith bosibl cymhwyso gwerthoedd
gofal yn effeithiol ac yn aneffeithiol ar unigolyn
o’r naill grŵp a’r llall.
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Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1B.3, 1B.4,
2B.Ll3, 2B.Ll4,
2B.T2, 2B.Rh2

Grymuso
Defnyddwyr
Gwasanaeth
ym maes
Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

Ar ddiwedd eich lleoliadau gwirfoddoli, mae
rheolwr un o’r lleoliadau wedi gofyn i chi fyfyrio
ar y profiad a chyflwyno awgrymiadau ynghylch
sut mae cymryd amgylchiadau unigolion i
ystyriaeth wrth gynllunio gofal sy’n grymuso.
Mae hi wedi gofyn i chi lunio adroddiad er mwyn
cyflwyno eich canfyddiadau i’r tîm.

Adroddiad ysgrifenedig.

Gan edrych naill ai ar y lleoliad gofal dydd neu’r
lleoliad preswyl, defnyddiwch eich adroddiad i
ddisgrifio ym mha ffyrdd y gallai gweithwyr gofal
rymuso unigolion yn y lleoliad hwnnw, gan
ddefnyddio enghreifftiau perthnasol. Yn eich
adroddiad, dylech hefyd esbonio pam mae’n
bwysig cymryd amgylchiadau unigol i ystyriaeth
wrth gynllunio gofal ar gyfer y grŵp hwnnw o
ddefnyddwyr gwasanaeth. Ar ben hynny, dylech
drafod i ba raddau mae modd cyflawni hyn, ac
asesu’r anawsterau posibl wrth wneud hynny.
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Uned 3:

Cyfathrebu Effeithiol ym maes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lefel: 1 a 2
Math o uned: Gorfodol
Oriau dysgu dan arweiniad: 30
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Hoffech chi gael gyrfa ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol? Os felly, pa mor dda
yw eich sgiliau cyfathrebu? Mae sgiliau cyfathrebu’n hanfodol ar gyfer y rhai sy’n
dewis gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae cyfathrebu clir yn bwysig
er mwyn galluogi defnyddwyr gwasanaeth i ddeall a chytuno i’r gofal y maen nhw’n ei
dderbyn. Mae cyfathrebu da rhwng gweithwyr gofal proffesiynol yn golygu bod modd
iddyn nhw gyflawni eu rolau’n effeithiol, gweithio ar y cyd â chydweithwyr a meithrin
perthnasoedd cefnogol gyda defnyddwyr gwasanaeth.
Os ydych chi erioed wedi defnyddio gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol,
byddwch chi wedi sylwi pa mor aml mae’r staff yn cyfathrebu â’i gilydd ac â
defnyddwyr gwasanaeth.
Bydd yr uned hon yn rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r gwahanol ddulliau cyfathrebu a sut
maen nhw’n cael eu defnyddio’n effeithiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
Byddwch chi’n edrych ar bwysigrwydd defnyddio lleferydd clir, iaith y corff sy’n
dangos eich bod chi eisiau helpu pobl, a sgiliau gwrando gweithredol sy’n dangos bod
gennych ddiddordeb yn yr hyn mae pobl yn ei ddweud. Bydd yr uned hon hefyd yn
darparu gwybodaeth am ddulliau cyfathrebu amgen, fel Braille, Iaith Arwyddion
Prydain a Makaton.
Yn yr uned hon, byddwch hefyd yn ymchwilio i’r anawsterau mae rhai pobl yn eu
hwynebu wrth gyrchu iechyd a gofal cymdeithasol, oherwydd rhwystrau i gyfathrebu.
Byddwch yn dysgu sut mae goresgyn y rhain, fel bod pobl yn gallu cael mynediad i
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.
Bydd yr uned hon yn eich helpu i archwilio’r sgiliau cyfathrebu sy’n angenrheidiol i
ryngweithio gydag unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol. Byddwch yn rhoi’r sgiliau hyn ar waith mewn sefyllfaoedd bywyd go
iawn neu efelychiadau, ac mewn rhyngweithiadau un i un a grŵp. Bydd hyn yn
sicrhau eich bod chi’n datblygu ystod o sgiliau cyfathrebu, ac yn gallu eu haddasu ar
gyfer amrywiaeth o wahanol ddefnyddwyr gwasanaeth a grwpiau.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A ymchwilio i wahanol ddulliau cyfathrebu
B ymchwilio i rwystrau i gyfathrebu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
C cyfathrebu’n effeithiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Ymchwilio i wahanol ddulliau cyfathrebu
Rhaid i ddysgwyr fedru dangos sut gall gwahanol ddulliau cyfathrebu gael eu cymhwyso
i ddefnyddwyr gwasanaeth sydd â gwahanol anghenion cyfathrebu mewn cyd-destunau
iechyd a gofal cymdeithasol. Rhaid iddyn nhw wybod sut gall dulliau a sgiliau
cyfathrebu wella’r cyfathrebu gyda defnyddwyr gwasanaeth.
Testun A.1: Cyfathrebu effeithiol
Cyfathrebu geiriol:
● lleferydd clir – ynganu geiriau’n gywir, gan seinio diweddebau geiriau
● dethol iaith briodol, e.e. defnyddio iaith ffurfiol ac anffurfiol, defnyddio neu osgoi iaith
sathredig a geiriau rhanbarthol fel sy’n briodol, osgoi jargon, gan gynnwys defnydd
diangen o dermau technegol ac acronymau
● iaith oed-briodol
● cyflymdra, goslef a thraw
● defnydd o iaith nad yw’n camwahaniaethu
● sgiliau gwrando gweithredol.
Cyfathrebu di-eiriau:
● osgo – cadarnhaol, heb fod yn amddiffynnol, e.e. peidio â phlethu’r breichiau
● mynegiant yr wyneb, gan gyfateb i’r sgwrs, peidio â gwenu’n amhriodol
● cyswllt llygad (defnydd cadarnhaol o gyswllt llygad)
● defnydd priodol o gyffyrddiad a gofod personol – ymateb i’r unigolyn
● ystumiau – dealltwriaeth o normau diwylliannol yng nghyswllt ystumiau, beth sy’n
dderbyniol neu’n annerbyniol, peidio â pheri tramgwydd
● defnydd heb fod yn fygythiol o iaith y corff
● gofod personol, e.e. amrywiadau diwylliannol, unigolion â salwch meddwl, dewisiadau
unigol.
Testun A.2: Dulliau cyfathrebu amgen
Defnyddio dulliau cyfathrebu ar gyfer anghenion gwahanol, gan gynnwys:
rhai â nam ar eu golwg, nam ar eu clyw ac anableddau dysgu, e.e. Braille a
meddalwedd Braille, Iaith Arwyddion Prydain, sillafu â’r bysedd, negeseuon testun,
dehonglwyr lleferydd, cyfieithwyr ar gyfer y gair ysgrifenedig/dogfennau, gwrthrychau
cyfeiriadol, pasbortau cyfathrebu, symbolau bliss, Makaton, cymhorthion technolegol,
defnyddio lluniau i gynorthwyo’r cyfathrebu, defnyddio eiriolwyr.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Ymchwilio i rwystrau i gyfathrebu ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol
Testun B.1 Rhwystrau i gyfathrebu a sut mae eu goresgyn
Rhwystrau a’u heffeithiau:
● rhwystrau amgylcheddol, e.e. goleuo, seddau, sŵn allanol, diffyg lle
● rhwystrau corfforol, e.e. amddifadedd synhwyraidd, salwch corfforol a meddyliol
● rhwystrau ieithyddol, e.e. Saesneg fel iaith ychwanegol, anawsterau lleferydd, iaith
sathredig, acronymau, ymadroddion tafodieithol, jargon
● ynysu cymdeithasol, e.e. diffyg hyder; yn dilyn bygythiadau, camdriniaeth neu
drawma
● effeithiau rhwystrau ar unigolion, e.e. lleihau mynediad i wasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol, ansawdd gwael yr iechyd a’r gofal cymdeithasol a ddarperir, trallod,
cynnydd yn y problemau cymdeithasol, mwy o afiechyd.
Goresgyn rhwystrau trwy ddefnyddio:
● dewis ddull cyfathrebu
● dewis iaith
● addasiadau i’r amgylchedd ffisegol – newidiadau i seddau a goleuo
ystafelloedd/ffenestri a’u gallu i gyfyngu ar sŵn
● cyfathrebu di-eiriau effeithiol – osgo cadarnhaol, mynegiant yr wyneb, ystumiau
priodol.
Y manteision i unigolion pan ddileir rhwystrau, er enghraifft:
● cynyddu mynediad i iechyd a gofal cymdeithasol
● gwell ansawdd i’r ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol
● lleihau trallod emosiynol
● mwy o ymwneud â rhyngweithiadau
● codi lefelau hunan-barch
● llai o rwystredigaeth.
Nod dysgu C: Cyfathrebu’n effeithiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
Rhaid i ddysgwyr fedru dethol ac arddangos sgiliau cyfathrebu priodol mewn lleoliadau
iechyd a gofal cymdeithasol.
Testun C.1 Cyfathrebu gyda grwpiau ac unigolion trwy ddefnyddio’r canlynol:
● gwrando gweithredol
● iaith y corff
● mynegiant yr wyneb
● cyswllt llygad
● defnyddio iaith briodol
● goslef y llais
● cyflymdra’r lleferydd
● agosrwydd
● egluro, ailadrodd.
Effeithiolrwydd cyfathrebu: myfyrio ar y sgiliau a ddefnyddiwyd, priodoldeb y dulliau
cyfathrebu ar gyfer gwahanol ddefnyddwyr gwasanaeth, argymhellion ar gyfer gwelliant.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

2A.T1 Esbonio manteision ac
anfanteision y gwahanol
ddulliau cyfathrebu a
ddefnyddiwyd, gan
gyfeirio at ryngweithio
un i un a rhyngweithio
grŵp.

2A.Rh1 Asesu effeithiolrwydd
gwahanol ddulliau
cyfathrebu ar gyfer
defnyddwyr gwasanaeth
sydd â gwahanol
anghenion.

Nod dysgu A: Ymchwilio i wahanol ddulliau cyfathrebu
1A.1

Nodi gwahanol ddulliau
cyfathrebu geiriol a dieiriau.

2A.Ll1 Disgrifio gwahanol
ddulliau cyfathrebu
geiriol a di-eiriau.

1A.2

Nodi dulliau cyfathrebu
amgen ar gyfer
gwahanol anghenion,
gan ddefnyddio
enghreifftiau o faes
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2A.Ll2 Disgrifio dulliau
cyfathrebu amgen ar
gyfer gwahanol
anghenion, gan
ddefnyddio enghreifftiau
o faes iechyd a gofal
cymdeithasol.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu B: Ymchwilio i rwystrau i gyfathrebu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
1B.3

Amlinellu’r rhwystrau i
gyfathrebu ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2B.Ll3 Disgrifio’r rhwystrau i
gyfathrebu ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol, a’u
heffeithiau ar
ddefnyddwyr
gwasanaeth.

1B.4

Nodi ym mha ffyrdd y
gellir goresgyn
rhwystrau i gyfathrebu
yn achos unigolion sydd
â cholled synhwyraidd.

2B.Ll4 Gan ddefnyddio
enghreifftiau, esbonio
ym mha ffyrdd gellir
goresgyn rhwystrau i
gyfathrebu, a manteision
goresgyn y rhwystrau
hynny i ddefnyddwyr
gwasanaeth.

2B.T2 Esbonio sut rhoddwyd
mesurau ar waith i
oresgyn rhwystrau i
gyfathrebu, gan gyfeirio
at achos dethol.

2B.Rh2 Gwerthuso
effeithiolrwydd y
mesurau a
ddefnyddiwyd i ddileu
rhwystrau i gyfathrebu,
gan gyfeirio at achos
dethol.

Nod dysgu C: Cyfathrebu’n effeithiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
1C.5

Arddangos sgiliau
cyfathrebu trwy un
rhyngweithiad ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol, gan nodi’r
dulliau cyfathrebu a
ddefnyddiwyd. #

2C.Ll5 Arddangos sgiliau
cyfathrebu trwy
ryngweithiadau ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
ddisgrifio’u heffeithiau. #

2C.T3 Dethol ac arddangos
sgiliau cyfathrebu trwy
ryngweithiadau ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
esbonio’u
heffeithiolrwydd. #

2C.Rh3 Dethol ac arddangos
sgiliau cyfathrebu trwy
ryngweithiadau un i un a
grŵp ym maes iechyd a
gofal cymdeithasol, gan
werthuso’u
heffeithiolrwydd a
gwneud argymhellion ar
gyfer gwella. #

*Cyfle i asesu sgiliau mathemategol
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig ar gyfer yr uned hon.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Wrth gwblhau asesiadau, bydd angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol o hierarchaeth y
meini prawf asesu. Er enghraifft, oddi mewn i nod dysgu, mae meini prawf Lefel 2
Teilyngdod a Rhagoriaeth yn adeiladu’n uniongyrchol ar feini prawf Lefel 2 Llwyddo, ac yn
cwmpasu’r dysgu a ddisgwylir yno. Lle ceir enghreifftiau o gymharu, adolygu,
dadansoddi, trafod neu werthuso enghreifftiau dethol yn fanwl, rhaid i’r rhain adeiladu ar
hyd a lled y ddealltwriaeth oedd yn ofynnol yn ôl y diffiniad o’r testunau yn yr adran
gynnwys.
Gellir cyflawni’r uned hon naill ai trwy gwblhau un aseiniad cyfannol a luniwyd i asesu’r
holl feini prawf asesu ar lefel benodol, neu trwy gyflawni nifer o aseiniadau llai. Er
enghraifft, gellir gosod yr aseiniad oddi mewn i leoliad iechyd a gofal cymdeithasol
penodol, ac archwilio’r defnydd o sgiliau cyfathrebu yn y lleoliad hwnnw. Fel arall, gellid
gosod aseiniadau mewn gwahanol leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, er mwyn rhoi
cyfle i’r dysgwyr gyfathrebu â gwahanol fathau o ddefnyddwyr gwasanaeth.
Yn achos nod dysgu A a nod dysgu B, gallai’r aseiniad gael ei seilio ar astudiaethau achos
y gellid eu dylunio i gwmpasu gofynion y meini prawf asesu. Byddai hynny’n galluogi’r
dysgwyr i gydnabod cymhwysiad ymarferol y sgiliau a gynhwyswyd yn yr uned. Gellir
cael hyd i astudiaethau achos addas mewn cylchgronau iechyd a gofal cymdeithasol
proffesiynol, rhaglenni teledu, neu gyfryngau eraill.
Nid oes rhaid cyflwyno aseiniadau mewn fformat ysgrifenedig. Gallai dysgwyr, er
enghraifft, roi cyflwyniad llafar. Dylai tystiolaeth a roddir ar lafar gael ei recordio. Dylid
cwblhau cofnodion arsylwi/datganiadau tystion manwl, a’u cadw er mwyn eu dilysu’n
fewnol ac yn allanol. Argymhellir defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu wrth asesu’r
uned hon er mwyn rhoi cyfle i’r dysgwyr ddatblygu a defnyddio ystod o sgiliau
cyfathrebu.

Nodau dysgu A a B
Yn achos 2A.Ll1, bydd disgwyl i’r dysgwyr ddisgrifio ffurfiau’r sgiliau cyfathrebu geiriol a
di-eiriau, megis defnyddio iaith nad yw’n camwahaniaethu a iaith y corff, sy’n cael eu
defnyddio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Yn 2A.Ll2, rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio’r
dulliau cyfathrebu amgen y gellir eu defnyddio ar gyfer y rhai sydd â nam ar eu golwg,
nam ar eu clyw, neu sydd ag anableddau dysgu. Gallai dysgwyr ddefnyddio enghreifftiau
o’r gwahanol ddulliau cyfathrebu maen nhw wedi’u defnyddio mewn lleoliad iechyd a
gofal cymdeithasol arbennig, neu o’r dulliau cyfathrebu a ddefnyddiwyd ar draws
gwahanol leoliadau.
I gyflawni 2A.T1, rhaid i’r dysgwyr esbonio manteision ac anfanteision y gwahanol
ddulliau cyfathrebu a ddefnyddiwyd (e.e. di-eiriau, geiriol, amgen), gan gyfeirio at
ryngweithiad un i un a rhyngweithiad grŵp ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Gallai’r
rhyngweithiadau hyn fod rhwng gweithiwr a defnyddiwr/defnyddwyr gwasanaeth, neu
rhwng aelodau staff ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Yn achos 2A.Rh1, mae’n
ofynnol i ddysgwyr ystyried o leiaf bum dull cyfathrebu gwahanol, ac mae’n rhaid i un o
leiaf o’r rhain fod yn ddull cyfathrebu amgen.
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Mae’n ofynnol iddynt asesu effeithiolrwydd dulliau cyfathrebu gwahanol i
ddefnyddwyr gwasanaeth sydd â gwahanol anghenion wrth gyfathrebu mewn
lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Gallai’r cyfathrebu hwn fod rhwng defnyddwyr
gwasanaeth, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol, neu rhwng
defnyddiwr gwasanaeth a gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol.
Yn achos 1A.1 ac 1A.2, mae’n ofynnol i ddysgwyr nodi gwahanol ddulliau cyfathrebu
geiriol, di-eiriau ac amgen a ddefnyddir ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Gallai
hyn fod ar ffurf poster neu daflen.
Yn achos 2B.Ll3, rhaid i ddysgwyr ddisgrifio pedwar math o rwystr i gyfathrebu ym
maes iechyd a gofal cymdeithasol (a restrir yng nghynnwys yr uned) ac effeithiau’r
rhwystrau hyn ar ddefnyddwyr gwasanaeth. Byddai cyfeirio at astudiaethau achos
neu achosion go iawn yn y cyfryngau o fudd yma. I gyflawni 2B.Ll4, mae’n ofynnol i
ddysgwyr ddefnyddio enghreifftiau i esbonio sut gellir goresgyn pob math o rwystr,
ac egluro’r manteision a ddaw i ddefnyddwyr gwasanaeth yn sgîl goresgyn y
rhwystrau hyn. I gyflawni 2B.T2, dylai dysgwyr ddatblygu eu hymateb i esbonio sut
rhoddwyd mesurau ar waith mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn
goresgyn rhwystrau. Gallai dysgwyr adeiladu ar dystiolaeth a gyflwynwyd eisoes neu
gyfeirio at astudiaeth achos leol, neu at fesurau a roddwyd ar waith ar lefel
genedlaethol. I gyflawni 2B.Rh2, dylai dysgwyr wedyn werthuso i ba raddau y
llwyddodd y mesurau i ddileu rhwystrau.
Yn achos 1B.3, mae angen i ddysgwyr amlinellu o leiaf dri rhwystr gwahanol i
gyfathrebu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, ac yna nodi ffyrdd o oresgyn y
rhwystrau hyn ar gyfer unigolion sydd wedi colli eu golwg neu eu clyw (1B.4).

Nod dysgu C
Ar gyfer nod dysgu C, mae angen i ddysgwyr ddeall beth yw ystyr cyfathrebu
effeithiol, a gallu adfyfyrio ar y rhyngweithio maen nhw wedi’i wneud.
Dylid rhoi cyfle ac amser i ddysgwyr ddatblygu ac ymarfer sgiliau cyfathrebu a
rhyngbersonol i baratoi ar gyfer y rhyngweithiadau sy’n cael eu hasesu. Bydd
recordio rhyngweithiadau (i alluogi’r broses adolygu), a derbyn adborth gan
gyfoedion a’u hathro, yn eu cefnogi i wella eu sgiliau yn barod ar gyfer yr asesiad. Yn
achos rhyngweithiadau yn y gwaith, dylai dysgwyr yn gyntaf drafod y rhain a chytuno
arnynt gyda’u hathro a’u goruchwyliwr. Mae efelychiadau chwarae rôl wedi’u gosod
mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol hefyd yn dderbyniol.
Dyma rai o’r enghreifftiau a awgrymir:
● mae’r dysgwyr yn derbyn astudiaeth achos ac yn trafod a chynllunio gofal
unigolyn, gan chwarae rôl y gweithwyr gofal
● dethol dysgwyr i chwarae ‘rôl’ gweithiwr gofal sydd wedi colli diddordeb, fel eu bod
yn cael cipolwg ar y profiad o dderbyn arfer gwael. Bydd hyn hefyd yn eu helpu i
weld y cysylltiad annatod rhwng hunan-barch ac arferion cyfathrebu da
● mae’r dysgwyr yn derbyn cyllideb, ac yn cael cais i gynllunio sut bydden nhw’n
gwario’r arian i adnewyddu cartref gofal, ystafell ddydd mewn ysbyty neu ganolfan
ddydd i bobl hŷn
● gallai’r dysgwyr chwarae rôl defnyddwyr gwasanaeth yn trafod y gofal y maen
nhw’n ei dderbyn a sut mae’n diwallu eu hanghenion, neu sut mae’n methu
gwneud hynny.
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Argymhellir bod athrawon yn creu fideo o’r sesiwn os oes cyfarpar ar gael. Fel arall,
gallai cymheiriaid arsylwi’r grwpiau, er mwyn rhoi adborth ar y sgiliau cyfathrebu a
rhyngweithio rhyngbersonol a ddefnyddiwyd. Gallai dysgwyr gynhyrchu rhestr wirio
arsylwi fel rhan o weithgaredd dosbarth. Yn ogystal â’r rhestr wirio, gallai dysgwyr
gynhyrchu nodiadau, a allai fod o gymorth iddynt wrth gynhyrchu eu tystiolaeth ar
gyfer 2C.Ll5.
Ar gyfer 2C.T3, mae’n ofynnol i ddysgwyr ddethol a chymhwyso sgiliau cyfathrebu
mewn o leiaf ddwy sefyllfa wahanol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Gallai’r
rhain fod yn sefyllfaoedd un i un neu grŵp, ffurfiol neu anffurfiol, gyda chydweithwyr
neu ddefnyddwyr gwasanaeth. Disgwylir i ddysgwyr esbonio effeithiolrwydd y sgiliau
a ddangoswyd ganddynt. Ar gyfer 2C.Rh3, mae angen i ddysgwyr werthuso
effeithiolrwydd y sgiliau cyfathrebu a ddangoswyd ganddynt mewn rhyngweithiadau
un i un a grŵp mewn sefyllfa iechyd a gofal cymdeithasol. Fel rhan o’u gwerthusiad,
mae angen i ddysgwyr wneud argymhellion ar gyfer gwella eu defnydd o sgiliau
cyfathrebu.
I gyflawni 1C.5, mae’n ofynnol i ddysgwyr arddangos sgiliau cyfathrebu mewn naill ai
cyd-destun un i un neu grŵp o fewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol, gan nodi’r
ffurfiau cyfathrebu a ddefnyddiwyd ganddynt.
Mae’n hanfodol bod senarios galwedigaethol a gynhwysir yn yr asesiad yn cael eu
llunio ar lefel sy’n golygu y gall dysgwyr uniaethu â nhw, er enghraifft gwirfoddolwyr
neu gynorthwywyr gofal yn hytrach na phenaethiaid adran.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 1A.2,
2A.Ll1, 2A.Ll2,
2A.Rh1, 1B.3.
1B.4, 2B.Ll3,
2B.Ll4, 2B.T2,
2B.Rh2

Sut mae
Cyfathrebu
ym maes
Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

Mae’r rheolwr yn y cartref nyrsio lle rydych chi’n
gweithio fel cynorthwy-ydd gofal wedi derbyn cwyn
gan un o’r defnyddwyr gwasanaeth ynghylch sut
mae’r staff yn cyfathrebu â hi yn feunyddiol. Mae
hi’n teimlo nad yw ei hanhawster gyda’i chlyw yn
cael ei ystyried, ac nid yw hi bob amser yn gwybod
beth sydd ar fin digwydd iddi pan ddaw ei gofalwyr i
mewn i’w hystafell. Mae’r rheolwr wedi galw cyfarfod
i drafod sut dylai’r staff fod yn cyfathrebu yn y
lleoliad, ac mae wedi gofyn i chi ddylunio deunyddiau
sy’n trafod cyfathrebu ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol ar gyfer y staff cyfredol ac unrhyw un
sy’n ymuno â’r tîm yn y dyfodol.

Pecyn gwybodaeth yn cynnwys taflenni,
posteri, erthyglau, sleidiau cyflwyniad.

Fel rhan o’r deunyddiau, mae rhaid i chi gynnwys y
canlynol:
● disgrifiad o’r gwahanol ddulliau cyfathrebu geiriol,
di-eiriau ac amgen, gan ddefnyddio enghreifftiau
yng nghyd-destun y cartref nyrsio
● esboniad ar fanteision ac anfanteision y gwahanol
ddulliau cyfathrebu a ddefnyddir, gan gyfeirio ar
ryngweithiadau un i un a grŵp
● asesiad o effeithiolrwydd gwahanol ddulliau
cyfathrebu ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth sydd
â gwahanol anghenion yn y cartref nyrsio, er
enghraifft y rhai sydd â nam ar eu clyw.
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Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

O fewn y cartref nyrsio, mae llawer o rwystrau i
gyfathrebu effeithiol, er enghraifft, defnyddwyr
gwasanaeth sydd yn dioddef amddifadedd
synhwyraidd, Saesneg fel ail iaith a dementia. Mae
eich rheolwr wedi gofyn i chi gynnwys y canlynol yn
eich pecyn gwybodaeth:
● disgrifiad o’r rhwystrau i gyfathrebu yn y cartref
nyrsio ac effeithiau hynny ar ddefnyddwyr
gwasanaeth
● esboniad ar sut gellir goresgyn y rhwystrau hyn, a
manteision gwneud hynny o safbwynt preswylwyr
y cartref nyrsio
● esboniad manwl ar sut mae mesurau wedi cael eu
rhoi ar waith i oresgyn rhwystrau yn y cartref
nyrsio, a gwerthusiad o effeithiolrwydd hynny.
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Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1C.5, 2C.Ll5,
2C.T3, 2C.Rh3

Cyfathrebu’n
Effeithiol ym
maes Iechyd a
Gofal
Cymdeithasol

Fel gweithiwr gofal, mae angen i chi gyfathrebu’n
effeithiol gyda’r staff eraill yn y cartref nyrsio a
defnyddwyr gwasanaeth, a hynny mewn sefyllfaoedd
ffurfiol ac anffurfiol.

Cofnodion arsylwi wedi’u llofnodi.

Mae Mrs Johnson yn fenyw hyfryd, ac rydych chi’n
hoff iawn ohoni. Rydych chi wedi bod yn gofalu
amdani ers tair blynedd, ac mae hi bob amser yn
ddiolchgar am eich gofal. Unig berthynas byw Mrs
Johnson yw ei merch, sy’n byw dros 200 milltir i
ffwrdd, felly anaml iawn y mae hi’n cael ymweliad.
Yn ddiweddar mae Mrs Johnson wedi cael diagnosis o
glefyd yr arennau, ac mae angen iddi fynd i’r ysbyty
i gael profion. Mae hi’n ofni mynd i’r ysbyty, ac
rydych chi’n gwybod y bydd hyn yn achosi trallod
mawr iddi. Gan fod gennych chi berthynas dda gyda
Mrs Johnson, mae eich rheolwr wedi gofyn i chi roi’r
newyddion yma iddi, ac yna i’w merch, ac adrodd yn
ôl ar ganlyniadau’r sgwrs.

Arddangos sgiliau cyfathrebu yn ymarferol
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
Gallai’r dystiolaeth gynnwys tystiolaeth wedi’i
llofnodi gan dystion, recordiadau digidol,
ffotograffau wedi’u hanodi.

Bydd angen i chi:
● ddethol ac arddangos sgiliau cyfathrebu yn eich
sgyrsiau gyda Mrs Johnson ei hun, a chyda’i
merch dros y ffôn, gan roi gwybod i’r ddwy
ohonynt beth sy’n mynd i ddigwydd a pham
● siarad â’ch rheolwr i roi gwybod iddi beth yw
canlyniadau’r sgwrs, gan ddisgrifio’r effeithiau,
gwerthuso effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu a
gwneud argymhellion ynghylch sut gallech chi fod
wedi gwella eich ffordd o ryngweithio â nhw.
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UNED 4: DYLANWADAU CYMDEITHASOL AR IECHYD A LLESIANT

Uned 4:

Dylanwadau Cymdeithasol ar
Iechyd a Llesiant

Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 30
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Sut mae pobl yn datblygu eu barn ynghylch y gwahaniaeth rhwng da a drwg? Pam
mae gan bobl eu credoau a’u hagweddau penodol eu hunain? Sut gall perthnasoedd,
incwm neu addysg unigolion effeithio ar eu hiechyd a’u llesiant?
Yn yr uned hon, byddwch yn archwilio sut rydym ni’n dysgu ymddygiad derbyniol gan
ein rhieni, ein gofalwyr, ein neiniau a’n teidiau a’n teuluoedd estynedig
(cymdeithasoli cynradd). Byddwch hefyd yn archwilio sut rydym ni’n dysgu rheolau
cymdeithasol gan bobl yn y gymdeithas ehangach, er enghraifft athrawon a
chydweithwyr (cymdeithasoli eilaidd). Byddwch yn archwilio sut mae’r dulliau
cymdeithasoli gwahanol hyn yn effeithio ar ein hiechyd a’n llesiant.
Trwy archwilio gwahanol fathau o berthnasoedd cymdeithasol, megis y rhai a geir
mewn teuluoedd, a’r rhai sydd rhwng ffrindiau a chydweithwyr, byddwch yn datblygu
dealltwriaeth o effeithiau’r ffactorau hyn ar iechyd a llesiant unigolion.
Byddwch hefyd yn ymchwilio i effaith gwahanol ffactorau cymdeithasol, megis incwm,
addysg a dosbarth cymdeithasol ar iechyd a llesiant unigolion.
Bydd deall effaith perthnasoedd a ffactorau cymdeithasol ar iechyd a llesiant
unigolion yn cael effaith ar y mathau o ofal a chefnogaeth y mae eu hangen ar
unigolion, ac yn galluogi gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol i
gynllunio a chyflwyno gofal a fydd yn ymateb i anghenion defnyddwyr gwasanaeth.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A archwilio effeithiau cymdeithasoli ar iechyd a llesiant unigolion
B deall dylanwadau perthnasoedd ar iechyd a llesiant unigolion
C ymchwilio i effeithiau ffactorau cymdeithasol ar iechyd a llesiant unigolion.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Archwilio effeithiau cymdeithasoli ar iechyd a llesiant unigolion
Rhaid i ddysgwyr fod yn ymwybodol o’r gwahaniaethau rhwng cymdeithasoli cynradd ac
eilaidd, y gwahanol gyfryngau sy’n ymwneud â’r ddau fath, ac effaith bosibl y rhain ar
iechyd a llesiant unigolion.
Testun A.1: Cymdeithasoli cynradd ac eilaidd
Cymdeithasoli cynradd:
● cyfryngau e.e. rhieni, brodyr a chwiorydd, gofalwyr
● dylanwad cyfryngau ar leferydd, credoau a gwerthoedd
● Cyfryngau cymdeithasoli eilaidd a’u dylanwad:
● ffrindiau a chyfoedion
● y cyfryngau torfol, e.e. hysbysebu, rhwydweithio cymdeithasol, teledu, diwylliant sêr
cyhoeddus, cerddoriaeth, papurau newydd/cylchgronau
● cyfryngau eraill, e.e. gweithwyr blynyddoedd cynnar mewn meithrinfa/cylch chwarae,
athrawon, gweithwyr ieuenctid, cynrychiolwyr crefyddau, cydweithwyr, gweithwyr
cymdeithasol.
Testun A.2: Effeithiau cymdeithasoli
● Ffurfio rolau rhywedd, e.e. disgwyliadau o ran ymddygiad gwrywod a benywod.
● Ffurfio agweddau, e.e. datblygiad goddefgarwch/rhagfarn, ffurfio dewisiadau moesol,
credoau crefyddol a seciwlar, agwedd at awdurdod.
● Datblygu normau a gwerthoedd cymdeithasol, e.e. barn ynghylch da a drwg, cwrteisi
ac ymddygiad, defnydd o iaith.
● Dylanwad ar ddewisiadau ffordd o fyw, e.e. cychwyn ar gyflogaeth/peidio â chychwyn
ar gyflogaeth, dewisiadau gyrfa, defnyddio sylweddau anghyfreithlon, priodas a
pherthnasoedd hirdymor, ffyrdd amgen o fyw, crefydd, defnyddio a dewis gofal
meddygol a thriniaeth, smygu, cymeriant alcohol, cyfranogiad mewn chwaraeon neu
ymarfer corff.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Deall y dylanwadau sydd gan berthnasoedd ar iechyd a llesiant
unigolion
Testun B.1 Dylanwadau perthnasoedd ar unigolion
● Dylanwadau gwahanol fathau o berthnasoedd ar iechyd a llesiant unigolion, gan
gynnwys effeithiau newidiadau mewn perthnasoedd, e.e. priodas, ysgariad,
profedigaeth, gadael addysg.
● Rhaid i ddysgwyr fedru cysylltu’r math o berthynas â’i dylanwadau posibl ar iechyd a
llesiant.
● Gwahanol fathau o berthnasoedd:
o teulu, e.e. estynedig, niwclear, wedi’i ailffurfio, rhiant sengl
o gwaith, e.e. athro/myfyriwr, cydweithwyr, rheolwyr llinell
o cymdeithasol, e.e. ffrindiau, cyd-aelodau o grwpiau crefyddol a grwpiau seciwlar
o perthnasoedd agos iawn a rhywiol.
● Dylanwadau perthnasoedd ar iechyd a llesiant unigolion, e.e. hunan-barch, lefelau
straen a phryder, effeithiau camweithrediad.
Nod dysgu C: Ymchwilio i effeithiau ffactorau cymdeithasol ar iechyd a llesiant
unigolion
Testun C.1 Sut mae ffactorau cymeithasol yn dylanwadu ar iechyd a llesiant
Dylanwad ffactorau cymdeithasol ar iechyd a llesiant unigolion, gan gynnwys eu
dewisiadau cysylltiedig â iechyd.
Rhaid i ddysgwyr fedru cysylltu ffactorau cymdeithasol a’u dylanwad ar ddewisiadau
iechyd ac ar iechyd a llesiant unigolion.
● Ffactorau cymdeithasol sy’n dylanwadu ar iechyd a llesiant, e.e. incwm, addysg,
galwedigaeth, dosbarth cymdeithasol, cyfoeth, gwerthoedd ac ymddygiad, teulu,
cyfoedion, y cyfryngau, amodau byw, rhywedd, diwylliant.
● Effeithiau ffactorau cymdeithasol ar ddewisiadau iechyd, e.e. deiet, smygu, llety byw,
defnyddio cyffuriau adloniant, cymeriant alcohol, cyfranogiad mewn chwaraeon neu
ymarfer corff, ceisio gofal meddygol.
● Effeithiau ffactorau cymdeithasol ar iechyd a llesiant, e.e. o ran hunan-barch, lefelau
straen a phryder, mynediad i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, effaith ar
iechyd a llesiant corfforol, effeithiau hirdymor ar iechyd a llesiant.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Archwilio effeithiau cymdeithasoli ar iechyd a llesiant unigolion
1A.1

Nodi cyfryngau sy’n
gysylltiedig â’r prosesau
cymdeithasoli cynradd ac
eilaidd.

2A.Ll1 Esbonio dylanwad
cyfryngau cymdeithasoli
cynradd ac eilaidd.

1A.2

Amlinellu prif effeithiau
cymdeithasoli ar iechyd a
llesiant unigolion.

2A.Ll2 Disgrifio effeithiau
cymdeithasoli ar iechyd a
llesiant unigolion.

2A.T1 Esbonio effeithiau
cymdeithasoli cynradd ac
eilaidd ar iechyd a
llesiant unigolion, gan
gyfeirio at enghreifftiau
perthnasol.

2A.Rh1 Gwerthuso effaith
cymdeithasoli cynradd
ac eilaidd ar iechyd a
llesiant unigolion, gan
gyfeirio at enghreifftiau
perthnasol.

Nod dysgu B: Deall dylanwadau perthnasoedd ar iechyd a llesiant unigolion
1B.3

Amlinellu’r gwahanol
fathau o berthnasoedd
sy’n cael effaith ar
iechyd a llesiant
unigolion.

2B.Ll3 Disgrifio dylanwadau
gwahanol fathau o
berthnasoedd ar iechyd a
llesiant unigolion.

2B.T2 Esbonio dylanwadau
gwahanol fathau o
berthnasoedd ar iechyd a
llesiant unigolion.

2B.Rh2 Cymharu dylanwadau
cadarnhaol a negyddol
posibl gwahanol
berthnasoedd ar iechyd
a llesiant unigolion.

Nod dysgu C: Ymchwilio i effeithiau ffactorau cymdeithasol ar iechyd a llesiant unigolion
1C.4

Nodi effeithiau ffactorau
cymdeithasol ar
ddewisiadau iechyd
unigolion.

2C.Ll4 Disgrifio sut gall
ffactorau cymdeithasol
effeithio ar iechyd a
llesiant unigolion.

2C.T3 Esbonio sut gall ffactorau
cymdeithasol effeithio ar
iechyd a llesiant
unigolion, gan gyfeirio at
enghreifftiau perthnasol.

2C.Rh3 Gwerthuso’r cysylltiad
rhwng ffactorau
cymdeithasol a iechyd a
llesiant unigolion, ac
effaith hynny ar iechyd a
llesiant, gan gyfeirio at
enghreifftiau perthnasol.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemategol
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig ar gyfer yr uned hon.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Wrth gwblhau asesiadau, bydd angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol o hierarchaeth y
meini prawf asesu. Er enghraifft, oddi mewn i nod dysgu, mae meini prawf Lefel 2
Teilyngdod a Rhagoriaeth yn adeiladu’n uniongyrchol ar feini prawf Lefel 2 Llwyddo,
ac yn cwmpasu’r dysgu a ddisgwylir yno. Lle ceir enghreifftiau o gymharu, adolygu,
dadansoddi, trafod neu werthuso enghreifftiau dethol yn fanwl, rhaid i’r rhain
adeiladu ar hyd a lled y ddealltwriaeth oedd yn ofynnol yn ôl y diffiniad o’r testunau
yn yr adran gynnwys.
Gellir cyflawni’r uned hon naill ai trwy gwblhau un aseiniad cyfannol a luniwyd i
asesu’r holl feini prawf asesu ar lefel benodol, neu trwy gyflawni nifer o aseiniadau
llai. Er mwyn dod i werthfawrogi effaith ffactorau cymdeithasol ar iechyd a llesiant,
gall fod yn fuddiol defnyddio siaradwr gwadd, megis gweithiwr ieuenctid, ymwelydd
iechyd neu rywun o grŵp rhoi’r gorau i smygu. Bydd hefyd yn ddefnyddiol edrych ar
ddemograffeg a sut gall gwahaniaethau lleol gael effaith ar iechyd ac afiechydon, yn
enwedig yng nghyswllt dosbarth cymdeithasol, er nad oes rhaid i’r dysgwyr feddu ar
ddealltwriaeth fanwl o ddata lleol neu genedlaethol.
Gellir asesu’r uned hon mewn sawl ffordd, a gallai droi o amgylch astudiaeth achos,
neu ymdrin â sut gellid defnyddio dealltwriaeth o ffactorau cymdeithasol i archwilio
ffyrdd o wrthweithio risgiau iechyd.
Gallai’r dystiolaeth ar gyfer yr uned hon gael ei chyflwyno mewn fformat ysgrifenedig
neu ar ffurf cyflwyniad. Dylai tystiolaeth a roddir ar lafar gael ei recordio. Dylid
cwblhau cofnodion arsylwi/datganiadau tystion manwl, a’u cadw er mwyn eu dilysu’n
fewnol ac yn allanol. Argymhellir defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu yn ystod y
cymhwyster, er mwyn ennyn diddordeb y dysgwyr a’u symbylu.

Nod dysgu A
I gyflawni 2A.Ll1, mae disgwyl i’r dysgwyr esbonio dylanwad cyfryngau cymdeithasoli
cynradd ac eilaidd, megis y teulu agos a’r cyfryngau torfol.
I gyflawni 2A.Ll2, bydd y dysgwyr yn gallu disgrifio’n fanwl effeithiau cymdeithasoli
ar iechyd a llesiant unigolion. I gyflawni 2A.T1, disgwylir i’r dysgwyr fedru esbonio’r
effeithiau hyn, gan ddefnyddio naill ai dwy enghraifft fanwl neu ystod ehangach o
enghreifftiau darluniadol. Fel rhan o werthuso effaith cymdeithasoli yn 2A.Rh1,
disgwylir i’r dysgwyr ddod i benderfyniad ynghylch pwysigrwydd y ffactorau hyn, gan
ddefnyddio o leiaf dair enghraifft fanwl i gynnal eu dadl. Gall dysgwyr ddod i gasgliad
ynghylch ai cymdeithasoli cynradd neu eilaidd oedd fwyaf dylanwadol ar yr unigolyn a
astudiwyd, neu pa fath ar gymdeithasoli gafodd effaith oedd yn bennaf gadarnhaol
neu negyddol.
Yn achos 1A.1, mae’n hanfodol bod y dysgwyr yn gallu nodi o leiaf ddau gyfrwng yr
un ar gyfer cymdeithasoli cynradd ac eilaidd.
I gyflawni 1A.2, mae’n ofynnol i ddysgwyr amlinellu prif effeithiau cymdeithasoli ar
iechyd a llesiant unigolion, o ran: ffurfio rolau rhywedd, agweddau, datblygiad
normau a gwerthoedd cymdeithasol, dylanwad ar ddewisiadau ffordd o fyw.
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Nod dysgu B
Yn achos 2B.Ll3, dylai dysgwyr fedru disgrifio dylanwad perthnasoedd dethol, a fydd
yn cynnwys dylanwad newidiadau mewn perthnasoedd. I gyflawni 2B.T2, bydd y
dysgwyr yn medru esbonio gan ddefnyddio tystiolaeth (megis ymchwil o erthyglau yn
y cyfryngau, neu grynodebau o adroddiadau gwyddonol/sy’n trafod iechyd) a rhoi
rhesymau i gynnal y pwynt(iau) y maent yn eu gwneud. I gyflawni 2B.Rh2, bydd yn
ofynnol i ddysgwyr gymharu dylanwadau negyddol a chadarnhaol perthnasoedd, gan
gysylltu pob un ohonynt yn glir â’r effeithiau dilynol ar iechyd a llesiant yr unigolyn.
Yn achos 1B.3, gallai dysgwyr greu coeden deulu neu berthnasoedd ar gyfer eu
haseiniad, gan amlinellu’r gwahanol fathau o berthnasoedd sy’n gallu effeithio ar
iechyd a llesiant unigolyn.

Nod dysgu C
Yn achos 2C.Ll4, bydd disgwyl i ddysgwyr ddisgrifio sut gall ffactorau megis incwm ac
addysg effeithio ar iechyd a llesiant unigolion. Rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio o leiaf
bedwar ffactor a’u heffeithiau ar iechyd a llesiant. Yn achos 2C.T3, rhaid i’r dysgwyr
esbonio effeithiau ehangach y ffactorau cymdeithasol hyn ar iechyd a llesiant
cyffredinol unigolion, a chefnogi hynny ag enghraifft fanwl o’r effeithiau yn achos pob
ffactor cymdeithasol. I gyflawni 2C.Rh3, bydd y dysgwyr yn gallu gwerthuso’r
cysylltiad rhwng ffactorau cymdeithasol ac ystyried yr effaith ar iechyd a llesiant yr
unigolyn. Dylid annog dysgwyr i werthuso’r effaith gyffredinol ar iechyd a llesiant
unigolion, o ran eu llesiant corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol, yn
hytrach na’u hiechyd corfforol neu eu llesiant cymdeithasol yn unig. Yn achos
2C.Rh3, bydd yr ymatebion yn asesiad mwy cynhwysfawr o’r pedwar maes dan sylw.
Yn achos 1C.4, mae angen i’r dysgwyr nodi effeithiau o leiaf bedwar ffactor
cymdeithasol, megis incwm, addysg, teulu a’r cyfryngau torfol ar iechyd a llesiant
unigolion.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 1A.2,
1B.3, 1C.4,
2A.Ll1, 2A.Ll2,
2A.T1,
2A.Rh1,
2B.Ll3, 2B.T2,
2B.Rh2,
2C.Ll4, 2C.T3,
2C.Rh3

Effaith
Dylanwadau
Cymdeithasol
Heddiw ar
Iechyd a
Llesiant

Mae staff y ganolfan gofal iechyd leol am geisio lleihau
nifer y problemau iechyd y gellid eu hatal. Maen nhw
wedi penderfynu cynyddu ymwybyddiaeth o effeithiau
cadarnhaol a negyddol dylanwadau cymdeithasol ar
iechyd a llesiant pobl.

Taflenni.
Adroddiad ysgrifenedig, sleidiau cyflwyniad,
cyflwyniad llafar gyda nodiadau cyflwyno a
chofnodion arsylwi wedi’u llofnodi.

Maen nhw wedi gofyn i chi lunio cyfres o daflenni sy’n
trafod cymeriadau dychmygol. Dylai’r taflenni gael eu
llunio i ddangos i rieni beth allai ddylanwadu ar eu
plant wrth iddyn nhw dyfu i fyny, ac effeithiau hynny
ar eu hiechyd a’u llesiant. Dylai eich taflenni amlygu’r
canlynol:
● effeithiau cymdeithasoli cynradd ac eilaidd a sut
gallai’r rhain ddylanwadu ar werthoedd, agweddau,
ymddygiad a dewisiadau ffordd o fyw, a sut gallai
hynny yn ei dro effeithio ar iechyd a llesiant, gan
gyfeirio at enghreifftiau perthnasol
● dylanwadau gwahanol fathau o berthnasoedd a sut
gall y rhain ddylanwadu mewn ffyrdd cadarnhaol a
negyddol ar iechyd a llesiant unigolion
● effaith amrywiaeth o wahanol ffactorau
cymdeithasol a’u cysylltiad â iechyd a llesiant
cyffredinol, gan gyfeirio at enghreifftiau perthnasol.

Diploma – Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol –
Unedau – Argraffiad 1 Cymraeg– Hydref 2014 © Pearson Education Limited 2014

37

38

Diploma – Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol –
Unedau – Argraffiad 1 Cymraeg– Hydref 2014 © Pearson Education Limited 2014
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Uned 5:

Hybu Iechyd a Llesiant

Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 30
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Sut gallwn ni wella iechyd a llesiant y genedl? Beth yw manteision gwneud hynny?
Gall bod yn iach olygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae modd atal llawer o
anafiadau ac afiechydon os bydd pobl yn gwneud dewisiadau iach o ran eu ffordd o
fyw ac yn gwybod sut i leihau risgiau i’w hiechyd.
Hybu iechyd yw’r maes iechyd sy’n cynyddu ymwybyddiaeth o’r materion hyn, ac
sy’n addysgu pobl sut i fod yn iach. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys hybu defnydd o
sgrinio a brechiadau i atal afiechydon, neu gynnal ymgyrchoedd a luniwyd i ddarparu
gwybodaeth am ddewisiadau iach o ran ffordd o fyw.
Mae’r uned hon yn archwilio rhai o’r rhesymau pam mae gweithgareddau hybu iechyd
yn cael eu cynnal, a manteision gwaith hybu iechyd i unigolion ac i iechyd a llesiant y
genedl gyfan. Byddwch hefyd yn archwilio’r gwahanol fathau o weithgareddau hybu
iechyd y mae gweithwyr gofal iechyd yn eu defnyddio.
Mae’r uned hon yn rhoi cyfle i chi archwilio ac ymchwilio i faes lle ceir risg i iechyd.
Wedyn byddwch yn creu deunyddiau ar gyfer gweithgaredd hybu iechyd i grŵp
targed penodedig. Mae llawer o wahanol faterion iechyd a llesiant y gallech ddymuno
ymchwilio iddynt, ac yn aml bydd cysylltiad rhwng y rhain a’r dewisiadau ffordd o fyw
mae pobl yn eu gwneud.
Mae gweithgareddau hybu iechyd yn rhan bwysig o nifer o rolau yn y sector iechyd a
gofal cymdeithasol, gan gynnwys ymwelwyr iechyd, bydwragedd, nyrsys ysgol a
nyrsys mewn practisau Meddygon Teulu. Bydd ymchwilio i risg iechyd a ddewiswyd a
llunio deunyddiau cysylltiedig ar gyfer gweithgaredd hybu iechyd yn rhoi
dealltwriaeth werthfawr i chi o’r agwedd bwysig hon ar waith iechyd a gofal
cymdeithasol.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A archwilio pwrpas, mathau a manteision hybu iechyd
B ymchwilio i sut gellir ymdrin â risgiau iechyd trwy hybu iechyd.

Diploma – Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol –
Unedau – Argraffiad 1 Cymraeg– Hydref 2014 © Pearson Education Limited 2014

39

UNED 5: HYBU IECHYD A LLESIANT

Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Archwilio pwrpas, mathau a manteision hybu iechyd
Testun A.1: Hybu iechyd
Beth yw hybu iechyd?
● Darparu gwybodaeth ac addysg, i unigolion ac i’r genedl, a fydd yn eu galluogi i
wneud dewisiadau cadarnhaol ynghylch eu ffordd o fyw er mwyn gwella eu hiechyd
a’u llesiant.
Pwrpas a nodau hybu iechyd
● pwrpas – hyrwyddo syniadau a chysyniadau iach er mwyn cymell pobl i newid eu
hymddygiad a mabwysiadu dewisiadau iach o ran ffordd o fyw, gyda’r bwriad o fod
yn rhagweithiol wrth fynd i’r afael â heriau a materion cysylltiedig â iechyd
● nodau gweithgareddau hybu iechyd, e.e. cynyddu ymwybyddiaeth o iechyd, annog
diogelwch a lleihau damweiniau, lleihau nifer y bobl sy’n smygu, annog arferion
bwyta iach, lleihau cymeriant alcohol.
Mathau gwahanol o hybu iechyd a gweithgareddau hybu iechyd
● cyngor ar risgiau iechyd – cynyddu ymwybyddiaeth o faterion cysylltiedig â iechyd ac
addysgu unigolion i’w galluogi i ddewis ffyrdd iach o fyw
o mathau o gyngor ar risgiau iechyd, e.e. addysg cyfoedion, tacteg sioc, cyngor gan
weithwyr iechyd proffesiynol, cyngor gan yr heddlu a’r gwasanaeth tân, tystiolaeth
pobl sydd wedi dioddef effaith yn bersonol
o enghreifftiau o gyngor, e.e. arferion rhywiol diogel, cynlluniau bwyta’n iach,
cynlluniau ymarfer corff, ymwybyddiaeth o gyffuriau, yfed diogel, diogelwch ar y
ffyrdd, diogelwch personol, iechyd wrth deithio, ymwybyddiaeth o ganser y croen.
● ymgyrchoedd hybu iechyd – mentrau lleol neu genedlaethol sy’n targedu
cynulleidfaoedd mawr gyda’r nod o gynyddu ymwybyddiaeth o faterion cysylltiedig â
iechyd
o mathau o ymgyrchoedd hybu iechyd, e.e. ymgyrchoedd cenedlaethol yr Adran
Iechyd, ymgyrchoedd cenedlaethol a lleol gan y GIG, defnyddio gwahanol
gyfryngau torfol
● ymyrraeth feddygol – megis sgrinio neu frechiadau sy’n cael eu defnyddio i leihau
neu ddileu clefydau’n rhagweithiol
o mathau o ymyrraeth feddygol, e.e. imiwneiddio plant, brechiadau (Feirws Papiloma
Dynol (HPV), ffliw, niwmonia), sgrinio (canser serfigol, diabetes, canser y fron,
canser y coluddyn).
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Beth sydd angen ei ddysgu
Testun A.2 Manteision hybu iechyd i iechyd a llesiant yr unigolyn a’r genedl
Yr unigolyn:
● gwell dealltwriaeth o faterion iechyd
● mwy o gyfrifoldeb am eu hiechyd eu hunain, e.e. deall dulliau diogel o godi pethau,
arferion gwaith diogel
● risg lai o afiechyd/anaf
● gwell ansawdd bywyd
● oes ddisgwyliedig hwy
● newid mewn ymddygiad personol o ran arferion a dewisiadau ffordd o fyw, e.e.
patrymau bwyta, patrymau yfed, lefel ymarfer corff, golchi dwylo, smygu, cymryd
cyffuriau, arferion rhywiol, diogelwch ar y ffyrdd, delio gyda straen, defnyddio
amddiffyniad rhag yr haul, osgoi dod i gysylltiad â phelydrau UV.
Y genedl:
● lefelau is o salwch ac afiechyd
● effaith ar lefelau troseddu, e.e. diogelwch ar y ffyrdd, llai o droseddau cysylltiedig
â chyffuriau adloniant, llai o droseddau treisgar cysylltiedig ag alcohol
● mwy o bobl yn manteisio ar raglenni brechiadau a sgrinio
● ymdrin â phryderon iechyd a llesiant proffil uchel, e.e. smygu, yfed, heintiau a
drosglwyddir drwy ryw (STIs), lefelau gordewdra, diogelwch ar y ffyrdd, iechyd y
galon, iechyd meddwl, defnyddio cyffuriau adloniant
● llai o gost ariannol i’r GIG a’r llywodraeth, e.e. am driniaeth gysylltiedig â gordewdra,
smygu, defnyddio alcohol, llai o gost i’r heddlu a’r gwasanaeth carcharau.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Ymchwilio i sut gellir ymdrin â risgiau i iechyd trwy hybu iechyd
Testun B.1 Targedu risgiau iechyd dethol
Bydd y dysgwyr yn dewis risg i iechyd, ac yn ymchwilio i brif effeithiau’r risg honno ar
iechyd a llesiant unigolion. Byddant yn ystyried sut gellir ymdrin â’r risgiau hyn trwy
hybu iechyd, ac yn gwerthuso’r gwahanol strategaethau y gellir eu defnyddio i ymdrin
â’r risg iechyd a ddewiswyd. Byddant hefyd yn cynhyrchu deunyddiau priodol ar gyfer y
gweithgaredd hybu iechyd, ac yn ei deilwra ar gyfer y grŵp targed.
● testunau hybu iechyd a’u heffeithiau cysylltiedig ar iechyd, e.e. camddefnyddio
sylweddau, pyliau o yfed trwm, rhyw diogel, bwyta’n iach, smygu, diogelwch ar y
ffyrdd, golchi dwylo, cymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff
● ymchwil gan ddefnyddio gwahanol ffynonellau, e.e. gwefannau, llyfrau, papurau
newydd/cylchgronau, taflenni, cyfnodolion, DVDs a rhaglenni teledu, yr Adran
Iechyd, gweithwyr iechyd proffesiynol a defnyddwyr gwasanaeth
● casglu data i ddeall y testun iechyd, e.e. ystadegau (cenedlaethol, lleol),
astudiaethau achos
● deunyddiau hybu iechyd, e.e. posteri, taflenni, gêmau, cyflwyniadau, arddangosfeydd
ar waliau
● grwpiau targed, e.e. plant, pobl ifanc, gweithwyr, clybiau chwaraeon neu
gymdeithasol, mathau o ddefnyddwyr gwasanaeth
● deunyddiau hybu iechyd sy’n briodol ar gyfer y grŵp targed, e.e. iaith, delweddau,
gweithgaredd, lleoliad yr arddangosfa, amseriad, moeseg, y math o gyfryngau, sut
gellid addasu deunyddiau ar gyfer gwahanol grwpiau targed
● gwerthuso’r strategaeth – dulliau priodol ar gyfer y grŵp targed, llwyddiant
ymgyrchoedd sydd eisoes yn bodoli.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Archwilio pwrpas, mathau a manteision hybu iechyd
1A.1

Pennu’r hyn a olygir gan
hybu iechyd, gan nodi
pwrpas a nod(au) un
gweithgaredd hybu
iechyd.

2A.Ll1 Disgrifio hybu iechyd a
phwrpas a nodau tri
gweithgaredd hybu
iechyd gwahanol.

1A.2

Amlinellu sut defnyddir
hybu iechyd er budd
unigolion.

2A.Ll2 Disgrifio sut defnyddir
gwahanol fathau o hybu
iechyd er budd i iechyd a
llesiant unigolion a’r
genedl.
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2A.T1 Trafod sut defnyddir
gwahanol fathau o hybu
iechyd er budd i iechyd a
llesiant unigolion a’r
genedl, gan ddefnyddio
enghreifftiau dethol. *

2A.Rh1 Dadansoddi manteision
gwahanol fathau o hybu
iechyd i unigolion a’r
genedl, gan ddefnyddio
enghreifftiau dethol. *
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu B: Ymchwilio i sut gellir ymdrin â risgiau i iechyd trwy hybu iechyd
1B.3

Nodi prif effeithiau’r risg
i iechyd a ddewiswyd ar
unigolion.

2B.Ll3 Disgrifio’r risg i iechyd a
ddewiswyd a’r prif
effeithiau ar unigolion,
gan ddefnyddio
canfyddiadau ymchwil o
wahanol ffynonellau. #

2B.T2 Esbonio sut mae’r risg i
iechyd a ddewiswyd yn
effeithio ar unigolion a
sut gellir ymdrin â’r
effeithiau hyn trwy hybu
iechyd, gan ddefnyddio
canfyddiadau ymchwil o
wahanol fathau o
ffynonellau. #

2B.Rh2 Gwerthuso’r
strategaethau a
ddefnyddiwyd i ymdrin
â’r risg i iechyd a
ddewiswyd, gan
ddefnyddio canfyddiadau
ymchwil. #

1B.4

Cynhyrchu deunyddiau
ar gyfer gweithgaredd
hybu iechyd, gyda
chyfarwyddyd. * #

2B.Ll4 Cynhyrchu deunyddiau
priodol ar gyfer
gweithgaredd hybu
iechyd, gan ddisgrifio’r
risg i iechyd a’r cyngor
ar iechyd. * #

2B.T3 Cynhyrchu deunyddiau
ar gyfer gweithgaredd
hybu iechyd sydd wedi’i
deilwra ar gyfer grŵp
targed, gan ddisgrifio’r
risg i iechyd a’r cyngor
ar iechyd. * #

2B.Rh3 Gwneud argymhellion ar
gyfer sut gellid addasu’r
deunyddiau hybu iechyd
ar gyfer grŵp targed
gwahanol. * #

*Cyfle i asesu sgiliau mathemategol
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig ar gyfer yr uned hon.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Wrth gwblhau asesiadau, bydd angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol o hierarchaeth y
meini prawf asesu. Er enghraifft, oddi mewn i nod dysgu, mae meini prawf Lefel 2
Teilyngdod a Rhagoriaeth yn adeiladu’n uniongyrchol ar feini prawf Lefel 2 Llwyddo, ac yn
cwmpasu’r dysgu a ddisgwylir yno. Lle ceir enghreifftiau o gymharu, adolygu,
dadansoddi, trafod neu werthuso enghreifftiau dethol yn fanwl, rhaid i’r rhain adeiladu ar
hyd a lled y ddealltwriaeth oedd yn ofynnol yn ôl y diffiniad o’r testunau yn yr adran
gynnwys.
Gall aseiniadau’r uned hon ganolbwyntio ar un risg benodol i iechyd, y gall dysgwyr ei
harchwilio’n fanwl, gan edrych ar y cyngor a roddir ynghylch y risg i iechyd a ffurf yr
ymyrraeth feddygol. Gellir pennu risg i iechyd ar gyfer y dysgwr, neu gallai’r dysgwyr
gael cyfle i ymchwilio i risg i iechyd y mae ganddynt ddiddordeb penodol mewn gwybod
mwy amdani. Bydd rhoi dewis i’r dysgwyr yn eu galluogi i ymgysylltu’n fwy â’r
aseiniad(au). Fel arall, gellid gosod aseiniadau ar gyfer y dysgwyr lle mae pob nod
dysgu’n canolbwyntio ar risg wahanol i iechyd, fel eu bod yn cael persbectif ehangach, ac
yn gallu cymharu’r ddwy.
Er y gall aseiniadau ganolbwyntio ar un neu ddwy risg benodol i iechyd, mae angen hefyd
iddynt gyfeirio at ystod ehangach o risgiau i iechyd ac ymgyrchoedd cysylltiedig. Bydd
hyn yn rhoi cyfle i’r dysgwyr gael cyflwyniad eang, cadarn i hybu iechyd, a fydd yn eu
cynnal i symud ymlaen i lefel 3.
Argymhellir bod yr uned hon yn cael ei chyflwyno a’i hasesu mewn modd ymarferol, er
mwyn ennyn diddordeb y dysgwyr a’u symbylu. Byddai siaradwyr gwadd megis
ymwelwyr iechyd a defnyddwyr gwasanaeth yn helpu’r dysgwyr i werthfawrogi
perthnasedd galwedigaethol yr uned hon. Ymhlith y dulliau asesu addas mae
trafodaethau yn y dosbarth ynghylch risgiau i iechyd a manteision gweithgareddau hybu
iechyd sy’n targedu’r risgiau. Dylai tystiolaeth a roddir ar lafar gael ei recordio, a dylid
cwblhau cofnodion arsylwi/datganiadau tystion manwl, a’u cadw er mwyn eu dilysu’n
fewnol ac yn allanol. Gallai’r dysgwyr hefyd greu posteri, taflenni neu gyfryngau eraill
megis clipiau fideo neu recordiadau digidol, yn rhan o’r gweithgaredd hybu iechyd, gan
ddefnyddio cyfrwng sy’n addas ar gyfer y grŵp targed.

Nod dysgu A
I gyflawni 2A.Ll1, mae disgwyl i’r dysgwyr ddisgrifio beth yw ystyr hybu iechyd. Rhaid i’r
dysgwyr ddewis tair enghraifft wahanol o weithgareddau hybu iechyd, neu gael rheiny
wedi’u darparu ar eu cyfer. Dylent ddisgrifio pwrpas a nodau pob gweithgaredd. Dylai’r
dysgwyr ddethol enghreifftiau amrywiol o weithgareddau hybu iechyd a fydd yn eu
galluogi i arddangos hyd a lled eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o bwrpasau a nodau’r
gweithgareddau hynny.
Yn achos 2A.Ll2, mae disgwyl i’r dysgwyr ddefnyddio manylion enghreifftiau go iawn o
hybu iechyd, ac ystyried nid yn unig fanteision cyngor ar risgiau i iechyd, ymgyrchoedd
hybu iechyd ac ymyriadau meddygol i unigolion, ond hefyd y manteision ehangach i’r
genedl gyfan. Bydd dysgwyr yn cael cyfle i ddisgrifio gwahanol weithgareddau hybu
iechyd ar gyfer un risg benodol i iechyd y mae
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ganddynt ddiddordeb mewn ymchwilio iddi, neu edrych ar enghreifftiau o hybu
iechyd yng nghyswllt gwahanol risgiau i iechyd. Mae’n ofynnol i’r dysgwyr ddisgrifio
gwahanol fathau o weithgaredd hybu iechyd, a gallent ddefnyddio enghreifftiau lleol
neu genedlaethol. I gyflawni 2A.T1, mae’n rhaid i’r dysgwyr ddefnyddio tystiolaeth i
gynnal eu dadl, er enghraifft o erthyglau yn y cyfryngau a chrynodebau o
adroddiadau iechyd. Rhaid i’r dysgwyr gyfeirio at fanteision ehangach hybu iechyd,
megis y manteision economaidd a chymdeithasol. I gyflawni 2A.Rh1, rhaid i’r
dysgwyr ddadansoddi’r manteision, trwy ystyried amrywiol fanteision hybu iechyd, yn
ogystal â’r cysylltiadau rhwng manteision i unigolion ac i’r genedl. Rhaid i’r dysgwyr
gyfeirio naill ai at ambell enghraifft fanwl, er enghraifft cyngor ar risg i iechyd ac
ymyrraeth feddygol, neu at ystod ehangach o enghreifftiau darluniadol os ydynt wedi
edrych ar wahanol weithgareddau hybu iechyd.
I gyflawni 1A.1, mae disgwyl i’r dysgwyr nodi beth a olygir gan hybu iechyd. Rhaid i’r
dysgwyr ddethol un enghraifft o weithgaredd hybu iechyd, neu gael un wedi’i darparu
ar eu cyfer, ac egluro ei bwrpas a’i nod(au).
Yn achos 1A.2, mae disgwyl i’r dysgwyr amlinellu sut defnyddir hybu iechyd er budd i
unigolion. Bydd yr ymatebion yn canolbwyntio ar sut defnyddir hybu iechyd yn
gyffredinol er budd unigolion (gyda phwyslais ar y manteision i unigolion).

Nod dysgu B
Mae’r nod dysgu hwn yn gofyn bod y dysgwyr naill ai’n derbyn risg i iechyd i
ymchwilio iddi, neu eu bod yn dewis risg i iechyd i ymchwilio iddi. Gellid dewis yr un
risg i iechyd y canolbwyntiwyd arni yn nod dysgu A, gan y byddai hynny’n galluogi’r
dysgwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth. I gyflawni 2B.Ll3, rhaid i’r dysgwyr fedru
disgrifio’n fanwl effeithiau’r risg i iechyd, gan ddefnyddio canfyddiadau ymchwil o
ddwy ffynhonnell wahanol o leiaf (gallai hyn gynnwys yr Adran Iechyd, gwefan y GIG,
y Comisiwn Ansawdd Gofal, cyfnodolion proffesiynol, cyfryngau cenedlaethol neu leol,
gweithwyr iechyd proffesiynol neu unigolion sydd â phrofiad o’r risg i iechyd). I
gyflawni 2B.T2, rhaid i’r dysgwyr fedru esbonio’r effeithiau a sut gellir ymdrin â hwy,
gan ddefnyddio gwybodaeth o ddau fath gwahanol o ffynhonnell o leiaf (e.e. y
rhyngrwyd, erthyglau papur newydd, cyfnodolion, adroddiadau iechyd, gweithwyr
proffesiynol ac unigolion ym maes gofal iechyd, llyfrau). I gyflawni 2B.Rh2, rhaid i’r
dysgwyr werthuso’r strategaethau a ddefnyddiwyd i ymdrin â’r risg i iechyd, gan
ddod i gasgliad ynghylch pa strategaeth oedd fwyaf llwyddiannus.
I gyflawni 2B.Ll4, mae’n ofynnol i ddysgwyr gynhyrchu deunyddiau sy’n disgrifio’r
risg i iechyd ac yn darparu cyngor. Gallai hyn fod ar ffurf taflen, neu gallai’r dysgwyr
gydweithio i greu arddangosfa (gyda phob dysgwr yn cynhyrchu tystiolaeth unigol o’r
deunydd(iau) a gynhyrchwyd ganddynt fel rhan o’r arddangosfa). Mae’n hanfodol bod
deunydd hyrwyddo’r dysgwyr yn disgrifio’r risg i iechyd a’r cyngor yn ei chylch. Mae’r
dysgwyr yn cael eu hasesu ar sail eu gallu i ddefnyddio deunydd hyrwyddo fel offeryn
i amlygu risg benodol i iechyd a darparu cyngor priodol ar iechyd, ac nid am
gynhyrchu deunyddiau wedi’u cyflwyno’n dda sy’n methu â chyflawni’r pwrpas hwn. I
gyflawni 2B.T3, bydd y dysgwyr yn dewis cyfrwng a fydd yn addas ar gyfer eu grŵp
targed. Mae’n hanfodol bod y dysgwyr yn dewis grŵp targed addas yng nghyswllt y
risg i iechyd a ddewiswyd. Gallai’r dysgwyr lunio pecyn offer (drwy weithio’n unigol
neu mewn grŵp) sy’n debyg i’r ‘Pecyn Offer Ysgolion Iach’. I gyflawni 2B.Rh3, rhaid
i’r dysgwyr fedru argymell sut gellid addasu’r deunyddiau hyrwyddo ar gyfer grŵp
targed gwahanol. I sicrhau pwyslais mwy galwedigaethol, gallai’r deunyddiau fod yn
rhan o weithgaredd hybu iechyd, a allai fod yn un go iawn neu’n efelychiad. Wedyn
gallai’r dysgwyr ddefnyddio’r profiad hwn i lywio eu hawgrymiadau ynghylch sut i’w
addasu ar gyfer grŵp targed arall.
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Mae’n bwysig nodi, er bod disgwyl i’r dysgwyr gynhyrchu deunyddiau ar gyfer
gweithgaredd hybu iechyd, nad oes rhaid iddynt gyfranogi mewn gweithgaredd hybu
iechyd na chynnal un i gyflawni’r meini prawf asesu.
I gyflawni 1B.3, bydd y dysgwyr yn nodi prif effeithiau’r risg benodol i iechyd a
ddewiswyd ar iechyd corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol unigolion, ond ni
fydd tystiolaeth o ymchwil annibynnol.
I gyflawni 1B.4, mae’n ofynnol i ddysgwyr gynhyrchu deunyddiau ar gyfer
gweithgaredd hybu iechyd. Bydd hyn yn eitha elfennol ei natur, megis poster A3 a
fydd yn amlinellu risg i iechyd ac yn rhoi peth cyngor.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 1A.2,
2A.Ll1, 2A.Ll2,
2A.T1, 2A.Rh1

Manteision
Hybu Iechyd i
Bobl Ifanc yn
eu Harddegau

Mae’r gwasanaeth ieuenctid lleol wedi dechrau
pryderu ynghylch iechyd pobl ifanc yn yr ardal.
Maen nhw wedi cysylltu â’ch adran iechyd a gofal
cymdeithasol i weld a ddylid cynnal ymgyrch hybu
iechyd yn lleol.

Adroddiad ysgrifenedig/erthygl.
Sleidiau cyflwyniad, cyflwyniad llafar gyda
nodiadau cyflwyno a chofnodion arsylwi wedi’u
llofnodi.

Dylech gynhyrchu erthygl neu adroddiad ar y
risgiau iechyd mae pobl ifanc yn eu harddegau yn
eu hwynebu. Rhaid i’r gwaith gynnwys y canlynol:
● cyflwyniad yn disgrifio beth yw ystyr hybu
iechyd. Rhaid i chi gynnwys manylion tair risg
wahanol i iechyd a all effeithio ar bobl ifanc yn
eu harddegau, ac un gweithgaredd hybu iechyd
sy’n gysylltiedig â phob risg i iechyd, gan
ddisgrifio pwrpas a nodau pob gweithgaredd
● esboniad ar risg i iechyd a ddewiswyd a sut
mae’n effeithio ar bobl ifanc yn eu harddegau,
gan nodi sut gellid ymdrin â’r effeithiau hyn
trwy hybu iechyd
● gwerthusiad o’r strategaethau a ddefnyddiwyd i
ymdrin â’r risg i iechyd a ddewiswyd
● dadansoddiad o fanteision hybu iechyd i bobl
ifanc yn eu harddegau ac i’r genedl, gan
ddefnyddio enghreifftiau dethol.
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Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

Gallai’r erthygl neu’r adroddiad gynnwys
cyfeiriadau at ymgyrchoedd sy’n berthnasol i bobl
ifanc yn eu harddegau yn eich ardal neu eich
ysgol/coleg, er enghraifft bwyta’n iach i atal
gordewdra, ymwybyddiaeth o gyffuriau i addysgu
pobl ifanc ynghylch y peryglon, neu yfed diogel i
atal salwch neu anaf. Yn eich adroddiad, dylech
gynnwys ymchwil o wahanol fathau o ffynonellau.
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Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1B.3, 1B.4,
2B.Ll3, 2B.Ll4,
2B.T2, 2B.T3,
2B.Rh2,
2B.Rh3

Arddegau Iach

Yn dilyn eich adroddiad llwyddiannus, mae’r
gwasanaeth ieuenctid lleol wedi penderfynu
cynnal ymgyrch hybu iechyd.

Pecyn gwybodaeth yn cynnwys: posteri, taflenni,
llyfrynnau, arddangosfeydd ar gyfer waliau.

Gofynnwyd i chi gynhyrchu deunyddiau y gellid
eu cynnwys mewn pecyn, a fydd yn cael ei
ddosbarthu mewn clybiau ieuenctid, llyfrgelloedd
a chanolfannau meddygol, fel rhan o’r ymgyrch
hybu iechyd.
Bydd angen i chi ymchwilio a chasglu
gwybodaeth sydd eisoes yn bodoli ynghylch y
risg i iechyd. Unwaith y bydd gennych wybodaeth
berthnasol ynghylch y risg i iechyd, gallwch ei
defnyddio i gynhyrchu deunyddiau ar gyfer
ymgyrch iechyd. Mae angen i’r deunyddiau hyn
ddisgrifio’r risg i iechyd a’r cyngor i bobl ifanc yn
eu harddegau.

Tystiolaeth gan dystion.

Cyflwynwch yr wybodaeth i’ch cyfoedion, gan
argymell sut gallai’r deunyddiau hybu iechyd gael
eu haddasu ar gyfer grŵp targed gwahanol.
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Uned 6:

Effaith Maeth ar Iechyd a Llesiant

Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 30
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Ydych chi wedi ystyried effeithiau beth rydych chi’n ei fwyta ar eich iechyd a’ch
llesiant?
Mae’r uned hon yn rhoi rhai atebion i chi, ac yn estyn eich dealltwriaeth o
bwysigrwydd deiet cytbwys i’ch iechyd.
Yn yr uned hon byddwch yn archwilio ystyr deiet cytbwys ac effeithiau hynny ar y
corff, er enghraifft o ran cynyddu imiwnedd i heintiau a gwella’r gallu i ganolbwyntio.
Byddwch hefyd yn archwilio ystyr deiet anghytbwys a sut gallai hynny arwain at
amrywiol fathau o afiechyd. Bydd yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth a gewch yn yr
uned hon yn hanfodol ar gyfer gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gan y
bydd yn eich helpu i gefnogi unigolion i wneud y dewisiadau cywir er mwyn gwella eu
hiechyd a’u llesiant.
Yn yr uned hon, byddwch yn archwilio anghenion maethol unigolion ar wahanol
gyfnodau yn eu bywydau. Byddwch hefyd yn dysgu mwy am y deietau penodol y
mae eu hangen ar rai unigolion, er enghraifft os bydd ganddynt alergeddau neu
anghenion deietegol eraill arbennig. Bydd yr uned hefyd yn eich galluogi i ddeall rhai
o’r dewisiadau personol y gall unigolion eu ffafrio yng nghyswllt eu deiet. Byddwch yn
cymhwyso’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth yma i greu cynlluniau maeth ar gyfer
unigolion sydd ag anghenion deiet arbennig, a bydd hynny’n datblygu eich sgiliau
cynllunio maeth.
Bydd yr uned hon nid yn unig yn helpu i’ch paratoi ar gyfer gyrfa ym maes iechyd a
gofal cymdeithasol, ond hefyd yn cefnogi eich dewisiadau maethol eich hun, ac yn
cyfrannu at eich iechyd a’ch llesiant chithau.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A archwilio effeithiau deiet cytbwys ac anghytbwys ar iechyd a llesiant unigolion
B deall anghenion maeth penodol unigolion, a’r dewisiadau y maen nhw’n eu
ffafrio.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Archwilio effeithiau deiet cytbwys ac anghytbwys ar iechyd a
llesiant unigolion
Testun A.1: Cymeriant deietegol a grwpiau bwyd
Elfennau deiet cytbwys, gan gynnwys tarddiad sylfaenol, swyddogaeth ac effeithiau pob
un:
● Maetholion hanfodol:
o carbohydradau: syml (siwgrau), cymhleth (polysacaridau starts a di-starts [ffeibr])
o proteinau: yn deillio o anifeiliaid a phlanhigion
o braster ac olew: braster anifeiliaid, olew llysiau, olew pysgod
o fitaminau: A, B (cymhleth), C, D, E a K
o mwynau: calsiwm, haearn, sodiwm
o dŵr
● ffynonellau sy’n defnyddio pum grŵp bwyd (cig, pysgod a dewisiadau amgen;
ffrwythau a llysiau; bara, grawnfwyd arall a thatws; llaeth a chynnyrch llaeth;
teisennod a melysion)
● swyddogaethau grwpiau bwyd, e.e. twf, egni, cynnal swyddogaethau’r corff
● Cymeriant Dyddiol a Argymhellir (RDI).
Testun A.2: Effeithiau hirdymor deiet cytbwys ac anghytbwys
Effeithiau deiet cytbwys, gan gynnwys:
● imiwnedd uwch i heintiau
● lefelau egni uwch, mwy o allu i ganolbwyntio
● croen, meinwe a philen ludiog sy’n gwella’n gynt
Effeithiau deiet anghytbwys, gan gynnwys:
● camfaethiad:
o gorfaethiad, yn cynnwys clefyd coronaidd y galon, gordewdra, diabetes math 2,
strôc, magu pwysau
o tanfaethiad, e.e. diffyg maetholynnau penodol, methu canolbwyntio, pwysigrwydd
deiet amrywiol i lysieuwyr/feganiaid
● diffyg fitaminau
o fitamin A, e.e. dallineb nos, amharu ar gynhaliaeth y croen, y bilen ludiog, a’u
gallu i wella, heneiddio cyflymach
o fitamin B, e.e. beriberi
o fitamin C, e.e. y llwg (scurvy)
o fitamin D, e.e. y llech (rickets), osteoporosis colli asgwrn, lefel calsiwm isel yn y
gwaed, esgyrn bregus, amharu ar ffurfiad y dannedd
o fitamin E, e.e. syrthni, difaterwch, gwendid yn y cyhyrau
o fitamin K, e.e. amharu ar allu’r gwaed i geulo
● diffyg mwynau, e.e. calsiwm (amharu ar ffurfiad yr esgyrn a’r dannedd), haearn
(anaemia)
● gormodedd o faetholion, e.e. pydredd yn y dannedd.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Deall anghenion maeth penodol unigolion a’r dewisiadau y maen
nhw’n eu ffafrio
Testun B.1 Ffactorau sy’n dylanwadu ar ddeiet unigolion a’u hanghenion
deietegol cysylltiedig:
● crefydd a diwylliant, e.e. Hindŵaeth, Iddewiaeth, Islam, Bwdhaeth
● rhesymau moesegol, e.e. llysieuwyr, feganiaid
● amgylchedd, e.e. gallu cyrchu a storio bwyd, lleoliad, hinsawdd
● ffactorau sosio-economaidd, e.e. costau, incwm, tueddiadau, teulu, dosbarth, pwysau
cyfoedion, y cyfryngau
● dewisiadau personol a ffafrir
● salwch, e.e. effeithiau ar archwaeth, effeithiau ar ofynion deietegol
● cyflwr iechyd gwaelodol sy’n creu anghenion maeth penodol, e.e. alergeddau,
anoddefedd lactos, clefyd Coeliac, Diabetes, Syndrom Coluddyn Llidus, Clefyd Crohn.
Testun B.2 Amrywiadau maethol yn ystod datblygiad cyfnodau bywyd
Cyfnodau bywyd:
● babandod 0–2 oed: bwydo ar y fron, bwydo â fformwla, diddyfnu
● plentyndod cynnar 3–8 oed: i gynnal twf ac anghenion egni uwch, osgoi ychwanegion
a siwgwr
● glasoed 9–18 oed: i gynnal twf ac anghenion egni uwch
● oedolaeth gynnar a chanol 19–65: lefelau gweithgaredd, amrywiadau yn ôl
galwedigaeth a ffordd o fyw, beichiogrwydd, mamau sy’n cynhyrchu llaeth
● oedolaeth hwyr 65+: lefelau gweithgaredd, ffordd o fyw, anghenion egni’n lleihau.
Testun B.3 Ystyriaethau wrth gynllunio maeth
Disgwylir i’r dysgwyr gymhwyso eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o gymeriant
deietegol, effeithiau hirdymor deiet cytbwys ac anghytbwys, ac anghenion maeth
penodol a dewisiadau a ffafrir i greu cynlluniau maeth ar gyfer unigolion.
Ystyriaethau wrth gynllunio maeth:
● ffactorau sy’n dylanwadu ar ddeiet unigolion a’u hanghenion deietegol cysylltiedig
(fel y rhestrir yn Nhestun B.1)
● cyfnod bywyd yr unigolyn a’r gofynion maethol cysylltiedig, e.e. babandod,
plentyndod cynnar, glasoed, oedolaeth gynnar a chanol, oedolaeth hwyr.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Archwilio effeithiau deiet cytbwys ac anghytbwys ar iechyd a llesiant unigolion
1A.1

Nodi elfennau deiet
cytbwys, gan roi
enghreifftiau o bob un.

2A.Ll1 Disgrifio elfennau deiet
cytbwys, a’u
swyddogaethau, eu
tarddiad a’u heffeithiau.

1A.2

Nodi tair effaith y mae
deiet anghytbwys yn eu
cael ar iechyd a llesiant
unigolion.

2A.Ll2 Disgrifio effeithiau deiet
anghytbwys ar iechyd a
llesiant unigolion, gan roi
enghreifftiau o’u
hachosion.

2A.T1 Cymharu effeithiau deiet
cytbwys ac anghytbwys
ar iechyd a llesiant dau
unigolyn.

2A.Rh1 Asesu effeithiau
hirdymor deiet cytbwys
a deiet anghytbwys ar
iechyd a llesiant
unigolion.

Nod dysgu B: Deall anghenion maeth penodol unigolion a’r dewisiadau y maen nhw’n eu ffafrio
1B.3

Nodi anghenion deiet
penodol unigolyn.

2B.Ll3 Disgrifio anghenion deiet
penodol dau unigolyn ar
wahanol gyfnodau yn eu
bywyd.

2B.T2 Esbonio’r ffactorau sy’n
dylanwadu ar
ddewisiadau deietegol
dau unigolyn sydd ag
anghenion deiet penodol
ar wahanol gyfnodau yn
eu bywyd.

1B.4

Creu cynllun maeth ar
gyfer unigolyn a
ddewiswyd, gyda
chyfarwyddyd. #

2B.Ll4 Creu cynllun maeth ar
gyfer dau unigolyn sydd
ag anghenion maeth
penodol gwahanol. #

2B.T3 Cymharu cynlluniau
maeth ar gyfer dau
unigolyn sydd ag
anghenion maeth
gwahanol.

2B.Rh2 Trafod sut mae
ffactorau’n dylanwadu ar
ddewisiadau deietegol
dau unigolion sydd ag
anghenion deiet penodol
ar wahanol gyfnodau yn
eu bywyd.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemategol
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig ar gyfer yr uned hon.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Wrth gwblhau asesiadau, bydd angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol o hierarchaeth y
meini prawf asesu. Er enghraifft, oddi mewn i nod dysgu, mae meini prawf Lefel 2
Teilyngdod a Rhagoriaeth yn adeiladu’n uniongyrchol ar feini prawf Lefel 2 Llwyddo,
ac yn cwmpasu’r dysgu a ddisgwylir yno. Lle ceir enghreifftiau o gymharu, adolygu,
dadansoddi, trafod neu werthuso enghreifftiau dethol yn fanwl, rhaid i’r rhain
adeiladu ar hyd a lled y ddealltwriaeth oedd yn ofynnol yn ôl y diffiniad o’r testunau
yn yr adran gynnwys.
Gellid defnyddio astudiaeth achos gyfannol i gyfuno’r holl themâu ar draws y nodau
dysgu. Byddai hyn yn annog dull cyfannol o ymdrin ag asesu’r uned, ac yn cefnogi’r
dysgwyr i gynnwys tystiolaeth a allai fodloni’r holl feini prawf. Er mwyn cyflawni’r
graddau uwch, byddai’r dysgwyr yn darparu mwy o ddyfnder a manyldeb mewn
elfennau o’r astudiaeth achos, yn hytrach na chwblhau tasgau ychwanegol.
Er mwyn ennyn diddordeb y dysgwyr a’u symbylu, argymhellir defnyddio amrywiaeth
o ddulliau asesu wrth asesu’r uned hon. Mae’n bwysig bod y dysgwyr yn
gwerthfawrogi y gall materion sy’n ymwneud â maeth (fel llawer o feysydd eraill sy’n
ymwneud â iechyd a gofal cymdeithasol) fod yn bwnc emosiynol, ac y dylid ymdrin
ag ef mewn modd sensitif. Yn unol â’r egwyddorion moesegol a ddefnyddir ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol, dylid newid enwau, a sicrhau caniatâd ysgrifenedig i
ddefnyddio gwybodaeth lle bo hynny’n briodol.

Nod dysgu A
Gallai’r asesiad ar gyfer nod dysgu A ofyn bod y dysgwyr yn cyflwyno gwybodaeth i
unigolion sy’n mynychu canolfan gymunedol yn ardal gartref y dysgwyr.
Yn achos 2A.Ll1, mae angen i’r dysgwyr ddisgrifio elfennau deiet cytbwys, er
enghraifft carbohydradau, eu swyddogaethau, o ble y deuant (e.e. bara, pasta), a’u
prif effeithiau. Gellid darparu tystiolaeth o hyn ar ffurf tabl mewn taflen lawn
gwybodaeth, i helpu i hysbysu eraill ynghylch yr elfennau hyn a phwysigrwydd deiet
cytbwys. Bydd manylu ar effeithiau deiet anghytbwys, a rhoi enghreifftiau o’u
hachosion yn y daflen, yn galluogi’r dysgwyr i gyflawni 2A.Ll2 yn ogystal.
Er mwyn cyflawni 2A.T1, byddai’r dysgwyr ar eu hennill petai’r ganolfan yn darparu
astudiaethau achos, fel bod modd iddynt gymharu effeithiau deiet cytbwys ac
anghytbwys ar iechyd a llesiant dau unigolyn: un unigolyn ar gyfer pob un o’r ddau
fath o ddeiet. Gallai’r asesu fod ar ffurf taflen neu lyfryn. Gellid estyn hyn i gynnwys
asesiad o effeithiau hirdymor deiet cytbwys neu anghytbwys.
Yn achos 1A.1, gofynnir i’r dysgwyr nodi elfennau deiet cytbwys, a dylent roi
enghreifftiau o bob un ohonynt. Gellid gwneud hyn ar ffurf taflen neu lyfryn sy’n
hysbysu unigolion ynghylch elfennau deiet cytbwys ac anghytbwys. Wrth archwilio
deiet anghytbwys, rhaid i’r dysgwyr nodi tair o effeithiau deiet anghytbwys ar iechyd
a llesiant unigolyn (1A.2).
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Nod dysgu B
Gellid asesu nod dysgu B ar sail astudiaethau achos a roddwyd i’r dysgwyr. Gellid
tynnu’r astudiaethau hynny o gylchgrawn iechyd neu ofal cymdeithasol proffesiynol.
YouTube, BBC Learning Zone Class Clips neu bapurau newydd cyfoes. Fel arall,
gallai’r dysgwyr seilio’r dystiolaeth arnynt eu hunain ac ar aelod o’u teulu. Dylai’r
ddau unigolyn fod mewn cyfnodau bywyd gwahanol, a meddu ar ofynion maeth
gwahanol.
Yn unol ag egwyddorion moesegol iechyd a gofal cymdeithasol, dylid cyflwyno
caniatâd ysgrifenedig i ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwyd gan aelodau’r teulu ochr
yn ochr â gwaith y dysgwyr. Dylid newid pob enw.
Mae nod dysgu B yn edrych ar anghenion maeth penodol unigolion a’r dewisiadau a
ffafrir ganddynt. Er y bydd angen i’r dysgwyr ddisgrifio anghenion penodol dau
unigolyn i fodloni 2B.Ll3, dylent ddatblygu hyn ymhellach ar gyfer 2B.T2 drwy
esbonio pa ffactorau y gallai fod angen eu cymryd i ystyriaeth, er enghraifft, y bwyd
sydd ar gael, cyllideb, diwylliant neu grefydd. Yn achos 2B.Rh2, gallai’r drafodaeth ar
y ffactorau hyn gynnwys archwilio eu heffeithiau ar ddau unigolyn sydd ag anghenion
maeth penodol. Er enghraifft, sut gall cyllideb gyfyngedig ar gyfer bwyd leihau
dewisiadau unigolyn, sut gallai hyn effeithio ar eu dewisiadau, a sut gallai’r unigolyn
oresgyn unrhyw anawsterau. Mae’n hanfodol bod unrhyw astudiaeth achos y mae’r
ganolfan yn ei darparu i’r dysgwyr yn darparu digon o fanylion am y ffactorau sy’n
effeithio ar anghenion maeth penodol unigolion.
I gyflawni 2B.Ll4, mae’n rhaid i’r dysgwyr greu cynllun maeth ar gyfer dau unigolyn
sydd ag anghenion maeth penodol ar wahanol gyfnodau yn eu bywydau, megis
baban a pherson ifanc (gall hyn ddilyn ymlaen yn naturiol o 2B.Ll3, lle bydd eu
hanghenion deiet penodol wedi cael eu disgrifio). Bydd angen i’r dysgwyr
gymhwyso’u gwybodaeth a’u dealltwriaeth o gymeriant deietegol, effeithiau hirdymor
deiet cytbwys ac anghytbwys, ac anghenion maeth penodol y ddau unigolyn, a’r
dewisiadau a ffafrir ganddynt, i greu cynlluniau maeth priodol ar gyfer y ddau
unigolyn. Bydd 2B.T3 yn galw am estyn hyn i gymharu eu cynlluniau maeth
gwahanol.
Yn achos 1B.3, mae’n ofynnol i’r dysgwyr nodi anghenion deietegol unigolyn, ac yn
achos 1B.4, mae’n ofynnol i’r dysgwyr greu cynllun maeth ar gyfer unigolyn penodol.
Yn wahanol i Lefel 2, ni fydd disgwyl i’r dysgwyr greu cynlluniau maeth ar gyfer
unigolion sydd ag anghenion maeth penodol gwahanol.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 1A.2,
2A.Ll1, 2A.Ll2,
2A.T1, 2A.Rh1,
1B.3, 2B.Ll3,
2B.T2, 2B.Rh2

Effaith Deiet
Cytbwys ac
Anghytbwys
ar Iechyd a
Llesiant

Rydych yn gweithio mewn practis Meddyg Teulu ochr
yn ochr â Nyrs y Practis, sydd wedi gofyn i chi roi
sylw i sut gellir cefnogi dau ddefnyddiwr gwasanaeth
(person ifanc yn yr arddegau a dyn hŷn sydd wedi
ymddeol yn ddiweddar) i wella’u deiet. Mae ganddyn
nhw anghenion maethol gwahanol oherwydd salwch
ac alergeddau, ac mae’r Meddyg Teulu wedi’u
cyfeirio at y nyrs i gael rhagor o gyngor a
gwybodaeth ynghylch eu deiet. Gofynnwyd i chi
edrych ar ddeiet y defnyddwyr gwasanaeth gyda
nhw, a llunio llyfryn y gallan nhw gyfeirio ato wedyn.
Ar ôl dangos y llyfryn i’r nyrs a’r Meddyg Teulu yn y
practis, byddwch yn cyflwyno’r wybodaeth i’r
defnyddwyr gwasanaeth.

Llyfryn ysgrifenedig.
Gallai’r dystiolaeth gynnwys: chwarae rôl a
chofnodion arsylwi wedi’u llofnodi,
recordiadau digidol, ffotograffau wedi’u
hanodi.

Dylech wneud y canlynol:
● disgrifio wrth y defnyddwyr gwasanaeth beth yw
elfennau deiet cytbwys, eu swyddogaethau a’u
tarddiad
● esbonio a dadansoddi effeithiau posibl agweddau
iach ac afiach ar ddeiet y defnyddwyr gwasanaeth
ar eu hiechyd a’u llesiant
● disgrifio’u hanghenion deiet penodol, gan drafod
sut mae ffactorau’n dylanwadu ar eu dewisiadau
deietegol, e.e. cost, cyfleustra, crefydd neu
ddewisiadau personol.
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Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1B.4, 2B.Ll4,
2B.T3

Anghenion
Maeth
Unigolion

Mae’r ddau ddefnyddiwr gwasanaeth y buoch chi’n
cwrdd â nhw wedi gofyn i chi greu cynllun maeth ar
eu cyfer, yn amlinellu eu hanghenion penodol.

Cynlluniau maeth ysgrifenedig.
Gallai’r dystiolaeth gynnwys: sleidiau
cyflwyniad, adroddiad ysgrifenedig.

Lluniwch y cynlluniau maeth yn unol â’r cais, a
dangoswch nhw i’r nyrs a’r Meddyg Teulu yn y
practis, er mwyn iddyn nhw eu cymeradwyo. Dylech
roi sylw i’r gwahanol gyfnodau bywyd a’r anghenion
deiet penodol.
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Uned 7:

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ym
maes Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

Lefel: 1 a 2
Math o uned: Gorfodol
Oriau dysgu dan arweiniad: 30
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Rydym ni’n byw mewn cymdeithas amlddiwylliannol, ac mae gan unigolion anghenion
amrywiol. Mae’n bwysig bod pob unigolyn yn cael mynediad cyfartal i wasanaethau
iechyd a gofal cymdeithasol, a bod modd diwallu eu hanghenion amrywiol.
Yn yr uned hon byddwch yn archwilio pwysigrwydd arfer nad yw’n camwahaniaethu
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol trwy edrych ar beth yw arfer camwahaniaethol
ac arfer nad yw’n camwahaniaethu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, ac effaith y
ddau fath o arfer yng nghyswllt defnyddwyr gwasanaeth a’r rhai sy’n gweithio yn y
sector.
Byddwch hefyd yn archwilio sut gall arferion iechyd a gofal cymdeithasol hybu
cydraddoldeb ac amrywiaeth, gan edrych ar ffyrdd o addasu gwasanaethau i ddiwallu
anghenion amrywiol unigolion a manteision hynny i ddefnyddwyr gwasanaeth.
Wrth weithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol byddwch yn cwrdd â phobl sy’n
edrych ac yn swnio’n wahanol i chi, ac sy’n dod o gefndir cwbl wahanol i chi. Bydd yr
uned hon yn rhoi cyfle i chi archwilio rhai o anghenion amrywiol defnyddwyr
gwasanaeth y gallech ddod ar eu traws wrth weithio yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A deall pwysigrwydd arfer nad yw’n camwahaniaethu ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol
B archwilio sut gall arferion iechyd a gofal cymdeithasol hybu cydraddoldeb ac
amrywiaeth.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Deall pwysigrwydd arfer nad yw’n camwahaniaethu ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol
Testun A.1: Arfer camwahaniaethol ac nad yw’n camwahaniaethu ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol
● diffiniad o arfer nad yw’n camwahaniaethu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol:
peidio â thrin rhai unigolion neu grwpiau’n llai teg nag eraill, gosod gwerth ar
amrywiaeth, addasu gofal i ymateb i anghenion amrywiol
● enghreifftiau o gamwahaniaethu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, e.e. rhagfarn,
stereoteipio, labelu, gwrthod triniaeth feddygol, cynnig triniaeth neu ofal amhriodol,
rhoi llai o amser nag sydd ei angen wrth ofalu am unigolyn
● enghreifftiau o arfer nad yw’n camwahaniaethu ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol, e.e. darparu iechyd a gofal cymdeithasol priodol i ddiwallu anghenion
unigolion, addasu gofal i ddiwallu anghenion amrywiol gwahanol unigolion, darparu
mynediad cyfartal i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.
Testun A.2: Effaith arfer camwahaniaethol ac nad yw’n camwahaniaethu ym
maes iechyd a gofal cymdeithasol
● effeithiau camwahaniaethu ar ddefnyddwyr gwasanaeth, gan gynnwys colli hunanbarch, straen, amharodrwydd i geisio cefnogaeth a thriniaeth, effaith ar amserau
aros i wahanol grwpiau
● arfer nad yw’n camwahaniaethu wrth ddiwallu anghenion amrywiol unigolion
● pwysigrwydd cyflawni gofynion cyfreithiol a gofynion y gweithle, gan gynnwys cadw
at y ddeddfwriaeth gyfredol a pherthnasol, e.e. Deddf Cydraddoldeb (2010)
● pwysigrwydd dilyn codau ymarfer cenedlaethol a rhai’r gweithle ar arfer nad yw’n
camwahaniaethu, e.e. gan y corff rheoliadol perthnasol (y Cyngor Gofal Cymdeithasol
Cyffredinol, Cyngor Gofal Cymru, Cyngor Gofal Cymdeithasol Gogledd Iwerddon)
● sut mae deddfwriaeth a chodau ymarfer yn cefnogi arfer nad yw’n camwahaniaethu
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, e.e. sut mae’r fframwaith cyfreithiol yn
amddiffyn y gofalwr a’r defnyddiwr gwasanaeth, gorfodi arferion nad ydynt yn
camwahaniaethu, cyfrifoldebau’r cyflogwr a’r cyflogai, awydd i osgoi achos
cyfreithiol/dadgofrestru, diogelu.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Archwilio sut gall arferion iechyd a gofal cymdeithasol hybu
cydraddoldeb ac amrywiaeth
Rhaid i’r dysgwyr ystyried sut gall y ffactorau a restrir isod effeithio ar anghenion
amrywiol defnyddwyr gwasanaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
Testun B.1 Ffactorau a all effeithio ar anghenion gofal unigolion
● rhywedd – cydnabod dewisiadau personol, e.e. wardiau un rhyw
● cyfeiriadedd rhywiol – parch at gyfeiriadedd rhywiol
● ailbennu rhywedd – cael parchu dewis rhywedd, defnyddio dulliau cyfarch cywir
● oed – defnyddio iaith briodol, dulliau cyfarch cywir
● anabledd, e.e. mynediad cyfartal i wasanaethau
● priodas a phartneriaeth sifil, e.e. parch at ddewis y defnyddiwr gwasanaeth ynghylch
ymwneud partneriaid neu’r teulu â’u gofal
● beichiogrwydd a mamolaeth, e.e. dewis cynllun geni, partner rhoi genedigaeth, gofal
cyn geni, bwydo ar y fron
● hil – mynediad cyfartal i wasanaeth, beth bynnag yw tarddiad ethnig neu
genedlaethol pobl
● crefydd a chred – gwahanol anghenion sy’n ymwneud â chredoau ac arferion
unigolion o ystod o wahanol grwpiau crefyddol a seciwlar
o grwpiau crefyddol, e.e. Cristnogaeth, Islam, Iddewiaeth, Hindŵaeth, Bwdhaeth –
credoau, gwyliau a diwrnodau sanctaidd, bwyd a deiet, ffyrdd o addoli, gwisg,
symbolau, iechyd/credoau meddygol
o grwpiau seciwlar, e.e. dyneiddiaeth, anffyddiaeth – parch at gredoau seciwlar
● dosbarth cymdeithasol – mynediad cyfartal i wasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol, beth bynnag yw dosbarth cymdeithasol pobl
● strwythur y teulu – effaith strwythur y teulu ar anghenion gofal, e.e. unig riant,
niwclear, estynedig, dim teulu
● lleoliad daearyddol – mynediad cyfartal i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol,
e.e. mewn ardaloedd gwledig, mewn ardaloedd trefol
Testun B.2 Sut mae addasu gwasanaethau i ddiwallu anghenion amrywiol
defnyddwyr gwasanaeth yn hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol
Rhaid i’r dysgwyr fedru uniaethu â sut gellir addasu gwasanaethau i ddiwallu anghenion
amrywiol defnyddwyr gwasanaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gan eu
cysylltu â’r categorïau yn Nhestun B.1.
● addasiadau i wasanaethau er mwyn diwallu anghenion amrywiol defnyddwyr
gwasanaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, e.e. mynediad i wasanaethau,
darparu cefnogaeth, gofynion deietegol, darparu gofal personol, darparu cyfleusterau
gweddïo, mynediad at gyfleusterau ymolchi a thŷ bach, cadw defodau crefyddol,
trefniadau ymweld, darparu dull person-ganolog, gofalwyr o’r un rhyw, darparu cyfle
a lleoedd i addoli, wardiau cymysg, gwyliau a diwrnodau sanctaidd, ymwybyddiaeth o
arferion gwisg/dillad, lefel y gwasanaeth a ddarperir, darparu llety addas ar gyfer
cyplau, cynnwys partneriaid mewn cynlluniau gofal, hawl i gael eiriolwr annibynnol,
defnyddio iaith briodol, defnyddio dulliau cyfarch priodol, cydnabod dewisiadau
personol a ffafrir, parchu dewisiadau personol
● manteision addasu gwasanaethau o safbwynt defnyddwyr gwasanaeth, gan gynnwys
cael eu parchu, eu trin yn gyfartal, peidio â dioddef camwahaniaethu, cynnal
urddas/preifatrwydd, teimlo’n ddiogel, gwell ansawdd gofal, gofal wedi’i bersonoli,
hygyrchedd gofal.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Deall pwysigrwydd arfer nad yw’n camwahaniaethu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
1A.1

Diffinio arfer nad yw’n
camwahaniaethu ym
maes iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
ddefnyddio dwy
enghraifft.

2A.Ll1 Disgrifio arfer nad yw’n
camwahaniaethu ac arfer
camwahaniaethol ym
maes iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
ddefnyddio enghreifftiau.

1A.2

Nodi sut mae un côd
ymarfer neu ddarn o
ddeddfwriaeth yn hybu
arfer nad yw’n
camwahaniaethu ym
maes iechyd a gofal
cymdeithasol.

2A.Ll2 Disgrifio sut mae codau
ymarfer a deddfwriaeth
yn hybu arfer nad yw’n
camwahaniaethu ym
maes iechyd a gofal
cymdeithasol.
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2A.T1 Esbonio pwysigrwydd
deddfwriaeth a chodau
ymarfer wrth hybu
arfer nad yw’n
camwahaniaethu ym
maes iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
ddefnyddio enghreifftiau.

2A.Rh1 Asesu effaith arfer
camwahaniaethol o ran
gweithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
gyfeirio at enghreifftiau
dethol.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu B: Archwilio sut gall arferion iechyd a gofal cymdeithasol hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth
1B.3

Nodi gwahanol
anghenion unigolion yng
nghyswllt darpariaeth
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2B.Ll3 Disgrifio gwahanol
anghenion defnyddwyr
gwasanaeth ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
gyfeirio at enghreifftiau.

1B.4

Nodi ffyrdd o addasu
darpariaeth iechyd a
gofal cymdeithasol er
mwyn diwallu anghenion
amrywiol unigolyn
dethol.

2B.Ll4 Disgrifio sut gellir addasu
darpariaeth iechyd a
gofal cymdeithasol i
ddiwallu anghenion
amrywiol gwahanol
unigolion, gan gyfeirio
at enghreifftiau.

2B.T2 Esbonio manteision
addasu darpariaeth
iechyd a gofal
cymdeithasol i ddiwallu
anghenion amrywiol
gwahanol unigolion,
gan gyfeirio at ddwy
enghraifft ddethol.

2B.Rh2 Asesu effeithiolrwydd
darpariaeth iechyd a
gofal cymdeithasol i
wahanol unigolion sydd
ag anghenion amrywiol,
gan gyfeirio at ddwy
enghraifft ddethol.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemategol
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg

Diploma – Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol –
Unedau – Argraffiad 1 Cymraeg– Hydref 2014 © Pearson Education Limited 2014

63

UNED 7: CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig ar gyfer yr uned hon.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Wrth gwblhau asesiadau, bydd angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol o hierarchaeth y
meini prawf asesu. Er enghraifft, oddi mewn i nod dysgu, mae meini prawf Lefel 2
Teilyngdod a Rhagoriaeth yn adeiladu’n uniongyrchol ar feini prawf Lefel 2 Llwyddo,
ac yn cwmpasu’r dysgu a ddisgwylir yno. Lle ceir enghreifftiau o gymharu, adolygu,
dadansoddi, trafod neu werthuso enghreifftiau dethol yn fanwl, rhaid i’r rhain
adeiladu ar hyd a lled y ddealltwriaeth oedd yn ofynnol yn ôl y diffiniad o’r testunau
yn yr adran gynnwys.
Mae trafodaeth yn y dosbarth yn werthfawr ar gyfer yr uned hon, a gall profiadau
unigol a’r cyfryngau fod yn ffynhonnell ddefnyddiol o ddeunydd a fydd yn annog
syniadau a thrafodaeth. Gallai ymweliadau â sefydliadau perthnasol neu gan
siaradwyr gwadd helpu i roi sail i’r dysgwyr ar gyfer eu haseiniadau a’u galluogi i
ddod i ddeall gwahanol anghenion unigolion mewn lleoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol. Gallai’r siaradwyr posibl gynnwys defnyddwyr gwasanaeth sydd ag
anghenion amrywiol yn trafod profiadau bywyd go iawn, arweinwyr crefyddol lleol,
cynrychiolwyr o grwpiau anabledd a gofalwyr, a gweithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol.
Gellid cyflawni’r uned naill ai trwy un aseiniad cyfannol a luniwyd i asesu’r holl feini
prawf asesu ar lefel benodol, neu trwy nifer o aseiniadau llai. Er enghraifft, gallai’r
dysgwyr gynhyrchu llawlyfr neu gyflwyniad/arddangosfa yn hysbysu eraill, megis
defnyddwyr gwasanaeth, am gydraddoldeb ac amrywiaeth ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol.
Rhaid i aseiniadau dysgwyr gael eu seilio ar enghreifftiau o wahanol leoliadau iechyd
a gofal cymdeithasol. Bydd hyn yn galluogi’r dysgwyr i arddangos dealltwriaeth o
anghenion amrywiol gwahanol fathau o ddefnyddwyr gwasanaeth. Nid oes rhaid
cyflwyno aseiniadau mewn fformat ysgrifenedig. Gallai’r dysgwyr, er enghraifft, roi
cyflwyniad llafar. Dylid recordio unrhyw dystiolaeth a gyflwynir ar lafar. Dylid
cwblhau cofnodion arsylwi manwl/datganiadau tystion a’u cadw ar gyfer dilysu
mewnol ac allanol.

Nod dysgu A
I gyflawni 2A.Ll1, bydd disgwyl i’r dysgwyr ddisgrifio arferion camwahaniaethol a rhai
nad ydynt yn camwahaniaethu, a rhoi enghreifftiau o arferion nad ydynt yn
camwahaniaethu neu rai camwahaniaethol yn achos tri o’r categorïau (a restrir yng
nghynnwys yr uned) i ddangos eu dealltwriaeth. I gyflawni 2A.Ll2, bydd y dysgwyr
yn disgrifio o leiaf ddau gôd ymarfer ac yn gallu disgrifio ym mha ffyrdd mae’r rhain
yn hybu arfer nad yw’n camwahaniaethu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd
angen i’r dysgwyr fedru cyrchu codau ymarfer cyfredol a pherthnasol, sy’n berthnasol
i ymarferwyr gofal cymdeithasol neu iechyd. Fodd bynnag, ar Lefel 2, nid oes disgwyl
i’r dysgwyr fod yn gyfarwydd â manylion cymhleth codau ymarfer ym maes iechyd a
gofal cymdeithasol.

64

Diploma – Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol –
Unedau – Argraffiad 1 Cymraeg– Hydref 2014 © Pearson Education Limited 2014

UNED 7: CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

I gyflawni 2A.T1, bydd angen i’r dysgwyr estyn y gwaith hwn i esbonio pwysigrwydd
arfer nad yw’n camwahaniaethu i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol, gan gyfeirio
at o leiaf ddwy enghraifft berthnasol. Rhaid i hyn gynnwys cyfeiriad at ddeddfwriaeth
a chodau ymarfer cyfredol a pherthnasol, a sut maent yn hybu arfer nad yw’n
camwahaniaethu. Gallai’r enghreifftiau hyn fod naill ai’n achosion o arfer nad yw’n
camwahaniaethu, neu’n arferion camwahaniaethol, gan amlygu’r manteision neu’r
canlyniadau negyddol o ganlyniad iddynt.
I gyflawni 2A.Rh1, gallai’r dysgwyr ddefnyddio dwy enghraifft i ddarparu asesiad o
effaith arfer camwahaniaethol o ran gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.
I gyflawni 1A.1, rhaid i’r dysgwyr ddiffinio arfer nad yw’n camwahaniaethu ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol, gan ddefnyddio dwy enghraifft. Yn achos 1A.2, rhaid i’r
dysgwyr nodi sut mae un côd ymarfer neu ddarn o ddeddfwriaeth yn hybu arfer nad
yw’n camwahaniaethu. Nid oes disgwyl i ddysgwyr Lefel 1 fod yn gyfarwydd â
manylion codau ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Nod dysgu B
I gyflawni 2B.Ll3, bydd disgwyl i’r dysgwyr roi disgrifiad clir o’r anghenion unigol
posibl sy’n gysylltiedig â’r holl ffactorau a restrir yng nghynnwys yr uned (er
enghraifft rhywedd), gan ddefnyddio o leiaf un enghraifft ar gyfer pob categori o
anghenion amrywiol. Dylai’r enghreifftiau hyn ddod o amrywiaeth o leoliadau iechyd
a gofal cymdeithasol, fel bod y dysgwyr yn gallu dod i ddeall yr ystod eang o
anghenion amrywiol sydd gan wahanol fathau o ddefnyddwyr gwasanaeth.
I gyflawni 2B.Ll4, rhaid i’r dysgwyr fynd ymlaen i ddisgrifio beth gall staff/lleoliadau
iechyd a gofal cymdeithasol ei wneud i addasu’r gwasanaethau a ddarperir. Defnyddir
enghreifftiau i gefnogi’r disgrifiad. Gallai’r dysgwyr naill ai ddarparu enghraifft fer ar
gyfer pob categori neu gyfeirio at ambell enghraifft fanwl.
I gyflawni 2B.T2, bydd y dysgwyr yn esbonio manteision addasu darpariaeth iechyd a
gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion amrywiol, gan gyfeirio at ddau unigolyn sydd
â gwahanol anghenion y mae’n rhaid eu cymryd i ystyriaeth.
I gyflawni 2B.Rh2, rhaid i’r dysgwyr estyn y gwaith hwn i asesu effeithiolrwydd
darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol i unigolion sydd ag anghenion amrywiol
(yn unol â diffiniad y categorïau a restrwyd yng nghynnwys yr uned), gan ddod i
benderfyniad a oedd yn gyffredinol briodol a digonol.
I gyflawni 1B.3, bydd disgwyl i’r dysgwyr adnabod gwahanol anghenion defnyddwyr
gwasanaeth a nodi ym mha ffyrdd y gellir addasu darpariaeth iechyd a gofal
cymdeithasol i ddiwallu anghenion amrywiol un unigolyn penodol (1B.4).
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 1A.2,
2A.Ll1, 2A.Ll2,
2A.T1, 2A.Rh1

Cydraddoldeb
ac
Amrywiaeth
ym maes
Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

Rydych wedi cael cais i helpu i gynhyrchu
deunyddiau ar gyfer rhaglen sefydlu i
gynorthwywyr gofal newydd yng Nghartref Gofal
Buttercup. Daw’r trigolion o groestoriad eang o’r
gymdeithas.

Pennod o lawlyfr sefydlu

Dylech gynhyrchu pennod ar gyfer llawlyfr sefydlu
i’r staff i’w cefnogi i ddeall pwysigrwydd arfer nad
yw’n camwahaniaethu a sut mae codau ymarfer a
deddfwriaeth yn gwella ymarfer gofal ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol. Yn eich llawlyfr, mae
angen i chi gynnwys y canlynol, gan gyfeirio at
enghreifftiau:
● disgrifiad o arfer nad yw’n camwahaniaethu ac
arfer camwahaniaethol
● disgrifiad o sut mae codau ymarfer a
deddfwriaeth gyfredol a pherthnasol yn hybu
arfer nad yw’n camwahaniaethu, gan egluro eu
pwysigrwydd o ran hybu arfer nad yw’n
camwahaniaethu
● asesiad o effaith bosibl arfer camwahaniaethol o
ran gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.
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Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1B.3, 1B.4,
2B.Ll3, 2B.Ll4,
2B.T2,
2B.Rh2.

Diwallu
Anghenion
Amrywiol
Defnyddwyr
Gwasanaeth
ym maes
Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

Mae cwpl o’r cynorthwywyr gofal newydd yng
Nghartref Gofal Buttercup wedi darllen y bennod y
gwnaethoch chi ei chynhyrchu ar gyfer y llawlyfr.
Maen nhw’n gofyn i chi sut gellir addasu
darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu
anghenion amrywiol y trigolion y maen nhw’n
gofalu amdanynt.

Senario chwarae rôl.
Cofnod arsylwi wedi’i lofnodi.
Nodiadau/sleidiau cyflwyniad.
Gallai’r dystiolaeth gynnwys: tystiolaeth wedi’i
llofnodi gan dystion, recordiadau digidol.

Gofynnwyd i chi gyflwyno syniadau i helpu’r ddau
gynorthwy-ydd gofal newydd i ofalu am ddau
ddefnyddiwr gwasanaeth. Bydd angen i chi
ddisgrifio anghenion amrywiol y defnyddwyr
gwasanaeth a sut gellid addasu darpariaeth y
gwasanaeth i ddiwallu’r anghenion hyn.
Gofynnwyd i chi esbonio sut bydd eich syniadau
arfaethedig ynghylch addasu gwasanaethau o fudd
i’r defnyddwyr gwasanaeth. Mae angen i chi asesu
pa mor effeithiol mae’r newidiadau arfaethedig hyn
yn debygol o fod o ran diwallu eu hanghenion
amrywiol.
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Uned 8:

Hawliau Unigolion ym maes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lefel: 1 a 2
Math o uned: Gorfodol
Oriau dysgu dan arweiniad: 30
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Pa hawliau sydd gennych chi fel unigolyn? Oes gennym ni i gyd yr un hawliau? Pa
hawliau sydd gan ddefnyddwyr gwasanaeth? Oes gan bobl sydd mewn gofal yr un
hawliau â chi?
Mae’r uned hon yn ymchwilio i hawliau unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd
a gofal cymdeithasol, gan gynnwys yr hawl i gael eu parchu, yr hawl i gael triniaeth
gyfartal a theg, a’r hawl i beidio â dioddef camwahaniaethu yn eu herbyn.
Mae’r uned hefyd yn ystyried cyfrifoldebau cyflogwyr a chyflogeion i gynnal hawliau
defnyddwyr gwasanaeth, a sut mae’r cyfrifoldebau hyn yn effeithio ar hawliau
defnyddwyr unigol.
Mae gwelliannau diweddar o ran deddfwriaeth a chodau ymarfer wedi llywio arfer
iechyd a gofal cymdeithasol, er budd i ddefnyddwyr gwasanaeth. Yn yr uned hon
byddwch yn archwilio’r gwelliannau hyn, a sut maen nhw’n effeithio ar gyflwyno
iechyd a gofal cymdeithasol.
Trwy gwblhau’r uned hon, byddwch yn cael cipolwg ar sut mae hawliau unigolion yn
sail ar gyfer holl arfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A ymchwilio i hawliau unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol
B archwilio cyfrifoldebau cyflogwyr a chyflogeion i gynnal hawliau defnyddwyr
gwasanaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Ymchwilio i hawliau unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau
iechyd a gofal cymdeithasol
Testun A.1: Hawliau unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol
● i gael eu parchu
● i gael eu trin fel unigolion
● i gael eu trin ag urddas
● i gael triniaeth gyfartal, heb gamwahaniaethu yn eu herbyn
● i dderbyn preifatrwydd a chyfrinachedd
● i gael cyrchu gwybodaeth amdanynt eu hunain
● i gael eu dewisiadau eu hunain wedi’u cymryd i ystyriaeth, e.e. i gyfathrebu yn y
dull/yr iaith a ffafrir
● i gael bod yn annibynnol
● i fod yn ddiogel
● i fedru cymryd risgiau
● i ymwneud â’u gofal eu hunain
● deddfwriaeth gyfredol a pherthnasol a sut mae’n amddiffyn hawliau defnyddwyr
gwasanaeth, e.e. Deddf Hawliau Dynol (1998), Deddf Cydraddoldeb (2010), Deddf
Iechyd Meddwl (1983).
Testun A.2: Sut gall gweithwyr gofal gynnal hawliau defnyddwyr gwasanaeth
Rhaid i ddysgwyr fedru rhoi enghreifftiau o sut gellir cynnal hawliau defnyddwyr
gwasanaeth mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys anawsterau
gwneud hynny. Rhaid i’r dysgwyr hefyd ddeall manteision cysylltiedig cynnal hawliau
defnyddwyr gwasanaeth.
● arferion gwrthwahaniaethol
● sicrhau preifatrwydd yn ystod gofal personol
● cynnig dull person-ganolog
● dangos empathi
● bod yn onest.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Archwilio cyfrifoldebau cyflogwyr a chyflogeion i gynnal hawliau
defnyddwyr gwasanaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
Mae gan gyflogwyr a chyflogeion gyfrifoldebau a all effeithio ar hawliau defnyddwyr
gwasanaeth unigol.
Testun B.1 Cyfrifoldebau cyflogwyr a chyflogeion i sicrhau diogelwch
Ffyrdd o sicrhau diogelwch:
● asesu risg (cymhwyso asesu risg i leoliad iechyd a gofal cymdeithasol a’i
bwysigrwydd, gan roi sylw i’r hawl i gymryd risgiau derbyniol)
● diogelu (pwysigrwydd atal niwed)
● ffyrdd eraill, e.e. rheoli sylweddau niweidiol i iechyd, defnyddio cyfarpar amddiffynnol
a rheoli heintiau, adrodd a chofnodi damweiniau a digwyddiadau, gweithdrefnau
cwynion, darparu toiledau, cyfleusterau ymolchi a dŵr yfed, darparu cyfleusterau
cymorth cyntaf
● deddfwriaeth gyfredol a pherthnasol, e.e. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
1974.
Testun B.2 Cyfrifoldebau cyflogwyr a chyflogeion i sicrhau cyfrinachedd:
● cofnodi cywir a storio ac adalw gwybodaeth yn briodol (gan gynnwys dulliau
electronig), cofnodion ysgrifenedig, defnyddio ffotograffau, ffonau symudol a
chyfryngau cymdeithasol)
● datgelu
● pwysigrwydd cynnal cyfrinachedd, gan gynnwys er mwyn diogelu defnyddwyr
gwasanaeth, er mwyn cyflawni gofynion y gweithle a rhai cyfreithiol, ac er mwyn
parchu hawliau defnyddwyr gwasanaeth
● achosion lle bo torri cyfrinachedd yn briodol, gan gynnwys er mwyn diogelu
unigolyn/unigolion eraill, er mwyn diogelu defnyddiwr gwasanaeth, er mwyn rhoi
gwybod am weithgareddau troseddol
● deddfwriaeth gyfredol a pherthnasol, e.e. Deddf Diogelu Data 1998, Deddf Rhyddid
Gwybodaeth 2005.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Ymchwilio i hawliau unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
1A.1

Nodi hawliau unigol
defnyddwyr gwasanaeth
ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol.

2A.Ll1 Crynhoi hawliau unigol
defnyddwyr gwasanaeth
ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol.

1A.2

Nodi sut mae
deddfwriaeth gyfredol a
pherthnasol yn
amddiffyn hawliau
defnyddwyr gwasanaeth,
gan gyfeirio at un
enghraifft.

2A.Ll2 Disgrifio sut mae
deddfwriaeth gyfredol a
pherthnasol yn
amddiffyn hawliau
defnyddwyr gwasanaeth,
gan ddefnyddio
enghreifftiau.
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2A.T1 Esbonio ffyrdd o gynnal
hawliau unigol
defnyddwyr gwasanaeth
ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
ddefnyddio enghreifftiau
dethol.

2A.Rh1 Asesu manteision ac
anawsterau posibl
cynnal hawliau
defnyddwyr gwasanaeth
ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
ddefnyddio enghreifftiau
dethol.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu B: Archwilio cyfrifoldebau cyflogwyr a chyflogeion i gynnal hawliau defnyddwyr gwasanaeth ym maes iechyd a
gofal cymdeithasol
1B.3

Nodi sut gall cyflogai
gynllunio i wneud
defnyddwyr gwasanaeth
mor ddiogel â phosibl.

2B.Ll3 Disgrifio sut gall cyflogai
gynllunio i wneud
defnyddwyr gwasanaeth
mor ddiogel â phosibl.

2B.T2 Esbonio pam mae asesu
risg yn bwysig ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol.

1B.4

Nodi sut mae’r hawl i
gyfrinachedd yn cael ei
hamddiffyn ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2B.Ll4 Disgrifio sut mae’r hawl i
gyfrinachedd yn cael ei
hamddiffyn ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2B.T3 Esbonio pam mae’r hawl
i gyfrinachedd yn cael ei
amddiffyn ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
ddefnyddio enghreifftiau.

2B.Rh2 Gwerthuso pwysigrwydd
defnyddio asesiadau risg
ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
ddefnyddio enghreifftiau
dethol.
2B.Rh3 Cyfiawnhau achlysuron
pan fo angen i gyflogai
dorri cyfrinachedd, gan
ddefnyddio
enghreifftiau.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemategol
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig ar gyfer yr uned hon.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Wrth gwblhau asesiadau, bydd angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol o hierarchaeth y
meini prawf asesu. Er enghraifft, oddi mewn i nod dysgu, mae meini prawf Lefel 2
Teilyngdod a Rhagoriaeth yn adeiladu’n uniongyrchol ar feini prawf Lefel 2 Llwyddo,
ac yn cwmpasu’r dysgu a ddisgwylir yno. Lle ceir enghreifftiau o gymharu, adolygu,
dadansoddi, trafod neu werthuso enghreifftiau dethol yn fanwl, rhaid i’r rhain
adeiladu ar hyd a lled y ddealltwriaeth oedd yn ofynnol yn ôl y diffiniad o’r testunau
yn yr adran gynnwys.
Argymhellir bod yr aseiniadau ar gyfer yr uned hon yn cynnwys edrych ar ffyrdd
ymarferol lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol o ymdrin â hawliau unigolion a’r
ddeddfwriaeth gyfredol a pherthnasol sy’n sail i’r hawliau hynny. Lle bo modd, gallai
siaradwyr gwadd sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol drafod eu
gwaith. Bydd hyn yn galluogi’r dysgwyr i gymhwyso’r theori i’r ymarfer. Mae
trafodaeth yn y dosbarth, cyflwyniadau ac erthyglau papur newydd i gyd yn ddulliau
asesu addas ar gyfer yr uned hon.
Gellir cyflawni’r uned hon naill ai trwy un aseiniad cyfannol a luniwyd i asesu’r holl
feini prawf asesu ar lefel benodol, neu trwy nifer o aseiniadau llai. Er enghraifft, gellir
gosod yr aseiniad mew lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol penodol, ac archwilio
hawliau unigol defnyddwyr gwasanaeth mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol
arbennig. Fel arall, gellir gosod aseiniadau mewn gwahanol leoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol, i roi cyfle i’r dysgwyr archwilio hawliau unigol gwahanol fathau o
ddefnyddwyr gwasanaeth.

Nod dysgu A
Yn achos 2A.Ll1, bydd disgwyl i’r dysgwyr grynhoi’r holl hawliau unigol a restrir yng
nghynnwys yr uned, gan gysylltu pob un â maes iechyd a gofal cymdeithasol. Yn
achos 2A.Ll2, disgwylir i’r dysgwyr gyfeirio at ddeddfwriaeth gyfredol a pherthnasol,
megis Deddf Cydraddoldeb (2010) a disgrifio o leiaf ddwy ffordd y mae’r
ddeddfwriaeth yn amddiffyn hawliau unigol defnyddwyr gwasanaeth. Gallai dysgwyr
gymhwyso hawliau unigol i grŵp arbennig o ddefnyddwyr gwasanaeth, megis cleifion
mewn canolfan gofal dydd. Yn achos 2A.T1, rhaid i’r dysgwyr esbonio ffyrdd o gynnal
hawliau defnyddwyr gwasanaeth unigol, y gellir eu cymhwyso hefyd i grŵp, neu
grwpiau, arbennig o ddefnyddwyr gwasanaeth. Gall y dysgwyr naill ai roi eglurhad
manwl ar dair enghraifft, neu ddefnyddio ystod ehangach o enghreifftiau eglurhaol o
wahanol leoliadau i gynnal eu hesboniad. Bydd angen iddyn nhw sicrhau bod eu
hateb yn cyfeirio at sut gellir gwneud hyn yn ymarferol, a hefyd at y ddeddfwriaeth
gyfredol a pherthnasol sy’n cynnal yr hawliau hynny. I gyflawni 2A.Rh1, mae angen
i’r dysgwyr fedru asesu manteision ac anawsterau posibl cynnal hawliau defnyddwyr
gwasanaeth. Gallai hyn gynnwys edrych ar astudiaethau achos lle ceir tensiwn rhwng
cynnal hawl defnyddiwr gwasanaeth a chyfrifoldebau cyflogai, neu pan fyddai cynnal
hawliau un defnyddiwr gwasanaeth yn effeithio ar ddefnyddiwr gwasanaeth arall.
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I gyflawni 1A.1, bydd yn ofynnol i’r dysgwyr adnabod o leiaf bum hawl sydd gan
ddefnyddwyr gwasanaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Gellir cyflwyno hyn
mewn amrywiol fformatau, o boster i sleid ar gyfer cyflwyniad. I gyflawni 1A.2, bydd
angen i’r dysgwyr nodi’r ddeddfwriaeth berthnasol a defnyddio o leiaf un enghraifft o
sut mae’r ddeddfwriaeth honno’n amddiffyn hawliau defnyddwyr gwasanaeth.

Nod dysgu B
Mae’r nod dysgu hwn yn archwilio cyfrifoldebau’r cyflogwr a’r cyflogai a hefyd, yn
benodol, eu dyletswydd gofal i ddefnyddwyr gwasanaeth o ran eu diogelwch. Bydd yn
canolbwyntio ar sut caiff hawliau eu cynnal a’r cyfrifoldebau penodol sydd ar
leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiogelu’r defnyddiwr gwasanaeth.
I gyflawni 2B.Ll3, bydd disgwyl i’r dysgwyr fedru disgrifio ym mha brif ffyrdd y gall
cyflogai ym maes iechyd a gofal cymdeithasol gynllunio i wneud defnyddwyr
gwasanaeth mor ddiogel â phosibl, a chymhwyso hynny i leoliad iechyd a gofal
cymdeithasol arbennig.
I gyflawni 2B.T2, bydd y dysgwyr yn cyfeirio at ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch, er
enghraifft, Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, ac yn esbonio pwysigrwydd
asesu risg. Bydd yr ymatebion yn ymwneud yn uniongyrchol â lleoliad iechyd a gofal
cymdeithasol, yn hytrach na bod yn esboniad cyffredinol ar ei bwysigrwydd. Er
enghraifft, gellid canolbwyntio ar egluro pwysigrwydd cynnal asesiad risg ar gyfer
taith diwrnod cyn mynd â’r trigolion allan am y dydd.
I gyflawni 2B.Rh2, mae angen i’r dysgwyr werthuso pwysigrwydd defnyddio
asesiadau risg. Byddant yn gallu defnyddio enghreifftiau i roi gwybodaeth fanwl gywir
ynghylch defnyddio asesiadau risg, a sut gellir eu defnyddio i sicrhau bod defnyddwyr
gwasanaeth mor ddiogel â phosibl. Byddant hefyd yn gallu cydbwyso hynny â
gwendidau megis y gwrthdaro â hawl y defnyddiwr gwasanaeth i gymryd risgiau. Er
enghraifft, mae marchogaeth yn weithgaredd sy’n cynnwys risg, ond mae hefyd yn
weithgaredd buddiol, therapiwtig, sy’n galluogi pobl i ennyn parch, ac sy’n meithrin
eu hyder ac yn gwella’u symudedd.
I gyflawni 2B.Ll4, disgwylir i’r dysgwyr ddisgrifio’n fanwl sut mae’r hawl i
gyfrinachedd yn cael ei amddiffyn, a chymhwyso hynny i faes iechyd a gofal
cymdeithasol. I gyflawni 2B.T3, bydd y dysgwyr yn esbonio pam mae’r hawl i
gyfrinachedd yn cael ei hamddiffyn ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gan
ddefnyddio enghreifftiau, o bosibl o astudiaethau achos neu’r cyfryngau. Disgwylir i’r
dysgwyr gyfeirio at ddeddfwriaeth diogelu data i ategu eu hateb. Byddai cyfeirio at
ddeddfwriaeth diogelu data yn berthnasol i arddangos pwysigrwydd cynnal cofnodion,
cadw a storio gwybodaeth yn ddiogel, a hawl defnyddwyr gwasanaeth i gyfrinachedd.
Byddai hefyd yn dangos i’r dysgwyr sut mae deddfwriaeth yn cael ei chymhwyso i
sefyllfaoedd pob dydd. I gyflawni 2B.Rh3, bydd y dysgwyr yn defnyddio enghreifftiau
i gyfiawnhau’r achlysuron pryd y gall staff dorri cyfrinachedd, er enghraifft er mwyn
diogelu eraill.
I gyflawni 1B.3, rhaid i’r dysgwyr nodi’r prif ffyrdd y gall cyflogai ym maes iechyd a
gofal cymdeithasol gynllunio i wneud defnyddwyr gwasanaeth mor ddiogel â phosibl.
Rhaid i’r dysgwyr gyfeirio at o leiaf bedair ffordd ymarferol y gall gwasanaeth wneud
hyn.
I gyflawni 1B.4, mae angen i’r dysgwyr nodi sut mae’r hawl i gyfrinachedd yn cael ei
hamddiffyn ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Gellid cyflwyno hyn ar ffurf poster,
yn dangos i ddefnyddwyr gwasanaeth sut mae eu hawliau’n cael eu hamddiffyn.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 1A.2,
2A.Ll1, 2A.Ll2,
2A.T1,
2A.Rh1, 1B.3,
1B.4, 2B.Ll3,
2B.Ll4, 2B.T2,
2B.T3,
2B.Rh2,
2B.Rh3

Hawliau
Unigolion ym
maes Iechyd a
Gofal
Cymdeithasol

Rydych ar fin cyflawni lleoliad profiad gwaith mewn
lleoliad gofal. Oherwydd sylw diweddar yn y
cyfryngau i driniaeth wael a gafodd defnyddwyr
gwasanaeth mewn canolfan ofal arbennig, rydych
am gasglu gwybodaeth am hawliau defnyddwyr
gwasanaeth a chyfrifoldebau’r staff sy’n gofalu
amdanynt cyn ymweld â’r lleoliad.

Llawlyfr (mewn llawysgrifen neu wedi’i
gynhyrchu â TG).
Gallai’r dystiolaeth gynnwys: sleidiau
cyflwyniad, adroddiad ysgrifenedig, erthygl i
bapur newydd/gylchgrawn.

I baratoi ar gyfer y lleoliad, rydych yn penderfynu
llunio llawlyfr i’ch hunan, yn cynnwys y canlynol:
● hawliau unigol defnyddwyr gwasanaeth, gan
gynnwys deddfwriaeth gyfredol a pherthnasol
● cyfrifoldebau staff gofal wrth ddelio â
defnyddwyr gwasanaeth
● cynnal cyfrinachedd defnyddwyr gwasanaeth
Wrth edrych ar hawliau unigol defnyddwyr
gwasanaeth, gan gynnwys pwysigrwydd
deddfwriaeth gyfredol a pherthnasol, mae’n rhaid i
chi gynnwys y canlynol:
● crynodeb manwl o hawliau unigol defnyddwyr
gwasanaethau gofal, gan gyfeirio at
ddeddfwriaeth gyfredol a pherthnasol lle bo
hynny’n briodol
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Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

● esboniad manwl, gan ddefnyddio tair enghraifft,
ar ffyrdd o gynnal hawliau defnyddwyr
gwasanaeth mewn canolfannau gofal
● asesiad o fanteision cynnal eu hawliau i
ddefnyddwyr gwasanaeth, ac unrhyw
anawsterau a allai ddeillio o hynny i staff gofal.
Wrth edrych ar gyfrifoldebau staff gofal i ddelio â
defnyddwyr gwasanaeth, rhaid i chi gynnwys y
canlynol:
● disgrifiad o un enghraifft, o leoliad gofal
arbennig, sy’n dangos sut gall cyflogai gynllunio
i sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth gofal mor
ddiogel â phosibl
● esboniad ar pam mae’n bwysig asesu risg er
lles defnyddwyr gwasanaeth mewn lleoliadau
iechyd a gofal cymdeithasol
● gwerthusiad, gan ddefnyddio dwy enghraifft, o
pam mae’n bwysig cynnal asesiadau risg mewn
lleoliadau gofal.
Wrth edrych ar gynnal cyfrinachedd, mae’n rhaid i
chi gynnwys y canlynol:
● disgrifiad o sut mae cyfrinachedd defnyddwyr
gwasanaeth yn cael ei hybu mewn lleoliad gofal
arbennig
● esboniad ar pam mae’r hawl i gyfrinachedd yn
bwysig mewn lleoliadau gofal
● dwy enghraifft, o leoliad gofal, lle gellid
cyfiawnhau torri cyfrinachedd.
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Uned 9:

Byw’n Iach

Lefel: 1 a 2
Math o uned: Gorfodol
Oriau dysgu dan arweiniad: 30
Dull asesu: Allanol

Cyflwyniad i’r Uned
Mae’r uned hon yn rhoi cyfle i chi archwilio sut mae dewisiadau iach ac afiach o ran
ffordd o fyw yn effeithio ar iechyd a llesiant.
Mae amrywiaeth o ffactorau biolegol a ffordd o fyw yn dylanwdau ar iechyd a llesiant.
Gall rhai o’r dewisiadau mae pobl yn eu gwneud gael effaith gadarnhaol ar eu
bywydau, yn y tymor byr a’r tymor hir. Gall ymarfer corff, er enghraifft, gael effaith
yn y tymor byr trwy greu ‘teimlad braf’ i unigolyn, ond gall gyfrannu hefyd at reoli
pwysau a iechyd y galon yn y tymor hir.
Fodd bynnag, mae’r dewisiadau negyddol mae pobl yn eu gwneud yn eu bywydau
pob dydd hefyd yn dylanwadu ar iechyd a llesiant. Er enghraifft, os bydd rhywun yn
dewis smygu’n drwm ac yfed mwy o unedau o alcohol na’r terfynau dyddiol ac
wythnosol a argymhellir, bydd hynny’n cael effaith ar eu hiechyd a’u llesiant yn y
tymor byr a’r tymor hir.
Yn yr uned hon, byddwch yn archwilio sut mae ystod o ffactorau’n cyfrannu at iechyd
a llesiant da, a sut gall ffactorau eraill arwain at iechyd a llesiant gwael.
Mae llawer o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn helpu
pobl i adolygu a dadansoddi eu hiechyd a’u llesiant cyfredol. Y math hwn o
ddadansoddiad yw’r sail ar gyfer llunio cynlluniau gwella iechyd.
Yn yr uned hon, byddwch yn datblygu eich sgiliau dadansoddi gwybodaeth ac yn
archwilio strategaethau personol y gellir eu rhoi ar waith i wella iechyd a llesiant.
Byddwch hefyd yn ystyried y rhwystrau a’r cyfyngiadau a all gael effaith ar lwyddiant
camau a gymerir i wella iechyd a llesiant.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A archwilio’r ffactorau sy’n cyfrannu at ffyrdd iach ac afiach o fyw, a’u heffeithiau ar
iechyd a llesiant
B archwilio ffyrdd o wella iechyd a llesiant.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Archwilio’r ffactorau sy’n cyfrannu at ffyrdd iach ac afiach o fyw,
a’u heffeithiau ar iechyd a llesiant
Testun A.1 Diffinio ffordd iach o fyw
● Diffiniad Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) o iechyd – sefyllfa o lesiant corfforol,
meddyliol a chymdeithasol cyfan, nid dim ond absenoldeb afiechyd neu gyflwr bregus
(yng nghyd-destun yr uned hon, ‘iechyd a llesiant’):
o effeithiau corfforol: llai o debygolrwydd dioddef salwch, systemau iach yn y corff,
cynnal pwysau iach, gwell ffitrwydd, lefelau egni uwch
o effeithiau deallusol: gwell canolbwyntio, meddwl cliriach, gallu i ddysgu
o effeithiau emosiynol: lefelau uwch o hapusrwydd, gwell hwyliau, gwell hunanhyder, gwell hunan-barch, hunan-ddelwedd gadarnhaol, datblygu a chynnal
perthnasoedd personol agos a rhywiol, mwy o wytnwch emosiynol, gwell lefelau
cymhelliant, llai o straen, iechyd meddwl da
o effeithiau cymdeithasol: bywyd cymdeithasol o ansawdd gwell, cyfeillgarwch
agosach, patrymau perthnasoedd cymdeithasol estynedig.
Testun A.2 Diffinio effeithiau ffordd afiach o fyw
● Effeithiau corfforol: afiechyd a salwch, ennill/colli pwysau, cyfansoddiad braster y
corff, problemau iechyd tymor byr, problemau iechyd tymor hir.
● Effeithiau deallusol: llai o lwyddiant o bosibl ym myd addysg, effaith negyddola r
ragolygon gyrfa hirdymor, anallu i feddwl yn glir.
● Effeithiau emosiynol: teimladau cyffredinol o anhapusrwydd a diffyg gwerth, hunanbarch isel, hunan-ddelwedd negyddol, teimladau o straen a phryder, anawsterau
wrth ddatblygu a chynnal perthnasoedd agos, personol a rhywiol, dibyniaeth
seicolegol.
● Effeithiau cymdeithasol: colli ffrindiau, mwy o bwysau ar grwpiau presennol o
ffrindiau, effaith negyddol ar berthnasoedd teuluol, lefelau is o ymwneud â
gweithgareddau cymdeithasol, ynysu cymdeithasol, mwy o bosibilrwydd cael
damweiniau, anafiadau neu gofnod troseddol.
Testun A.3 Ffactorau sy’n cyfrannu at ffyrdd iach neu afiach o fyw a’u
heffeithiau
Yn achos pob ffactor, dylai’r dysgwyr fedru creu cysylltiad ag effeithiau corfforol,
deallusol, emosiynol a chymdeithasol. Isod ceir unrhyw elfennau penodol a gwmpasir
dros ben yr effeithiau uchod yn Nhestunau A.1 ac A.2.
● Deiet a maeth: deiet cytbwys/anghydbwys, grwpiau bwyd a ffynonellau cyffredin
(braster, carbohydradau, proteinau, fitaminau, mwynau, ffeibr a dŵr),
cydbwysedd/diffyg cydbwysedd maetholion (fitaminau a mwynau), cymeriant dyddiol
a argymhellir (RDI):
o effeithiau corfforol: cynnal pwysau iach, colli pwysau priodol, lefelau egni uwch,
salwch cyffredinol cysylltiedig â deiet (gan gynnwys gordewdra, diabetes, clefyd
coronaidd y galon), colli pwysau gormodol.
● Ymarfer corff: amlder yr ymarfer corff, y mathau o ymarfer corff, lefelau priodol o
ymarfer corff ar gyfer eu cyfnod bywyd:
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
o effeithiau corfforol: cynnal pwysau iach, colli pwysau, lefelau egni, effaith ar
ystwythder, dygnwch, cryfder, stamina, tebygolrwydd gordewdra, clefyd coronaidd
y galon, cyflyrau resbiradol, effeithiau ar Indecs Mas y Corff (BMI), cyfrifo a
dehongli BMI, arwyddocâd a chyfyngiadau.
● Amgylchedd y cartref: y math o lety a geir yn y cartref, cyflwr amgylchedd y cartref,
lleoliad, gofod personol, dylanwad partneriaid a theulu, lefel y gwrthdaro, mynediad i
wasanaethau:
o effeithiau corfforol: y posibilrwydd y daw salwch/afiechyd/problemau iechyd yn sgîl
amodau byw, cyflyrau iechyd presennol.
● Amgylchedd y gwaith: gwaith llaw/arall, boddhad/diffyg boddhad yn y swydd,
llwyddiant/diffyg llwyddiant gyrfa, symbyliad meddyliol, cefnogaeth gan gydweithwyr
a chyflogwyr, cydbwysedd gwaith/bywyd, lefel y gwrthdaro:
o effeithiau corfforol: effaith y math o waith ar iechyd, salwch neu anaf, effaith
swyddi gwaith llaw a swyddi eisteddol.
● Cymeriant alcohol: patrymau yfed diogel ac anniogel (pyliau o oryfed, yfed o dan
oed, lefelau cymeriant wythnosol a argymhellir), alcoholiaeth:
o effeithiau corfforol: risgiau iechyd cysylltiedig â chymeriant alcohol gormodol
(canser, problemau iechyd meddwl, magu pwysau, clefyd yr afu), manteision
iechyd symiau bychain o alcohol yn ystod oedolaeth ganol a hwyr, amharu ar y
gallu i benderfynu, gan arwain at ddamwain/anaf/arfer rhywiol anniogel
o effeithiau emosiynol a chymdeithasol: dibyniaeth, effaith ar iechyd meddwl.
● Smygu: faint sy’n cael eu smygu a’r patrwm smygu, achos y smygu:
o effeithiau corfforol: risgiau iechyd cysylltiedig â smygu (canser yr ysgyfaint,
bronchitis, clefyd coronaidd y galon, emphysema)
o effeithiau emosiynol a chymdeithasol: dibyniaeth.
● Defnyddio cyffuriau adloniadol: lefelau defnydd, oed defnyddio, cyfansoddiad
anhysbys sylweddau:
o effeithiau corfforol: marwolaeth, salwch ac afiechyd damweiniol, amharu ar y gallu
i benderfynu, gan arwain at ddamwain/anaf/arfer rhywiol anniogel
o effeithiau emosiynol a chymdeithasol: dibyniaeth, effeithiau ar iechyd meddwl.
● Arferion rhywiol diogel ac anniogel: defnyddio dulliau atal cenhedlu, nifer y
partneriaid rhywiol, hysbysu partneriaid rhywiol ynghylch haint rhywiol neu statws
iechyd sydd eisoes yn bodoli, defnyddio dulliau rhwystro, cyfranogi mewn sgrinio
iechyd rhywiol:
o effeithiau corfforol: dal a lledaenu heintiau a drosglwyddir trwy ryw (STIs)
(clamydia, gonorea, HIV/AIDS, herpes), datblygu canser serfigol, beichiogrwydd
o effeithiau emosiynol a chymdeithasol: datblygu a chynnal perthnasoedd personol
agos a rhywiol.
● Hylendid personol: cael bath/cawod (yn aml ac ar ôl ymarfer corff), golchi dwylo,
amlder newid dillad:
o effeithiau corfforol: dal a lledaenu afiechyd a salwch, arogl y corff
o effeithiau emosiynol a chymdeithasol: colli ffrindiau, ynysu cymdeithasol, bwlio,
diweithdra.
● Patrymau cysgu: pwysigrwydd cwsg rheolaidd, nifer yr oriau o gwsg, ffactorau
cysylltiedig ag oedran, ffactorau cysylltiedig â chyflogaeth (shifftiau gwaith, straen):
o effeithiau corfforol: blinder, effaith ar lefelau egni, risg damwain.
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
Testun A.4 Dylanwadau ar fabwysiadu ffyrdd iach ac afiach o fyw
Mae angen i’r dysgwyr fod yn ymwybodol y gall rhai ffactorau fod y tu allan i reolaeth
unigolion, a bod amrywiaeth o ddylanwadau a all effeithio ar ddewisiadau ffordd o fyw.
Dylai’r dysgwyr wybod sut gall pob un o’r ffactorau isod effeithio ar ddewisiadau ffordd
o fyw unigolion.
● partneriaid a theulu
● diwylliant a chrefydd
● pwysau grŵp cyfoedion
● modelau rôl
● dylanwad y cyfryngau
● lefelau hunan-barch
● addysg a dealltwriaeth
● cyllid personol a theuluol
● etifeddiaeth genetig (gan gynnwys rhagdueddiad)
● iechyd a salwch meddwl.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Archwilio ffyrdd o wella iechyd a llesiant
Testun B.1 Ffyrdd o wella iechyd a llesiant
● Nodi meysydd y gellid eu gwella: deiet, ymarfer corff, amgylchedd y cartref/gwaith,
cymeriant alcohol, smygu, defnydd o gyffuriau adloniadol, arferion rhywiol a hylendid
personol.
● Gwella iechyd a llesiant – gweithredu.
● Asesu’r anawsterau y gellid eu hwynebu wrth gychwyn ar ffordd iach o fyw a chadw
ati:
o cychwyn arni: pennu nodau realistig, ceisio cefnogaeth, cyrchu cyngor proffesiynol
o ymrwymiad amser: neilltuo amser rheolaidd i wneud ymarfer corff, gan gydbwyso
ymarfer corff ag ymrwymiadau bywyd y cartref, cydbwyso ymarfer corff ag
ymrwymiadau gwaith, cadw rheolaeth ar adegau pan fo cadw at y cynllun yn
anodd
o symbyliad: symbyliad i gychwyn, cadw at y cynlluniau wedi i’r diddordeb
cychwynnol bylu, bwrw ati yn y cyfnodau anodd pan ymddengys nad oes fawr
ddim cynnydd.
● Gosod targedau realistig ar gyfer gwella iechyd a llesiant mewn gwahanol feysydd:
deiet, ymarfer corff, pwysau, amgylchedd y cartref/gwaith, cymeriant alcohol,
smygu, defnydd o gyffuriau adloniadol, arferion rhywiol a hylendid personol.
● Strategaethau ymyrraeth a’u heffaith ar wella iechyd: cynllun ffordd iach o fyw,
strategaethau cefnogi (hypnotherapi, aciwbigo), technegau rhoi’r gorau i smygu,
lleihau cymeriant alcohol a defnydd o gyffuriau adloniadol (cefnogaeth wyneb yn
wyneb, therapi amnewid nicotîn).
Testun B.2 Y mathau a’r ffynonellau o gefnogaeth sydd ar gael i helpu i
hyrwyddo ffyrdd iach o fyw
Mathau o gefnogaeth: gwrando, empathi, anogaeth, cyngor ac arweiniad:
● cefnogaeth ffurfiol: meddygon, arbenigwyr iechyd, cwnselwyr, gweithwyr ieuenctid,
athrawon, ymgynghorwyr gyrfa, adran adnoddau dynol, grwpiau cefnogi
● cefnogaeth anffurfiol: teulu, ffrindiau, partneriaid, cydweithwyr
● cefnogaeth i gynnal newid cadarnhaol: cadw at y cynllun, cynnal agwedd
gadarnhaol.
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
Testun B.3 Y rhwystrau i gyflawni ffordd iach o fyw
Cyfyngiadau – cyfyngiadau ariannol, mynediad i adnoddau a chefnogaeth, ffactorau
genetig, cyfyngiadau amser, cyflwr corfforol presennol, nodau afrealistig:
● symbyliad i newid
● dylanwad partneriaid a theulu
● pwysau grŵp cyfoedion
● dylanwad y cyfryngau
● lefelau hunan-barch
● yr amser sydd ar gael
● diffyg addysg a dealltwriaeth
● caethiwed i rywbeth
● rhwystrau ariannol
● argaeledd dewisiadau ffordd o fyw negyddol
● diffyg mynediad i gefnogaeth.
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig ar gyfer yr uned hon.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n allanol trwy arholiad a fydd yn cael ei osod yn allanol.

Fformat yr arholiad
Bydd y dysgwr yn cwblhau arholiad 60 munud sy’n werth 50 marc. Caiff yr uned hon
ei hasesu’n allanol trwy bapur arholiad a fydd yn cael ei farcio gan Pearson.
Bydd y dysgwyr yn cwblhau prawf ar bapur a fydd yn cynnwys amrywiaeth o fathau
o gwestiynau, gan gynnwys cwestiynau gwrthrychol, cwestiynau atebion byr, a
chwestiynau ysgrifennu estynedig.
Bydd angen i’r dysgwyr arddangos a chymhwyso eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth,
yn ogystal â sgil gwerthuso.
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UNED 10: SYSTEMAU’R CORFF DYNOL A GOFAL AM ANHWYLDERAU

Uned 10: Systemau’r Corff Dynol a Gofal
am Anhwylderau
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 60
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Oeddech chi’n gwybod bod systemau’r corff dynol yn cydweithio i gynnal iechyd?
Mae amrywiol rannau’r corff dynol yn dibynnu ar ei gilydd – rhaid i bob rhan fod yn
gweithredu’n gywir os yw’r corff i barhau’n sefydlog. Beth am gydrannau penodol y
systemau hyn a’r organau? Ble maen nhw? Beth maen nhw’n ei wneud?
Yn yr uned hon byddwch yn archwilio prif organau a systemau’r corff dynol, a bydd
hynny’n rhoi dealltwriaeth i chi o anatomeg a ffisioleg sylfaenol. Byddwch yn edrych
ar ffurf, swyddogaeth a lleoliad yr organau hyn a systemau’r corff, a sut maent yn
cydweithio i gynnal y corff cyfan.
Byddwch hefyd yn ymchwilio i anhwylderau cyffredin sy’n gysylltiedig â systemau’r
corff a sut mae’r anhwylderau hynny’n effeithio ar systemau unigol y corff, gan
gynnwys y symptomau posibl a brofir gan yr unigolyn. Byddwch yn cymhwyso eich
dealltwriaeth o hyn i archwilio’r gofal dilynol y mae unigolion yn ei dderbyn pan eiff
rhywbeth o’i le. Byddwch hefyd yn datblygu rhai sgiliau ymarferol i fedru cynnal
profion rheolaidd sy’n gysylltiedig â mesur rhai anhwylderau cyffredin.
Mae’n hanfodol bod gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn deall sut mae’r corff
dynol yn gweithio, fel bod modd rhoi gofal priodol i unigolion sy’n dioddef o salwch
neu gyflwr arbennig.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A deall ffurf a swyddogaeth y prif organau a systemau pwysig y corff, a’r berthynas
rhyngddynt a’i gilydd
B archwilio’r gofal arferol yn achos anhwylderau sy’n gysylltiedig â systemau’r
corff.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Deall ffurf a swyddogaeth y prif organau a systemau pwysig y
corff, a’r berthynas rhyngddynt a’i gilydd
Testun A.1: Ffurf a swyddogaeth prif organau’r corff
● Y croen, y galon, yr ysgyfaint, y stumog, y bledren, yr ymennydd, y llygaid, y
clustiau, y pancreas, y coluddion, yr afu, yr arennau, yr ofarïau a’r testes, yr wterws.
Testun A.2: Ffurf systemau pwysig y corff
● System cylchrediad y gwaed: y galon, y gwaed, y pibellau gwaed.
● Y system resbiradol: y llwybrau anadlu uchaf ac isaf.
● Y system nerfol: yr ymennydd, y nerfau, y system nerfol awtonomig, y synhwyrau.
● Y system arennol: yr arennau, yr wretrau, y bledren, yr wrethra.
● Y system dreulio: y geg, yr esoffagws, y stumog, y coluddyn mawr a’r coluddyn
bach, y rectwm.
● Y system endocrin: glandiau, hormonau.
● Systemau eraill, e.e. systemau atgenhedlu (ffurf systemau atgenhedlu gwryw a
benyw), y system gyhyrysgerbydol (esgyrn, cymalau, gewynnau, cyhyrau).
Testun A.3: Swyddogaethau systemau pwysig y corff
● System cylchrediad y gwaed: cyflenwi ocsigen i feinwe’r corff, gwaredu cynnyrch
gwastraff, dargludiad electronig y galon.
● Y system resbiradol: cynnal y cyflenwad ocsigen, ysgarthu carbon deuocsid ac
anwedd dŵr.
● Y system nerfol: prosesu ac ymateb i wybodaeth am newidiadau yn y corff, gan
gynorthwyo canfyddiad trwy’r pum synnwyr.
● Y system dreulio: amlyncu, treulio, amsugno a gwaredu bwyd.
● Y system arennol: hidlo’r gwaed, cydbwysedd halen, cydbwysedd pH, cydbwysedd
hylif.
● Y system endocrin: secretu hormonau i gynnal cydbwysedd yn y corff.
● Systemau eraill, e.e. systemau atgenhedlu (cynhyrchu celloedd rhyw arbenigol,
ffrwythloni, datblygiad yr embryo y ffetws, a geni baban), y system gyhyrysgerbydol
(rheoli symudiadau a chydsymud).
Testun A.4: Y berthynas rhwng systemau pwysig y corff
● System cylchrediad y gwaed a’r system resbiradol: cludo ocsigen a anadlir i mewn a
charbon deuocsid a anadlir allan i bob rhan o’r corff ac oddi yno yn y gwaed
● Y system gyhyrysgerbydol a’r system nerfol: galluogi symudiadau corfforol
● Y system dreulio a’r system endocrin: secretu inswlin fel bod modd amsugno glwcos
o’r gwaed i’r celloedd
● Y system endocrin a’r system atgenhedlu: secretu hormonau, cylch y mislif
● Cydlynu systemau trwy homeostasis, e.e. cynnal tymheredd y corff, swyddogaeth y
system endocrin o ran cynnal yr amgylchedd mewnol gorau posibl.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Archwilio’r gofal arferol yn achos anhwylderau sy’n gysylltiedig
â systemau’r corff
Testun B.1 Anhwylderau sy’n gysylltiedig â systemau’r corff
● Anhwylderau system cylchrediad y gwaed, e.e. gorbwysedd, clefyd coronaidd y
galon, thrombosis gwythiennau dwfn.
● Anhwylderau’r system resbiradol, e.e. bronchitis, asthma.
● Nerfol, e.e. strôc, Clefyd Parkinson, sglerosis ymledol, namau synhwyraidd.
● Anhwylderau’r system dreulio, e.e. canser y coluddyn, colecystitis, syndrom coluddyn
llidus.
● Anhwylderau’r system arennol, e.e. haint llwybr yr wrin, methiant yr arennau.
● Anhwylderau’r system endocrin, e.e. Diabetes Math 1 a Math 2, chwarren thyroid
danweithredol/orweithredol.
● Anhwylderau sy’n gysylltiedig â systemau eraill y corff, e.e. atgenhedlol (canser
serfigol, canser y ceilliau, anffrwythlondeb, heintiau a drosglwyddir drwy ryw),
cyhydysgerbydol (osteoarthritis, osteoporosis).
Testun B.2 Gofal arferol am anhwylderau
Rhaid i’r dysgwyr feddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o fathau cyffredin o ofal rheolaidd y
gellir eu cymhwyso i’r anhwylderau a restrir yn Nhestun B.1
● Monitro rheolaidd a chefnogaeth broffesiynol ar gyfer anhwylderau: e.e. profion,
darparu a defnyddio cymhorthion, rhagnodi triniaeth a meddyginiaeth, cefnogaeth i
weinyddu meddyginiaeth eich hun.
● Monitro anhwylderau eich hunan yn rheolaidd: e.e. profion, newidiadau i ffordd o
fyw, gweinyddu meddyginiaeth eich hun, amgylchedd priodol (e.e. tymheredd, rheoli
risgiau haint).
● Effaith gofal ar bobl sydd ag anhwylderau: effeithiau cadarnhaol gofal, e.e. mwy o
symudedd, lleihau poen, lliniaru anawsterau anadlu, gwelliannau cysylltiedig â rheoli
diabetes; manteision emosiynol a chymdeithasol i’r unigolyn, e.e. gwell hwyliau, mwy
o allu i gymdeithasu; effeithiau negyddol gofal, e.e. cost triniaeth, yr amser a
gymerir i gyflawni rhai gweithredoedd megis dialysis, cost triniaeth, sgîl-effeithiau
triniaeth.
● Cynnal a chofnodi arsylwadau rheolaidd sy’n cefnogi’r gofal, e.e. cymryd tymheredd,
cymryd pwls, mesur cyfraddau resbiradu, mesur pwysedd y gwaed; Dehongli’r
canlyniadau yng nghyswllt gwerthoedd normal.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Deall ffurf a swyddogaeth y prif organau a systemau pwysig y corff, a’r berthynas rhyngddynt a’i gilydd
1A.1

Nodi ffurf a swyddogaeth
tri o brif organau’r corff
dynol.

2A.Ll1 Disgrifio ffurf a
swyddogaeth prif
organau’r corff dynol.

1A.2

Nodi ffurf un o systemau
pwysig y corff.

2A.Ll2 Disgrifio ffurf systemau
pwysig yn y corff dynol.

1A.3

Nodi swyddogaeth un o
systemau pwysig y corff.

2A.Ll1 Disgrifio swyddogaethau
systemau pwysig y corff
dynol.

2A.T1 Esbonio swyddogaeth
cydrannau un o
systemau pwysig y corff
dynol.

1A.4

Amlinellu’r berthynas
rhwng tair o’r systemau
pwysig yn y corff.

2A.Ll2 Disgrifio’r berthynas
rhwng systemau pwysig
y corff.

2A.T2 Esbonio beth yw’r
berthynas rhwng dwy
system bwysig yn y
corff.
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2A.Rh1 Dadansoddi’r berthynas
rhwng systemau’r corff
er mwyn cynnal un
enghraifft o homeostasis
yn y corff dynol.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu B: Archwilio’r gofal arferol yn achos anhwylderau sy’n gysylltiedig â systemau’r corff
1B.5

Nodi un anhwylder
cyffredin sy’n gysylltiedig
â phob un o blith tair
system bwysig a
ddewiswyd yn y corff.

2B.Ll5 Disgrifio un anhwylder
cyffredin sy’n gysylltiedig
â phob un o systemau
pwysig y corff.

2B.T3 Esbonio’n fanwl beth yw
effeithiau tri anhwylder
cyffredin ar systemau
pwysig y corff.

1B.6

Nodi’r gofal arferol a
roddir yn achos un
anhwylder cyffredin ar
gyfer pob un o’r tair
system bwysig a
ddewiswyd yn y corff.

2B.Ll6 Disgrifio’r gofal arferol a
roddir yn achos un
anhwylder cyffredin sy’n
gysylltiedig â phob un o
systemau pwysig y corff.

2B.T4 Trafod effaith y gofal
arferol a roddir i
unigolion, gan gyfeirio at
enghraifft ddethol.

1B.7

Cwblhau a chofnodi dros
gyfnod o amser un
arsylwad rheolaidd y
gellir ei ddefnyddio i
gefnogi gofal.

2B.Ll7 Cwblhau a chofnodi dros
gyfnod o amser un
arsylwad rheolaidd y
gellir ei ddefnyddio i
gefnogi gofal, gan
ddehongli eich
canlyniadau yng
nghyswllt gwerthoedd
norm.

2B.Rh2 Argymell a chyfiawnhau
gofal arferol priodol ar
gyfer unigolyn dethol
sydd ag anhwylder
cyffredin

*Cyfle i asesu sgiliau mathemategol
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Yn dibynnu ar yr arsylwi rheolaidd a fydd yn digwydd ar gyfer nod dysgu B, bydd
peth cyfarpar yn ofynnol, fel a ganlyn:
● Tymheredd: Gwahanol fathau o thermomedrau
● Pwls: Wats amseru neu wats â bys eiliadau
● Pwysedd gwaed: Sffygmomanomedrau llaw ac electronig (peiriannau pwysedd
gwaed) – mae rhai meysydd clinigol yn mynnu bod gofalwyr yn gallu mesur
pwysedd gwaed â llaw gan y bernir bod hynny’n fwy cywir.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Wrth gwblhau asesiadau, bydd angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol o hierarchaeth y
meini prawf asesu. Er enghraifft, oddi mewn i nod dysgu, mae meini prawf Lefel 2
Teilyngdod a Rhagoriaeth yn adeiladu’n uniongyrchol ar feini prawf Lefel 2 Llwyddo,
ac yn cwmpasu’r dysgu a ddisgwylir yno. Lle ceir enghreifftiau o gymharu, adolygu,
dadansoddi, trafod neu werthuso enghreifftiau dethol yn fanwl, rhaid i’r rhain
adeiladu ar hyd a lled y ddealltwriaeth oedd yn ofynnol yn ôl y diffiniad o’r testunau
yn yr adran gynnwys.
Gellir casglu’r dystiolaeth ar gyfer yr uned hon mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae’n
hanfodol ymgorffori’r berfau gorchmynnol/mynegol a gynhwyswyd yn y meini prawf
asesu yn y dasg a osodir ar gyfer y dysgwyr, a defnyddio aseiniadau wedi’u gosod
mewn cyd-destun galwedigaethol sy’n ennyn diddordeb y dysgwyr ac yn eu symbylu.
Gellir cyflawni’r uned hon naill ai trwy un aseiniad cyfannol a luniwyd i asesu’r holl
feini prawf asesu ar lefel benodol, neu trwy nifer o aseiniadau llai. Er enghraifft, gallai
un aseiniad gwmpasu anatomeg a ffisioleg dynol, megis arddangosfa i’w rhoi ar y wal
neu lawlyfr ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth, a gallai aseiniad arall gwmpasu
anhwylderau cyffredin a’u gofal arferol ar gyfer grŵp arbennig o ddefnyddwyr
gwasanaeth ar ffurf llawlyfr ar gyfer cynorthwywyr gofal iechyd newydd. Fel arall,
bydd un aseiniad cyfannol sy’n cwmpasu anatomeg a ffisioleg, yn ogystal â gofal yn
achos anhwylderau cyffredin, yn sicrhau bod aseiniadau’n alwedigaethol eu natur, a
bod y dysgwyr yn creu cysylltiad rhwng ymarfer gofal a theori gweithrediad y corff
dynol.
Nid oes rhaid cyflwyno aseiniadau mewn fformat ysgrifenedig. Gallai’r dysgwyr fynd
ati i chwarae rôl neu roi cyflwyniad. Dylid recordio tystiolaeth sy’n cael ei chyflwyno
ar lafar. Dylid cwblhau cofnodion arsylwi/datganiadau tystion manwl a’u cadw er
mwyn eu dilysu’n fewnol ac yn allanol.

Nod dysgu A
Yn achos 2A.Ll1, dylai’r dysgwyr fedru rhoi disgrifiad clir o ffurf a swyddogaeth prif
organau’r corff dynol. Dylai’r dysgwyr roi sylw i’r holl brif organau a nodir yng
nghynnwys yr uned. Yn achos 2A.Ll2 a 2A.Ll3, bydd y dysgwyr yn disgrifio ffurf a
swyddogaethau systemau pwysig y corff. Bydd y dysgwyr yn rhoi sylw i gyfanswm o
saith brif system, er mwyn cyflawni gradd Llwyddo. Dylid cynnwys hefyd yr holl brif
systemau y manylwyd arnynt yng nghynnwys yr uned, yn ogystal ag o leiaf un
system arall.
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I gyflawni 2A.T1, mae angen i’r dysgwyr drafod yn fanylach i esbonio swyddogaeth
cydrannau penodol un system bwysig yn y corff dynol. Er enghraifft, os bydd y
dysgwyr yn dewis system cylchrediad y gwaed, rhaid iddynt esbonio sut mae’r galon,
y gwaed a’r pibellau gwaed (capilarïau, rhydwelïau a gwythiennau) yn cydweithio er
mwyn i’r system fedru gweithredu’n iawn. Rhaid iddynt hefyd esbonio
swyddogaethau pob cydran unigol a sut mae’r galon a’r pibellau gwaed yn cydweithio
i symud y gwaed o gwmpas y corff.
Er mwyn rhoi dealltwriaeth dda i’r dysgwyr o’r berthynas rhwng systemau’r corff,
gellid defnyddio gweithgareddau ymarferol megis profion camu ac ymarferion ar y
felin draed i helpu i ddangos y perthnasoedd hyn.
Yn achos 2A.Ll4, dylai’r dysgwyr fedru rhoi disgrifiad clir o’r berthynas rhwng
systemau pwysig y corff. Gallai’r dysgwyr gyflwyno’r disgrifiad hwn ar ffurf diagram
wedi’i anodi neu arddangosfa wal, yn dangos y rhyngberthynas ar gyfer pob un o
systemau’r corff. Rhaid anodi’r diagram yn ddigon manwl i fodloni’r meini prawf
asesu.
I gyflawni 2A.T2, rhaid i’r dysgwyr ddarparu mwy o fanylion er mwyn esbonio’r
berthynas rhwng dwy o systemau pwysig y corff. Rhaid i’r dysgwyr ddangos
dealltwriaeth glir o pam mae’r rhyngberthynas hon yn bodoli. Rhaid i’r dysgwyr roi
enghreifftiau o achosion pryd y bydd perthynas rhwng y ddwy system – er enghraifft,
sut mae system cylchrediad y gwaed a’r system resbiradol yn cydweithio wrth wneud
ymarfer corff.
Yn achos 2A.Rh1, rhaid i’r dysgwyr fedru dangos eu dealltwriaeth o homeostasis.
Rhaid iddynt fedru dadansoddi gallu rhai o systemau’r corff i greu perthynas â’i gilydd
er mwyn cynnal un achos penodol o homeostasis – er enghraifft, rheoleiddio
tymheredd, neu gydbwysedd hormonau.
Disgwylir i’r dysgwyr fedru adnabod ffurf a swyddogaeth tri o brif organau’r corff er
mwyn cyflawni 1A.1. Yn achos 1A.2 ac 1A.3, rhaid iddynt nodi ffurf un o systemau
pwysig y corff a nodi ei swyddogaeth.
Yn achos 1A.4, bydd y dysgwyr yn amlinellu beth yw’r berthynas rhwng tair o
systemau’r corff a’i gilydd, er enghraifft system cylchrediad y gwaed, y system
resbiradol a’r system dreulio. Gallai asesiad nod dysgu A ofyn bod y dysgwyr yn
cyflwyno gwybodaeth ar ffurf arddangosfa wal fanwl neu lawlyfr, gan hysbysu
defnyddwyr gwasanaeth sut mae’r corff dynol yn gweithio.

Nod dysgu B
Gallai nod dysgu B gael ei asesu ar ffurf chwarae rôl. Er enghraifft, gallai’r dysgwr
chwarae rôl gweithiwr gofal sy’n esbonio wrth un o’r cleifion pa fath o ofal y byddant
yn ei dderbyn ar gyfer anhwylder penodol. Rhaid iddynt hefyd arddangos y profion
arferol ar gyfer anhwylder dethol.
Yn achos 2B.Ll5, dylai’r dysgwyr fedru disgrifio un anhwylder cyffredin sy’n
gysylltiedig â phob un o systemau pwysig y corff a restrir yng nghynnwys yr uned.
Dylai’r dysgwyr fedru cyfeirio at brif nodweddion yr anhwylderau. Fel yn achos nod
dysgu A, rhaid i’r dysgwyr roi sylw i o leiaf saith o brif systemau’r corff (cylchrediad y
gwaed, resbiradol, nerfol, arennol, treulio, endocrin ac un arall o gynnwys yr uned).
Yn achos 2B.T3, rhaid i’r dysgwyr fedru esbonio’n fanwl effaith tri anhwylder cyffredin
ar unigolion a systemau eu cyrff. Rhaid i’r dysgwyr ddarparu manylion a rhoi
rhesymau a/neu dystiolaeth i gefnogi eu hesboniad yn glir. Er enghraifft, gallai’r
dysgwyr ddisgrifio prif nodweddion clefyd Parkinson, a rhoi esboniad manwl ar sut
mae’n effeithio ar y system nerfol a pham mae unigolion yn dechrau profi cryndod.
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I gyflawni 2B.T4, rhaid i’r dysgwyr drafod effeithiau gofal arferol a roddir i unigolion,
gan edrych ar yr effaith gadarnhaol a negyddol fel sy’n briodol, megis sgîl-effeithiau,
cost neu effaith afiechydon neu alergeddau sy’n bodoli ochr yn ochr. Dylid gwneud
hyn yng nghyswllt anhwylder dethol sy’n effeithio ar un o systemau pwysig y corff.
Gellid rhoi astudiaethau achos go iawn i’r dysgwyr. Dylid dewis astudiaethau achos
fel bod modd i’r dysgwyr weld cysylltiad clir rhwng y gofal arferol a roddir a’r
effeithiau posibl ar system y corff.
I gyflawni 2B.Rh2, rhaid i’r dysgwyr argymell a chyfiawnhau gofal arferol priodol ar
gyfer unigolyn dethol sydd ag anhwylder cyffredin cysylltiedig ag un o systemau
pwysig y corff. Rhaid iddynt ystyried effeithiau cadarnhaol a negyddol y gofal a
roddir, megis sgîl-effeithiau, cost neu effaith afiechydon neu alergeddau sy’n bodoli
ochr yn ochr. Rhaid gwneud hyn yng nghyswllt un o systemau pwysig y corff a
ddewiswyd eisoes er mwyn arddangos lefel ddyfnach o ddealltwriaeth. Gellid gwneud
hynny ar ffurf astudiaeth achos.
I gyflawni 2B.Ll6, gallai’r dysgwyr ddisgrifio’r gofal arferol a roddir yn achos yr
anhwylder y maent eisoes wedi rhoi sylw iddo yn 2B.Ll5. Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r
dysgwyr estyn eu gwybodaeth am yr anhwylder a ddewiswyd.
I gyflawni 2B.Ll7, rhaid i’r dysgwyr gwblhau un arsylwad rheolaidd y gellir ei
ddefnyddio i gefnogi gofal. Mae angen i’r dysgwyr ddangos eu bod yn medru gwneud
yr arsylwi’n ddiogel ac mewn modd addas ar o leiaf dri achlysur, er enghraifft,
defnyddio’r geg, neu’r clustiau, i brofi tymheredd. Diben hyn yw sicrhau bod ganddyn
nhw ddigon o dystiolaeth i’w dehongli. Gall y dysgwyr gyflawni’r gwaith arsylwi o dan
amodau wedi’u hefelychu, gan gyflawni arsylwadau ar ei gilydd. Rhaid goruchwylio’r
dysgwyr wrth iddynt wneud hyn.
Mae’n hanfodol bod y dysgwyr yn gwybod sut i gofnodi mesuriadau’n gywir, a’u bod
yn gwerthfawrogi pwysigrwydd y mesuriad sydd ganddynt (yng nghyswllt
gwerthoedd normal). Fodd bynnag, rhaid i’r dysgwyr beidio â cheisio rhoi diagnosis o
gyflyrau, os na fydd y canlyniadau’n cyfateb i’r gwerthoedd normadol. Rhaid rhoi
sylw i reoli heintiau yng nghyswllt glanhau’r offer.
Os ydynt i brofi pwysedd gwaed, doeth fyddai rhoi cyfle i’r dysgwyr ymarfer
defnyddio dyfeisiau llaw a rhai electronig. Mae rhai meysydd clinigol yn dychwelyd i
beiriannau llaw er mwyn sicrhau cywirdeb. Byddai’n ddoeth gwahodd arbenigwr i
arddangos y dechneg hon, gan y gall fod yn anodd ei meistroli, a bydd yn cymryd
amser.
Nid yw’n briodol caniatáu i’r dysgwyr brofi lefelau glwcos yn y gwaed, gan y bernir
bod hon yn weithred ymwthiol, gyda risg gysylltiedig o haint.
Lle bo gan ganolfannau offer priodol i’r dysgwyr fedru cyflawni’r profion dethol (megis
thermomedrau i brofi tymheredd y corff neu sffygmomanomedrau i fesur pwysedd y
gwaed), gellir cyflawni’r profion hyn mewn lleoliad addas ar y safle. Fel arall, gallai
canolfannau edrych ar y posibilrwydd o ddefnyddio unrhyw gyfleusterau sydd ar gael
yn lleol, megis rhai mewn canolfan iechyd a ffitrwydd leol neu fferyllfa leol.
I gyflawni 1B.5, mae angen i’r dysgwyr nodi un anhwylder cyffredin ar gyfer pob un
o’r tair system bwysig a ddewiswyd yn y corff. I gyflawni 1B.6, rhaid i’r dysgwyr
nodi’r gofal arferol a fyddai’n cael ei awgrymu wrth drin yr anhwylderau hyn. Gellid
asesu hyn hefyd trwy chwarae rôl neu trwy gynhyrchu taflen wybodaeth. I gyflawni
1B.7, rhaid i’r dysgwyr gyflawni un arsylwad rheolaidd y gellir ei ddefnyddio ar gyfer
anhwylder cyffredin sy’n gysylltiedig ag un o systemau pwysig y corff ar o leiaf dri
achlysur. Ar lefel 1, ni ddisgwylir i’r dysgwyr fedru dehongli canlyniadau’r prawf a
gwblhawyd.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 1A.2,
1A.3, 2A.Ll1,
2A.Ll2, 2A.Ll3,
2A.T1

Rhyfeddod y
Corff Dynol

Mae grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 8 yn dod i ymweld
â’ch dosbarth iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gan y
disgyblion hyn ddiddordeb mewn astudio iechyd a gofal
cymdeithasol, ac mae eich athro wedi gofyn i chi roi
cyflwyniad byr ar yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu
ynghylch y corff dynol, er mwyn rhoi rhagflas iddyn
nhw o wers iechyd a gofal cymdeithasol.

● Cyflwyniad (yn cynnwys nodiadau a/neu
recordiad)
● Taflenni gwybodaeth

Yn eich cyflwyniad, mae’n rhaid i chi ddisgrifio ffurf a
swyddogaeth prif organau’r corff a systemau pwysig y
corff.
Mae eich athro wedi gofyn i chi ganolbwyntio ar un o
systemau pwysig y corff, gan ddarparu rhagor o
fanylion ac egluro swyddogaeth y cydrannau.
1A.4, 2A.Ll4,
2A.T2, 2A.Rh1

Sut mae
Systemau’r
Corff yn
Cydweithio?

Mae eich athro wedi gofyn i chi ddylunio arddangosfa
wal ar gyfer y dosbarth ar y berthynas rhwng
systemau’r corff dynol. Maen nhw am arddangos y
gwaith fel cymorth adolygu ar gyfer y dosbarth cyfan.
Dyluniwch arddangosfa sy’n dangos sut mae holl brif
systemau’r corff yn cydweithio.

● Arddangosfa wal fanwl
● Taflen
● Cyflwyniad
● Astudiaeth achos

Rhaid i’r arddangosfa hefyd gynnwys archwiliad mwy
manwl o’r berthynas rhwng dwy o systemau pwysig y
corff, gan esbonio sut maen nhw’n cydweithio ac yn
effeithio ar ei gilydd, a sut caiff homeostasis ei gynnal.
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Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1B.5, 1B.6,
2B.Ll5, 2B.Ll6

Anhwylderau
Cyffredin a’r
Gofal a roddir
ar eu cyfer

Rydych yn gynorthwy-ydd gofal iechyd sy’n gweithio
mewn ysbyty. Rydych wedi cael cais i grynhoi’r
anhwylderau cyffredin sy’n ymwneud â systemau
pwysig y corff ar gyfer rhywun sy’n cychwyn yn eich
tîm. Rhaid i chi hefyd ddisgrifio’r gofal arferol a roddir
yn achos pob un o’r anhwylderau hyn.

● Llyfryn gwybodaeth

Pwysedd
Gwaed Uchel:
Effeithiau a
Gofal Arferol

Rydych wedi cael cais i siarad ag un o berthnasau claf
sydd newydd gael diagnosis o bwysedd gwaed uchel.
Maen nhw eisiau gwybod sut mae’n effeithio ar gorff
eu perthynas, y math o ofal rheolaidd sy’n ofynnol, a
pham.

● Arsylwi/recordio chwarae rôl

1B.7, 2B.Ll5,
2B.Ll6, 2B.Ll7,
2B.T3, 2B.T4,
2B.Rh2

● Taflen
● Arddangos poster manwl

● Siaradwch â’r perthynas am ystyr pwysedd gwaed
uchel ac effaith hynny ar systemau’r corff.
● Siaradwch am y gofal arferol a’r monitro sy’n
ofynnol er mwyn rheoli’r cyflwr yn effeithiol, ac
effaith y gofal hwn, gan gyfiawnhau’r rhesymau am
y gofal arferol hwn.
Oherwydd bod y claf wedi cael diagnosis o bwysedd
gwaed uchel yn ddiweddar, mae angen dangos
iddo/iddi sut mae monitro pwysau gwaed yng
nghyswllt gwerthoedd y normau. Mae’r claf wedi cael
cyngor gan Feddyg Teulu i geisio gwella’i (d)deiet er
mwyn helpu i ostwng pwysedd y gwaed. Bydd angen i
chi arsylwi’r pwysedd gwaed ar dri achlysur gwahanol,
dros gyfnod o amser, er mwyn monitro’r cynnydd.
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Uned 11: Gwasanaethau ym maes Iechyd a
Gofal Cymdeithasol
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 30
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Pa faes yn y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sydd o ddiddordeb arbennig i
chi? Efallai eich bod chi’n mwynhau gweithio gyda phobl hŷn, plant neu bobl ag
anableddau. Neu efallai eich bod chi heb benderfynu eto ble rydych am gychwyn ar
eich gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Yn yr uned hon, byddwch yn
archwilio’r ystod eang o wasanaethau a gynigir gan y sector iechyd a gofal
cymdeithasol.
Yn anffodus, ni all llawer o bobl gyrchu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn
hwylus, yn sgîl eu sefyllfa bersonol neu eu lleoliad daearyddol. Fodd bynnag, gall
gweithwyr proffesiynol a darparwyr gwasanaeth gefnogi’r defnyddwyr gwasanaeth
hyn mewn sawl ffordd. Byddwch yn archwilio’r rhwystrau niferus sy’n bodoli, yn
ogystal â’r systemau cefnogi a ddefnyddir i wella mynediad i wasanaethau hanfodol.
Mae gwaith partneriaeth yn hanfodol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, fel bod
modd teilwra’r gwasanaeth a gynigir yn unol ag anghenion unigolyn. Gallai gweithwyr
proffesiynol o wahanol wasanaethau gydweithio i roi ‘pecyn’ o iechyd a gofal i
ddefnyddiwr gwasanaeth. Yr enw ar hyn yw ‘gofal amlasiantaeth’. Fel arall, gallai
gweithwyr proffesiynol gwahanol o’r un gwasanaeth (er enghraifft, Ymarferydd
Cyffredinol neu Feddyg Teulu (GP) ac ymwelydd iechyd) gydweithio i gefnogi
unigolion y mae angen math arbennig o wasanaeth arnynt. Yr enw ar hyn yw ‘gofal
amlddisgyblaeth’.
Yn yr uned hon, byddwch hefyd yn archwilio’r cysyniadau hyn a pham mae rhai
unigolion yn elwa o’r dulliau tebyg, ond gwahanol, hyn o roi gofal.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A deall darpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
B archwilio ffactorau sy’n effeithio ar fynediad i wasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol
C archwilio gwaith partneriaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Deall darpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
Testun A.1: Darpariaeth Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Strwythur Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
● Gofal sylfaenol: e.e. Meddyg Teulu, optegydd, deintydd, ymwelydd iechyd,
bydwragedd.
● Gofal eilaidd: e.e. gofal ysbyty, therapyddion, cwnselwyr, gweithwyr cymdeithasol.
● Gofal trydyddol: e.e. gofal dydd, cartrefi nyrsio, cartrefi gofal preswyl, trefniadau
maethu, hosbisau, unedau gofal arbenigol (e.e. unedau arennol, unedau oncoleg).
● Gofal anffurfiol: e.e. teulu, ffrindiau, gofalwyr yn y cartref
Mathau o Ddarpariaeth:
● Darpariaeth statudol: y GIG, gwasanaethau cymdeithasol
● Darpariaeth breifat ac annibynnol, e.e. deintyddion, cartrefi gofal, ysbytai,
ffisiotherapyddion, gofal cartref, clinigau cosmetig
● Gwasanaethau gwirfoddol: elusennau cenedlaethol a lleol, e.e. Byddin yr
Iachawdwriaeth, y Samariaid
Gwahaniaethau yn y mathau o ddarpariaeth: cost, ffynonellau cyllido (cyhoeddus,
preifat, rhoddion), amserau aros, argaeledd/hygyrchedd gwasanaeth.
● Sefydliadau cenedlaethol: e.e. Gwasanaethau Cymdeithasol, y Comisiwn Ansawdd
Gofal, y GIG, yr Adran Iechyd.
● Sefydliadau lleol: e.e. ymddiriedolaethau plant, ymddiriedolaethau ambiwlans,
ymddiriedolaethau iechyd meddwl
● Effaith gwahanol fathau o ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol – rhaid i’r
dysgwyr fedru cymharu effaith gwahanol fathau o ddarpariaeth.
Testun A.2: Deddfwriaeth Gyfredol a Pherthnasol
● Deddfwriaeth a rheoliadau cyfredol a pherthnasol, e.e. Deddf Iechyd a Gofal
Cymdeithasol 2008, Deddf Iechyd Meddwl 1983, Rheoliadau’r Comisiwn Ansawdd
Gofal 2009
● Effaith deddfwriaeth ar ddarpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol:
argaeledd gwasanaethau, yr adnoddau y mae’n rhaid eu darparu i ddefnyddwyr
gwasanaeth, hawliau defnyddwyr gwasanaeth o fewn y gwasanaethau, cytundebau
lefel gwasanaeth sylfaenol.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Archwilio ffactorau sy’n effeithio ar fynediad i wasanaethau
iechyd a gofal cymdeithasol
Testun B.1 Ffactorau sy’n effeithio ar fynediad i wasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol
● Lleoliad daearyddol: agosrwydd at wasanaethau, cysylltiadau trafnidiaeth, trefniadau
cyllido lleol, lefelau amrywiol o alw am y gwasanaeth.
● Sosio-economaidd: addysg, ymwybyddiaeth o iechyd a dewisiadau ffordd o fyw.
● Cydraddoldeb ac amrywiaeth: anabledd (synhwyraidd, corfforol a meddyliol),
diwylliannol/crefyddol (e.e. apwyntiadau y tu allan i amserau gweddi, gofalwyr o’r un
rhyw), ffactorau eraill perthnasol, e.e. cyfeiriadedd rhywiol, rhywedd, hil, oedran.
● Cyfathrebu: e.e. Saesneg fel iaith ychwanegol, iaith oed-briodol gan weithwyr
proffesiynol, defnydd o jargon ac acronymau gan weithwyr proffesiynol, peidio â
defnyddio’r teitlau a ffafrir, dulliau cyfathrebu amgen.
● Ariannol: cost cludiant, cost gwasanaeth, argaeledd cyllid (e.e. trefniadau cyllido lleol
a phreifat), colli incwm yn sgîl derbyn triniaethau.
● Ansawdd y ddarpariaeth gofal: parch gan weithwyr proffesiynol, cynnal urddas.
● Sut gellir addasu’r ddarpariaeth i wella mynediad i wasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol: e.e. taflenni mewn ieithoedd eraill, fformatau amgen, gwasanaethau
cartref, cefnogaeth gan wirfoddolwyr.
Nod dysgu C: Archwilio gwaith partneriaeth ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol
Testun C.1 Gwaith partneriaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
Mathau o waith partneriaeth:
● Gwaith amlasiantaeth e.e. Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithio gydag
Ymddiriedolaeth Iechyd Meddwl, Gwasanaethau Plant yn gweithio gyda’r system
Gyfiawnder.
● Gwaith amlddisgyblaeth e.e. ymwelydd iechyd yn gweithio gyda Meddyg Teulu, nyrs
seiciatrig gyda therapydd galwedigaethol.
● Manteision gwaith partneriaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol – cyfuniad
effeithiol o sgiliau, defnydd gorau o arbenigedd, dilyniant gofal, gwasanaeth di-fwlch,
lleihau cost.
● Anawsterau posibl gwaith partneriaeth, e.e. gelyniaeth broffesiynol rhwng
asiantaethau a gweithwyr proffeisynol, cyfathrebu gwael rhwng gweithwyr
proffesiynol o wahanol sefydliadau, manipwleiddio gan ddefnyddwyr gwasanaeth,
logisteg, cyfyngiadau ariannol, gwasanaethau’n torri i lawr.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Deall darpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
1A.1

Amlinellu darpariaeth
gwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol.

2A.Ll1 Disgrifio darpariaeth
gwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol.

1A.2

Amlinellu un o effeithiau
deddfwriaeth gyfredol a
pherthnasol ar
ddarpariaeth
gwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol. #

2A.Ll2 Amlinellu sut mae
deddfwriaeth gyfredol a
pherthnasol yn effeithio
ar ddarpariaeth
gwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol. #

2A.T1 Trafod y gwahaniaethau
rhwng y gwahanol fathau
o ddarpariaeth iechyd a
gofal cymdeithasol, gan
gyfeirio at enghreifftiau.

2A.Rh1 Cymharu darpariaeth
genedlaethol
gwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol â’r
ddarpariaeth leol.

Nod dysgu B: Archwilio ffactorau sy’n effeithio ar fynediad i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
1B.3

Nodi ffactorau sy’n cael
effaith gadarnhaol ar
fynediad i wasanaethau
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2B.Ll3 Disgrifio ffactorau sy’n
cael effaith gadarnhaol
ar fynediad i
wasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol.

1B.4

Nodi ffactorau sy’n cael
effaith negyddol ar
fynediad i wasanaethau
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2B.Ll4 Disgrifio ffactorau sy’n
cael effaith negyddol ar
fynediad i wasanaethau
iechyd a gofal
cymdeithasol.
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2B.T2 Asesu sut mae
ffactorau’n effeithio ar
fynediad i wasanaethau
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2B.Rh2 Gwneud argymhellion
ynghylch sut mae gwella
mynediad unigolyn
dethol i wasanaethau
iechyd a gofal
cymdeithasol.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu C: Archwilio gwaith partneriaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
1C.5

Nodi gweithwyr
proffesiynol a allai
weithio mewn
partneriaeth ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2B.Ll5 Disgrifio sut gallai
gweithwyr proffesiynol
gydweithio mewn
partneriaeth ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
ddefnyddio enghreifftiau
dethol.

2B.T3 Esbonio manteision
posibl gwaith
partneriaeth ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol i
ddefnyddwyr
gwasanaeth.

2B.Rh3 Asesu anawsterau posibl
gwaith partneriaeth ym
maes iechyd a gofal
cymdeithasol.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemategol
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig ar gyfer yr uned hon.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Wrth gwblhau asesiadau, bydd angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol o hierarchaeth y
meini prawf asesu. Er enghraifft, oddi mewn i nod dysgu, mae meini prawf Lefel 2
Teilyngdod a Rhagoriaeth yn adeiladu’n uniongyrchol ar feini prawf Lefel 2 Llwyddo,
ac yn cwmpasu’r dysgu a ddisgwylir yno. Lle ceir enghreifftiau o gymharu, adolygu,
dadansoddi, trafod neu werthuso enghreifftiau dethol yn fanwl, rhaid i’r rhain
adeiladu ar hyd a lled y ddealltwriaeth oedd yn ofynnol yn ôl y diffiniad o’r testunau
yn yr adran gynnwys.
Gellir casglu’r dystiolaeth ar gyfer yr uned hon mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae’n
hanfodol ymgorffori’r berfau gorchmynnol/mynegol a gynhwyswyd yn y meini prawf
asesu yn y dasg a osodir ar gyfer y dysgwyr. Mae hefyd yn hanfodol dilysu’n fewnol
unrhyw awgrymiadau ar gyfer aseiniadau a gymerir o’r rhestr aseiniadau.
Gellir cyflawni’r uned hon naill ai trwy un aseiniad cyfannol a luniwyd i asesu’r holl
feini prawf asesu ar lefel benodol, neu trwy nifer o aseiniadau llai. Er enghraifft,
gallai’r dysgwyr lunio adroddiad sy’n archwilio gwasanaethau iechyd a gwasanaethau
cymdeithasol yn yr ardal leol, gan roi sylw i’r ddarpariaeth, ffactorau sy’n effeithio ar
fynediad a gwaith partneriaeth. Trwy ganolbwyntio ar yr ardal leol, bydd yr
aseiniadau’n berthnasol i’r dysgwyr, a fydd yn gallu arsylwi gwasanaethau’n cael eu
darparu’n uniongyrchol, a bydd hefyd yn helpu i sicrhau bod yr uned yn gyfoes.
Nid oes rhaid cyflwyno aseiniadau mewn fformat ysgrifenedig. Gallai’r dysgwyr fynd
ati i chwarae rôl neu roi cyflwyniad. Dylid recordio tystiolaeth sy’n cael ei chyflwyno
ar lafar. Dylid cwblhau cofnodion arsylwi/datganiadau tystion manwl a’u cadw er
mwyn eu dilysu’n fewnol ac yn allanol.

Nod dysgu A
Lluniwyd y nod dysgu hwn i asesu dealltwriaeth y dysgwyr o ba wasanaethau iechyd
a gofal cymdeithasol sydd ar gael a sut mae deddfwriaeth yn effeithio ar hyn. Cyn yr
asesiad, bydd y dysgwyr yn elwa o ymweld â gwahanol leoliadau iechyd neu ofal
cymdeithasol lleol, defnyddio astudiaethau achos a chyfleoedd i drafod er mwyn
sicrhau dealltwriaeth eglur.
Gellid cyflwyno’r dystiolaeth ar gyfer y nod dysgu hwn ar ffurf pecyn gwybodaeth
sy’n manylu ar ddarpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn ardal leol
y dysgwr.
Gallai’r adran gyntaf gwmpasu’r gwahanol fathau o ddarpariaeth iechyd a gofal
cymdeithasol. I gyflawni 2A.Ll1, bydd angen i’r dysgwyr roi disgrifiad o’r
gwasanaethau yn eu hardal leol, gan roi sylw i’r ystod a geir yng nghynnwys yr uned
– h.y. gofal sylfaenol, eilaidd, trydyddol ac anffurfiol. Yn achos 2A.T1, rhaid i’r
dysgwyr drafod y gwahaniaethau rhwng y mathau o ddarpariaeth iechyd a gofal
cymdeithasol (h.y. statudol, preifat ac annibynnol, gwirfoddol), gan gyfeirio at
enghreifftiau penodol megis o fewn yr ardal leol. Yn achos 2A.Rh1, rhaid i’r dysgwyr
gymharu dau fath gwahanol ar ddarpariaeth sy’n cefnogi unigolion â’r un anghenion,
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mewn gwahanol ffyrdd. Yn achos yr holl feini prawf, rhaid i’r dysgwyr ystyried
darpariaeth ffurfiol ac anffurfiol (h.y. a roddir gan deulu, ffrindiau neu ofalwyr yn y
cartref).
Yn achos 2A.Ll2, mae angen i’r dysgwyr amlinellu sut mae deddfwriaeth gyfredol a
pherthnasol yn effeithio ar y ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys
sut mae’r gwasanaethau hyn yn cael eu cyllido ar amrywiol lefelau ac o amrywiol
ffynonellau.
Ar gyfer 1A.1, gofynnir i’r dysgwyr amlinellu gwahanol fathau o ddarpariaeth iechyd a
gofal cymdeithasol yn eu hardal leol, gan gynnwys y gwahanol fathau o sefydliadau
gwasanaeth a nodir yng nghynnwys yr uned. Ar gyfer 1A.2, gofynnir i’r dysgwyr
amlinellu un o effeithiau deddfwriaeth gyfredol a pherthnasol ar ddarpariaeth
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Gallai’r dysgwyr gynhyrchu’r dystiolaeth
ar gyfer y meini prawf asesu hyn ar ffurf poster neu ddiagram darluniadol. Dylai’r
tiwtoriaid sicrhau bod yr wybodaeth yn glir, ac nad yw’n cael ei chuddio gan waith
celf diangen.

Nod dysgu B
Lluniwyd y nod dysgu hwn i asesu dealltwriaeth dysgwyr o’r ffactorau hynny sy’n
cyfrannu at fynediad i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol neu yn ei atal. Cyn
yr asesiad, byddai’r dysgwyr yn elwa o gyrchu astudiaethau achos mewn cylchgronau
proffesiynol megis Community Care neu’r Nursing Times, sy’n disgrifio rhai o’r
materion cymwys.
Gall y dysgwyr ddarparu tystiolaeth ar gyfer y nod dysgu hwn trwy gynhyrchu erthygl
papur newydd sy’n archwilio’r ffactorau sy’n effeithio ar fynediad i wasanaethau
iechyd a gofal cymdeithasol. I gyflawni 2B.Ll3 a 2B.Ll4, rhaid iddynt roi disgrifiad o
ffactorau sy’n effeithio ar fynediad mewn modd cadarnhaol a negyddol. Rhaid i’r
dysgwyr roi sylw i o leiaf un ffactor o bob categori sydd wedi’i nodi yng nghynnwys yr
uned, h.y. lleoliad daearyddol, sefyllfa sosio-economaidd, cydraddoldeb ac
amrywiaeth, cyfathrebu a sefyllfa ariannol. Yn achos 2B.T3, rhaid i’r dysgwyr
gynnwys asesiad o sut mae’r ffactorau hyn yn effeithio ar fynediad. I gyflawni
2B.Rh2, rhaid i’r dysgwyr fedru cyflwyno argymhellion ar sut mae gwella mynediad
unigolyn dethol i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Gallai hon fod yn
astudiaeth achos ddienw, wedi’i seilio ar ddefnyddiwr gwasanaeth yn yr ardal leol.
Bydd hyn yn gofyn bod y dysgwyr yn gwneud rhywfaint o ymchwil i’r gwasanaethau
lleol a all fod yn profi problemau mynediad. Ar ben hynny, bydd yn ddefnyddiol i’r
dysgwyr fod yn ymwybodol o hygyrchedd darpariaethau iechyd a gofal cymdeithasol
mewn ardaloedd eraill er mwyn canfod sut maent yn ymdrin â phryderon ynghylch
mynediad.
Yn achos 1B.3 ac 1B.4, mae’n rhaid i’r dysgwyr nodi’r ffactorau sy’n cael effaith
gadarnhaol a negyddol ar fynediad i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Gellid
gwneud hynny ar ffurf cyflwyniad PowerPoint syml.

Nod dysgu C
Bwriad y nod dysgu hwn yw asesu dealltwriaeth y dysgwyr o wahanol ffyrdd o
weithio mewn partneriaeth yn y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Cyn yr
asesiad, byddai’r dysgwyr yn elwa o ymchwilio i enghreifftiau lleol o bartneriaethau –
er enghraifft, y Meddyg Teulu, nyrs y practis a’r ymwelydd iechyd yn ffurfio
partneriaeth amlddisgyblaeth. Ar gyfer y nod dysgu hwn, gallai’r dysgwyr gynhyrchu
erthygl i gylchgrawn, er enghraifft.
Mae 2C.Ll5 yn galw am ddisgrifiad o sut gallai tri gweithiwr proffesiynol gydweithio
mewn partneriaeth amlddisgyblaeth. Mae angen i hon fod yn sefyllfa bartneriaeth
berthnasol sy’n adlewyrchu arfer cyfredol. Mae esboniad ar fanteision posibl p
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artneriaethau o’r fath i unigolion sy’n defnyddio’r gwasanaethau yn ofynnol ar gyfer
2C.T4, a bydd asesiad o’r anawsterau posibl a allai godi i unigolion sy’n cael eu
cefnogi gan bartneriaethau o’r fath yn bodloni 2C.Rh3.
Yn achos 1C.5, gofynnir i’r dysgwyr nodi tri gweithiwr proffesiynol a allai weithio
mewn sefyllfa bartneriaeth. Gallai’r dystiolaeth ar gyfer hyn gael ei chyflwyno ar ffurf
e-bost wedi’i gyfeirio at olygydd y cylchgrawn gofal cenedlaethol sy’n nodi’r
gweithwyr proffesiynol y bydd y dysgwr yn eu defnyddio’n sail ar gyfer yr erthygl.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 1A.2,
2A.Ll1, 2A.Ll2,
2A.T1, 2A.Rh1

Pwy sy’n gofalu
amdanom ni i
gyd?

Rydych chi’n gwirfoddoli yn y feddygfa leol.
Mae’r rheolwr wedi clywed eich bod yn astudio
cymhwyster iechyd a gofal cymdeithasol, ac mae
wedi gofyn am eich help.

● Pecyn gwybodaeth, poster

Hoffai’r rheolwr i chi gynhyrchu pecyn
gwybodaeth ar y gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol sydd ar gael yn yr ardal leol ar
gyfer y defnyddwyr gwasanaeth lleol. Defnyddir
y pecyn yn rhan o’r gwaith i hyrwyddo
gwasanaethau lleol. Yn eich pecyn mae’n rhaid i
chi wneud y canlynol:
● disgrifio darpariaeth gwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol
● amlinellu sut mae deddfwriaeth gyfredol a
pherthnasol yn effeithio ar ddarpariaeth
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
● trafod y gwahaniaethau rhwng y mathau o
ddarpariaeth
● cymharu darpariaeth genedlaethol
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol â’r
ddarpariaeth leol.
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Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1B.3, 1B.4,
2B.Ll3, 2B.Ll4,
2B.T2, 2B.Rh2

Pam rwy’n
methu mynd i
mewn?

Mae eich papur newydd lleol yn cynnig gwobr o
£50 am yr erthygl orau ar rwystrau i
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

● Erthygl bapur newydd

Fe hoffai’r uwch-olygydd gyhoeddi hyn fel rhan o
ymgyrch i dynnu sylw at y rhwystrau mae pobl
leol wedi’u hwynebu wrth geisio defnyddio
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, a sut
gellir eu goresgyn. Yn eich erthygl, mae’n rhaid i
chi gynnwys y canlynol:
● disgrifiad o’r ffactorau sy’n cael effaith
gadarnhaol a negyddol ar fynediad i
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn
yr ardal leol
● asesiad o sut mae ffactorau’n effeithio ar
fynediad i wasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol, gan ddefnyddio enghreifftiau o’r
defnyddwyr gwasanaeth y cynhaliwyd
cyfweliadau â hwy
● argymhellion ar gyfer gwella mynediad i
unigolyn dethol.
1C.5, 2C.Ll5,
2C.T3, 2C.Rh3
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Partneriaethau
Amlddisgyblaeth

Mae golygydd y cylchgrawn gofal cenedlaethol
yn fodlon ar eich ymchwil hyd yma, ac fe hoffai
eich comisiynu i ysgrifennu erthygl yn edrych ar
sut mae gweithwyr proffesiynol yn cydweithio i
ddarparu gofal, esboniad ar fanteision hynny, ac
asesiad o anawsterau gweithio mewn
partneriaeth ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol.

● Erthygl i gylchgrawn
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Uned 12: Gweithgareddau Creadigol a
Therapiwtig ym maes Iechyd a
Gofal Cymdeithasol
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 60
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Sut byddwch chi’n teimlo wrth wneud rhywbeth rydych chi’n ei fwynhau? Ydy eich
hobi yn eich helpu i ymlacio, neu ydych chi’n cael teimlad o gyflawniad ar ôl cwblhau
rhywbeth? Mae gweithgareddau creadigol a therapiwtig yn cynnwys manteision
niferus i bawb, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaeth ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol.
Weithiau mae’n hawdd canolbwyntio ar y materion neu’r problemau a all fod yn
effeithio ar y bobl rydych chi’n gofalu amdanyn nhw, heb feddwl am agweddau eraill
ar eu bywydau. Mae agwedd gyfannol at ofalu am bobl yn golygu eich bod yn gofalu
am unigolion trwy roi sylw i bob agwedd ar eu bywydau. Gall rhoi cyfle iddyn nhw
gymryd rhan mewn gweithgaredd neu greu rhywbeth helpu i gynnal gallu corfforol a
deallusol, gwella’u hunan-barch ac weithiau eu helpu i ymadfer.
Yn yr uned hon, byddwch yn dysgu am wahanol fathau o weithgareddau creadigol a
therapiwtig y gellir eu defnyddio mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol er budd
i unigolion gwahanol o ran oed a gallu. Mae hyn yn golygu dod i adnabod yr unigolion
rydych chi’n gofalu amdanynt a darganfod beth yw eu diddordebau. Wedyn gallwch
chi eu hannog i ddal ati gyda hobïau a diddordebau, neu ddysgu sgiliau newydd, a
allai greu manteision corfforol, gwybyddol, emosiynol a chymdeithasol.
Byddwch hefyd yn dysgu am rôl y gweithiwr proffesiynol o ran cefnogi unigolion i
gymryd rhan mewn gweithgareddau, a’r egwyddorion a’r gwerthoedd sydd wedi’u
bwriadu i rymuso pob unigolyn i gael cyfle cyfartal i gyfranogi mewn gweithgareddau
creadigol a therapiwtig.
Yn yr uned hon byddwch yn cael cyfle i roi cynnig ar rai gweithgareddau gwahanol,
cyn dethol, cynllunio a chyflawni a gwerthuso o leiaf un gweithgaredd addas gydag
unigolyn neu grŵp, gan gadw at y rheoliadau a’r canllawiau iechyd, diogelwch a
diogeledd perthnasol.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A archwilio gwahanol weithgareddau creadigol a therapiwtig a ddefnyddir ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol a’u manteision
B deall sut mae gweithwyr proffesiynol yn cefnogi ac yn annog unigolion sy’n
cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a therapiwtig
C gallu cynllunio gweithgareddau creadigol a therapiwtig priodol a’u rhoi ar waith
mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Archwilio gwahanol weithgareddau creadigol a therapiwtig a
ddefnyddir ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a’u manteision
Testun A.1: Gwahanol weithgareddau creadigol a therapiwtig a ddefnyddir ym
maes iechyd a gofal cymdeithasol
Gweithgareddau creadigol a therapiwtig:
● celf, crefftau a’r celfyddydau perfformio: e.e. tynnu lluniau, peintio, ffotograffiaeth,
gweu, gwnïo, brodwaith, tapestri, drama, canu, cerddoriaeth
● chwaraeon ac ymarfer corff: e.e. nofio, cerdded, rhedeg, ioga, marchogaeth,
dawnsio, pilates
● gêmau a chwisiau: e.e. croeseiriau, gêmau bwrdd, posau jigsô, Sudoku, cwisiau
gwybodaeth gyffredinol
● gweithgareddau eraill: e.e. garddio, coginio, TGCh, darllen, tylino, symbylu
amlsynhwyraidd, therapi rhyngweithio ag anifeiliaid
● lleoliadau priodol: e.e. cyn-ysgol, gofal dydd, ysbytai, gofal preswyl, gofal cartref,
grwpiau cymundol, byw â chymorth, ysgolion anghenion arbennig a chanolfannau
hyfforddi.
Testun A.2: Manteision gweithgareddau creadigol a therapiwtig
● Corfforol: cynnal neu wella symudedd, gwella cryfder a chydsymud (gan gynnwys
cydsymud llaw-llygad), lleihau symptomau.
● Deallusol: cynnal y cof, datrys problemau, gwella cyfathrebu, gwella trefnusrwydd.
● Emosiynol: gwell symbyliad, gwell hunan-gysyniad a hunan-barch, mwy o ymdeimlad
o gyflawniad, datblygu diddordebau newydd.
● Cymdeithasol: rhyngweithio ag eraill, datblygu a chynnal perthnasoedd newydd,
rhannu nodau a chyflawniadau, gwell hyder.
Nod dysgu B: Deall sut mae gweithwyr proffesiynol yn cefnogi ac annog
unigolion sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a therapiwtig
Testun B.1 Rôl gweithwyr proffesiynol wrth gefnogi ac annog unigolion
● Gweithwyr proffesiynol: e.e. cydlynwyr gweithgareddau, ffisiotherapyddion,
therapyddion galwedigaethol a therapyddion iaith a lleferydd, cynorthwywyr gofal
iechyd, cynorthwywyr gofal cymdeithasol.
● Sut mae gweithwyr proffesiynol yn cefnogi gweithgareddau: e.e. cynllunio a chynnal
gweithgareddau creadigol a therapiwtig, dethol gweithgareddau priodol, rhoi
adnoddau, cynnig help a chyngor ymarferol, cynnig arbenigedd, symbylu unigolion a
grwpiau, addasu gweithgareddau i ddiwallu anghenion unigol.
● Egwyddorion a gwerthoedd: arfer gwrthwahaniaethol, parch at amrywiaeth
diwylliannol a chredoau, cyfle cyfartal, grymuso, sicrhau urddas, hybu annibyniaeth,
cyfrinachedd.
● Sut mae gweithwyr proffesiynol yn cefnogi cynhwysiad: datblygu perthnasoedd,
defnyddio dulliau cyfathrebu a ffafrir, annog cyfranogiad, annog profiadau newydd.

108

Diploma – Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol –
Unedau – Argraffiad 1 Cymraeg– Hydref 2014 © Pearson Education Limited 2014

UNED 12: GWEITHGAREDDAU CREADIGOL A THERAPIWTIG YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu C: Gallu cynllunio gweithgareddau creadigol a therapiwtig priodol
a’u rhoi ar waith mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol
Testun C.1 Cynllunio gweithgareddau priodol a’u rhoi ar waith
● Cydymffurfio ag adrannau cyfredol a pherthnasol o ddeddfwriaeth, rheoliadau a
chanllawiau wrth gynllunio gweithgareddau creadigol a therapiwtig a’u rhoi ar waith,
e.e. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, Rheoliadau Rheoli Sylweddau sy’n
Peryglu Iechyd 2002 (COSHH), Rheoliadau Adrodd am Anafiadau, Afiechydon a
Digwyddiadau Peryglus 1995 (RIDDOR), polisïau’r sefydliad, Codau Ymarfer, Deddf
Cydraddoldeb 2010.
● Anghenion yr unigolyn neu’r grŵp: corfforol, gwybyddol, cymdeithasol, emosiynol.
● Ffactorau sy’n effeithio ar y dewis o weithgaredd: lleoliadau, mantais bosib, oedran,
gallu deallusol, gallu corfforol, sgiliau cyfathrebu, diwylliant, rhywedd, iechyd a
ffitrwydd yr unigolyn/unigolion, argaeledd adnoddau a chyfleusterau, cyfyngiadau
amser a chost.
● Cynllunio: asesu risg (gan gynnwys nodi peryglon a risgiau posibl, cwblhau ffurflen
asesu risg, priodoldeb y gweithgaredd ar gyfer y defnyddiwr gwasanaeth, canfod
ffyrdd o leiafu’r risgiau), amser gosod, cwblhau a chlirio, yr adnoddau y mae eu
hangen (gan gynnwys ymwybyddiaeth o’r gost), argaeledd y lleoliad, dewis lle
priodol, argaeledd cynorthwywyr os bydd angen.
● Adnoddau: offer priodol, e.e. cynorthwywyr arbenigol, deunyddiau celf a chrefft,
offerynnau cerdd, chwaraewyr crynoddisgiau, camerâu, cyfrifiaduron, llyfrau posau a
gêmau, cynhwysion a chyfarpar coginio, offer garddio, dillad priodol a chyfarpar
amddiffynnol.
● Adnoddau arbenigol: e.e. eitemau print bras, siswrn llaw chwith, offer gafael hwylus,
llyfrau siarad, matiau gwrth-lithro, padiau neu sgriniau cyffwrdd cyfrifiadurol.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Archwilio gwahanol weithgareddau creadigol a therapiwtig a ddefnyddir ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol a’u manteision
1A.1

Nodi tri gweithgaredd
creadigol a therapiwtig
sy’n addas ar gyfer
unigolion neu grwpiau
mewn un lleoliad iechyd
a gofal cymdeithasol.

2A.Ll1 Disgrifio tri gweithgaredd
creadigol a therapiwtig
sy’n addas ar gyfer
unigolion neu grwpiau
mewn dau leoliad iechyd
a gofal cymdeithasol
gwahanol.

1A.2

Amlinellu manteision tri
gweithgaredd creadigol a
therapiwtig ar gyfer
unigolion neu grwpiau
mewn un lleoliad iechyd
a gofal cymdeithasol.

2A.Ll2 Disgrifio manteision tri
gweithgaredd creadigol a
therapiwtig ar gyfer
unigolion neu grwpiau
mewn dau leoliad iechyd
a gofal cymdeithasol
gwahanol.

2A.T1 Asesu addasrwydd
gweithgareddau
creadigol a therapiwtig
ar gyfer unigolyn neu
grŵp, gan gyfeirio at
astudiaeth achos.

2A.Rh1 Gwneud argymhellion i
wella gweithgareddau
creadigol a therapiwtig
ar gyfer unigolyn neu
grŵp, gan gyfeirio at
astudiaeth achos.

Nod dysgu B: Deall sut mae gweithwyr proffesiynol yn cefnogi ac yn annog unigolion sy’n cymryd rhan mewn
gweithgareddau creadigol a therapiwtig
1B.3

110

Amlinellu rôl gweithwyr
proffesiynol sy’n
cynllunio
gweithgareddau ac yn eu
rhoi ar waith mewn un
lleoliad iechyd a gofal
cymdeithasol.

2B.Ll3 Disgrifio rôl gweithwyr
proffesiynol wrth
gynllunio
gweithgareddau a’u rhoi
ar waith mewn un
lleoliad iechyd a gofal
cymdeithasol.

2B.T2 Cymharu a chyferbynnu
rôl dau weithiwr
proffeisynol wrth
gynllunio
gweithgareddau a’u rhoi
ar waith mewn dau
leoliad iechyd a gofal
cymdeithasol gwahanol.

2B.Rh2 Gwerthuso effaith
cefnogaeth broffesiynol
ar unigolyn dethol sy’n
cymryd rhan mewn
gweithgareddau
creadigol a therapiwtig.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu C: Gallu cynllunio gweithgareddau creadigol a therapiwtig priodol a’u rhoi ar waith mewn lleoliad iechyd a
gofal cymdeithasol
1C.4

Disgrifio tri ffactor sy’n
effeithio ar ddethol a
chynllunio
gweithgareddau
creadigol a therapiwtig
a’u rhoi ar waith.

2A.Ll4 Disgrifio ffactorau sy’n
effeithio ar ddethol a
chynllunio
gweithgareddau
creadigol a therapiwtig
a’u rhoi ar waith mewn
un lleoliad iechyd a gofal
cymdeithasol.

1C.5

Cynllunio un
gweithgaredd creadigol a
therapiwtig ar gyfer
defnyddwyr gwasanaeth
mewn un lleoliad iechyd
a gofal cymdeithasol.

2A.Ll5 Dethol a chynllunio un
gweithgaredd creadigol a
therapiwtig i unigolyn
neu grŵp a’i roi ar waith
ar gyfer defnyddwyr
gwasanaeth un lleoliad
iechyd a gofal
cymdeithasol. #

2A.T3 Asesu’r broses o ddethol
a chynllunio’r
gweithgaredd creadigol a
therapiwtig, a’i roi ar
waith.

2A.Rh3 Argymell gwelliannau i’r
broses o gynllunio’r
gweithgaredd creadigol
a therapiwtig a’i roi ar
waith.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemategol
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Gallai fod angen yr adnoddau arbennig canlynol ar gyfer yr uned hon:
● deunyddiau celf a chrefft
● offerynnau cerdd neu beiriant chwarae cerddoriaeth
● cynhwysion a chyfarpar coginio
● mynediad i gegin
● offer garddio
● lle addas i gynnal gweithgareddau.
Nid yw’r rhestr hon yn un hollgynhwysol, fodd bynnag, a gellir dethol
gweithgareddau’n unol ag anghenion unigol. Mae’n hanfodol bod y dysgwyr yn
ystyried yr adnoddau sydd ar gael yn y ganolfan/lleoliad wrth gynllunio’u
gweithgaredd.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Wrth gwblhau asesiadau, bydd angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol o hierarchaeth y
meini prawf asesu. Er enghraifft, oddi mewn i nod dysgu, mae meini prawf Lefel 2
Teilyngdod a Rhagoriaeth yn adeiladu’n uniongyrchol ar feini prawf Lefel 2 Llwyddo,
ac yn cwmpasu’r dysgu a ddisgwylir yno. Lle ceir enghreifftiau o gymharu, adolygu,
dadansoddi, trafod neu werthuso enghreifftiau dethol yn fanwl, rhaid i’r rhain
adeiladu ar hyd a lled y ddealltwriaeth oedd yn ofynnol yn ôl y diffiniad o’r testunau
yn yr adran gynnwys.
Oherwydd y gwahaniaethau yn y nodau dysgu, y ffordd orau o gyflawni’r uned hon
yw trwy gyflawni sawl aseiniad bychan, a allai gynnwys gwaith ysgrifenedig a
chyflwyniadau llafar. Yr aseiniad terfynol fydd cynllunio gweithgareddau ymarferol
sy’n addas ar gyfer unigolion neu grwpiau a’u rhoi ar waith.
Dylid recordio tystiolaeth sy’n cael ei chyflwyno ar lafar. Dylid cwblhau cofnodion
arsylwi/datganiadau tystion manwl a’u cadw er mwyn eu dilysu’n fewnol ac yn
allanol. Argymhellir defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu yn ystod y cymhwyster i
ennyn diddordeb y dysgwyr a’u symbylu.

Nod dysgu A
I gyflawni 2A.Ll1, mae’n ofynnol i’r dysgwyr ddisgrifio o leiaf dri gweithgaredd
creadigol a therapiwtig gwahanol a fyddai’n addas i unigolion neu grwpiau mewn dau
leoliad iechyd a gofal cymdeithasol gwahanol. Rhaid rhoi sylw i dri ar gyfer pob un o’r
ddau leoliad. Dylid eu tywys at ystyried gweithgareddau gwahanol, yn hytrach na thri
sy’n debyg iawn, megis rhai sydd i gyd yn weithgareddau celf a chrefft. Er mwyn
gwneud hyn, argymhellir bod y dysgwyr yn dewis dau leoliad iechyd a gofal
cymdeithasol gwahanol iawn, megis ysgol anghenion arbennig ac ysbyty.
I gyflawni 2A.Ll2, disgwylir i’r dysgwyr ddisgrifio manteision y gwahanol
weithgareddau a ddewiswyd ganddynt ar gyfer 2A.Ll1. Dylent ystyried manteision
corfforol, gwybyddol, emosiynol a chymdeithasol cymryd rhan i unigolion neu
grwpiau. Er enghraifft, yn 2A.Ll1 efallai y byddant wedi awgrymu gweithgaredd
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corfforol megis math ar ymarfer corff cardiofasgwlaidd, felly ar gyfer 2A.Ll2, dylent
fedru disgrifio manteision penodol, megis codi lefelau serotonin, gan arwain at
deimlad o lesiant, gwella cydbwysedd a chydsymud, a chryfhau’r cyhyrau.
I gyflawni 2A.T1, mae’n ofynnol i’r dysgwyr asesu addasrwydd gweithgareddau
creadigol a therapiwtig o astudiaeth achos ar gyfer yr unigolyn neu’r grŵp dan sylw.
Mae angen i athrawon roi’r astudiaeth achos i’r dysgwyr, a gallent ddefnyddio
cylchgronau proffesiynol megis Community Care, Learning Disability Practice neu
Children and Young People Now at y diben hwn. Ar ben hynny, gall fod gan
ganolfannau gysylltiadau lleol â chanolfannau gofal preswyl neu gyfleusterau iechyd
neu ofal eraill y gellid eu defnyddio i ysbrydoli astudiaethau achos. Yn achos 2A.Rh1,
rhaid i’r dysgwyr ystyried sut gellid gwella’r gweithgareddau creadigol a therapiwtig a
ddefnyddiwyd yn yr astudiaeth achos er budd i’r unigolion neu’r grŵp sy’n eu derbyn.
Rhaid i’r dysgwyr gyfiawnhau eu hargymhellion ar sail sut bydd y gwelliannau’n helpu
datblygiad corfforol, gwybyddol, emosiynol neu gymdeithasol y rhai sy’n eu derbyn.
Yn achos 1A.1, rhaid i’r dysgwyr nodi o leiaf dri gweithgaredd creadigol a therapiwtig
y gellir eu defnyddio neu sy’n cael eu defnyddio mewn un lleoliad iechyd a gofal
cymdeithasol, ac yna amlinellu manteision y gweithgareddau hyn ar gyfer yr
unigolion neu’r grwpiau arfaethedig ar gyfer 1A.2.

Nod dysgu B
Yn achos 2B.Ll3, bydd disgwyl i’r dysgwyr ddisgrifio rôl gweithwyr proffesiynol wrth
gynllunio gweithgareddau a’u rhoi ar waith mewn un lleoliad iechyd a gofal
cymdeithasol arbennig. Gallent gyflwyno hyn ar ffurf astudiaeth achos gweithiwr
proffesiynol sy’n cynllunio gweithgaredd ac yn ei roi ar waith. Dylid disgrifio’r rôl yn
nhermau cefnogi’r broses o gynllunio gweithgareddau a’u rhoi ar waith, ond hefyd yn
nhermau cefnogi egwyddorion a gwerthoedd rhoi gofal.
I gyflawni 2B.T2, rhaid i’r dysgwyr gymharu a chyferbynnu rôl dau weithiwr
proffesiynol gwahanol wrth gynllunio gweithgareddau creadigol a therapiwtig a’u rhoi
ar waith mewn dau leoliad gwahanol. Gallai’r gymhariaeth fod rhwng cynllunio
gweithgareddau a’u rhoi ar waith ar gyfer unigolion ac ar gyfer grŵp, neu rhwng
lleoliadau plant ac oedolion. Mae angen iddynt gynnwys amrywiaeth addas fel bod y
dysgwyr yn cael cyfle i amlygu’r gwahaniaethau ymarferol.
Yn achos 2B.Rh2, bydd y dysgwyr yn gwerthuso effaith cefnogaeth broffesiynol ar
unigolyn dethol sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a therapiwtig.
Mae’n addas i’r dysgwyr ddefnyddio’r enghreifftiau a ddewiswyd ar gyfer 2B.T2.
Gellid cwblhau 2B.T2 a 2B.Rh2 fel estyniad i’r astudiaeth achos a gwblhawyd ar gyfer
2B.Ll3, ac er mwyn cyflawni 2B.Rh2, gallai’r dysgwyr arsylwi mewn amgylchedd
creadigol a therapiwtig neu gynnal cyfweliad â gweithwyr proffesiynol a chyfranogwyr
i gasglu gwybodaeth i’w defnyddio’n dystiolaeth. Dylid rhoi sylw arbennig i sut mae’r
gweithiwr proffesiynol wedi cael effaith ar ymdeimlad yr unigolyn o gynhwysiad,
cyfranogiad a grymuso, yn ogystal â’r manteision corfforol, gwybyddol, cymdeithasol
ac emosiynol.
Yn achos 1B.3, bydd y dysgwyr yn rhoi amlinelliad cryno o rôl gweithwyr proffesiynol
yn y broses o gynllunio gweithgareddau creadigol a therapiwtig a’u rhoi ar waith
mewn un lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.

Nod dysgu C
I gyflawni 2C.Ll4, bydd y dysgwyr yn rhoi disgrifiad o’r ffactorau sy’n effeithio ar
ddethol a chynllunio gweithgareddau creadigol a therapiwtig a’u rhoi ar waith mewn
un lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.
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Yn achos 2C.Ll5, disgwylir i’r dysgwyr ddethol a chynllunio gweithgaredd creadigol a
therapiwtig, sy’n addas ar gyfer unigolyn neu grŵp, a’i roi ar waith mewn lleoliad
iechyd a gofal cymdeithasol. Gellid rhoi ffurflen neu dabl tebyg i gynllun gwers
iddynt, neu gellid gofyn iddynt lunio’u fformat eu hunain. Dylid annog y dysgwyr i
ystyried pob agwedd ar y cam cynllunio, a sicrhau eu bod yn cynnwys cynifer o
fanylion â phosibl.
Mae hyn yn debygol o gael ei roi ar waith mewn efelychiad ystafell ddosbarth, er os
bydd y dysgwyr ar leoliad gwaith, byddant o bosib yn gallu cynllunio gweithgaredd a’i
roi ar waith mewn ymgynghoriad â’u goruchwyliwr. Mewn lleoliad a efelychir yn y
dosbarth, gellid ffilmio’r gweithgaredd, ond yn y gweithle, byddai angen darparu
tystiolaeth o’r broses o roi’r gweithgaredd ar waith ar ffurf cofnod arsylwi wedi’i
lofnodi, a gallai hefyd gynnwys tystiolaeth wedi’i llofnodi gan dystion. Ochr yn ochr â
phob efelychiad ystafell ddosbarth, dylid darparu cofnod arsylwi wedi’i gwblhau gan
yr athro. Os bydd y dysgwyr am gyflwyno ffotograffau o unrhyw waith, rhaid iddynt
sicrhau eu bod yn dilyn unrhyw reolau ynghylch cymryd ac arddangos ffotograffau o
unigolion neu grwpiau. Rhaid i’r dysgwyr arddangos gwybodaeth ymarferol am y
rheoliadau/ddeddfwriaeth iechyd, diogelwch a diogeledd sy’n berthnasol wrth ddethol
a chynllunio gweithgareddau a’u rhoi ar waith mewn lleoliad iechyd a gofal
cymdeithasol. Cynghorir athrawon nad oes angen cwmpasu pob adran o’r
rheoliadau/ddeddfwriaeth a restrir yng nghynnwys yr uned. Y cyfan sydd ei angen ar
y dysgwyr yw gwybodaeth am sut mae cymhwyso adrannau perthnasol y
ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â’r gweithgareddau a ddewiswyd ganddynt.
Yn achos 2C.T3, disgwylir i’r dysgwyr asesu’r gweithgaredd a roddwyd ar waith
ganddynt. Dylid eu hannog i fyfyrio ar yr hyn a wnaethant, ac i ba raddau roeddent
yn llwyddiannus, ac mae’n rhaid i hyn gynnwys dethol y gweithgaredd, y cam
cynllunio a’r broses o roi ar waith. Dylent hefyd gynnwys asesiad o fwynhad y
cyfranogwyr o’r gweithgaredd, a pha mor llwyddiannus oedd y canlyniadau.
I gyflawni 2C.Rh3, bydd y dysgwyr yn rhoi argymhellion ynghylch sut mae gwella’r
broses o gynllunio’r gweithgaredd a’i roi ar waith. Bydd yr asesiad a ddefnyddiwyd ar
gyfer 2C.T3 yn arbennig o ddefnyddiol; yn arbennig, bydd yr adborth a gesglir gan y
cyfranogwyr yn llywio’r gwelliannau a awgrymir. Dylid annog y dysgwyr i ddilyn y
cylch dysgu ‘cynllunio, gweithredu, adolygu’ i helpu i wella a gwneud argymhellion ar
gyfer gwella.
Yn achos 1C.4, bydd y dysgwyr yn disgrifio tri ffactor sy’n gallu effeithio ar ddethol a
chynllunio gweithgareddau creadigol a therapiwtig a’u rhoi ar waith mewn lleoliadau
iechyd a gofal cymdeithasol. Mae cynnwys yr uned yn nodi enghreifftiau digonol o ran
dewis gweithgaredd, yn ogystal â nodi effaith gorfod cadw at adrannau perthnasol y
rheoliadau iechyd, diogelwch a diogeledd. I gyflawni 1C.5, bydd angen i’r dysgwyr
gynllunio un gweithgaredd creadigol a therapiwtig ar gyfer defnyddwyr un lleoliad
iechyd a gofal cymdeithasol. Gellid rhoi ffurflen neu dabl tebyg i gynllun gwers
iddynt, neu gellid gofyn iddynt lunio’u fformat eu hunain. Nid yw’n ofynnol i’r
dysgwyr ar y lefel hon ddethol eu gweithgaredd eu hunain, felly gallai’r athrawon
ddarparu senario addas i’r dysgwyr ei ddefnyddio’n sail ar gyfer eu cynllun.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.Ll1, 1A.Ll2,
2A.Ll1, 2A.Ll2,
2A.T1, 2A.Ll1

Gweithgareddau
Creadigol a
Therapiwtig a’u
Manteision

Mae grŵp gofalwyr ifanc lleol am sicrhau bod
amrywiaeth digon eang o weithgareddau ar gael ar
gyfer yr unigolion a’r grwpiau y maen nhw’n gofalu
amdanynt yn eich cymuned.

● Adroddiad ysgrifenedig

Maen nhw wedi gofyn i chi roi adroddiad yn disgrifio
detholiad o weithgareddau priodol, a’u manteision o
safbwynt defnyddwyr gwasanaeth.
1B.3, 2B.Ll3,
2B.T2, 2B.Rh2

Rôl Gweithwyr
Proffesiynol

Mae’r grŵp yn fodlon iawn ar y gwaith rydych chi
wedi’i gynhyrchu, ond maen nhw’n pryderu tybed a
yw’r staff yn glir ynghylch eu rolau o ran cefnogi ac yn
annog unigolion, wrth iddynt weithio gyda gwahanol
grwpiau ac unigolion.

● Cyflwyniad
● Sleidiau
● Cofnod arsylwi

● cyflwyniad PowerPoint
● chwarae rôl
● recordiad fideo

Maen nhw wedi gofyn i chi ddod i’w cyfarfod i roi
cyflwyniad ar rôl gweithwyr proffesiynol wrth gynllunio
gweithgareddau creadigol a therapiwtig a’u rhoi ar
waith.
Mae’r grŵp yn ymwneud â nifer o wahanol weithwyr
proffesiynol, sy’n cefnogi ac yn annog unigolion sy’n
cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a
therapiwtig. Rydych yn penderfynu estyn y cyflwyniad i
gymharu a chyferbynnu rolau dau o’r gweithwyr
proffesiynol hyn, a gwerthuso effaith cefnogaeth
broffesiynol ar unigolyn dethol sy’n cymryd rhan mewn
gweithgareddau creadigol a therapiwtig.
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Meini prawf
sy’n cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1C.4, 1C.5,
2C.Ll4, 2C.Ll5,
2C.T3, 2C.Rh3

Cynllunio
Gweithgareddau
mewn Lleoliadau
Iechyd a Gofal
Cymdeithasol a’u
Rhoi ar Waith

Mae’r grŵp wedi gofyn i chi gymryd rhan mewn
astudiaeth beilot sy’n rhoi rhai o’r gweithgareddau
creadigol a therapiwtig ar waith. Maen nhw wedi gofyn
i chi gynllunio un gweithgaredd a chyflwyno’r
cynlluniau iddyn nhw. Bydd angen hefyd i chi sicrhau
eich bod yn eglur ynghylch sut mae deddfwriaeth,
canllawiau a Chodau Ymarfer yn llywodraethu’r hyn y
maent yn ei wneud. Wedyn mae’n rhaid i chi roi eich
gweithgaredd ar waith a’i werthuso.

Adroddiad ysgrifenedig, un neu ddau
gynllun gweithgaredd, datganiad tyst,
tystiolaeth ffotograffig/ar ffilm,
gwerthusiad
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Uned 15: Cynnal Prosiect Ymchwil ym maes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Craidd
Oriau dysgu dan arweiniad: 60
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Sut mae cynnal prosiectau ymchwil ac ymchwiliadau ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol? Beth yw rôl cynllunio wrth gynnal y cyfryw ymchwiliadau? Pam mae
prosiectau’n bwysig i wella dysgu a chyflawniad?
Mae gallu archwilio syniadau, cynllunio gweithgareddau a chyflawni canlyniadau yn
sgiliau pwysig wrth astudio ac mewn bywyd.
Gellir defnyddio ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i ganfod anghenion,
er enghraifft, argaeledd unedau sgrinio symudol mewn ardaloedd gwledig; amlygu
bylchau yn y ddarpariaeth, er enghraifft deintyddion GIG mewn ardaloedd lle nad
oes ond darpariaeth breifat ar gael; cynllunio’r ddarpariaeth, er enghraifft mewn
ardaloedd sydd newydd eu poblogi; hysbysu neu wella polisi neu ymarfer; monitro
cynnydd, er enghraifft triniaeth neu ddulliau gweithio newydd; neu archwilio testunau
sy’n bwysig ar y pryd, er enghraifft cyfraddau beichiogrwydd yn yr arddegau, pyliau o
oryfed ymhlith oedolion ifanc.
Yn yr uned hon, byddwch yn defnyddio’ch gwybodaeth a’ch sgiliau iechyd a gofal
cymdeithasol, ac yn dysgu mwy am eich diddordebau. Byddwch yn dysgu mwy am y
maes yr ydych am arbenigo ynddo, neu’n archwilio testun newydd sydd o ddiddordeb
i chi, ar yr un pryd â datblygu eich sgiliau prosiect.
Byddwch yn archwilio beth sy’n gwneud prosiect iechyd a gofal cymdeithasol
llwyddiannus, gan gymhwyso’r hyn yr ydych wedi’i ddysgu i’ch prosiect eich hun.
Byddwch yn dewis ac yn cynllunio eich prosiect, gan ystyried y nodau a’r amcanion.
Wedyn byddwch yn cynnal y prosiect, gan ddefnyddio eich sgiliau ymchwil, eich
sgiliau rheoli prosiect, a’r hyn yr ydych wedi’i ddysgu o unedau eraill. Wrth gwblhau,
byddwch yn adolygu canlyniadau’r prosiect a’ch perfformiad eich hun.
Trwy gynllunio, cynnal ac adolygu prosiect iechyd a gofal cymdeithasol, byddwch yn
meithrin hyder a sgiliau pwysig y gellir eu defnyddio mewn mannau eraill. Dylai’r
sgiliau hyn eich helpu gyda’ch cynlluniau ar gyfer cyflogaeth ac addysg.
Mae llawer o wahanol fathau o brosiectau i ddewis ohonynt, er enghraifft ymchwiliad
ysgrifenedig ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, neu astudiaeth ar sail ymchwil
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Dylid gosod y prosiect yn y sector iechyd a
gofal cymdeithasol.
Byddwch yn cyflawni’r prosiect eich hun, ond bydd eich athro yn eich cefnogi. Sut
bynnag y byddwch yn gweithio, mae’n rhaid i chi gwmpasu popeth y mae’r uned yn
gofyn i chi ei wneud.
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Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A archwilio dulliau y gellir eu defnyddio i wneud gwaith ymchwil ym maes iechyd
a gofal cymdeithasol
B cynllunio prosiect ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
C cynnal prosiect ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
D myfyrio ar ganlyniadau’r prosiect ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol a’ch
perfformiad eich hun.

118

Diploma – Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol –
Unedau – Argraffiad 1 Cymraeg – Hydref 2014 © Pearson Education Limited 2014

UNED 15: CYNNAL PROSIECT YMCHWIL YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Archwilio dulliau y gellir eu defnyddio i wneud gwaith ymchwil
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
Testun A.1: Dulliau ymchwil cynradd:
● arsylwadau ffurfiol ac anffurfiol (cudd ac amlwg)
● cyfweliadau strwythuredig
● grwpiau ffocws
● holiaduron
● defnydd o gwestiynau agored a chaeedig.
Testun A.2: Dulliau ymchwil eilaidd:
● chwilio yn y llenyddiaeth, e.e. gwerslyfrau, cylchgronau proffesiynol, ystadegau a
gyhoeddwyd
● chwilio ar y rhyngrwyd e.e. cyfnodolion ar-lein, fersiynau ar-lein o gylchgronau
proffesiynol, gwefannau iechyd a gofal.
Nod dysgu B: Cynllunio prosiect ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
Testun B.1 Dewis testun ar gyfer y prosiect
● Dewis testun, e.e. o amrywiaeth o opsiynau prosiect a ddarparwyd gan yr athro.
● Y rhesymau am y dewis, e.e. maes o ddiddordeb yn awr neu yn y dyfodol, mae’n
ategu’r brif raglen ddysgu, yn cefnogi datblygiad, perthnasedd i iechyd a gofal
cymdeithasol.
● Dewis teitl i’r gwaith, e.e. gyda chyfarwyddyd athro, dyfeisio teitl i’r gwaith eich hun.
● Cytuno ar ffocws i’r prosiect gyda’r athro.
● Gosod nodau clir, e.e. targedau CAMPUS (Cyflawnadwy, Amserol, Mesuradwy,
Penodol, Synhwyrol).
● Nodi cwestiwn, problem i’w datrys, tasg neu frîff, e.e. effeithiau smygu neu byliau o
or-yfed ymhlith pobl ifanc, ymgyrchoedd iechyd cyfredol megis annog bwyta’n iach
ac ymarfer corff i wrthweithio gordewdra.
● Pennu nod(au) ac amcan(ion) y prosiect.
● Adolygu priodoldeb nod(au) y prosiect o ran bod yn Benodol, Mesuradwy,
Cyflawnadwy, Synhwyrol, Amserol, Cyffrous, wedi’u Cofnodi (SMARTER).
● Adolygu priodoldeb amcan(ion) y prosiect, gan gynnwys eu perthnasedd i’r sector
iechyd a gofal cymdeithasol, SMARTER, yr adnoddau sydd ar gael, defnyddioldeb
y prosiect.
Testun B.2 Cynllun prosiect ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol
● Nodau ac amcanion y prosiect.
● Cerrig milltir y cytunwyd arnynt gyda’r athro, e.e. cwblhau cynnig, cadw cofnod o
gynnydd, cadw at derfynau amser, gwirio holiaduron cyn eu defnyddio, cyflwyno
holiaduron.
● Cymhlethdod y prosiect, gan gynnwys nifer y camau, nifer y bobl sy’n ymwneud
ag ef.
● Amserlen gyffredinol, e.e. tymor byr, tymor canolig, tymor hir.
● Cytuno ar gynllun gyda’r athro, gwneud addasiadau priodol, newidiadau.
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
● Rhestru trefn prif weithgareddau’r prosiect.
● Dull a dyluniad y prosiect, e.e. holiaduron (defnydd o gwestiynau caeedig ac agored),
cwestiynau strwythuredig a heb eu strwythuro, defnydd o wefannau, cyfnodolion,
cylchgronau proffesiynol, cyfryngau, llyfrau, e-adnoddau, data (graffiau, tablau,
ystadegau).
● Nodi dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r prosiect, gan gynnwys dyddiadau interim ar
gyfer adborth.
● Nodi’r prif adnoddau sydd ar gael ar gyfer y prosiect, h.y. cynradd, eilaidd (e.e. y
rhyngrwyd, cyfnodolion), mynediad at bynciau, argaeledd gwybodaeth am y testun.
● Dylanwadau mewnol, e.e. capasiti o ran llwyth gwaith, dyluniad y prosiect,
cefnogaeth gan athrawon.
● Nodi cyfyngiadau, gan gynnwys adnoddau (pobl a chyfarpar), costau, terfynau
amser, nod(au) y prosiect.
● Dilyn canllawiau moesegol perthnasol, gan gynnwys caniatâd gwybodus, hawl
unigolion i wrthod gwybodaeth, cyfrinachedd.
● Risgiau posibl i’r prosiect, e.e. materion moesegol, mynediad at ddefnyddwyr
gwasanaeth a chyfrinachedd a defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd, peidio â
dychwelyd holiaduron, diffyg adnoddau, terfynau amser amhriodol.
● Ffyrdd o leihau risgiau, e.e. addasu’r prosiect yn unol â’r adnoddau sydd ar gael,
peilota holiaduron gyda nifer bach o bobl, gan gasglu’r holiaduron gorffenedig â llaw.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu C: Cynnal prosiect ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
Testun C.1 Defnyddio sgiliau i gwblhau prosiect ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol
● Rheoli amser, gan gynnwys cadw at y terfyn amser ar gyfer y prosiect.
● Rheoli’r prosiect, gan gynnwys monitro cynnydd, addasu’r cynllun lle bo angen,
datrys problemau, ymholiadau annibynnol.
● Dilyn arferion iechyd a diogelwch perthnasol.
● Sgiliau penodol i iechyd a gofal cymdeithasol, e.e. sgiliau cyfathrebu, hybu
gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol, gan ddangos empathi tuag at ddefnyddwyr
gwasanaeth, asesu risgiau.
● Sgiliau eraill, e.e. sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm, defnydd o dechnoleg, meddwl yn
greadigol, sgiliau rhifol/ystadegol, gan sicrhau bod yr holiaduron a’r dulliau ymchwil
eraill a ddefnyddir yn caffael yr wybodaeth ofynnol.
● Dehongli a chyflwyno canfyddiadau’r prosiect, e.e. cynrychioli a chyflwyno data.
● Gwerthuso’r canfyddiadau, e.e. dod i gasgliadau, cymharu nodau, cyfyngiadau’r
ymchwil, cryfderau a gwendidau’r prosiect ymchwil.
Testun C.2 Cyflwyno’r prosiect ymchwil
● Cyflwyniad cydlynus, strwythuredig i’r prosiect, gan ddilyn y fformat safonol:
o wynebddalen
o tudalen cynnwys
o cyflwyniad, gan gynnwys nod(au) ac amcan(ion)
o dull, gan gynnwys manylion y pwnc
o ymchwilio i wybodaeth neu ddata a gasglwyd gan ddefnyddio dull(iau) priodol
o dehongli’r canlyniadau gan ddefnyddio dull(iau) priodol, e.e. arddangos data mewn
graffiau neu dablau gan ddefnyddio TGCh
o canlyniad(au) y prosiect
o casgliad(au) y prosiect
o cyfeiriadau
o atodiadau (os yw’n berthnasol).

Diploma – Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol –
Unedau – Argraffiad 1 Cymraeg – Hydref 2014 © Pearson Education Limited 2014

121

UNED 15: CYNNAL PROSIECT YMCHWIL YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu D: Myfyrio ar ganlyniadau’r prosiect ymchwil iechyd a gofal
cymdeithasol a’ch perfformiad eich hun
Testun D.1 Adolygu canlyniadau’r prosiect ymchwil iechyd a gofal
cymdeithasol
● Canlyniadau’r prosiect a’r prif ganlyniadau.
● Cryfderau: meysydd y prosiect lle cyflawnwyd y nodau a’r amcanion.
● Meysydd i’w gwella: lle nad yw canlyniadau’r prosiect yn cyflawni’r nodau a’r
amcanion a gynlluniwyd.
● Ffyrdd o wella’r prosiect, e.e. defnyddio sampl mwy, peilota’r holiaduron yn gyntaf,
ymchwilio i argaeledd ffynonellau eilaidd cyn cychwyn ar y prosiect, llinell amser fwy
ymarferol, defnyddio targedau SMARTER
Testun D.2 Adolygu eu perfformiad eu hunain
● Cyflawni nodau ac amcanion y prosiect.
● Cadw at derfynau amser y prosiect.
● Sgiliau a ddysgwyd ac a ddefnyddiwyd.
● Cryfderau a meysydd i’w gwella.
● Ffyrdd o wella perfformiad, e.e. cynllunio, defnydd o sgiliau a thechnegau, ymarfer
pellach, cyflwyniad y prosiect.
● Pwyso a mesur y cryfderau a’r meysydd i’w gwella.
● Dangosyddion lefel y llwyddiant, e.e. adborth, data a gynhyrchwyd.
● Beth maent wedi’i ddysgu o’u prosiect ymchwil.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Archwilio dulliau y gellir eu defnyddio i wneud gwaith ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
1A.1

Nodi’r dulliau ymchwil
cynradd a ddefnyddir ym
maes iechyd a gofal
cymdeithasol. *

2A.Ll1 Disgrifio’r dulliau ymchwil
cynradd a ddefnyddir ym
maes iechyd a gofal
cymdeithasol. *

1A.2

Nodi’r dulliau ymchwil
eilaidd a ddefnyddir ym
maes iechyd a gofal
cymdeithasol. *

2A.Ll2 Disgrifio’r dulliau ymchwil
eilaidd a ddefnyddir ym
maes iechyd a gofal
cymdeithasol. *

2A.T1 Cymharu dau fath o
ymchwil gynradd a
ddefnyddir ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol o ran eu
defnyddioldeb wrth
gasglu data. *

2A.Rh1 Trafod anawsterau
posibl defnyddio un dull
ymchwil cynradd, yng
nghyswllt casglu data ar
gyfer prosiect ymchwil
iechyd a gofal
cymdeithasol. *

Nod dysgu B: Cynllunio prosiect ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
1B.3

1B.4

Nodi’r rhesymau dros
gynnal prosiect iechyd a
gofal cymdeithasol.

2B.Ll3 Disgrifio testun y
prosiect iechyd a gofal
cymdeithasol o ran y
rhesymau am y dewis a’r
nodau a’r amcanion.

Amlinellu prif bwyntiau
cynllun prosiect iechyd a
gofal cymdeithasol, gan
ddiffinio’r gweithgareddau
a’r cerrig milltir
perthnasol. #

2B.Ll4 Creu cynllun prosiect
iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
egluro’r cerrig milltir, y
gweithgareddau, a dull a
dyluniad y prosiect. #
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2B.T2 Esbonio sut bydd
cynllun y prosiect
iechyd a gofal
cymdeithasol yn
caniatáu ar gyfer
cyflawni’r nodau a’r
amcanion a bennwyd.

2B.Rh2 Asesu cynllun y prosiect
iechyd a gofal
cymdeithasol ac
argymell ffyrdd o
leiafu’r risgiau i
gyflawni’r nodau
a’r amcanion.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu C: Cynnal prosiect ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
1C.5

Defnyddio sgiliau ac
adnoddau priodol wrth
ymgymryd â gwaith ar
brosiect iechyd a
gofal cymdeithasol
a ddarparwyd,
gyda chyfarwyddyd. * #

2C.Ll5 Defnyddio sgiliau ac
adnoddau priodol
yn annibynnol i
ymgymryd â’u
prosiect iechyd a
gofal cymdeithasol
eu hunain, a’i gwblhau.
*#

1C.6

Cyflwyno’r prosiect
iechyd a gofal
cymdeithasol, gan ddilyn
fformat safonol, ac
amlinellu’r prif
gasgliadau gyda
chefnogaeth. *

2C.Ll6 Cyflwyno’r prosiect
iechyd a gofal
cymdeithasol, gan ddilyn
fformat safonol, a
disgrifio’r casgliadau. *
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2C.T3 Defnyddio sgiliau rheoli
prosiect priodol ac
adnoddau perthnasol i
gwblhau prosiect iechyd
a gofal cymdeithasol. *
#

2C.Rh3 Defnyddio sgiliau rheoli
prosiect i ddelio gyda
phroblemau posibl wrth
gwblhau’r prosiect
iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
gyfiawnhau’r atebion. *
#
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu D: Myfyrio ar ganlyniadau’r prosiect iechyd a gofal cymdeithasol a’ch perfformiad eich hun
1D.7

1D.8

Nodi meysydd llwyddiant
a meysydd i’w gwella o
ran cyflawni’r
canlyniadau a bennwyd
ar gyfer y prosiect iechyd
a gofal cymdeithasol.

2D.Ll7 Adolygu llwyddiant y
prosiect iechyd a gofal
cymdeithasol yn erbyn
cynllun y prosiect, ei
nodau a’i amcanion.

Nodi cryfderau a
meysydd i’w gwella, o
ran eu perfformiad eu
hunain wrth gynhyrchu’r
prosiect iechyd a gofal
cymdeithasol.

2D.Ll8 Adolygu effeithiolrwydd
eu perfformiad eu hunain
yng nghyswllt yr
amrywiaeth o sgiliau
a ddefnyddiwyd a’r
gwelliant o ran
gwybodaeth yn
ymwneud â’r sector.

2D.T4 Dadansoddi llwyddiant y
prosiect iechyd a gofal
cymdeithasol yng
nghyswllt y canlyniadau
a gynlluniwyd a’u
perfformiad eu hunain.

2D.Rh4 Gwerthuso’r prosiect
iechyd a gofal
cymdeithasol yng
nghyswllt y canlyniadau
a gynlluniwyd, gan
gynnig ffyrdd o wella
canlyniadau’r prosiect
a’u perfformiad eu
hunain.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemategol
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen adnoddau arbennig er mwyn cwblhau’r uned hon.
Mae’r uned hon yn rhoi cyfle i’r dysgwyr gwblhau prosiect ymchwil ym maes iechyd a
gofal cymdeithasol ar unrhyw destun perthnasol cysylltiedig. Felly, bydd yr adnoddau
sy’n ofynnol ar gyfer yr uned hon yn dibynnu ar ddewis a fformat y prosiect ymchwil
iechyd a gofal cymdeithasol a ddewiswyd, y mae’r dysgwyr yn ei gwblhau. Wrth
gynllunio’u prosiectau, mae angen i’r dysgwyr ystyried yr adnoddau sydd ar gael
iddynt.
Gellid cyflwyno’r uned hon tua diwedd y rhaglen. Mae hyn yn galluogi’r dysgwyr i
gyfuno themâu a sgiliau a gafwyd mewn unedau cynharach mewn prosiect terfynol.
Mae’n hanfodol bod y dysgwyr yn derbyn arweiniad digonol gan athrawon yng
nghyswllt cynllunio a chwblhau’r prosiect. Er y dylid annog astudiaethau annibynnol,
mae’n bosibl na fydd gan ddysgwyr ar lefelau 1 a 2 hyder digonol i gwblhau darn o
waith ymchwil heb gefnogaeth.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Argymhellir bod yr athrawon yn creu naill ai un aseiniad cyfannol i asesu’r holl feini
prawf asesu oddi mewn i lefel benodol, neu fel arall, sawl aseiniad llai, i rannu’r
prosiect iechyd a gofal cymdeithasol yn gamau.
Bydd canlyniadau’r prosiect ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yn dibynnu ar y
testun a ddewiswyd, a gallent gynnwys y canlynol:
● effemeraidd  er enghraifft, digwyddiad untro (megis gweithgaredd hybu iechyd
sy’n ceisio hyrwyddo bwyta’n iach mewn ysgol neu goleg); fodd bynnag, byddai
tystiolaeth ar ffurf adroddiad yn dal yn ofynnol
● ysgrifenedig yn bennaf  er enghraifft, adroddiad yn cyflwyno ymchwil ar
astudiaethau achos ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
Gall dysgwyr Lefel 2 ddefnyddio’u prosiect i archwilio maes sydd o ddiddordeb
personol iddynt, trwy gael eu hannog i feddwl am eu syniad eu hunain yn sail ar
gyfer eu prosiect. Cyn i ddysgwyr gychwyn ar eu prosiectau ymchwil, rhaid i’r
athrawon sicrhau bod y testunau a gynigiwyd a’r dyluniadau arfaethedig yn
ddichonadwy, ar y lefel briodol o alw, ac yn ddilys.
Bydd disgwyl i ddysgwyr Lefel 2 allu cynllunio’r prosiect ymchwil, gan ystyried y
risgiau posibl a ffyrdd o’u lleihau. Rhaid i’r dysgwyr fedru cynnal eu hymchwil eu
hunain a chwblhau’r prosiect yn annibynnol. I gyflawni Teilyngdod a Rhagoriaeth,
mae angen i’r dysgwyr ddatblygu persbectif critigol, yn myfyrio ar effaith
cyfyngiadau, y problemau a gafwyd, y camau a gymerwyd mewn ymateb i hynny,
a’r ystod o wybodaeth a datblygu sgiliau a allai fod yn angenrheidiol o ganlyniad i’r
profiad.
Efallai bydd angen i athrawon roi rhestr o destunau iechyd a gofal cymdeithasol
addas i ddysgwyr Lefel 1, er mwyn iddynt ddewis un ohonynt yn sail ar gyfer eu
prosiect.
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Pan ddaw’n fater o gynllunio’r prosiect, bydd dysgwyr Lefel 1 yn paratoi cynllun
sylfaenol, a gellir rhoi profforma ar gyfer cynllun prosiect iddynt i’w lenwi. Ar lefel 1,
dylai’r athrawon roi rhestr o adnoddau addas i’r dysgwyr cyn i’r dysgwyr gwblhau’r
gwaith ymchwil.
Gallai’r dysgwyr gyflwyno eu prosiect iechyd a gofal cymdeithasol i eraill a’i adolygu,
er enghraifft eu cyfoedion. Gall y dysgwyr gynllunio a chwblhau prosiectau mewn
grwpiau bach, ond rhaid iddynt ddarparu tystiolaeth ddigonol i fodloni meini prawf
asesu’r uned fel unigolion.
Rhaid darparu tystiolaeth o arsylwadau ymarferol ar ffurf datganiadau wedi’u llofnodi
gan dystion a/neu gofnodion arsylwi sy’n dangos cyflawniad y dysgwyr yn glir yn
erbyn y meini prawf targed. Gellir ategu hyn â thystiolaeth ychwanegol, er enghraifft,
tystiolaeth ddigidol a ffotograffau wedi’u hanodi, lle bo hynny’n briodol. Rhaid i’r
dysgwyr gynnwys rhestr o’r adnoddau a ddefnyddiwyd yn eu tystiolaeth. Rhaid i’r
dysgwyr ofalu eu bod yn parchu cyfrinachedd gwybodaeth lle bo hynny’n briodol.
Rhaid cefnogi tystiolaeth lafar, er enghraifft cyflwyniadau neu sesiynau holi ac ateb, â
datganiad tyst wedi’i lofnodi, ynghyd â thrawsgrifiad ysgrifenedig yn cofnodi’r hyn a
ddywedwyd.
Mae angen cadw cofnodion arsylwi wedi’u llofnodi gan athrawon a thystiolaeth y
dysgwyr at ddibenion sicrhau ansawdd.
Nod dysgu A
I gyflawni 2A.Ll1, rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio’r dulliau ymchwil cynradd a ddefnyddir
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, a gynhwyswyd yng nghynnwys yr uned, ac
ar gyfer 2A.Ll2, mae’n rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio’r dulliau ymchwil eilaidd.
Ar gyfer 2A.T1, rhaid i’r dysgwyr ddewis dau ddull ymchwil cynradd a ddefnyddir
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol o blith y rhai a ddisgrifiwyd, a’u cymharu o
ran eu defnyddioldeb wrth gasglu data.
Er mwyn cyflawni 2A.Rh1, rhaid i’r dysgwyr estyn eu gwaith ar gyfer 2A.T1 a
gwerthuso’r anawsterau posibl a allai godi, wrth ddefnyddio un o’u dewis ddulliau
ymchwil cynradd ar gyfer prosiect ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
Gellid cyflwyno’r gwaith ar gyfer y nod dysgu hwn ar ffurf llyfryn i hysbysu darpar
ymchwilwyr am y dulliau sydd ar gael.
Ar lefel 1, rhaid i’r dysgwyr nodi’r dulliau ymchwil cynradd ac eilaidd a gynhwyswyd
yng nghynnwys yr uned. Gellid cyflwyno’r gwaith ar lefel 1 ar ffurf poster.
Nod dysgu B
Rhaid i’r dystiolaeth ar gyfer 2B.Ll3 gynnwys disgrifiad llawn o’r prosiect o ran ei
berthnasedd i’r cymhwyster yn gyffredinol, ac yn benodol, i ryw agwedd ar iechyd a
gofal cymdeithasol. Ar ben hynny, dylai rhesymau’r dysgwr dros ddewis y testun fod
yn rhai rhesymegol, a dilyn trefn glir. Rhaid i’r dysgwyr hefyd gynnwys disgrifiad o
nodau ac amcanion y prosiect, a ddylai fod yn eglur, ac wedi’u pennu’n glir ar lefel 2.
Gellid cyflwyno’r dystiolaeth hon ar ffurf adroddiad.
I gyflawni 2B.Ll4, rhaid i’r dysgwyr greu cynllun ar gyfer eu prosiect sy’n egluro’r
gweithgareddau ymchwil sydd i’w cyflawni, y cerrig milltir, y terfynau amser a dull a
dyluniad y prosiect, er enghraifft sut defnyddir yr adnoddau sydd ar gael, a dylid bod
wedi cytuno ar hyn gyda’r athro.
Gallai’r dystiolaeth ar gyfer 2B.T2 fod ar ffurf sylwebaeth ysgrifenedig, wedi’i hatodi
i’r cynllun. Rhaid i’r dysgwyr esbonio sut bydd y cynllun yn galluogi’r dysgwr i
gyflawni’r nodau a’r amcanion, ac ar gyfer 2B.Rh2, rhaid i’r dysgwyr estyn eu
sylwebaeth i asesu’r cynllun, gan roi argymhellion ynghylch sut gellir lleiafu’r
risgiau i lwyddiant, gan gyfeirio at gynnwys yr uned.
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I gyflawni 1B.3, rhaid i’r dysgwyr nodi rhesymau dros gyflawni’r prosiect, gan gyfeirio
at gynnwys perthnasol yr uned, ac ar gyfer 1B.4, rhaid i’r dysgwyr amlinellu prif
bwyntiau’r prosiect iechyd a gofal cymdeithasol, gyda gweithgareddau a cherrig
milltir perthnasol. Gellid cyfuno’r gwaith ar gyfer y ddau faen prawf asesu hyn a’i
gyflwyno ar ffurf taflen.
Nod dysgu C
Ar gyfer 2C.Ll5, mae’n ofynnol i’r dysgwyr gyflawni prosiect iechyd a gofal
cymdeithasol perthnasol a priodol yn annibynnol, gan ddefnyddio amrywiaeth o
sgiliau ac adnoddau. Awgrymir (er nad yw’n rhan o’r asesiad terfynol) y dylid annog
y dysgwyr i gadw log o’u gweithgareddau, sy’n cyfateb yn agos i gynllun eu prosiect.
Gall yr athro ddefnyddio hwn yn gyfrwng ar gyfer asesiad ffurfiannol. Rhagwelir y
bydd y prosiectau ysgrifenedig yn cynnwys amrywiaeth o fformatau, er enghraifft
testun ysgrifenedig, graffiau a thablau, i arddangos sgiliau’r dysgwyr.
I gyflawni 2C.T3, rhaid i’r dysgwyr ddangos o fewn y prosiect eu bod wedi
defnyddio’u sgiliau i reoli adnoddau a chwblhau prosiect iechyd a gofal cymdeithasol.
I gyflawni maen prawf Teilyngdod, rhaid i’r dysgwyr arddangos ystod eang o sgiliau,
dangos eu bod wedi cadw at derfynau amser, neu eu haddasu’n fedrus, a chyflwyno
eu prosiect yn gyflawn ac yn brydlon.
I gyflawni 2C.Rh3, rhaid i’r dysgwyr ddangos eu bod wedi defnyddio’u sgiliau rheoli
prosiect i ddelio gyda phroblemau posibl, a chofnodi sut rhoddwyd sylw i’r rhain
er mwyn cyflwyno prosiect gorffenedig yn brydlon.
Ar gyfer 2C.Ll6, bydd y dysgwyr yn cyflwyno’u prosiect iechyd a gofal cymdeithasol
gan ddilyn y fformat safonol a gyflwynwyd o dan Destun C.2, gan ddisgrifio’r
canlyniadau, y prif dueddiadau a’r casgliadau.
I gyflawni 1C.5, rhaid i’r dysgwyr gynhyrchu prosiect gan ddefnyddio sgiliau ac
adnoddau priodol, er mai prosiect sylfaenol fydd hwnnw. Dylid annog y dysgwyr i
gadw log ar gyfer y prosiect (er nad yw’n rhan o’r asesiad ffurfiol), er mwyn
arddangos cynnydd, ac fel canllaw. Ar gyfer 1C.6, bydd y dysgwyr yn cyflwyno’r
prosiect gan ddilyn y fformat safonol; fodd bynnag, bydd yr wybodaeth a gofnodant
yn eu galluogi i roi amlinelliad o brif gasgliadau’r prosiect yn unig.
Nod dysgu D
Rhaid cyflawni 2D.Ll7 a 2D.Ll8 ar ôl cwblhau’r prosiect iechyd a gofal cymdeithasol.
Rhaid i’r dysgwyr gynhyrchu adroddiad arall sy’n adolygu llwyddiant y prosiect o
ran cyflawni cynllun y prosiect, y nodau a’r amcanion a bennwyd (2C.Ll5), a hefyd
adolygiad o’u heffeithiolrwydd eu hunain, yng nghyswllt yr amrywiaeth o sgiliau y
maent wedi’u defnyddio i gynhyrchu’r prosiect (2D.Ll7).
I gyflawni’r meini prawf asesu uwch, rhaid i’r dysgwyr estyn eu hadolygiad i
ddadansoddi llwyddiant eu prosiect yn erbyn y nodau a’r amcanion a gynlluniwyd, a
hefyd eu perfformiad eu hunain (2D.T4), a gwerthuso’r prosiect, gan gynnig ffyrdd o
wella canlyniadau’r prosiect a’u perfformiad eu hunain (2D.Rh4). Rhaid i’r cynigion
fod yn rhesymegol, yn ymarferol ac yn gyflawnadwy.
I gyflawni 1D.7 a 1D.8, gallai tystiolaeth y dysgwyr fod ar ffurf poster neu daflen,
sy’n nodi’r meysydd llwyddiant a’r meysydd i’w gwella yng nghyswllt y prosiect
terfynol (1D.7), a’r cryfderau a’r meysydd gwan yng nghyswllt eu perfformiad eu
hunain (1D.8).
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A1. 1A.2, 2A.Ll1,
2A.Ll2, 2A.T1,
2A.Rh1

Dulliau Ymchwil

Paratoi llyfryn ar gyfer ymchwilwyr newydd, ar
y gwahanol fathau o ddulliau ymchwil cynradd
ac eilaidd, y gellir eu defnyddio i gasglu
gwybodaeth.

Llyfryn.

1B.3, 1B.4, 2B.Ll3,
2B.Ll4, 2B.T2,
2B.Rh2

Cynllun fy
Mhrosiect Iechyd a
Gofal Cymdeithasol

Dewis a chynllunio prosiect iechyd a gofal
cymdeithasol. Cynnwys sylwebaeth yn
esbonio’r testun o ran perthnasedd, rhesymeg,
nodau ac amcanion, gan ddisgrifio pam y
daethoch i’r penderfyniadau a wnaethoch.

Cynllun ysgrifenedig, gan gynnwys llinell
amser a siart o’r broses ar ei hyd.

1C.5, 1C.6, 2C.Ll5,
2C.Ll6, 2C.T3,
2C.Rh3

Fy Mhrosiect
Ymchwil Iechyd a
Gofal Cymdeithasol

Ymchwilio a chyflawni prosiect iechyd a gofal
cymdeithasol, gan ddefnyddio sgiliau ac
adnoddau priodol.

Gwaith prosiect, e.e. rhaglenni ymarfer
corff, casglu data, perfformiad,
datganiadau tystion wedi’u llofnodi
a/neu gofnodion arsylwi.

Cyflwyno’r prosiect gan ddefnyddio’r fformat
safonol.
1D.7, 1D.8, 2D.Ll7,
2D.Ll8, 2D.T4,
2D.Rh4

Fy Adolygiad o
Brosiect Iechyd a
Gofal Cymdeithasol

Adolygu canlyniadau’r prosiect yn erbyn y
nodau gwreiddiol ac adolygu eich perfformiad
eich hun mewn perthynas â’r sgiliau a
ddefnyddiwyd a faint o gynnydd a fu yn
eich gwybodaeth am y sector.
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Tystiolaeth ategol, e.e. ffotograffau wedi’u
hanodi, tystiolaeth ddigidol o berfformiad.
Cyflwyniad gweledol.
Trafodaeth gyda’r athro.
Cofnodion arsylwi.
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Uned 16: Profiad Galwedigaethol ym maes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 60
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Gallai gyrfa yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol olygu dewis o blith detholiad
aruthrol o swyddi. Mae nifer fawr o rolau a chyfrifoldebau amrywiol yn y sectorau
iechyd a gofal cymdeithasol. Os ydych wedi ystyried gyrfa yn y sector hwn, bydd yr
uned hon yn eich helpu i edrych yn fanylach ar y maes.
Yn yr uned hon bydd angen i chi gwblhau lleoliad am isafswm o 60 awr mewn lleoliad
iechyd neu ofal cymdeithasol.
Byddwch yn dysgu am strwythur sylfaenol y sector iechyd a gofal cymdeithasol
ac yn archwilio’r gwahanol fathau o wasanaethau a darpariaethau yn y sector, gan
gynnwys gwahanol fathau o ddarpariaeth statudol, preifat a gwirfoddol, a’u gwahanol
nodweddion. Byddwch hefyd yn dysgu am y gwahanol rolau swyddi sydd ar gael yn y
sector a’u gofynion, megis hyfforddiant neu gymwysterau.
Mae angen i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol ddatblygu nifer o sgiliau er
mwyn gweithio’n effeithiol yn y sector. Byddwch yn dysgu am y sgiliau hyn a’u
pwysigrwydd, ac yn cael cyfle i weld sut rhoddir y rhain ar waith yn eich lleoliad
gwaith. Byddwch hefyd yn ymchwilio i bwysigrwydd cynnal safonau proffesiynol a
phwrpas a manteision y lleoliad i ddefnyddwyr gwasanaeth. Ar eich lleoliad gwaith,
cewch brofiad uniongyrchol o weithio yn y sector.
Agwedd bwysig ar weithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yw’r gallu i adfyfyrio.
Yn yr uned hon, byddwch yn myfyrio ar eich perfformiad yn ystod eich lleoliad gwaith
ac yn gwneud argymhellion ar gyfer gwella yn y dyfodol.
Gall fod angen i’r dysgwyr fod yn destun gwiriadau datgelu cofnodion troseddol
perthnasol cyn iddynt allu cyflawni lleoliad gwaith ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol.
Gall y dysgwyr astudio naill ai Uned 16: Profiad Galwedigaethol ym maes Iechyd a
Gofal Cymdeithasol, neu Uned 17: Gwirfoddoli Cymunedol ym maes Iechyd a Gofal
Cymdeithasol, ni allant ddewis y ddwy uned.
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UNED 16: PROFIAD GALWEDIGAETHOL YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A datblygu dealltwriaeth o’r sgiliau a’r safonau proffesiynol sy’n ofynnol gan
weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
B ymchwilio i ddarpariaeth gwasanaethau a rolau swyddi yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol
C deall y broses o gyflwyno cais am gyfnod o brofiad gwaith ym maes iechyd neu
ofal cymdeithasol
D ymgymryd â lleoliad gwaith yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, a myfyrio ar
eich perfformiad.
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UNED 16: PROFIAD GALWEDIGAETHOL YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Datblygu dealltwriaeth o’r sgiliau a’r safonau proffesiynol sy’n
ofynnol gan weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
Testun A.1: Sgiliau sy’n ofynnol wrth weithio yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol
● Gwaith tîm, cofnodi ac adrodd ar wybodaeth yn gywir, dilyn cyfarwyddiadau, rheoli
amser, cynnal urddas, grymuso, hybu annibyniaeth, parchu amrywiaeth, diwylliant
a chredoau, cynnal cyfrinachedd, empathi, natur ofalgar.
● Meithrin perthynas broffesiynol gyda defnyddwyr gwasanaeth o bob oed a gallu.
● Deall terfynau a ffiniau’r berthynas broffesiynol, peidio â rhannu gwybodaeth
bersonol, peidio â derbyn rhoddion a gwobrau am wasanaeth, dangos parch at yr
unigolyn, peidio â dyrannu mwy o amser i un unigolyn nag un arall, peidio â thrafod
unigolion eraill, gan gynnwys aelodau o staff, gyda defnyddwyr gwasanaeth.
● Darparu gofal/triniaeth gyfartal i holl ddefnyddwyr y gwasanaeth, e.e. peidio â thrin
unigolion na grwpiau yn llai ffafriol nag eraill, darparu gofal a chefnogaeth sy’n
diwallu anghenion unigolion.
● Cyfathrebu â chydweithwyr a defnyddwyr gwasanaeth: sgiliau geiriol a di-eiriau,
sgwrsio, gwrando gweithredol, ffurfiau amgen, e.e. Iaith Arwyddion Prydain,
Makaton, cardiau lluniau, Lightwriters, meddalwedd gynorthwyol.
● Arsylwi defnyddwyr gwasanaeth: i arsylwi ymddygiad, i ganfod gwelliant neu
ddirywiad yn eu gallu neu eu statws iechyd.
● Cynllunio gweithgareddau: e.e. yn ôl gallu, darparu adnoddau, cynllunio ac
arddangos gwaith.
Testun A.2 Safonau proffesiynol
● Eich ymddygiad eich hun: ymarweddiad proffesiynol, cadw amser, hylendid personol,
côd o ran gwisg, agwedd gadarnhaol, gwerthoedd, cyfrinachedd.
● Cyfrifoldebau: perthnasoedd proffesiynol, nodi a diwallu anghenion unigol
defnyddwyr gwasanaeth, rheoli gwasanaeth, cynnal diogelwch defnyddwyr
gwasanaeth, gweithgareddau diogelu.
● Pwysigrwydd cynnal sgiliau a safonau proffesiynol: er mwyn sicrhau bod unigolion
yn derbyn gofal neu driniaeth o’r ansawdd gorau.
● Canlyniadau posibl peidio â chynnal sgiliau a safonau, e.e. niwed neu ansawdd
gwaelach yn y gwasanaeth i’r unigolyn, colli cofrestriad gyda chyrff proffesiynol,
colli cyflogaeth, gweithredu sifil a chyfreithiol gan sefydliadau ac unigolion.
● Glynu at y gofynion cyfreithiol perthnasol, e.e. cofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau
Iechyd a Gofal, meddu ar dystysgrif ddogfennol glir ar ffurf Datgeliad Cofnodion
Troseddol manwl.
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UNED 16: PROFIAD GALWEDIGAETHOL YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Ymchwilio i ddarpariaeth gwasanaethau a rolau swyddi yn y
sector iechyd a gofal cymdeithasol
Testun B.1 Y gwahanol fathau o ddarpariaeth sy’n ymwneud â iechyd a
gofal cymdeithasol, a’u nodweddion
● Gwahanol fathau o ddarpariaeth:
o darpariaeth statudol
o darpariaeth breifat
o darpariaeth wirfoddol.
● Gwahanol wasanaethau a ddarperir ym maes iechyd a gofal cymdeithasol:
e.e. gwasanaethau meddyg teulu, bydwreigiaeth, llawfeddygaeth, meddygaeth
gyffredinol, nyrsio, ysbytai preifat, deintyddion, clinigau ffisiotherapi, canolfannau
iechyd, Alcoholics Anonymous, Macmillan Cancer Support, British Heart Foundation,
SANE, y Gwasanaeth Gwaed Cenedlaethol, yr Ambiwlans Aer, gofal dydd, gofal
preswyl i bobl hŷn, gofal preswyl i bobl ifanc ag anghenion cymhleth, llochesi nos,
gofal cartref, cyfadeiladau lle ceir cymorth warden, tai gwarchod, canolfannau
hyfforddi, canolfannau cyngor.
● Nodweddion gwahanol fathau o ddarpariaeth: e.e. strwythurau, cymhellion
sefydliadol, dilyniant a chysondeb gwasanaeth, ariannu.
Testun B.2 Rolau swyddi mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol
● Er enghraifft, nyrsys (iechyd meddwl, oedolion, plant, anabledd dysgu), bydwragedd,
meddygon (ymarferwyr cyffredinol, ymgynghorwyr), ffisiotherapyddion, therapyddion
galwedigaethol, seicolegwyr clinigol, deietegwyr, cwnselwyr, cynorthwywyr gofal
iechyd, gweithwyr cymdeithasol, cynorthwywyr gwaith cymdeithasol, gweithwyr
cymorth gofal cymdeithasol, swyddogion tai, gweithwyr allweddol, gweithwyr
cymorth i deuluoedd, swyddogion gofal dydd, gweithwyr datblygu cymunedol,
cydlynwyr gweithgareddau, gweithwyr ieuenctid.
● Gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol: yr hyfforddiant a’r cymwysterau sy’n
ofynnol, y rheidrwydd i gofrestru, graddfeydd cyflog.
● Diben a manteision, gan gynnwys y gofal/gweithgareddau a roddir, diogelu, ansawdd
bywyd, mynediad i driniaethau a gwasanaethau, rhwydweithiau cymdeithasol a
chymorth, cefnogaeth emosiynol, cymorth gyda gweithgareddau bywyd beunyddiol,
mwy o ymdeimlad o fod yn annibynnol.
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UNED 16: PROFIAD GALWEDIGAETHOL YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu C: Deall y broses o gyflwyno cais am gyfnod o brofiad gwaith
ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol
Testun C.1 Dulliau o gyfleu gwybodaeth bersonol
● gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer gwneud cais
● cwblhau ffurflenni cais
● llythyrau cais
● llythyrau derbyn/gwrthod
● cynnwys a fformat priodol
● CV priodol
● defnydd o TGCh.
Testun C.2 Paratoi ar gyfer cyfweliadau
● sgiliau ffôn
● canfod a gwneud trefniadau trafnidiaeth
● deall codau gwisg derbyniol
● golwg gyffredinol briodol, e.e. gwallt, esgidiau, lefel dderbyniol o golur, gemwaith
● gwybodaeth am weithdrefnau cyfweld
● coladu dogfennau perthnasol e.e. copi o’r CV, dogfennau Datgelu Cofnodion
Troseddol, cymwysterau perthnasol
● pwysigrwydd bod yn barod, gan gynnwys cynyddu hyder, cyflwyno gwedd
gadarnhaol i’r sawl sy’n cyfweld, mwy o reolaeth ar yr hunan.
Testun C.3 Sgiliau cyfweliad
● sgiliau cyfathrebu geiriol a di-eiriau
● gwrando gofalus
● ateb cwestiynau
● gofyn cwestiynau perthnasol
● cyfleu diddordeb
● sgiliau personol a chymdeithasol
● prydlondeb.
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UNED 16: PROFIAD GALWEDIGAETHOL YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu D: Ymgymryd â lleoliad gwaith yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol, a myfyrio ar eich perfformiad
Testun D.1 Sgiliau i’w defnyddio ar gyfer ymdrin â thasg gysylltiedig â
gwaith, gan gynnwys:
● cyfathrebu ag eraill, e.e. rheolwr llinell, cydweithwyr, defnyddwyr gwasanaeth
● gweithio gydag eraill, gan gynnwys cydweithwyr a pherthnasau defnyddwyr
gwasanaeth, a dangos empathi
● cwblhau tasgau oddi mewn i derfynau amser cytunedig
● cwblhau tasgau a gychwynnwyd gan eraill, yn ôl y galw
● dilyn cyfarwyddiadau
● dilyn arferion iechyd a diogelwch
● cynnal cyfrinachedd, gan lynu at y Ddeddf Diogelu Data
● gofyn am help ac arweiniad pan fo angen
● disgwyliadau’r lleoliad: cyfranogiad gweithredol, dilyn polisïau a gweithdrefnau’r
lleoliad, gan gynnwys absenoldeb, oriau gwaith cytunedig, prydlondeb, terfynau’r rôl
● ymddygiad, e.e. peidio â defnyddio ffonau symudol, dangos parch at ddefnyddwyr
gwasanaeth, staff, ymwelwyr â’r lleoliad.
Testun D.2 Arfer adfyfyriol a gwerthuso
● Arfer adfyfyriol: deall sut mae myfyrio ar eich gwaith eich hun a’i bwysigrwydd ar
gyfer dysgu yn y dyfodol, gosod nodau a gweithio tuag atynt, nodi cryfderau,
cyflawniadau a meysydd i’w gwella.
● Ffyrdd o fyfyrio ar arfer: rhestrau gwirio, adroddiadau goruchwyliwr, cyfweliadau
un i un gyda goruchwyliwr y lleoliad, adborth gan athro a chymheiriaid, adalw
gweithredoedd yn ddyddiol, defnyddio dyddiadur i gofnodi’ch perfformiad eich hun.
● Ar beth dylech chi fyfyrio: gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth, cyfranogiad gyda
staff y lleoliad, datrys problemau, adalw gweithredoedd a ddigwyddodd yn ystod y
dydd.
● Gwerthuso ymarfer: Beth sydd wedi cael ei ddysgu? Beth oedd y cryfderau? Beth
oedd yr heriau? Beth allai gael ei wella? Sut bydd yr hyn a ddysgwyd yn effeithio ar
gamau gweithredu yn y dyfodol?
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UNED 16: PROFIAD GALWEDIGAETHOL YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Datblygu dealltwriaeth o’r sgiliau a’r safonau proffesiynol sy’n ofynnol gan weithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol
1A.1

Nodi’r sgiliau a’r safonau
proffesiynol sy’n ofynnol
i weithio yn y sector
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2A.Ll1 Disgrifio’r sgiliau a’r
safonau proffesiynol sy’n
ofynnol i weithio yn y
sector iechyd a gofal
cymdeithasol.
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2A.T1 Esbonio sut mae’r sgiliau
a’r safonau proffesiynol
sy’n ofynnol yn y
sector iechyd a gofal
cymdeithasol yn golygu
bod modd gweithio’n
llwyddiannus gyda
defnyddwyr gwasanaeth,
gan gyfeirio at leoliad a
ddewiswyd.

2A.Rh1 Asesu pwysigrwydd y
sgiliau a’r safonau
proffesiynol sy’n ofynnol
i weithio yn y sector
iechyd a gofal
cymdeithasol.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu B: Ymchwilio i ddarpariaeth gwasanaethau a rolau swyddi yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol
1B.2

Rhoi tair enghraifft o bob
un o’r gwahanol fathau
o ddarpariaeth a
gwasanaethau ym maes
iechyd neu ofal
cymdeithasol.

2B.Ll2 Disgrifio’r gwahanol
fathau o ddarpariaeth
ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol.

2B.T2 Esbonio gwahanol
nodweddion gwahanol
fathau o ddarpariaeth
iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
ddefnyddio enghreifftiau
dethol.

2B.Rh2 Asesu gwahanol
nodweddion gwahanol
fathau o ddarpariaeth
iechyd a gofal
cymdeithasol.

1B.3

Nodi tair rôl wahanol
sydd gan weithwyr
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2B.Ll3 Disgrifio tair rôl wahanol
sydd gan weithwyr
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2B.T3 Cymharu a chyferbynnu
nodweddion tair o rolau
swyddi a ddewiswyd yn y
sector iechyd a gofal
cymdeithasol.

2B.Rh3 Asesu eich addasrwydd
eich hun ar gyfer tair
o rolau swyddi a
ddewiswyd yn y sector
iechyd a gofal
cymdeithasol.

1B.4

Amlinellu pwrpas
darpariaeth mewn
lleoliad iechyd a gofal
cymdeithasol a
ddewiswyd.

2B.Ll4 Disgrifio pwrpas
darpariaeth a manteision
lleoliad iechyd a gofal
cymdeithasol a
ddewiswyd i
ddefnyddwyr
gwasanaeth.
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UNED 16: PROFIAD GALWEDIGAETHOL YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu C: Deall y broses o gyflwyno cais am gyfnod o brofiad gwaith ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol
1C.5

Nodi gwahanol ffyrdd o
gyfleu gwybodaeth
bersonol.

2C.Ll5 Disgrifio gwahanol
ffyrdd o gyfleu
gwybodaeth bersonol.

1C.6

Nodi’r wybodaeth a’r
sgiliau sy’n ofynnol i
baratoi ar gyfer
cyfweliad ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2C.Ll6 Disgrifio’r wybodaeth a’r
sgiliau sy’n ofynnol i
baratoi ar gyfer
cyfweliad ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2C.T4 Trafod pwysigrwydd cael
eich paratoi ar gyfer
cyfweliad ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol.

1C.7

Arddangos o leiaf dair
o sgiliau cyfweliad ar
gyfer iechyd a gofal
cymdeithasol. #

2C.Ll7 Arddangos sgiliau
cyfweliad effeithiol ar
gyfer iechyd a gofal
cymdeithasol. #

2C.T5 Asesu eich perfformiad
eich hun mewn cyfweliad
ar gyfer iechyd a gofal
cymdeithasol.
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2C.Rh4 Gwerthuso eich
perfformiad eich hun
mewn cyfweliad ar
gyfer iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
wneud argymhellion
wedi’u cyfiawnhau ar
gyfer gwelliant.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu D: Ymgymryd â lleoliad gwaith yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, a myfyrio ar eich perfformiad
1D.8

Arddangos sgiliau
cysylltiedig â gwaith i
ymdrin â thasg gwaith
yn y sector iechyd a
gofal cymdeithasol.
#

2C.Ll8 Arddangos sgiliau
cysylltiedig â gwaith i
ymdrin â thasgau
cysylltiedig â gwaith yn
y sector iechyd a gofal
cymdeithasol.
#

1D.9

Nodi’r sgiliau a ddysgwyd
a’r ddealltwriaeth a
gafwyd yn ystod y
lleoliad gwaith.

2D.Ll9 Disgrifio’r sgiliau a
ddysgwyd a’r
ddealltwriaeth a gafwyd
yn ystod y lleoliad
gwaith.

2D.T6 Trafod eich perfformiad
eich hun yn ystod y
lleoliad gwaith, gan
ddisgrifio cryfderau a
meysydd i’w gwella, a
rhoi argymhellion ar
gyfer gwelliant.

2D.Rh5 Dadansoddi eich
cryfderau eich hun a
meysydd i’w gwella yn
ystod y lleoliad gwaith,
gan gyfiawnhau’r
argymhellion ar gyfer
datblygu yn y dyfodol.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemateg
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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UNED 16: PROFIAD GALWEDIGAETHOL YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Arweiniad i athrawon
Rhagofyniad
Gall fod angen i’r dysgwyr fod yn destun gwiriadau datgelu cofnodion troseddol
perthnasol cyn iddynt allu cyflawni lleoliad gwaith ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol.

Adnoddau
Er mwyn cyflawni’r uned hon, mae’n rhaid i’r dysgwyr gael cyfle i ymgymryd â
lleoliad gwaith yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Rhaid i’r dysgwyr gael eu
gosod mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol priodol am isafswm o 60 awr.
Gallai’r lleoliad ddigwydd ar ffurf un bloc o amser, neu am un diwrnod yr wythnos,
neu gyfuniad o’r ddau. Gallai gwmpasu mwy nag un lleoliad, neu gallai’r dysgwyr
ddewis pa leoliad i’w ddefnyddio ar gyfer y gydran sy’n cael ei hasesu.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Wrth gwblhau asesiadau, bydd angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol o hierarchaeth
y meini prawf asesu. Er enghraifft, oddi mewn i nod dysgu, mae meini prawf Lefel 2
Teilyngdod a Rhagoriaeth yn adeiladu’n uniongyrchol ar feini prawf Lefel 2 Llwyddo,
ac yn cwmpasu’r dysgu a ddisgwylir yno. Lle ceir enghreifftiau o gymharu, adolygu,
dadansoddi, trafod neu werthuso enghreifftiau dethol yn fanwl, rhaid i’r rhain
adeiladu ar hyd a lled y ddealltwriaeth oedd yn ofynnol yn ôl y diffiniad o’r testunau
yn yr adran gynnwys.
Er y gellid cyflawni’r uned hon trwy un aseiniad cyfannol a luniwyd i asesu’r holl
feini prawf, byddai fwy na thebyg yn fwy priodol defnyddio dau neu dri aseiniad llai.
Er enghraifft, gallai’r dysgwyr gwblhau’r gofynion ar gyfer nodau dysgu A, B ac C
gyda’i gilydd er mwyn paratoi ar gyfer y lleoliad gwaith.
Dylid cofnodi tystiolaeth o waith ymarferol trwy ddefnyddio datganiadau tystion,
cofnodion arsylwi a recordiadau fideo/sain wedi’u hanodi nad ydynt yn nodi
unigolion a grwpiau bregus o unrhyw oed. Dylid sicrhau caniatâd wedi’i lofnodi
gan leoliadau ac unigolion cyn cynnal cyfweliadau ac ati, a chadw’r dystiolaeth ym
mhortffolio’r dysgwr. Dylid casglu tystiolaeth ar hyd y lleoliad, a dylai gael ei dilysu
gan yr athro neu rywun mewn awdurdod o’r sefydliad. Canolfannau sy’n gyfrifol
yn y pen draw am wirio tystiolaeth, a dylent fod yn hyderus bod y rhai sy’n llofnodi
datganiadau tystion a chofnodion arsylwi mewn lleoliad gwaith iechyd a gofal
cymdeithasol yn ddigon galluog i wneud hynny. Dylai cofnodion arsylwi ddangos
yn glir gyflawniad y dysgwr yn erbyn y meini prawf targed. Dylai’r ganolfan gadw
datganiadau a lofnodwyd gan dystion a thystiolaeth ategol gan ddysgwyr at
ddibenion sicrhau ansawdd.
Gellid cyflwyno tystiolaeth arall ar ffurf llyfr log, gan gynnwys ymchwil gychwynnol i
rolau swyddi iechyd a gofal cymdeithasol; dogfennaeth y cais; nodiadau dyddiadur
o’r lleoliad gwaith; ac, yn olaf, myfyrio ar y profiad.
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Nod dysgu A
Yn 2A.Ll1, mae angen i’r dysgwyr ystyried y gwahanol sgiliau a ddylai fod gan
weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol, neu y dylent fod yn eu datblygu yn y
gweithle, yn ogystal â’r safonau proffesiynol mae’n rhaid iddynt eu cynnal. I
gyflawni 2A.T1, dylent esbonio sut defnyddir y sgiliau a’r safonau proffesiynol
hyn i sicrhau eu bod yn gweithio’n llwyddiannus gyda defnyddwyr gwasanaeth yn y
sector a ddewiswyd. Yn achos 2A.Rh1, rhaid i’r dysgwyr roi asesiad o bwysigrwydd
y sgiliau a’r safonau proffesiynol sy’n ofynnol yn y sector a ddewiswyd.
I gyflawni 1A.1, rhaid i’r dysgwyr nodi’r sgiliau a’r safonau proffesiynol sy’n ofynnol
i weithio yn y sector iechyd neu ofal cymdeithasol.
Os cyfunir yr asesiad ar gyfer nod dysgu A â’r tasgau ar gyfer nod dysgu B mewn
aseiniad, dylai’r dysgwyr fedru defnyddio arsylwadau o’u lleoliad gwaith i
ychwanegu at eu hymatebion.
Nod dysgu B
I gyflawni 2B.Ll2, disgwylir i’r dysgwyr esbonio beth yw ystyr darpariaeth statudol,
preifat a gwirfoddol, ac yna disgrifio rhai o’r gwahanol fathau o wasanaethau sydd
ar gael. Rhaid i’r dysgwyr sicrhau bod y gwahanol fathau o wasanaethau a
gwmpasir yn cynnwys un o faes iechyd ac un o faes gofal cymdeithasol. Gellid
cwblhau hyn ar ffurf tabl, ac mae’n galw am ddisgrifiad sylfaenol, yn hytrach
nag adroddiad manwl. I gyflawni 2B.T2, rhaid i’r dysgwyr edrych ar enghraifft o
ddarpariaeth statudol, preifat a gwirfoddol yn y sector a ddewiswyd ganddynt, ac
esbonio nodweddion pob un ohonynt gan gyfeirio at eu detholiad o enghreifftiau.
I gyflawni 2B.Rh2, rhaid i atebion y dysgwyr gael eu hestyn i asesu gwahanol
nodweddion tri math gwahanol o sefydliad yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.
I gyflawni 1B.2, rhaid i’r dysgwyr fedru rhoi tair enghraifft o bob un o’r gwahanol
fathau o ddarpariaeth ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol.
I gyflawni 2B.Ll3, bydd angen i’r dysgwyr ddisgrifio tair rôl wahanol, gan gynnwys o
leiaf un o faes iechyd ac un o faes gofal cymdeithasol. I gyflawni 2B.T3, disgwylir i’r
dysgwyr gymharu a chyferbynnu dyletswyddau, hyfforddiant, cymwysterau a rolau
tri gweithiwr gwahanol yn y sector, gan sicrhau bod y sectorau iechyd a gofal
cymdeithasol yn derbyn sylw. Dylid cynnwys disgrifiad o’r tasgau dyddiol y gellid eu
cyflawni. Gellid rhoi sylw hefyd i’r ystod cyflogau ar gyfer pob rôl. Mae’n bwysig bod
y dysgwyr yn cael eu cynghori i ddewis y tair rôl wahanol ar gyfer swyddi’n ofalus,
fel bod modd cwblhau 2B.Rh3 yn llwyddiannus, a bod o leiaf un enghraifft yn dod
o’r sector iechyd ac un o’r sector gofal cymdeithasol. Yn achos y maen prawf hwn,
bydd y dysgwyr yn asesu eu haddasrwydd eu hunain ar gyfer y rolau swyddi a
ddewiswyd.
I gyflawni 1.B3, rhaid i’r dysgwyr nodi gwahanol rolau yn y sector a ddewiswyd.
I gyflawni 2B.Ll4, disgwylir i’r dysgwyr fedru disgrifio pwrpas y lleoliad a gafwyd.
Bydd hyn yn canolbwyntio ar y gofal y mae defnyddwyr gwasanaeth yn ei dderbyn
gan y lleoliad, a manteision hynny iddynt. Gall y manteision fod yn rhai corfforol,
deallusol, emosiynol neu gymdeithasol.
Yn achos 1B.4, bydd disgwyl i’r dysgwyr ddisgrifio’r gofal a roddir gan y lleoliad yn
gryno, ond ni chysylltir y manteision â’r unigolyn.
Nod dysgu C
Bwriad nod dysgu C yw cyfrannu tuag at baratoi dysgwyr ar gyfer profiad gwaith,
a hefyd ar gyfer byd gwaith. Mae’r broses o wneud cais yn rhan hanfodol o sicrhau
cyflogaeth, a bydd y sgiliau a ddatblygir wrth gyflwyno ac asesu’r nod dysgu hwn
yn darparu sgiliau trosglwyddadwy i’r dysgwyr.
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Bydd y dysgwyr yn elwa o fynediad i ddogfennau priodol, er enghraifft templedi CV
sydd ar gael ar-lein, a hefyd mewn rhifynnau blaenorol o werslyfrau iechyd a gofal
cymdeithasol. Er nad yw’n rhan o’r asesiad, bydd y dysgwyr yn elwa o gynhyrchu
CV wedi’i ddiweddaru i baratoi ar gyfer cynlluniau i’r dyfodol.
Gellir cyflwyno meini prawf asesu 1C.5, 1C.6, 2C.Ll5, 2C.Ll6 a 2C.T4 mewn fformat
ysgrifenedig; ar gyfer lefel 1, gallai tystiolaeth y dysgwyr fod ar ffurf poster, tra, ar
lefel 2, gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf taflen neu lyfryn. Ar gyfer 2C.T4, rhaid i’r
dysgwyr ddangos gwerthfawrogiad o fanteision paratoi ar gyfer cyfweliad.
Ar gyfer 1C.7 a 2Ll.7, mae’n ofynnol i’r dysgwyr arddangos eu sgiliau cyfweliad,
drwy gymryd rhan mewn ffug-gyfweliad. Ar lefel 1, rhaid i’r dysgwyr arddangos o
leiaf dair sgil, ac ar lefel 2, rhaid cwmpasu’r holl sgiliau a gynhwyswyd yn Nhestun
C.3. Gall hyn ddigwydd ar lefel un i un neu mewn grwpiau bychain neu barau. Fodd
bynnag, dylid nodi bod rhaid cyflwyno asesiad o’r sgiliau cyfweliad ar ffurf cofnod
arsylwi gan y tiwtor, wedi’i gwblhau’n llawn, ei lofnodi a’i ddyddio, ar gyfer pob
dysgwr unigol. Ar gyfer 2C.T5, rhaid i’r dysgwyr adolygu eu perfformiad yn y
cyfweliad, ac ar gyfer 2C.Rh4, rhaid iddynt argymell gwelliannau.
Nod dysgu D
Mae’r nod dysgu hwn i gael ei gwblhau yn ystod y lleoliad gwaith ac wedi hynny, a
gellid cynghori’r dysgwyr i gadw dyddiadur bob dydd yn ystod y lleoliad, er mwyn
sicrhau eu bod yn cofio beth maen nhw wedi’i wneud er mwyn medru myfyrio ar eu
perfformiad a’i werthuso.
Yn achos 2D.Ll8 ac 1D.8, dylai’r dysgwyr fod yn eglur ynghylch y tasgau ymarferol
y mae disgwyl iddyn nhw eu cyflawni. Dylent hefyd fod yn barod i ymateb i faterion
ehangach megis cadw amser a materion iechyd a diogelwch yn eu lleoliad.
Argymhellir bod y dysgwyr yn cwblhau isafswm o 25 awr ar eu lleoliad gwaith.
Gallai hynny ddigwydd dros gyfnod o ddiwrnodau gwaith olynol, neu dros gyfnod
hwy o amser. Nid yw tystiolaeth o leoliad a efelychwyd yn dderbyniol.
I gyflawni 2D.Ll9, rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio’r sgiliau a ddatblygwyd ganddynt a’r
ddealltwriaeth a gawsant ar eu lleoliad. Dylai hyn eu galluogi i ddechrau creu
cysylltiad rhwng theori ac ymarfer. Yn achos 2C.T6, mae angen iddyn nhw drafod
eu perfformiad yn y lleoliad gwaith. Dylai hyn gynnwys disgrifiad o’u cryfderau a’r
meysydd lle maen nhw’n teimlo bod angen iddyn nhw ddatblygu ymhellach, a rhaid
iddynt roi argymhellion o ran sut gallen nhw wella’u perfformiad mewn lleoliadau
yn y dyfodol. Yn achos 2C.Rh5, mae angen i’r dysgwyr ddadansoddi cryfderau
eu perfformiad yn y lleoliad gwaith, a meysydd i’w datblygu yn y dyfodol, gan
gyfiawnhau’r argymhellion ynghylch sut gallen nhw wella’u perfformiad ar leoliadau
yn y dyfodol. Gellid cwblhau hyn ar ffurf cynllun gweithredu neu ffug-arfarniad gyda
goruchwyliwr y lleoliad neu athro’r uned.
I gyflawni 1D.9, rhaid i’r dysgwyr nodi’r sgiliau a ddysgwyd a’r ddealltwriaeth a
gafwyd yn ystod y lleoliad.
Trwy ymgymryd â’r uned hon, gall y dysgwyr ddod i sylweddoli nad yw rôl neu
sector penodol (iechyd neu ofal cymdeithasol) yn addas iddynt, a bydd hynny’n eu
helpu i wneud dewisiadau gyrfa gwybodus yn ddiweddarach. Mae angen i’r dysgwyr
fod yn ymwybodol bod lleoliadau nad ydynt yn cyflawni eu disgwyliadau gwreiddiol
yn dal yn fuddiol. Hefyd, tra bo’r dysgwyr ar leoliad, dylid eu hannog i archwilio’r
hyn sydd ynghlwm wrth rolau eraill yn y lleoliad dan sylw, gan y gallai hynny roi
syniad iddynt ynghylch yr hyn yr hoffen nhw ei wneud yn y pen draw, yn eu gyrfa
hwythau.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 2A.Ll1, 2A.T1,
2A.Rh1, 1B.2, 1B.3,
1B.4, 2B.Ll2,
2B.Ll3, 2B.Ll4,
2B.T2, 2B.T3,
2B.Rh2, 2B.Rh3

Y Sector Iechyd a
Gofal Cymdeithasol

Rydych wedi cael cais gan ymgynghorydd
gyrfaoedd i gynhyrchu pecyn gwybodaeth ar
gyfer dysgwyr sy’n mynd i gael profiad gwaith
mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.
Mae angen i chi gynnwys y gwahanol fathau o
ddarpariaeth a gwasanaethau sydd ar gael, eu
diben a’u manteision i ddefnyddwyr gwasanaeth.

Pecyn gwybodaeth.
Cyflwyniad.
Cofnod arsylwi’r tiwtor.
Nodiadau cyflwyniad y dysgwr.

Rhaid i’ch gwaith hefyd gynnwys asesiad o rolau
gwahanol weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.
Rhaid i chi asesu pwysigrwydd y sgiliau a’r
safonau proffesiynol sy’n ofynnol gan
ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol.
1C.5, 1C.6, 2C.Ll5,
2C.Ll6, 2C.T4
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Ydych chi’n Barod?

Mae eich gwaith wedi creu argraff ar yr
ymgynghorydd gyrfaoedd, ac mae’n gofyn i chi
gynhyrchu deunyddiau ar gyfleu eich
gwybodaeth bersonol eich hun a pharatoi ar
gyfer cyfweliadau mewn
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Poster/llyfryn.
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Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1C.7, 2C.Ll7, 2C.T5,
2C.Rh4

I ba raddau roedd
hynny’n
llwyddiannus?

I baratoi ar gyfer eich profiad gwaith, rhaid i chi
gymryd rhan mewn ffug-gyfweliad gyda’ch
athro. Rhaid i chi arddangos yr holl sgiliau
canlynol:

Cofnod arsylwi’r tiwtor.
Recordiad fideo.

● sgiliau cyfathrebu geiriol a di-eiriau
● gwrando gofalus
● ateb cwestiynau
● gofyn cwestiynau perthnasol
● cyfleu diddordeb
● sgiliau personol a chymdeithasol
● prydlondeb.
1D.8, 1D.9 2D.Ll8,
2D.Ll9 2D.T6,
2D.Rh5

Adolygu perfformiad

Hanner ffordd trwy eich lleoliad gwaith, rydych
yn cael cyfweliad gyda’ch rheolwr. Mae’n gofyn i
chi fyfyrio ar eich gwaith a’i werthuso, gan nodi’r
hyn rydych wedi’i ddysgu, eich cryfderau a
meysydd lle rydych yn teimlo y gallech wella.
Bydd yn trafod y rhain gyda chi, ac yn gofyn i
chi lunio cynllun gweithredu sy’n cyflwyno
argymhellion o ran sut gallwch chi wella eich
perfformiad yn ystod gweddill eich lleoliad.
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Cyfweliad.
Cofnod arsylwi/tystiolaeth tyst ynghylch
cyfweliad, rhestr wirio fanwl a
gwblhawyd gan oruchwyliwr y lleoliad.
Tabl yn dangos y sgiliau a’r
ddealltwriaeth a gafwyd, cryfderau,
meysydd i’w gwella ac argymhellion ar
gyfer gwelliant.
Cynllun gweithredu / ffug-arfarniad.
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Uned 17: Gwirfoddoli Cymunedol ym maes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 60
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Pam mae pobl yn rhoi o’u hamser a’u hegni i wirfoddoli ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol? Beth yw rôl gwirfoddolwyr yn eich cymuned iechyd a gofal
cymdeithasol leol a pha gyfleoedd i wirfoddoli sy’n bodoli? Beth yw manteision
gwirfoddoli i’ch cymuned leol, i’r sefydliad ac i’r gwirfoddolwr?
Gall gweithio fel gwirfoddolwr cymunedol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol greu
ymdeimlad o foddhad, a bod yn ddifyr. Gall fod yn ffordd dda i chi gwrdd â phobl o
wahanol oedrannau, diwylliannau a chenhedloedd sydd â’r un math o ddiddordebau â
chi. Mae hefyd yn ffordd wych i chi ddysgu sgiliau newydd a chyfrannu at achos da.
Bydd yr uned hon yn eich helpu i ddeall pwysigrwydd gwirfoddoli ym maes iechyd a
gofal cymdeithasol, a hynny o ran y sefydliad(au) gwirfoddol ac yn eich cymuned.
Byddwch yn archwilio’r ystod eang o gyfleoedd i wirfoddoli yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol a’r sefydliadau dan sylw. Gallai’r cyfleoedd i wirfoddoli gynnwys eich
canolfan gymunedol leol, canolfan ddydd neu breswylfa i bobl hŷn neu bobl iau sydd
ag anghenion cymhleth.
Mae nifer o sgiliau y dylai gwirfoddolwyr sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol eu
datblygu. Byddwch yn dysgu am y sgiliau hyn a’u pwysigrwydd, ac yn cael cyfle i
weld sut rhoddir y rhain ar waith yn eich lleoliad gwirfoddoli.
Byddwch yn dod i ddeall y broses o wneud cais am leoliad gwirfoddoli, a all alw am
gyfweliad os bydd yn cynnwys gweithio gyda phobl agored i niwed. Byddwch yn
archwilio dulliau o gyfleu gwybodaeth bersonol a thechneg cyfweliadau.
Ar ddiwedd yr uned, byddwch yn adolygu eich lleoliad. Fe allech ddarganfod eich bod
wedi datblygu sgiliau y gellir eu defnyddio mewn sefyllfaoedd eraill. Bydd hyn yn
helpu i roi syniad i chi o’r yrfa gysylltiedig â iechyd a gofal cymdeithasol yr hoffech ei
dilyn, o bosibl, neu pa gwrs yr hoffech symud ymlaen iddo.
Gall fod angen i’r dysgwyr fod yn destun gwiriadau datgelu cofnodion troseddol
perthnasol cyn iddynt allu cyflawni lleoliad gwirfoddoli cymunedol ym maes iechyd a
gofal cymdeithasol.
Gall y dysgwyr astudio naill ai Uned 16: Profiad Galwedigaethol ym maes Iechyd a
Gofal Cymdeithasol, neu Uned 17: Gwirfoddoli Cymunedol ym maes Iechyd a Gofal
Cymdeithasol, ni allant ddewis y ddwy uned.
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Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A datblygu dealltwriaeth o’r sgiliau a’r safonau sy’n ofynnol gan wirfoddolwyr yn y
sector iechyd a gofal cymdeithasol
B ymchwilio i gyfleoedd gwirfoddoli cymunedol a’r sefydliadau sy’n ymwneud â’r
sector iechyd a gofal cymdeithasol
C deall y broses o wneud cais am leoliad gwirfoddol yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol
D ymgymryd â lleoliad gwirfoddol yn y gymuned yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol, a’i adolygu
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Datblygu dealltwriaeth o’r sgiliau a’r safonau sy’n ofynnol gan
wirfoddolwyr yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol
Testun A.1: Sgiliau sy’n ofynnol wrth weithio yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol
● Gwaith tîm, cofnodi ac adrodd ar wybodaeth yn gywir, dilyn cyfarwyddiadau, rheoli
amser, cynnal urddas, grymuso, hybu annibyniaeth, parchu amrywiaeth, diwylliant a
chredoau, cynnal cyfrinachedd, empathi, natur ofalgar.
● Meithrin perthynas broffesiynol gyda defnyddwyr gwasanaeth o bob oed a gallu.
● Deall terfynau a ffiniau’r berthynas broffesiynol, peidio â rhannu gwybodaeth
bersonol, peidio â derbyn rhoddion a gwobrau am wasanaeth, dangos parch at yr
unigolyn, peidio â dyrannu mwy o amser i un unigolyn nag un arall, peidio â thrafod
unigolion eraill, gan gynnwys aelodau o staff, gyda defnyddwyr gwasanaeth.
● Darparu gofal/triniaeth gyfartal i holl ddefnyddwyr y gwasanaeth, e.e. peidio â thrin
unigolion na grwpiau yn llai ffafriol nag eraill, darparu gofal a chefnogaeth sy’n
diwallu anghenion unigolion.
● Cyfathrebu â chydweithwyr a defnyddwyr gwasanaeth: sgiliau geiriol a di-eiriau,
sgwrsio, gwrando gweithredol, ffurfiau amgen, e.e. Iaith Arwyddion Prydain,
Makaton, cardiau lluniau, Lightwriters, meddalwedd gynorthwyol.
● Arsylwi defnyddwyr gwasanaeth: i arsylwi ymddygiad, i ganfod gwelliant neu
ddirywiad yn eu gallu neu eu statws iechyd.
● Cynllunio gweithgareddau, e.e. yn ôl gallu, darparu adnoddau, cynllunio ac
arddangos gwaith.
Testun A.2 Safonau disgwyliedig
● Eich ymddygiad eich hun: cadw amser, hylendid personol, côd o ran gwisg, agwedd
gadarnhaol, gwerthoedd, cyfrinachedd.
● Cyfrifoldebau: rheoli gwasanaeth, cynnal diogelwch defnyddwyr gwasanaeth,
gweithgareddau diogelu.
● Pwysigrwydd cynnal sgiliau a safonau proffesiynol: er mwyn sicrhau bod unigolion yn
derbyn gofal neu driniaeth o’r ansawdd gorau.
● Canlyniadau posibl peidio â chynnal sgiliau a safonau, e.e. niwed neu golli ansawdd
gwasanaeth i’r unigolyn.
● Cadw at y gofynion cyfreithiol perthnasol, e.e. meddu ar dystysgrif ddogfennol glir ar
ffurf Datgeliad Cofnodion Troseddol manwl.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Ymchwilio i gyfleoedd gwirfoddoli cymunedol a’r sefydliadau
sy’n ymwneud â’r sector iechyd a gofal cymdeithasol
Testun B.1 Cyfleoedd i wirfoddoli yn y gymuned yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol a’r sefydliadau dan sylw
● Gwirfoddolwyr cymunedol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol: gwirfoddoli mewn
clybiau ar ôl ysgol, grwpiau cymunedol, meithrinfeydd, cartrefi gofal.
● Rolau gwirfoddolwyr, e.e. rolau cefnogi, cynorthwyo mewn cartrefi nyrsio, lleoliadau
preswyl a gofal dydd, rolau arbenigol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, e.e.
arwyddo, eiriolaeth, dehongli, cyfeillio.
● Gweithgareddau a gyflawnir gan wirfoddolwyr, e.e. siarad â phreswylwyr mewn
cartref gofal preswyl, darllen i ddefnyddwyr gwasanaeth, ysgrifennu llythyron at
ddefnyddwyr gwasanaeth, cefnogi gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol
drwy helpu gydag amserau bwyd, cyfranogi mewn gweithgareddau, cwblhau tasgau
clercol, e.e. ffeilio, cofrestru pobl sy’n mynychu gofal dydd, gweithredu fel cyfieithwyr
ar gyfer unigolion y mae’r Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt, neu sy’n cyfathrebu
yn eu hiaith gymunedol.
● Diben y gweithgareddau a gyflawnir gan wirfoddolwyr, e.e. codi arian, darparu
gwasanaethau, cefnogi defnyddwyr gwasanaeth, darparu gwasanaeth cymdeithasol.
● Y gwahaniaeth rhwng rolau cyflogedig a rolau gwirfoddolwyr, e.e. lefel cyfrifoldeb,
awdurdod ariannol.
● Rôl ysgolion/colegau mewn gwirfoddoli cymunedol ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol, e.e. Mentrau Gwirfoddol Cenedlaethol.
● Y nodau/rolau a bennwyd gan sefydliadau o ran gwirfoddoli cymunedol ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol, e.e. Y Gymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol (AVO),
Cymdeithas Genedlaethol Gweithredu Gwirfoddol a Chymunedol (NAVCA), Muslim
Hands UK, Byddin yr Iachawdwriaeth, Grŵp Gofal Affricanaidd Caribïaidd i’r Henoed
(ACCG), Ambiwlans Sant Ioan, Mencap.
● Pwysigrwydd rolau gwirfoddol yng nghyswllt nodau sefydliadol.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu C: Deall y broses o wneud cais am leoliad gwirfoddol yn y sector
iechyd a gofal cymdeithasol
Testun C.1 Dulliau o gyfleu gwybodaeth bersonol
● gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer gwneud cais
● cwblhau ffurflenni cais
● llythyrau cais
● llythyrau derbyn/gwrthod
● cynnwys a fformat priodol, e.e.llythyr, CV
● defnydd o TGCh.
Testun C.2 Paratoi ar gyfer cyfweliadau
● sgiliau ffôn
● canfod a gwneud trefniadau trafnidiaeth
● golwg gyffredinol briodol, e.e. gwallt, esgidiau, lefel dderbyniol o golur, gemwaith
● gwybodaeth am weithdrefnau cyfweld
● coladu dogfennau perthnasol e.e. copi o’r CV, dogfennau Datgelu Cofnodion
Troseddol, profiad perthnasol
● pwysigrwydd bod yn barod, gan gynnwys cynyddu hyder, cyflwyno gwedd
gadarnhaol i’r sawl sy’n cyfweld, mwy o reolaeth ar yr hunan.
Testun C.3 Sgiliau cyfweliad
● sgiliau cyfathrebu geiriol a di-eiriau
● gwrando gofalus
● ateb cwestiynau
● gofyn cwestiynau perthnasol
● cyfleu diddordeb
● sgiliau personol a chymdeithasol
● prydlondeb.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu D: Ymgymryd â lleoliad gwirfoddol yn y gymuned yn y sector iechyd
a gofal cymdeithasol, a’i adolygu
Testun D.1 Sgiliau i’w defnyddio ar gyfer lleoliad gwirfoddol, gan gynnwys:
● cyfathrebu ag eraill, e.e. goruchwyliwr, cydweithwyr, defnyddwyr gwasanaeth
● gweithio gydag eraill, gan gynnwys cydweithwyr a pherthnasau defnyddwyr
gwasanaeth, gan ddangos empathi
● cwblhau tasgau oddi mewn i derfynau amser cytunedig
● cwblhau tasgau a gychwynnwyd gan eraill, yn ôl y galw
● dilyn cyfarwyddiadau
● dilyn arferion iechyd a diogelwch
● cynnal cyfrinachedd, gan lynu at y Ddeddf Diogelu Data
● gofyn am help ac arweiniad pan fo angen
● defnyddio sgiliau datrys problemau i fynd i’r afael â phroblemau yn y sefydliad
gwirfoddol
● disgwyliadau’r lleoliad: cyfranogiad gweithredol, dilyn polisïau a gweithdrefnau’r
lleoliad, gan gynnwys absenoldeb, oriau gwaith cytunedig, prydlondeb, terfynau’r rôl
● ymddygiad, e.e. peidio â defnyddio ffonau symudol, dangos parch at ddefnyddwyr
gwasanaeth, staff, ymwelwyr â’r lleoliad.
Testun D.2 Arfer adfyfyriol a gwerthuso
● Arfer adfyfyriol: deall sut mae myfyrio ar eich gwaith eich hun a’i bwysigrwydd ar
gyfer dysgu yn y dyfodol, gosod nodau a gweithio tuag atynt, nodi cryfderau,
cyflawniadau a meysydd i’w gwella.
● Ffyrdd o fyfyrio ar arfer: rhestrau gwirio, adroddiadau goruchwyliwr, cyfweliadau
un i un gyda goruchwyliwr y lleoliad, adborth gan athro a chymheiriaid, adalw
gweithredoedd yn ddyddiol, defnyddio dyddiadur i gofnodi’ch perfformiad eich hun.
● Ar beth dylech chi fyfyrio: gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth, cyfranogiad gyda
staff y lleoliad, datrys problemau, adalw gweithredoedd a ddigwyddodd yn ystod
y dydd.
● Gwerthuso ymarfer: beth sydd wedi cael ei ddysgu? Beth oedd y cryfderau? Beth
oedd yr heriau? Beth allai gael ei wella? Sut bydd yr hyn a ddysgwyd yn effeithio ar
gamau gweithredu yn y dyfodol?

152

Diploma – Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol –
Unedau – Argraffiad 1 Cymraeg – Hydref 2014 © Pearson Education Limited 2014

UNED 17: GWIRFODDOLI CYMUNEDOL YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Datblygu dealltwriaeth o’r sgiliau a’r safonau sy’n ofynnol gan wirfoddolwyr yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol
1A.1

Nodi’r sgiliau a’r safonau
sy’n ofynnol i wirfoddoli
yn y sector iechyd a
gofal cymdeithasol.

2A.Ll1 Disgrifio’r sgiliau a’r
safonau sy’n ofynnol i
wirfoddoli yn y sector
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2A.T1 Esbonio sut mae’r sgiliau
a’r safonau sy’n ofynnol
yn y sector iechyd a
gofal cymdeithasol yn
golygu bod modd
gweithio’n llwyddiannus
gyda defnyddwyr
gwasanaeth, gan gyfeirio
at leoliad gwirfoddoli a
ddewiswyd.

2A.Rh1 Asesu pwysigrwydd
y sgiliau a’r safonau sy’n
ofynnol i wirfoddoli yn y
sector iechyd a gofal
cymdeithasol.

Nod dysgu B: Ymchwilio i gyfleoedd gwirfoddoli cymunedol a’r sefydliadau sy’n ymwneud â’r sector iechyd a gofal
cymdeithasol
1B.2

Amlinellu’r rolau y mae
gwirfoddolwyr yn eu
cyflawni yn y gymuned
leol ym maes iechyd
a gofal cymdeithasol.

2B.Ll2 Disgrifio’r cyfleoedd
gwirfoddoli sydd ar gael
yn y gymuned leol a
pham y gallent fod yn
addas ar gyfer eich
gwirfoddoli cymunedol
eich hun ym maes iechyd
a gofal cymdeithasol.
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2B.T2 Cymharu rolau
gwirfoddol a chyflogedig
mewn sefydliadau yn y
gymuned leol o ran
addasrwydd ar gyfer eich
gwirfoddoli cymunedol
eich hun ym maes iechyd
a gofal cymdeithasol.

2B.Rh2 Asesu eich addasrwydd
eich hun ar gyfer
gwahanol gyfleoedd
gwirfoddol mewn
sefydliadau lleol sy’n
gysylltiedig â iechyd a
gofal cymdeithasol.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu C: Deall y broses o wneud cais am leoliad gwirfoddol yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol
1C.3

Nodi gwahanol ffyrdd o
gyfleu gwybodaeth
bersonol.

2C.Ll3 Disgrifio gwahanol ffyrdd
o gyfleu gwybodaeth
bersonol.

1C.4

Nodi’r wybodaeth a
sgiliau sy’n ofynnol
i baratoi ar gyfer
cyfweliad am leoliad
gwirfoddol ym maes
Iechyd a Gofal
Cymdeithasol.

2C.Ll4 Disgrifio’r wybodaeth a’r
sgiliau sy’n ofynnol i
baratoi ar gyfer
cyfweliad am leoliad
gwirfoddol ym maes
Iechyd a Gofal
Cymdeithasol.

2C.T3 Trafod pwysigrwydd
paratoi ar gyfer
cyfweliad am leoliad
gwirfoddol ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol.

1C.5

Arddangos o leiaf dair
o sgiliau cyfweliad ar
gyfer iechyd a gofal
cymdeithasol. #

2C.Ll5 Arddangos sgiliau
cyfweliad effeithiol ar
gyfer iechyd a gofal
cymdeithasol. #

2C.T4 Asesu eich perfformiad
eich hun mewn cyfweliad
ar gyfer iechyd a gofal
cymdeithasol.
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2C.Rh3 Gwerthuso eich
perfformiad eich hun
mewn cyfweliad ar
gyfer iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
wneud argymhellion
wedi’u cyfiawnhau ar
gyfer gwelliant.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu D: Ymgymryd â lleoliad gwirfoddol yn y gymuned yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, a’i adolygu
1D.6

Arddangos sgiliau gwaith
cyffredinol wrth
ymgymryd â lleoliad
gwirfoddoli cymunedol
ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol. #

2D.Ll6 Dethol a chymhwyso
sgiliau gwaith cyffredinol
i ddatrys problemau wrth
ymgymryd â lleoliad
gwirfoddoli cymunedol
yn y sector iechyd a
gofal cymdeithasol. #

1D.7

Nodi cryfderau a
meysydd i’w gwella
mewn lleoliad gwirfoddoli
cymunedol ym maes
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2D.Ll7 Adolygu profiad
gwirfoddoli cymunedol
ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
ystyried eich cyfraniad
eich hun i’r sefydliad.

2D.T5 Esbonio ffyrdd i wella
eich cyfraniad eich hun
fel gwirfoddolwr
cymunedol i’r rôl
wirfoddoli yr
ymgymerwyd â hi.

2D.Rh4 Asesu sut mae modd
cymhwyso’r profiad a’r
sgiliau a gafwyd i
ddatblygu cynlluniau
gyrfa.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemateg
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Rhagofyniad
Gall fod angen i’r dysgwyr fod yn destun gwiriadau datgelu cofnodion troseddol
perthnasol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn iddynt allu cyflawni lleoliad
gwirfoddoli cymunedol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Adnoddau
Mae nifer fawr o sefydliadau ac asiantaethau y gallech gysylltu â nhw i gael cyngor
ac arweiniad ar gyfleoedd i wirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r
rhain yn cynnwys Cymdeithas y Sefydliadau Gwirfoddol (AVO) a’r Gymdeithas
Genedlaethol ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol a Chymunedol (NAVCA). Gallai creu
cysylltiadau â chanolfannau ieuenctid lleol, cartrefi gofal ac Ymddiriedolaethau Gofal
Sylfaenol hefyd fod yn ddefnyddiol.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Dylai’r dysgwyr gael eu hasesu gan ddefnyddio aseiniadau a luniwyd gan y ganolfan.
Dylai’r athrawon sicrhau bod aseiniadau’n cynnwys amrywiaeth o ddulliau asesu a fydd
yn sicrhau ymgysylltiad y dysgwyr ac yn eu symbylu.
Mae’r uned hon yn pwysleisio galluogi dysgwyr i ddarganfod ac ymgymryd â gwaith
gwirfoddol cymunedol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol sy’n cyfateb i’w set sgiliau
a’u diddordebau. Bydd y dysgwyr yn gweithio tuag at adolygu sut gall eu gwaith
gwirfoddol gyfrannu at eu cynlluniau personol a gyrfa.
Ar lefel 2, dylai hyd y rôl gwirfoddoli cymunedol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, lle
bo modd, fod yn 20 awr o leiaf. Bydd hyn yn golygu bod modd i’r dysgwyr chwarae rhan
lawn yn y lleoliad, datblygu’r sgiliau angenrheidiol ac arddangos eu gallu i weithio yn y
sector. Argymhellir, felly, bod y dysgwyr yn cyflawni lleoliad gwirfoddol, am ddwy awr yr
wythnos dros isafswm o 10 wythnos.
Ar lefel 1, ni phennir cyfnod o amser ar gyfer y gwaith gwirfoddol. Fodd bynnag, rhaid
iddo fod yn ddigonol i ganiatáu i’r dysgwyr gaffael yr wybodaeth a’r profiad sydd eu
hangen arnynt i fodloni’r meini prawf asesu.
Dylid cofnodi tystiolaeth o waith ymarferol trwy ddefnyddio datganiadau tystion,
cofnodion arsylwi a recordiadau fideo/sain wedi’u hanodi nad ydynt yn nodi unigolion
a grwpiau bregus o unrhyw oed. Dylid sicrhau caniatâd wedi’i lofnodi gan leoliadau ac
unigolion cyn cynnal cyfweliadau ac ati, a chadw’r dystiolaeth ym mhortffolio’r dysgwr.
Dylid casglu tystiolaeth ar hyd y lleoliad, a dylai gael ei dilysu gan athro neu rywun mewn
awdurdod o’r sefydliad gwirfoddol. Canolfannau sy’n gyfrifol yn y pen draw am wirio
tystiolaeth, a dylent fod yn hyderus bod y rhai sy’n llofnodi datganiadau tystion a
chofnodion arsylwi ar gyfer lleoliad gwirfoddoli cymunedol ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol yn ddigon galluog i wneud hynny. Dylai cofnodion arsylwi ddangos yn glir
gyflawniad y dysgwr yn erbyn y meini prawf targed. Dylai’r ganolfan gadw datganiadau a
lofnodwyd gan dystion a thystiolaeth ategol gan ddysgwyr at ddibenion sicrhau ansawdd.
Gellid cyflwyno tystiolaeth arall ar ffurf llyfr log, gan gynnwys ymchwil gychwynnol i
swyddi gwirfoddoli cymunedol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol; dogfennaeth y cais;
nodiadau dyddiadur o’r lleoliad gwaith gwirfoddol; ac, yn olaf, myfyrio ar y profiad.
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Dylai canolfannau nodi nad yw fideos/lluniau a ffotograffau o ddefnyddwyr gwasanaeth
agored i niwed, o bob oed, i gael eu defnyddio wrth gyflwyno tystiolaeth ar gyfer y
cymhwyster hwn.
Nod dysgu A
Yn 2A.Ll1, mae angen i’r dysgwyr ystyried y gwahanol sgiliau a ddylai fod gan
wirfoddolwyr yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, neu y dylent fod yn eu datblygu,
yn ogystal â’r safonau mae’n rhaid iddynt eu cynnal. I gyflawni 2A.T1, dylent esbonio sut
defnyddir y sgiliau a’r safonau proffesiynol hyn i sicrhau bod gwirfoddolwyr yn gweithio’n
llwyddiannus gyda defnyddwyr gwasanaeth yn y sector a ddewiswyd. Ar gyfer 2A.Rh1,
rhaid i’r dysgwyr asesu pwysigrwydd y sgiliau a’r safonau sy’n ofynnol ar gyfer gwaith
gwirfoddol yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.
I gyflawni 1A.1, rhaid i’r dysgwyr nodi’r sgiliau a’r safonau sy’n ofynnol i ymgymryd â
lleoliad gwirfoddol yn y sector iechyd neu ofal cymdeithasol.
Os cyfunir yr asesiad ar gyfer nod dysgu A â’r tasgau ar gyfer nod dysgu B mewn
aseiniad, dylai’r dysgwyr fedru defnyddio arsylwadau o’u lleoliad gwaith i ychwanegu at
eu hymatebion.
Nod dysgu B
Ar gyfer 2B.Ll2, rhaid i’r dysgwyr ystyried cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael yn y
gymuned leol a pham y gallai’r rhain fod yn addas ar gyfer eu lleoliad eu hunain.
Ar gyfer 2B.T2, dylai’r dysgwyr ehangu’r disgrifiad i gymharu rolau gwirfoddol a
chyflogedig yn y gymuned leol. Mae 2B.Rh2 yn galw am asesu pellach ar addasrwydd
y dysgwr ar gyfer gwahanol gyfleoedd gwirfoddol lleol yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol.
Ar gyfer 1B.2, mae’n ofynnol i’r dysgwyr roi disgrifiad amlinellol o’r rolau mae
gwirfoddolwyr yn eu cyflawni yn y gymuned leol, yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol.
Gellid cyflwyno’r dystiolaeth ar gyfer y meini prawf hyn ar ffurf portffolio o
dystiolaeth neu becyn gwybodaeth. Dylid annog y dysgwyr i gyflawni eu hymchwil
eu hunain, yn ogystal â chasglu gwybodaeth mewn sesiynau dosbarth, i warantu
rhyw fesur o wreiddioldeb ar gyfer y dystiolaeth derfynol a gyflwynwyd.
Bydd y portffolio yn cynnwys tystiolaeth ysgrifenedig gan y dysgwr, a gallai fod ar
ffurf taflenni, llyfrynnau, a gwybodaeth i’w dosbarthu ar adrannau perthnasol o
gynnwys yr uned.
Nod dysgu C
Bwriad nod dysgu C yw cyfrannu tuag at baratoi dysgwyr ar gyfer lleoliad gwirfoddol,
a hefyd ar gyfer byd gwaith. Mae’r broses o wneud cais yn rhan hanfodol o sicrhau
cyflogaeth, a bydd y sgiliau a ddatblygir wrth gyflwyno ac asesu’r nod dysgu hwn yn
darparu sgiliau trosglwyddadwy i’r dysgwyr.
Bydd y dysgwyr yn elwa o fynediad i ddogfennau priodol, er enghraifft templedi CV
sydd ar gael ar-lein, a hefyd mewn rhifynnau blaenorol o werslyfrau iechyd a gofal
cymdeithasol. Er nad yw’n rhan o’r asesiad, bydd y dysgwyr yn elwa o gynhyrchu CV
wedi’i ddiweddaru i baratoi ar gyfer cynlluniau i’r dyfodol.
Gellir cyflwyno meini prawf asesu 1C.3, 1C.4, 2C.Ll3, 2C.Ll4 a 2C.T3 mewn fformat
ysgrifenedig; ar gyfer lefel 1, gallai tystiolaeth y dysgwyr fod ar ffurf poster, tra, ar
lefel 2, gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf taflen neu lyfryn. Ar gyfer 2C.T4, rhaid i’r
dysgwyr ddangos gwerthfawrogiad o fanteision paratoi ar gyfer cyfweliad.
Ar gyfer 1C.5 a 2Ll.5, mae’n ofynnol i’r dysgwyr arddangos eu sgiliau cyfweliad, drwy
gymryd rhan mewn ffug-gyfweliad. Ar lefel 1, rhaid i’r dysgwyr arddangos o leiaf dair
sgil, ac ar lefel 2, rhaid cwmpasu’r holl sgiliau a gynhwyswyd yn Nhestun C.3.
Gall hyn ddigwydd ar lefel un i un neu mewn grwpiau bychain neu barau. Fodd
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bynnag, dylid nodi bod rhaid cyflwyno asesiad o’r sgiliau cyfweliad ar ffurf cofnod
arsylwi gan y tiwtor, wedi’i gwblhau’n llawn, ei lofnodi a’i ddyddio, ar gyfer pob
dysgwr unigol. Ar gyfer 2C.T4, rhaid i’r dysgwyr adolygu eu perfformiad yn y
cyfweliad, ac ar gyfer 2C.Rh3, rhaid iddynt argymell gwelliannau.
Nod dysgu D
Mae’r nod dysgu hwn i gael ei gwblhau yn ystod y lleoliad gwirfoddol ac wedi
hynny, a gellid cynghori’r dysgwyr i gadw dyddiadur bob dydd yn ystod y lleoliad,
er mwyn sicrhau eu bod yn cofio beth maen nhw wedi’i wneud er mwyn medru
myfyrio ar eu perfformiad a’i werthuso.
Yn achos 2D.Ll6 ac 1D.6, dylai’r dysgwyr fod yn eglur ynghylch y tasgau ymarferol
y mae disgwyl iddyn nhw eu cyflawni. Dylent hefyd fod yn barod i ymateb i faterion
ehangach megis cadw amser a materion iechyd a diogelwch yn eu lleoliad.
I gyflawni 2D.Ll7, rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio’r sgiliau y maent wedi’u datblygu a’r
ddealltwriaeth a gafwyd ar eu lleoliad, a sut mae eu rôl wirfoddoli yn cyfrannu at y
sefydliad. Dylai hyn eu galluogi i ddechrau creu cysylltiad rhwng theori ac ymarfer.
Yn achos 2D.T5, mae angen iddyn nhw drafod eu perfformiad yn y lleoliad gwaith.
Dylai hyn gynnwys disgrifiad o’u cryfderau a’r meysydd lle maen nhw’n teimlo bod
angen iddyn nhw ddatblygu ymhellach, a rhaid iddynt roi argymhellion o ran sut
gallen nhw wella’u perfformiad mewn lleoliadau yn y dyfodol. Ar gyfer 2C.Rh4, mae
angen i’r dysgwyr asesu’r profiad a’r sgiliau a gafwyd yn ystod y lleoliad, a sut gellir
defnyddio’r rhain i hysbysu cynlluniau gyrfa i’w datblygu yn y dyfodol. Gellid
cwblhau hyn ar ffurf cynllun gweithredu neu ffug-arfarniad gyda goruchwyliwr y
lleoliad neu athro’r uned.
I gyflawni 1D.7, rhaid i’r dysgwyr nodi cryfderau eu perfformiad yn ystod eu lleoliad
gwirfoddol a’r meysydd i’w gwella.
Trwy ymgymryd â’r uned hon, gall y dysgwyr ddod i sylweddoli nad yw rôl neu sector
penodol (iechyd neu ofal cymdeithasol) yn addas iddynt, a bydd hynny’n eu helpu i
wneud dewisiadau gyrfa gwybodus yn ddiweddarach. Mae angen i’r dysgwyr fod yn
ymwybodol bod lleoliadau nad ydynt yn cyflawni eu disgwyliadau gwreiddiol yn dal
yn fuddiol. Hefyd, tra bo’r dysgwyr ar leoliad, dylid eu hannog i archwilio’r hyn sydd
ynghlwm wrth rolau eraill yn y lleoliad dan sylw, gan y gallai hynny roi syniad iddynt
ynghylch yr hyn yr hoffen nhw ei wneud yn y pen draw, yn eu gyrfa hwythau.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 1B.2, 2A.Ll1,
2B.Ll2, 2A.T1,
2B.T2, 2A.Rh1,
2B.Rh2

Gwirfoddoli
Cymunedol ym
maes Iechyd a
Gofal Cymdeithasol

Rydych wedi gweld nifer o gartrefi nyrsio yn eich
ardal leol ac wedi bod yn ystyried gwirfoddoli.
Ymchwilio i’r mathau o gyfleoedd sydd ar gael i
wirfoddoli, y swyddi mae gwirfoddolwyr yn eu
gwneud, y sgiliau a’r safonau sy’n ofynnol,
pwysigrwydd y sgiliau a’r safonau hyn, a
phwysigrwydd gwirfoddolwyr i’r gymuned leol.
Dylech gynnwys sylwadau ar eich addasrwydd
eich hun ar gyfer y rolau.

Portffolio o dystiolaeth sy’n cynnwys
y cyfleoedd gwirfoddoli cymunedol
cysylltiedig â iechyd a gofal cymdeithasol
sydd ar gael yn lleol, ac asesiad o’ch
addasrwydd eich hun ar gyfer y
lleoliadau.

1C.3, 1C.4, 2C.Ll3,
2C.Ll4, 2C.T3

Ydych chi’n Barod?

Mae eich gwaith wedi creu argraff ar yr
ymgynghorydd gyrfaoedd, ac mae’n gofyn i chi
gynhyrchu deunyddiau ar baratoi ar gyfer
cyfweliadau mewn gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol.

Poster/llyfryn.

1C.5, 2C.Ll5,
2C.T4, 2C.Rh3

I ba raddau roedd
hynny’n
llwyddiannus?

I baratoi ar gyfer eich lleoliad gwirfoddol sydd
i ddod, rhaid i chi gymryd rhan mewn ffuggyfweliad gyda’ch athro. Rhaid i chi arddangos
yr holl sgiliau canlynol:

Cofnod arsylwi’r tiwtor.
Recordiad fideo.

● sgiliau cyfathrebu geiriol a di-eiriau
● gwrando gofalus
● ateb cwestiynau
● gofyn cwestiynau perthnasol
● cyfleu diddordeb
● sgiliau personol a chymdeithasol
● prydlondeb.
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Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1D.6, 1D.7, 2D.Ll6,
2D.Ll7, 2D.T5, 2D.
Rh4.

Bod yn Wirfoddolwr
Cymunedol ym
maes Iechyd a
Gofal Cymdeithasol

Ar ôl gwirfoddoli, mae’n bryd ystyried y sgiliau
unigol a gwaith tîm y byddwch yn eu defnyddio.
Wedyn byddwch yn arddangos sgiliau priodol.
Wrth gwblhau’r lleoliad, myfyriwch ar yr hyn yr
ydych wedi’i ddysgu amdanoch eich hun a’r
sector y buoch yn gweithio ynddo.

Portffolio o dystiolaeth sy’n cynnwys
datganiadau tystion, cofnodion arsylwi,
ffotograffau wedi’u hanodi o’r
gweithgareddau a gyflawnwyd,
recordiadau fideo wedi’u hanodi.
Rhaid i chi hefyd gynhyrchu
dyddiadur/log lle rydych yn myfyrio ar
eich cyfnod yn y lleoliad, gan gynnwys
sylwadau ar eich perfformiad eich hun,
beth rydych wedi’i ddysgu, a sut
byddwch yn defnyddio’r wybodaeth hon
yn y dyfodol.
Gallai’r dystiolaeth ar gyfer yr adolygiad
fod ar ffurf cyflwyniad ysgrifenedig neu
nodiadau o gyflwyniad llafar, wedi’u
cefnogi gan gofnod arsylwi aseswr.
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Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1D.6, 1D.7, 2D.Ll6,
2D.Ll7, 2D.T5,
2D.Rh4

Bod yn Wirfoddolwr
Cymunedol ym
maes Iechyd a
Gofal Cymdeithasol

Ar ôl gwirfoddoli, mae’n bryd ystyried y sgiliau
unigol a gwaith tîm y byddwch yn eu defnyddio.
Wedyn byddwch yn arddangos sgiliau priodol.
Wrth gwblhau’r lleoliad, myfyriwch ar yr hyn yr
ydych wedi’i ddysgu amdanoch eich hun a’r
sector y buoch yn gweithio ynddo.

Portffolio o dystiolaeth sy’n cynnwys
datganiadau tystion, cofnodion arsylwi,
ffotograffau wedi’u hanodi o’r
gweithgareddau a gyflawnwyd,
recordiadau fideo wedi’u hanodi.
Rhaid i chi hefyd gynhyrchu
dyddiadur/log lle rydych yn myfyrio ar
eich cyfnod yn y lleoliad, gan gynnwys
sylwadau ar eich perfformiad eich hun,
beth rydych wedi’i ddysgu, a sut
byddwch yn defnyddio’r wybodaeth hon
yn y dyfodol.
Gallai’r dystiolaeth ar gyfer yr adolygiad
fod ar ffurf cyflwyniad ysgrifenedig neu
nodiadau o gyflwyniad llafar, wedi’u
cefnogi gan gofnod arsylwi aseswr.
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Uned 18: Datblygiad Plant a’u Harsylwi
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 60
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Mae gwybod sut mae plant yn datblygu ac yn dysgu yn darparu sylfaen ar gyfer
popeth y mae’r rhai sy’n gweithio gyda babanod a phlant ifanc yn ei wneud. Mae
meddu ar yr wybodaeth hon yn galluogi’r rhai sy’n gweithio yn yr amgylcheddau hyn
i ryngweithio gyda phlant, ac mae’n rhoi profiadau datblygiadol priodol iddynt, i’w
helpu i dyfu’n oedolion iach. Gellir diwallu anghenion unigol plant trwy arsylwi ac
asesu gofalus, gan eu galluogi i wneud cynnydd a dysgu. Un o rolau hanfodol y rhai
sy’n gweithio gyda babanod a phlant ifanc yw sicrhau eu datblygiad iach a diogel.
Gall gwybodaeth am ddatblygiad plant a rôl arsylwi gynorthwyo adnabyddiaeth
gynnar o bryderon ynghylch diogelwch a lles y plentyn.
Mae’r uned hon yn rhoi cyflwyniad i chi i rai agweddau allweddol ar sut mae plant
yn datblygu ac yn dysgu, a phwysigrwydd arsylwi a chofnodi gwybodaeth, a sut
defnyddir yr wybodaeth hon. Byddwch yn dysgu am rai o gerrig milltir allweddol
datblygiad plant, o’u geni nes eu bod yn 8 oed, ac yn deall y ffactorau sy’n gallu
effeithio ar dwf a datblygiad iach. Mae’r uned yn ystyried rolau a chyfrifoldebau’r
rhai sy’n gweithio gyda babanod a phlant ifanc, a phwysigrwydd gwneud arsylwadau
rheolaidd, cywir i hybu datblygiad iach a helpu i gadw plant yn ddiogel.
Mae’r uned hon wedi’i bwriadu ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gweithio gyda
babanod a phlant ifanc mewn amgylcheddau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’n
darparu sylfaen i chi ar gyfer deall datblygiad plant a’r rôl bwysig y byddwch yn ei
chyflawni o ran sicrhau bod plant yn gallu tyfu a datblygu mewn amgylchedd
cadarnhaol, diogel.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A deall sut mae plant yn datblygu o’u geni nes eu bod yn wyth oed
B gwybod pa ffactorau sy’n dylanwadu ar ddatblygiad plant
C deall rôl arsylwi wrth hyrwyddo datblygiad plant.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Deall sut mae plant yn datblygu o’u geni nes eu bod yn wyth oed
Testun A.1 Twf a datblygiad
Rhaid i’r dysgwyr ddeall sut mae twf a datblygiad yn cael eu diffinio, ac ym mha ffyrdd
y maent yn cael eu mesur. Rhaid i’r dysgwyr ddeall hefyd nad yw twf a datblygiad o
reidrwydd yn brosesau llinol, ac er y gall datblygiad plentyn fod yn annodweddiadol o
ran twf corfforol, y gall fod gwahaniaethau wrth gymharu sut mae plant yn caffael
sgiliau a gwybodaeth.
Twf
● Y newidiadau allweddol i faint corfforol, y sgerbwd, y cyhyrau a’r ymennydd.
● Sut gellir pennu twf mewn sawl ffordd, e.e. trwy fesur taldra plant, eu pwysau a
chylchedd y pen.
Datblygiad
● Caffaeliad cynyddol sgiliau a gwybodaeth gan blentyn.
● Yr angen am edrych ar ddatblygiad mewn modd cyfannol, gan fod plant yn caffael
sgiliau ar gyflymdra amrywiol mewn gwahanol feysydd datblygiad.
● Normau neu ‘gerrig milltir’ datblygiadol: sut pennwyd y rhain drwy edrych ar ddata
miloedd o blant ac ystyried y cyfartaledd neu’r ‘nodweddiadol’; sut defnyddir y
normau neu’r cerrig milltir hyn i helpu i ddeall patrymau datblygiad.
Gellir rhannu datblygiad i’r meysydd canlynol:
● datblygiad corfforol echddygol bras: symudiadau mawr yr aelodau, e.e. datblygu
ymsymudiad, cydbwysedd a chydsymud
● datblygiad corfforol echddygol manwl: symudiad manwl trafod â’r bysedd, gan
ddatblygu cydsymud llaw a llygad, e.e. gwthio careiau trwy’r tyllau, lluniadu
● datblygiad gwybyddol: sut mae plant yn datblygu prosesau meddwl, canfyddiad, cof,
dychymyg a datrys problemau, ac yn gallu cynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth
o’u hamgylchedd
● cyfathrebu a datblygu iaith: sut mae plant yn cyfathrebu ac yn datblygu lleferydd,
gan gynnwys darllen ac ysgrifennu
● datblygiad emosiynol ac ymddygiadol: sut mae plant yn datblygu teimladau ac yn
mynegi emosiynau trwy ymddygiad, a datblygiad hunangysyniad a hunan-barch
● datblygiad cymdeithasol: sut mae plant yn datblygu cyfeillgarwch â chyfoedion,
yn cydweithio ag eraill ac yn dod yn ymwybodol o fodelau rôl.
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
Testun A.2 Nodweddion datblygiad plant o’u geni nes eu bod yn wyth oed
Rhaid i’r dysgwyr fod yn ymwybodol y gall plant ddatblygu ar gyflymdra amrywiol mewn
gwahanol feysydd datblygiad. Rhaid iddynt wybod beth yw dilyniant datblygiad plant o’u
geni nes eu bod yn wyth oed, a bod yn gyfarwydd â gwahanol nodweddion eu
datblygiad.
Rhaid bod gan ddysgwyr wybodaeth am y dilyniant arferol o ran datblygiad corfforol
(sgiliau echddygol bras a manwl), gwybyddol, cyfathrebu a iaith, cymdeithasol ac
emosiynol.
Geni hyd 12 mis
Rhaid i ddysgwyr ddeall cerrig milltir allweddol datblygiad echddygol bras a manwl
babanod o’u geni nes eu bod yn 12 mis.
Datblygiad echddygol bras
● Genir babanod gydag ymddygiad greddfol direolaeth megis sugno, chwilio am laeth,
dringo i fyny, gafael.
● Yn dri mis oed, maent yn gallu codi eu pen a’u brest.
● Yn 12 mis oed, maent yn gallu sefyll, a cherdded gyda chefnogaeth.
Datblygiad echddygol manwl
● Yn ystod tri mis cyntaf eu hoes, mae sgiliau echddygol manwl babanod newyddeni’n
datblygu wrth iddyn nhw ddysgu defnyddio’u dwylo i afael mewn pethau a’u dal am
gyfnodau byr.
● Rhwng 6 mis a 12 mis, mae cydsymud plant a’u rheolaeth ar symudiadau eu dwylo yn
datblygu, e.e. maen nhw’n gallu defnyddio gafael pinsiwrn (bys cyntaf a bawd), maen
nhw’n gallu gollwng gwrthrychau’n fwriadol trwy adael iddynt gwympo, ac yn gallu
pwyntio.
Datblygiad gwybyddol
● O’u geni nes eu bod yn 12 mis, mae plant yn dod yn ymwybodol o’r byd o’u cwmpas
ac yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o sut mae rhyngweithio â’u hamgylchedd,
e.e. dysgu trwy arbrofi a gwneud camgymeriadau, deall bod gwrthrychau sydd allan
o’r golwg yn dal i fodoli.
Cyfathrebu a datblygu iaith
● Yn ystod 12 mis cyntaf eu hoes, mae babanod yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu a
iaith, e.e. troi eu pen wrth glywed llais cyfarwydd, gwneud seiniau clebran, lleisio
geiriau syml, deall cyfarwyddiadau syml.
Datblygiad cymdeithasol ac emosiynol:
● O’u geni nes eu bod yn 12 mis, mae babanod yn datblygu perthynas gydag eraill
ac yn ffurfio ymlyniad penodol â’u prif ofalwyr, megis rhieni, gofalwyr a gweithwyr
proffesiynol yn y blynyddoedd cynnar.
12 mis hyd at dair blwydd oed
Datblygiad echddygol bras
Mae sgiliau echddygol bras a manwl plant ifanc yn datblygu’n gyflym rhwng 12 mis a
thair oed wrth iddynt ddysgu rheoli a meistroli eu gweithredoedd.
● Mae plant ifanc yn dod yn fwy sefydlog, ac yn gallu cerdded heb gymorth, dringo,
rhedeg, defnyddio, eistedd ar deganau a mynd arnynt, a cherdded i fyny’r grisiau.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Datblygiad echddygol manwl
● Mae sgiliau echddygol manwl plant ifanc yn datblygu wrth iddynt ddechrau defnyddio
camau gweithredu bwriadol wedi’u rheoli’n fwy, e.e. gafael mewn creonau a’u
defnyddio, tynnu llun cylchoedd a’u bwydo eu hunain â llwy
Datblygiad gwybyddol
● Rhwng 12 mis a thair oed, mae plant ifanc yn datblygu ymwybyddiaeth gynyddol o’u
byd ac yn dechrau archwilio’r amgylchedd gyda phwrpas. Maen nhw’n dechrau dod yn
ymwybodol ohonynt eu hunain, e.e. adnabod eu hunain yn y drych, ac yn gallu
cwblhau posau syml.
Cyfathrebu a datblygu iaith
● Erbyn dwy flwydd oed, mae gan blentyn eirfa o hyd at 50 gair, ac mae’n mwynhau
edrych ar lyfrau.
● Erbyn tair blwydd oed, mae eu geirfa wedi cynyddu i ryw 200 o eiriau, ac maen nhw’n
dechrau defnyddio brawddegau syml a gofyn cwestiynau.
Datblygiad cymdeithasol ac emosiynol
● Rhwng 18 mis a dwy flwydd oed, mae plant yn chwarae ar eu pennau eu hunain yn y
bôn, ac yn emosiynol ddibynnol ar eu prif ofalwyr.
● Rhwng dwy flwydd oed a thair oed, mae plant yn dechrau ymgysylltu â phlant eraill ac
ymateb yn dda i sylw oedolion, maent yn dechrau rhannu a chymryd tro.
Tair oed hyd at bump oed
Datblygiad echddygol bras
● Rhwng tair a phump oed, mae datblygiad echddygol bras plant yn datblygu, wrth i
blant barhau i feithrin rheolaeth gynyddol dros eu symudiadau, e.e. gallu hopian ar
un droed, cerdded mewn llinell, sgipio â rhaff a thaflu pêl fawr a’i dal.
Datblygiad echddygol manwl
● Rhwng tair a phump oed, mae plant yn dod yn fwy galluog i ddefnyddio siswrn,
torri siapiau syml allan, tynnu lluniau, ffurfio llythrennau ac ysgrifennu eu henwau
eu hunain.
Datblygiad gwybyddol
● Rhwng tair a phump oed, mae plant yn dechrau deall cysyniadau syml, e.e. cadw
pwysau, cyfaint, mas, gallu cyfrif yn gywir hyd at ddeg, gallu deall yr angen am
reolau.
Cyfathrebu a datblygu iaith
● Mae lleferydd plant yn dod yn haws ei ddeall, e.e. maent yn dal i wneud
camgymeriadau wrth ddefnyddio geiriau, mae eu geirfa’n cynyddu, maent yn
gallu defnyddio brawddegau cymhleth gyda geiriau megis ‘oherwydd’.
Datblygiad cymdeithasol ac emosiynol
● Rhwng tair a phump oed, mae plant yn datblygu rhwydwaith ehangach o
berthnasoedd cymdeithasol. Maent yn fwy abl i chwarae ar y cyd ag eraill, ac maen
nhw’n ffafrio cyfeillgarwch pobl benodol.
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
Pump oed hyd at wyth oed
Datblygiad echddygol bras
● Yn ystod y cyfnod hwn, mae cydsymud plant yn dod yn fwy galluog, gan eu bod yn
gallu defnyddio technegau mwy soffistigedig i reoli eu symudiadau. Mae eu sgiliau
pêl yn gwella, ac maen nhw’n rhoi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau, e.e. nofio,
pêl-droed, gymnasteg, dawnsio, chwaraeon raced.
Datblygiad echddygol manwl
● Erbyn i blant gyrraedd wyth oed, maen nhw’n gallu mynd ati i gyflawni tasgau mwy
manwl, e.e. clymu a datod careiau, torri siapiau allan, rhoi edafedd mewn nodwydd
fawr, a gwnïo pwythau mawr, lliwio siapiau i mewn, dangos rheolaeth dda ar bensiliau
a brwshys paent.
Datblygiad gwybyddol
● Rhwng pump ac wyth oed, mae plant yn datblygu’r gallu i ddeall cysyniadau mwy
cymhleth wrth iddyn nhw archwilio’u hamgylcheddau’n weithredol, e.e. dod yn fwy
galluog wrth resymu gydag eraill, gallu ‘cadw’ niferoedd a rhifau, cwblhau tasgau
mathemategol syml.
Cyfathrebu a datblygu iaith
● Rhwng pump ac wyth oed, mae plant yn dechrau defnyddio iaith i esbonio a thrafod
syniadau gydag eraill, e.e. mwynhau jôcs a phosau syml, defnyddio strwythurau mwy
cymhleth i frawddegau, dechrau gofyn cwestiynau, ac yn gallu meistroli elfennau
sylfaenol darllen ac ysgrifennu.
Datblygiad cymdeithasol ac emosiynol
● Rhwng pump ac wyth oed, mae gan blant fwy o ddealltwriaeth ohonynt eu hunain
a’u lle yn y byd, maen nhw’n dod yn fwy ymwybodol o’u teimladau eu hunain a
theimladau pobl eraill, ac yn datblygu cyfeillgarwch cryf, gyda phobl o’r un rhyw,
fel arfer.
● Effaith bosibl un maes datblygiad ar feysydd eraill o ddatblygiad plant, e.e. gall
arhosiad hir yn yr ysbyty effeithio ar eu gallu i ddatblygu perthnasoedd neu
ryngweithio ag eraill; mae anabledd neu golli gallu synhwyraidd, megis y clyw, yn
effeithio ar y gallu i ddatblygu iaith; gall diffyg maeth olygu bod plentyn yn sâl yn
aml, ac mae diffyg fitaminau digonol yn effeithio ar ddatblygiad gwybyddol.
● Effaith bosibl cymhwyso cerrig milltir effeithiol ac aneffeithiol ar ddatblygiad plant,
gan gynnwys effaith emosiynol sy’n peri cynnydd neu ostyngiad mewn hunan-barch a
hyder, methiant i ganfod anawsterau corfforol, e.e. clyw, golwg, dealltwriaeth, gan
arwain at oedi o ran cyrchu gwasanaethau priodol.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Gwybod pa ffactorau sy’n dylanwadu ar ddatblygiad plant
Testun B.1 Ffactorau sy’n dylanwadu ar ddatblygiad plant
Rhaid i’r dysgwyr wybod pa ffactorau sy’n gallu cael effaith gadarnhaol a negyddol ar
ddatblygiad iach plant. Wrth i blant dyfu a datblygu, felly hefyd mae eu rhwydwaith o
ffrindiau a’u hamgylchedd. Dylanwadir ar eu datblygiad gan y rhai y maent yn dod i
gysylltiad â nhw ac yn treulio amser gyda nhw. Yn ogystal â dylanwadau allanol, mae
ffactorau biolegol ac etifeddol yn effeithio ar ddatblygiad plant. Rhaid i’r dysgwyr wybod
beth yw effaith dylanwadau ar dwf a datblygiad plant, a sut defnyddir yr wybodaeth
hon i gynllunio ar gyfer ymyrraeth briodol.
Gelllir categoreiddio’r ffactorau yn rhai sosio-economaidd, amgylcheddol a chorfforol
a seicolegol.
Ffactorau sosio-economaidd
● strwythur teuluol uniongyrchol ac estynedig y plentyn, ymddygiad a statws
● eiddo materol
● gofalwyr
● addysg
● statws ariannol
● cyflogaeth
● genedigaeth
● marwolaeth
● ysgariad
● mynediad i wasanaethau iechyd a lles
● alcoholiaeth, cyffuriau, camdriniaeth ac ati.
Ffactorau amgylcheddol
● cyfleoedd i’r plentyn ddatblygu mewn modd cadarnhaol
● ble mae plant yn byw (tŷ, fflat ac ati)
● cyfleoedd i chwarae
● rhwydwaith o ffrindiau
● llygredd
● profiadau addysgol
● cyfleusterau yn yr ardal e.e. pyllau nofio, parciau
● trosglwyddo i leoliadau newydd.
Ffactorau corfforol a seicolegol
● bioleg a nodweddion etifeddol y plentyn, e.e. sut gall hormonau ddylanwadu ar
ddatblygiad corfforol y plentyn a’i natur
● salwch neu afiechyd
● ymlyniad
● hormonau
● maeth
● cymeriad emosiynol
● gallu corfforol a meddyliol e.e. anabl, anghenion arbennig
● effeithiau ar ddatblygiad o ganlyniad i gyfnodau hir yn yr ysbyty neu mewn
amgylcheddau gofal eraill.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu C: Deall rôl arsylwi wrth hyrwyddo datblygiad plant
Testun C.1 Technegau a ddefnyddir i arsylwi datblygiad plant
Rhaid i’r dysgwyr ddeall y gwahanol fathau o arsylwadau a ddefnyddir a’r protocolau y
dylid eu dilyn wrth arsylwi dysgu a datblygiad plant. Rhaid i’r dysgwyr ddeall y
gwahaniaeth rhwng arsylwadau cyfranogol ac anghyfranogol, a manteision ac
anfanteision defnyddio’r technegau a’r strategaethau hyn.
Mathau o arsylwi
● cyfranogol
● anghyfranogol.
Technegau cynradd a ddefnyddir i arsylwi datblygiad plant
● samplo digwyddiadau
● arsylwadau ysgrifenedig/naratifau
● diagramatig
● rhestrau gwirio
● sosiogram
● cofnodion olrhain.
Manteision ac anfanteision sy’n gysylltiedig â’r technegau a’r
strategaethau hyn
● amser
● effeithiolrwydd o ran canfod y canlyniadau sy’n ofynnol
● cywirdeb
● effeithiau ar y rhai sy’n cael eu harsylwi
● parhau’n wrthrychol.
Protocolau arsylwi
● caniatâd
● diogeledd gwybodaeth
● datgelu
● cyfrinachedd
● tystion a dyddiadau.
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
Testun C.2 Defnyddio arsylwadau wrth gynllunio ar gyfer anghenion dysgu a
datblygiadol plant
Rhaid i’r dysgwyr ddeall pwysigrwydd cadw plant yn ddiogel er mwyn sicrhau eu bod yn
tyfu ac yn datblygu’n gadarnhaol wrth ddatblygu’n oedolion. Mae llunio cofnodion cywir
o ddatblygiad plant trwy amrywiaeth o dechnegau arsylwi yn chwarae rhan allweddol o
ran sicrhau bod modd i blant ddatblygu mewn amgylchedd iach a diogel. Mae meddu ar
ddealltwriaeth o ddilyniannau datblygiad plant, a gwybodaeth am amgylchedd cartref y
plentyn, yn helpu i hysbysu arsylwadau a chynllunio ar gyfer datblygiad a diogelwch
plant.
Rhaid i’r dysgwyr ddeall bod modd defnyddio arsylwadau mewn amrywiaeth o ffyrdd at
wahanol ddibenion, gan gynnwys sicrhau bod plant yn cyrraedd cerrig milltir priodol,
gan nodi pryd mae angen cefnogaeth ychwanegol ar blant ac amlygu ble gallai testun
pryder fodoli ynghylch diogelwch a lles plentyn.
Rhaid i’r dysgwyr ddeall bod modd gwneud arsylwadau am amrywiaeth o resymau:
● i ddarparu darlun cywir o ddatblygiad plentyn mewn cyfnod/sefyllfa arbennig
● i ddarparu gwybodaeth i rieni ynghylch cyflawni cerrig milltir allweddol
● i nodi meysydd lle mae angen
● i nodi materion posibl, e.e. iechyd, diogelu, oedi datblygiadol
● i helpu i gynllunio nodau priodol, realistig ar gyfer datblygiad plant yn y dyfodol
● i nodi rhyngweithio cymdeithasol
● i nodi hoff a chas bethau
● i nodi achosion ymddygiad gwaelodol.
Rhaid i’r dysgwyr ddeall ym mha ffyrdd y gellir defnyddio arsylwadau i ganfod peryglon
posibl, er mwyn sicrhau bod plant yn cael eu cadw’n ddiogel rhag niwed.
● Nodi diogelwch yr amgylchedd ffisegol.
● Nodi diogelwch adnoddau a theganau o ran oedran/cyfnod datblygiad plant.
Er mwyn arsylwi plant yn gywir mewn sefyllfaoedd diogelu, rhaid i’r dysgwyr ddeall sut
datblygir arsylwadau a sut maent yn cael eu defnyddio i sylweddoli ble gallai plentyn
fod mewn perygl o ddioddef niwed yn sgîl mathau o gamdriniaeth, gan gynnwys
camdriniaeth gorfforol, rywiol ac emosiynol, ac esgeuluso.
● Mathau o arsylwadau a wneir.
● Protocol penodol ar gyfer cofnodi arsylwadau.
● Yr angen am dystion a mesurau cyfrinachedd ychwanegol.

170

Diploma – Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol –
Unedau – Argraffiad 1 Cymraeg – Hydref 2014 © Pearson Education Limited 2014

UNED 18: DATBLYGIAD PLANT A’U HARSYLWI

Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Deall sut mae plant yn datblygu o’u geni nes eu bod yn wyth oed
1A.1

1A.2

Diffinio beth a olygir gan
dwf a datblygiad.

Nodi cerrig milltir
allweddol yn natblygiad
plant o’u geni nes eu bod
yn wyth oed.

2A.Ll1 Disgrifio beth a olygir
gan dwf a datblygiad a
sut maent yn cael eu
mesur. *
2A.Ll2 Esbonio, gan ddefnyddio
enghreifftiau,
nodweddion datblygiad
plant a gweithgareddau
sy’n hybu datblygiad o’u
geni tan eu bod yn wyth
oed.

2A.T1 Trafod, gan ddefnyddio
enghreifftiau, ym mha
ffyrdd y gall un maes
datblygiad effeithio ar
feysydd datblygiad eraill
plant o’u geni tan eu bod
yn wyth oed.

2A.Rh1 Dadansoddi’r effaith
bosibl ar blant yn sgîl
cymhwyso cerrig milltir
effeithiol ac aneffeithiol
ar ddatblygiad plant, o’u
geni tan eu bod yn wyth
oed.

Nod dysgu B: Gwybod pa ffactorau sy’n dylanwadu ar ddatblygiad plant
1B.3

Disgrifio un ffactor sosioeconomaidd, un ffactor
amgylcheddol ac un
ffactor corfforol a
seicolegol sy’n
dylanwadu ar
ddatblygiad plant.

2B.Ll3 Esbonio’r ffactorau
sy’n dylanwadu ar
ddatblygiad plant gan
ddefnyddio dwy
enghraifft o bob un o’r
canlynol: ffactorau sosioeconomaidd, ffactorau
amgylcheddol a ffactorau
corfforol a seicolegol.
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2B.T2 Trafod sut gall
gwybodaeth am
amgylchedd cartref
plentyn hysbysu
dealltwriaeth o
ddatblygiad plant.

2B.Rh2 Gwerthuso sut gall
meddu ar wybodaeth am
ffactorau sy’n dylanwadu
ar ddatblygiad plant
helpu i gefnogi cynllunio
darpariaeth briodol.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu C: Deall rôl arsylwi wrth hyrwyddo datblygiad plant
1C.4

1C.5

Nodi dwy dechneg
arsylwi a’r protocolau
y dylid eu dilyn wrth
arsylwi datblygiad plant.

2C.Ll4 Disgrifio technegau
arsylwi cyfranogol ac
anghyfranogol, a’u
diben o ran hyrwyddo
datblygiad cadarnhaol
plant. *

Amlinellu sut gellir
defnyddio arsylwadau i
nodi anghenion iechyd a
diogelwch plant.

2C.Ll5 Disgrifio, gan
ddefnyddio enghreifftiau,
pwysigrwydd arsylwadau
cywir.

2C.T3 Esbonio manteision ac
anfanteision defnyddio
gwahanol fathau o
arsylwadau wrth
gofnodi gwybodaeth am
ddatblygiad cadarnhaol
plant. *

2C.Rh3 Gwerthuso pwysigrwydd
cofnodi arsylwadau’n
gywir, a sut gellir
defnyddio arsylwadau
mewn gwahanol
amgylchiadau.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemateg
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig ar gyfer yr uned hon.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Gellir cyflawni’r uned hon naill ai trwy un aseiniad cyfannol a luniwyd i asesu’r holl
feini prawf asesu ar lefel benodol, neu trwy nifer o aseiniadau llai. Er enghraifft, gellir
gosod yr aseiniad mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol penodol, i archwilio sut
mae’r lleoliad yn defnyddio arsylwi i sicrhau bod y plant yn cyflawni’r cerrig milltir
disgwyliedig, a’r ymyriadau y maent yn eu defnyddio i hybu datblygiad iach. Naill ai
gall dysgwyr ddewis y lleoliad y maent yn ymddiddori fwyaf ynddo, neu gellir ei osod
ar eu cyfer. Fel arall, gallai’r dysgwyr gymhwyso’r dystiolaeth ar gyfer pob nod dysgu
i senario neu leoliad gwahanol, er mwyn sicrhau bod holl gynnwys yr uned yn cael ei
gwmpasu.
Argymhellir defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu ar gyfer yr uned hon, er mwyn
ennyn diddordeb y dysgwyr a’u symbylu.
Nid oes rhaid cyflwyno aseiniadau mewn fformat ysgrifenedig. Er enghraifft, gallai’r
dysgwyr roi cyflwyniad llafar gyda chymorth siartiau a diagramau neu hebddynt. Dylid
recordio tystiolaeth sy’n cael ei chyflwyno ar lafa, a’i chefnogi â chofnodion arsylwi tiwtor.
Nod dysgu A
I gyflawni 2A.Ll1 a 2A.Ll2, mae angen i’r dysgwyr ddisgrifio beth a olygir gan dwf
a datblygiad. Dylent ddisgrifio sut diffinnir twf, a pha feysydd mae’n eu cynnwys.
Dylent hefyd ddisgrifio ym mha ffyrdd mae twf a datblygiad yn cael eu mesur, ac
esbonio nodweddion datblygiad plant, gan ddarparu enghreifftiau o’r mathau o
weithgareddau ym mhob cyfnod sy’n hybu datblygiad. Gellir cynhyrchu tystiolaeth
ar ffurf taflen i rieni neu gyflwyniad mewn sefyllfa grŵp.
Gall y dysgwyr gyflawni 2A.T1 a 2A.Rh1 trwy estyn eu trafodaeth i ystyried sut gall
oedi neu gynnydd mewn un maes datblygiad effeithio ar faes datblygiad arall. Dylai’r
dysgwyr ddangos sut mae cydnabyddiaeth effeithiol ac aneffeithiol ynghylch cyflawni
cerrig milltir yn gallu cael effaith bellach ar dwf a datblygiad plentyn. Dylid darparu
enghreifftiau astudiaeth achos o arfer da a drwg i’r dysgwyr, fel bod modd iddynt
adnabod effaith gadarnhaol a negyddol cymhwyso mesurau a cherrig milltir
amhriodol i gyflawniadau plant.
Ar gyfer 1A.1 ac 1A.2, gallai’r dysgwyr gynhyrchu siart wal neu daflen i ddiffinio twf a
datblygiad, gan ddangos y gwahaniaethau allweddol rhwng y ddau derm a nodi cerrig
milltir allweddol datblygiad, o’u geni nes eu bod yn wyth oed.
Nod dysgu B
Ar gyfer 2B.Ll3, gallai’r dysgwyr ddefnyddio astudiaeth achos i esbonio’r ffactorau
sy’n dylanwadu ar ddatblygiad plant o bob un o’r categorïau a restrir yn y cynnwys.
Bydd hyn yn cynnwys cyfeirio at o leiaf ddwy enghraifft berthnasol o bob un o’r tri
chategori. Gallai’r dysgwyr ddarparu enghreifftiau bywyd go iawn o sut gall pob
ffactor effeithio ar ddatblygiad plentyn.
I gyflawni 2B.T2, dylai’r dysgwyr drafod sut mae meddu ar ddealltwriaeth o’r
ffactorau sy’n ymwneud â bywyd cartref plentyn helpu i ddatblygu dealltwriaeth o
ddatblygiad cyfredol y plentyn. Ar gyfer 2B.Rh2, dylai’r dysgwyr estyn y drafodaeth
hon drwy werthuso sut gall meddu ar yr wybodaeth hon helpu i gefnogi’r cynllunio ar
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gyfer darpariaeth briodol yng nghyd-destun anghenion datblygiadol y plentyn yn
y dyfodol. Dylai’r dysgwyr ddangos y meysydd datblygiad y gallai’r ffactorau hyn
effeithio arnynt, a darparu enghreifftiau o gynlluniau i gefnogi datblygiad cadarnhaol
plant.
I gyflawni 1B.3, dylai’r dysgwyr ddisgrifio un ffactor o bob un o’r tri chategori sy’n
dylanwadu ar ddatblygiad plant, ac effaith bosibl y rhain ar ddatblygiad plentyn.
Nod dysgu C
I gyflawni 2C.Ll4, mae angen i’r dysgwyr ddisgrifio ystod o dechnegau arsylwi
cyfranogol ac anghyfranogol a’u diben wrth gofnodi agweddau ar ddatblygiad plant.
Ar gyfer 2C.T3, dylai’r dysgwyr estyn y drafodaeth hon i esbonio effeithiolrwydd
defnyddio’r mathau hyn o arsylwadau mewn gwahanol sefyllfaoedd ac at wahanol
ddibenion, er enghraifft, arsylwi cynnydd plentyn mewn gweithgaredd, neu arsylwi
plant at ddibenion diogelu. Dylai’r dysgwyr fedru nodi o leiaf dair enghraifft o
technegau arsylwi.
Ar gyfer 2C.Ll5, dylai’r dysgwyr ddisgrifio, gan ddefnyddio enghreifftiau, pwysigrwydd
arsylwadau cywir. Gellir cyflawni hyn trwy nodi technegau a’u cymhwyso i
sefyllfaoedd, megis nodi risgiau cysylltiedig â’r amgylchedd, adnoddau neu risg o
niwed i’r plentyn.
I gyflawni 2C.Rh3, mae angen i’r dysgwyr werthuso pwysigrwydd cofnodi
arsylwadau’n gywir a sut dylid defnyddio’r arsylwadau hyn mewn gwahanol
sefyllfaoedd, er enghraifft ar gyfer cofnodi arsylwadau ar ddatblygiad ac at ddibenion
iechyd a diogelwch.
Argymhellir y dylid rhoi un astudiaeth achos neu fwy i’r dysgwyr i’w helpu i gwblhau’r
nod dysgu hwn.
I gyflawni 1C.4, dylai’r dysgwyr nodi dwy dechneg arsylwi a’r protocolau y dylid eu dilyn
wrth arsylwi datblygiad plant. Ar gyfer 1C.5, dylai’r dysgwyr amlinellu sut gellir defnyddio
arsylwadau i nodi anghenion iechyd a diogelwch plant. Gall y dysgwyr ddarparu
enghreifftiau sy’n nodi anghenion iechyd plant, risgiau cysylltiedig â’r amgylchedd
neu adnoddau.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 1A.2, 2A.Ll1,
2A.Ll2, 2A.T1,
2A.Rh1

Twf a Datblygiad
Plant

Rydych yn gweithio mewn tîm gwasanaethau
cymdeithasol i blant 2–5 oed. Mae eich rheolwr
yn teimlo bod y gwahaniaeth rhwng twf a
datblygiad yn drysu rhai rhieni a staff. Gofynnir
i chi gynhyrchu peth gwybodaeth i ddangos y
gwahaniaethau yn ystyr y termau hyn, a hefyd i
ddarparu gwybodaeth am bwysigrwydd sicrhau
bod plant yn dod i gysylltiad ag amrywiaeth o
gyfleoedd, fel bod pob maes o’u datblygiad a’u
twf yn cael eu cefnogi. Rhaid i chi gynnwys y
canlynol:

Cyflwyniad dosbarth.
Adroddiad ysgrifenedig.
Taflen wybodaeth.

● Diffiniad o dwf a datblygiad, sut maent yn cael
eu mesur, a sut rhennir twf yn bum maes.
● Enghreifftiau byr o ddatblygiad ym mhob un
o’r pum maes.
● Enghreifftiau i ddarlunio sut gall un maes twf
a/neu ddatblygiad effeithio ar faes twf a/neu
ddatblygiad arall.
● Trosolwg o’r cerrig milltir allweddol a
phwysigrwydd asesu anghenion datblygu
plentyn yn gywir, yn awr ac yn y dyfodol.
● Enghreifftiau i ddangos sut mae
cydnabyddiaeth effeithiol ac aneffeithiol o
gyflawni cerrig milltir yn effeithio ar
ddatblygiad plant.
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UNED 18: DATBLYGIAD PLANT A’U HARSYLWI

Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1B.3, 2B.Ll3, 2B.T2,
2B.Rh2

Deall y Ffactorau
sy’n Dylanwadu ar
Ddatblygiad Plant

O’ch profiad o weithio gyda’r tîm gofal
cymdeithasol, rydych wedi dysgu am sut
gall ffactorau y tu allan i’r lleoliad ddarparu
gwybodaeth bwysig ynghylch sut mae darparu
gofal a chefnogaeth ar gyfer datblygiad plant
unigol. Mae eich rheolwr yn gofyn i chi roi cyfrif
adfyfyriol am yr hyn rydych wedi’i ddysgu am
ffactorau sy’n effeithio ar ddatblygiad plant, fel
bod modd datblygu eich syniadau yn ymarfer.
Dylai eich cofnod ddisgrifio’r tri chategori
allweddol a all ddylanwadu ar ddatblygiad plant
a darparu enghreifftiau o bob categori. Dylech
roi esboniad ar sut gall meddu ar wybodaeth
ynghylch amgylchedd cartref plentyn helpu
gweithwyr blynyddoedd cynnar proffesiynol i
ddeall datblygiad plentyn, a sut gellir defnyddio
hynny i gefnogi’r broses o gynllunio darpariaeth
briodol sy’n diwallu anghenion y plentyn ac yn
estyn ei ddatblygiad.

Cofnod adfyfyriol.
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Adroddiad ysgrifenedig.
Recordiad digidol.
Crynodeb llafar.
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UNED 18: DATBLYGIAD PLANT A’U HARSYLWI

Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1C.4, 1C.5, 2C.Ll4
2C.Ll5, 2C.T3,
2C.Rh3

Rôl arsylwi wrth
hyrwyddo
datblygiad
cadarnhaol plant

Mae eich rheolwr yn gofyn i chi ddarparu
gwybodaeth i’r tîm ynghylch y gwahanol fathau
o arsylwi y gellir eu defnyddio wrth gofnodi
datblygiad plant a’r protocolau y dylech eu dilyn
wrth gynnal arsylwadau. Mae’n ofynnol i chi
gynhyrchu nifer o enghreifftiau sy’n dangos pryd
y mae’n briodol defnyddio arsylwadau cyfranogol
ac anghyfranogol. Rhaid i chi ddarparu esboniad
ar y manteision a’r anfanteision sy’n gysylltiedig
â phob techneg, a phwysigrwydd bod yn
wrthrychol wrth gofnodi gwybodaeth.

Canllaw cyfeiriadol, gydag enghreifftau
o arsylwadau a gwblhawyd, yn
cyfiawnhau eu defnydd a’u diben.

Yn ogystal, mae angen i chi esbonio sut gellir
defnyddio arsylwadau i nodi anghenion iechyd
a diogelwch plant, gan gynnwys y canlynol:

Enghraifft o ddogfennaeth cofnodi
ac adrodd.

Adroddiad ysgrifenedig.
Efelychiad a thrafodaeth.
Dylid darparu astudiaethau achos ar
gyfer y dysgwyr, a dylent gynhyrchu
cyfrif sy’n cyfateb i fanylion y senario.
Hanes ysgrifenedig.
Cyflwyniad (llafar/ysgrifenedig).

1. Sut mae arsylwadau’n canfod risgiau yn yr
amgylchedd.
2. Sut defnyddir arsylwadau i asesu diogelwch
offer, teganau ac adnoddau o ran oedran/
cyfnod datblygiad y plentyn.
3. Sut defnyddir arsylwadau i nodi risg niwed
neu gamdriniaeth bosibl i’r plentyn.
4. Sut mae’n rhaid i’r arsylwadau a wneir
gofnodi gwybodaeth yn gywir, ac effaith
bosibl arsylwadau amhriodol neu anghywir.
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UNED 19: SGILIAU A NODWEDDION AR GYFER GWEITHIO YN Y SECTOR IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Uned 19: Sgiliau a Nodweddion ar gyfer
Gweithio yn y Sector Iechyd a
Gofal Cymdeithasol
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 60
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Ydych chi’n gobeithio cael gyrfa yn gweithio gyda phobl mewn lleoliad iechyd a
gofal cymdeithasol? Hoffech chi weithio gyda’r henoed, neu o bosib gyda phlant ac
oedolion ifanc sydd ag anghenion penodol? Bydd yr uned hon yn eich helpu i ddeall
a datblygu rhai o’r sgiliau ymarferol a’r nodweddion y bydd eu hangen arnoch chi er
mwyn bod yn ymarferydd gofal effeithiol.
Bydd angen sgiliau cyfathrebu rhagorol arnoch i feithrin perthynas gadarnhaol gyda’r
defnyddwyr gwasanaeth, i ganfod eu hanghenion penodol, ac i weithio gyda nhw i
ddarparu’r gofal mwyaf addas iddynt. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu am
bwysigrwydd gwaith tîm effeithiol i gyflawni canlyniadau cadarnhaol ar gyfer
defnyddwyr gwasanaeth, sy’n arbennig o bwysig wrth weithio yn y sector iechyd
a gofal cymdeithasol.
Wrth weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth, mae’n bwysig darparu cefnogaeth
weithredol er mwyn eu grymuso a hybu eu hannibyniaeth. Bydd yr uned hon yn rhoi
cyfle i chi ymarfer sgiliau er mwyn hybu annibyniaeth mewn cyd-destun iechyd a
gofal cymdeithasol, y gellid ei efelychu ac yna’i ddefnyddio i adolygu eich sgiliau o
ran cryfderau a meysydd i’w gwella yn y dyfodol. Bydd yr uned hon yn rhoi i chi
wybodaeth a dealltwriaeth o sut gellir defnyddio’r sgiliau a’r nodweddion hyn yn
effeithiol wrth ddarparu gofal ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth. Bydd hefyd yn rhoi
cyfle i chi ddatblygu’r sgiliau hyn a’u rhoi ar waith.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A gwybod pa sgiliau gofalgar a nodweddion personol sy’n angenrheidiol wrth
ddarparu gofal
B archwilio sut mae cymhwyso sgiliau a nodweddion gofalgar yn hybu annibyniaeth
ac yn grymuso defnyddwyr gwasanaeth
C myfyrio ar effeithiolrwydd eich sgiliau a’ch nodweddion gofalgar eich hun.
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UNED 19: SGILIAU A NODWEDDION AR GYFER GWEITHIO YN Y SECTOR IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Gwybod pa sgiliau gofalgar a nodweddion personol sy’n
angenrheidiol wrth ddarparu gofal
Testun A.1 Y sgiliau a’r nodweddion gofalgar sy’n angenrheidiol er mwyn
gofalu am ddefnyddwyr gwasanaeth yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol
● Sgiliau cyfathrebu: cytuno ar y dulliau cyfathrebu gorau gyda’r defnyddiwr
gwasanaeth a’u defnyddio, e.e. defnydd o iaith, defnydd o Iaith Arwyddion Prydain,
Makaton, ac ati, addasu’r cyfathrebu i ymateb i anghenion neu ddewisiadau newidiol
defnyddiwr gwasanaeth, parchu cyfrinachedd, ateb y ffôn/e-byst.
● Cadw cofnodion: cwblhau cofnodion yn gywir; cofnodion anghenion a dewisiadau
defnyddiwr gwasanaeth, unrhyw broblemau o ran cyflawni gofal a sut cafodd y rheiny
eu goresgyn, unrhyw arwyddion a symptomau sy’n nodi bod newid yn yr anghenion
gofal sy’n ofynnol; dilyn polisi cyfrinachedd y sefydliad, gweithdrefnau diogelu
mynediad, gofynion cyfreithiol; cefnogi unigolion i ddeall pwysigrwydd cadw
cofnodion, cadw nodiadau, eglurder a chywirdeb.
● Sgiliau arsylwi: arsylwi newidiadau yng nghyflwr y defnyddiwr gwasanaeth; adrodd a
chofnodi unrhyw newidiadau arwyddocaol yn y cyflwr, sut byddai’r newidiadau hyn yn
effeithio ar y cymorth sy’n ofynnol, a chefnogi anghenion defnyddwyr gwasanaeth.
● Sgiliau gwaith tîm: e.e. dibynadwyedd, cadw amser da, presenoldeb rheolaidd,
ymrwymiad, parodrwydd i rannu gwaith gydag eraill a gweithio mewn gwahanol
ffyrdd, cwblhau tasgau i gadw at derfynau amser a bennwyd, cydweithredu ag eraill
i gwblhau tasgau, paratoi ar gyfer cyfarfodydd, cyfranogiad gweithredol mewn
cyfarfodydd tîm, gan gynnwys mynegi barn, cyfrannu syniadau, arddangos parch at
aelodau’r tîm (e.e. trwy fod yn gwrtais).
● Datrys problemau a gwneud penderfyniadau: cydnabod terfynau eich rôl eich hun,
mynd ati mewn modd rhesymegol (e.e. casglu’r holl ffeithiau perthnasol a thrafod
materion gyda’r unigolyn).
● nodweddion personol: amynedd, empathi, gonestrwydd, parch, parodrwydd,
dibynadwyedd, tact, consyrn, agwedd dda at waith, synnwyr digrifwch, hyblygrwydd,
arddangos gwerthoedd gofal i gefnogi cydraddoldeb, amrywiaeth, proffesiynoldeb a
hawliau a chyfrifoldebau defnyddwyr gwasanaeth.
Testun A.2 Sut cymhwysir sgiliau a nodweddion wrth ddiwallu anghenion
corfforol defnyddwyr gwasanaeth
● Defnydd effeithiol o nodweddion personol: pwysigrwydd hybu hyder yn y gwasanaeth
i ddefnyddwyr gwasanaeth, a chyfrannu at iechyd a lles defnyddwyr gwasanaeth.
● Cefnogi gofal personol: cefnogi dewisiadau unigolion ynghylch gofal hylendid
personol; annog a galluogi defnyddwyr gwasanaeth i gyflawni eu gweithgareddau
gofal personol eu hunain lle bynnag y bo modd; dilyn gweithdrefnau i sicrhau bod yr
amgylchedd yn cyflawni anghenion y defnyddiwr gwasanaeth (e.e. tymheredd y dŵr
a’r ystafell) a chynnal hylendid gan atal trawsheintio; cynnal cyfrinachedd; cynnal
preifatrwydd ac urddas y defnyddiwr gwasanaeth; datrys problemau (e.e. gyda’r
cyfleusterau sydd ar gael).
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
● Cefnogi adegau prydau bwyd: galluogi defnyddwyr gwasanaeth i wneud dewisiadau,
mynegi’r hyn a ffafrir, deall beth sydd ar gael a deall yr opsiynau amgen; rhoi
ystyriaeth i gofnodion neu gynlluniau gofal sydd eisoes yn bodoli; gweini bwyd fel
ei fod yn edrych yn ddeniadol ac wedi’i baratoi yn unol ag anghenion y defnyddiwr
gwasanaeth (e.e. tymheredd cywir, wedi’i dorri i fyny, wedi’i droi’n hylif); annog
annibyniaeth wrth fwyta, gosod bwyd a diod o fewn cyrraedd hwylus a sicrhau bod y
bwrdd a’r sedd o’r uchder cywir, yn ogystal â defnyddio offer arbenigol yn ôl y galw
(e.e. platiau ag ymylon dwfn, cwpanau dwy ddolen); cefnogi defnyddwyr gwasanaeth
i fwyta bwyd ar eu cyflymdra eu hunain; cynnal urddas.
● Cynnal profion iechyd arferol: dilyn gweithdrefnau sefydliadol, gan fod yn ymwybodol
o pryd mae angen profion iechyd, esbonio wrth ddefnyddwyr gwasanaeth pam mae
profion iechyd yn angenrheidiol; profi cyfradd curiad y galon (cyfradd curiad y galon
wrth orffwys, adennill cyfradd curiad y galon ar ôl ymarfer corff, cofnodi cyfradd
curiad y galon yn gywir); mesuriad BMI (mesur taldra, mesur pwysau, cyfrifo BMI,
deall siartiau BMI, cofnodi cyfrifiadau BMI yn gywir); gosod dresin ar gyfer, e.e. cwt,
troi cymal, briwiau pwyso.
Nod dysgu B: Archwilio sut mae cymhwyso sgiliau a nodweddion gofalgar yn
hybu annibyniaeth ac yn grymuso defnyddwyr gwasanaeth
Testun B.1 Hyrwyddo annibyniaeth a grymuso defnyddwyr gwasanaeth
Rhaid i’r dysgwyr ddeall sut bydd gofal effeithiol yn grymuso defnyddwyr gwasanaeth i
gynnal eu hannibyniaeth mewn unrhyw sefyllfa.
● Darparu cymorth gweithredol: cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i nodi pa agweddau
ar fywyd beunyddiol y maent yn gallu eu cyflawni eu hunain, gan nodi gyda beth gall
pobl neu grwpiau eraill helpu, nodi beth gall y gweithiwr gofal ei gyflawni neu gynnig
help ar ei gyfer, a cheisio cefnogaeth ychwanegol lle bo angen.
● Symudedd, e.e. cerdded, defnyddio cadair olwyn, defnyddio lifftiau: cytuno ar
ddewisiadau a ffafrir, cytuno ar y ffordd fwyaf addas o gadw symudedd, annog y
defnyddiwr gwasanaeth i wisgo dillad addas, esbonio sut mae defnyddio peiriant
symudedd yn gywir, gan ddilyn gweithdrefnau i sicrhau eu bod yn lân ac yn
gweithio’n iawn, dileu peryglon, adrodd am weithgareddau er mwyn cofnodi unrhyw
newidiadau o ran yr anghenion.
● Technoleg gynorthwyol, e.e. rheolaeth ar beiriannau’r cartref o bell, dyfeisiau i
hwyluso cyfathrebu, systemau mynediad sy’n caniatáu mynediad i’r cartref: cefnogi
defnyddwyr gwasanaeth i gyrchu gwybodaeth am dechnoleg gynorthwyol, gan
gefnogi defnyddwyr gwasanaeth i nodi dyfeisiau a ffafrir, helpu defnyddwyr
gwasanaeth i ddeall cyfarwyddiadau, monitro a chofnodi effeithiolrwydd y dechnoleg,
dilyn gweithdrefnau i roi gwybod am broblemau.
● Cadw mewn cysylltiad â gweithwyr proffesiynol eraill i gefnogi defnyddwyr
gwasanaeth: gwybod beth yw rôl gweithwyr proffesiynol eraill, e.e. therapyddion
galwedigaethol, ffisiotherapyddion, dietegwyr, gweithwyr cymdeithasol, meddygon
teulu, nyrsys ardal; deall sut maent yn gweithio gyda’i gilydd i rymuso defnyddwyr
gwasanaeth.
● Hyrwyddo lles cymdeithasol drwy, e.e. drefnu celfi fel bod modd i ddefnyddwyr
gwasanaeth ryngweithio ac i hybu cyfeillgarwch, cynllunio a gweithredu
gweithgareddau o fewn y lleoliad, cynllunio teithiau i fannau diddorol, rhyngweithio
â defnyddwyr gwasanaeth wrth gyflawni tasgau.
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
● Hyrwyddo lles emosiynol drwy, e.e. ddangos diddordeb mewn unigolion trwy gyfeirio
at bynciau o ddiddordeb, arddangos empathi yng nghyd-destun trallod a phryder,
cymryd amser i wrando ar ddefnyddwyr gwasanaeth, atgyfeirio materion sy’n destun
pryder, e.e. i’r rheolwr llinell.
● Hyrwyddo lles deallusol drwy, e.e. gefnogi defnyddwyr gwasanaeth i gwblhau tasgau
gweinyddol pob dydd (e.e. ysgrifennu llythyrau, anfon e-byst, trefnu a thalu biliau);
darparu ysgogiad gydag e.e. llyfrau, cylchgronau, llyfrau sain, gweithgareddau
creadigol, cwisiau, gêmau ac ati sy’n hybu sgiliau datrys problemau; darllen i
unigolion.
Nod dysgu C: Myfyrio ar effeithiolrwydd sgiliau a nodweddion gofalgar
Testun C.1 Myfyrio ar effeithiolrwydd eich sgiliau a’ch nodweddion gofalgar
eich hun
● Arfer adfyfyriol: sut mae myfyrio ar eich gwaith eich hun, ei bwysigrwydd o ran
dysgu yn y dyfodol, gan nodi cryfderau a meysydd i’w gwella.
● Dulliau o fyfyrio ar arfer, e.e. defnyddio rhestrau gwirio, llyfr log neu ddyddiadur i
gofnodi eich perfformiad eich hun; adborth gan athro a chyfoedion.
● Ar beth dylech chi fyfyrio: effeithiolrwydd sgiliau a nodweddion personol i
ddefnyddwyr gwasanaeth mewn sefyllfa iechyd a gofal cymdeithasol, e.e. meithrin
hyder yn y gwasanaeth, hybu annibyniaeth defnyddwyr gwasanaeth a’u grymuso,
cyfrannu at iechyd a lles defnyddwyr gwasanaeth unigol, osgoi niweidio defnyddwyr
gwasanaeth, glynu at ddeddfwriaeth, rheoliadau, polisïau a gweithdrefnau cyfredol
sy’n briodol ar gyfer sefyllfa iechyd a gofal cymdeithasol; cyflawni nodau ac
amcanion, e.e. canlyniadau cadarnhaol i ddefnyddwyr gwasanaeth, yr amserlenni,
y sgiliau a’r nodweddion a ddefnyddiwyd, a dilyn y cynllun gofal.
● Gwerthuso ymarfer: beth sydd wedi cael ei ddysgu? Beth oedd yr heriau? Beth allai
gael ei wella ar gyfer gweithredu yn y dyfodol?
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Gwybod pa sgiliau gofalgar a nodweddion personol sy’n angenrheidiol wrth ddarparu gofal
1A.1

1A.2

Nodi’r sgiliau gofalgar a’r
nodweddion y mae eu
hangen i weithio’n
effeithiol gyda
defnyddwyr gwasanaeth
yn y sector iechyd a
gofal cymdeithasol.

2A.Ll1 Disgrifio’r sgiliau a’r
nodweddion sy’n ofynnol
i ddiwallu anghenion
defnyddwyr gwasanaeth
sy’n defnyddio
gwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol.

Amlinellu sut dylid
defnyddio’r sgiliau a’r
nodweddion hyn mewn
sefyllfa iechyd a gofal
cymdeithasol benodol.

2A.Ll2 Esbonio sut dylid
defnyddio’r sgiliau a’r
nodweddion hyn mewn o
leiaf ddwy sefyllfa iechyd
a gofal cymdeithasol
wahanol.
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2A.T1 Trafod pwysigrwydd
defnydd effeithiol o’r
sgiliau gofalgar a’r
nodweddion y mae eu
hangen i weithio gyda
defnyddwyr gwasanaeth,
gan ddefnyddio
enghreifftiau perthnasol
o’r sector iechyd a gofal
cymdeithasol.

2A.Rh1 Gwerthuso effaith bosibl
defnydd aneffeithiol o
sgiliau gofalgar a
nodweddion ar iechyd
a lles defnyddwyr
gwasanaeth yn y
sector iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
gyfeirio at astudiaeth
achos.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu B: Archwilio sut mae cymhwyso sgiliau a nodweddion gofalgar yn hybu annibyniaeth ac yn grymuso
defnyddwyr gwasanaeth
1B.3

Nodi sut mae sgiliau a
nodweddion gofalgar
effeithiol yn hybu
annibyniaeth defnyddwyr
gwasanaeth.

2B.Ll3 Disgrifio sut mae sgiliau
a nodweddion gofalgar
effeithiol yn hybu
annibyniaeth defnyddwyr
gwasanaeth.

1B.4

Gan ddefnyddio sgiliau
gofalgar, arddangos o
leiaf ddwy ffordd o hybu
annibyniaeth defnyddiwr
gwasanaeth mewn
sefyllfa iechyd a gofal
cymdeithasol wedi’i
hefelychu. #

2B.Ll4 Gan ddefnyddio sgiliau
a nodweddion gofalgar,
arddangos gwahanol
ffyrdd o hybu
annibyniaeth defnyddiwr
gwasanaeth mewn
sefyllfa iechyd a gofal
cymdeithasol. #

2B.T2 Gan gyfeirio at
astudiaethau achos,
esbonio sut mae sgiliau
a nodweddion gofalgar
effeithiol yn grymuso
defnyddwyr gwasanaeth.

2B.Rh2 Gan gyfeirio at
astudiaethau achos,
gwerthuso sut mae
sgiliau gofalgar wedi
grymuso neu
ddadrymuso defnyddwyr
gwasanaeth.

Nod dysgu C: Myfyrio ar effeithiolrwydd sgiliau a nodweddion gofalgar
1C.5

Nodi cryfderau a
gwendidau eich sgiliau
a’ch nodweddion
gofalgar eich hun.

2C.Ll5 Adolygu effeithiolrwydd
eich sgiliau a’ch
nodweddion gofalgar
eich hun wrth hybu
annibyniaeth defnyddiwr
gwasanaeth.

2C.T3 Esbonio ffyrdd o wella
eich sgiliau a’ch
nodweddion gofalgar
eich hun er mwyn
grymuso defnyddwyr
gwasanaeth.

2C.Rh3 Dadansoddi eich
cryfderau eich hun a ble
mae gwella eich sgiliau
gofalgar, gydag
argymhellion ar gyfer
datblygu yn y dyfodol.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemateg
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Bydd angen i ddysgwyr sy’n methu cyrchu lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol
addas yn gorfod cael mynediad i amgylchedd gwaith realistig, sydd ag offer addas i’w
galluogi i ymarfer ac arddangos sgiliau trwy efelychiad.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Gellir cyflawni’r uned hon naill ai trwy un aseiniad cyfannol a luniwyd i asesu’r holl
feini prawf asesu ar lefel benodol, neu trwy nifer o aseiniadau llai. Er enghraifft, gellir
gosod yr aseiniad yng nghyd-destun lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol penodol,
gan archwilio’r sgiliau a’r nodweddion personol y mae eu hangen i weithio’n effeithiol
gyda defnyddwyr gwasanaeth, gan gynnwys gweithio’n effeithiol fel rhan o dîm
iechyd a gofal cymdeithasol. Gallai’r dulliau gynnwys defnyddio gweithgareddau
efelychu, er mwyn i’r dysgwyr feithrin hyder wrth ddefnyddio sgiliau ymarferol, cyn
yr asesiad. Gallai’r dysgwyr arddangos eu sgiliau ar leoliad mewn lleoliad iechyd a
gofal cymdeithasol, megis cartref gofal i bobl ag anableddau. Rhaid i ddysgwyr sy’n
methu cyrchu lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol addas ddefnyddio amgylchedd
wedi’i efelychu i arddangos y sgiliau a ddefnyddir wrth ddarparu gwasanaethau gofal
yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Gall dysgwyr ddewis y cyd-destun y mae
ganddynt ddiddordeb ynddo, neu gall yr athro bennu hynny ar eu cyfer.
Argymhellir defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu ar gyfer yr uned hon, er mwyn
ennyn diddordeb y dysgwyr a’u symbylu.
Rhaid i’r sgiliau a ddefnyddir wrth ddarparu gwasanaethau gofal personol gael eu
harsylwi a’u cefnogi trwy ddefnyddio cofnodion arsylwi a rhestrau gwirio. Dylai’r rhain
gael eu cwblhau a’u cadw bob tro er mwyn eu dilysu’n fewnol ac yn allanol.
Nod dysgu A
I gyflawni 2A.Ll1, rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio’r sgiliau a’r nodweddion y mae eu
hangen i ddiwallu anghenion defnyddwyr gwasanaeth. Rhaid iddynt ddisgrifio’r holl
sgiliau a nodweddion a restrir yn y cynnwys, ac ar gyfer 2A.Ll2, rhaid iddynt esbonio
sut dylid defnyddio’r sgiliau a’r nodweddion hyn mewn gwahanol sefyllfaoedd iechyd
a gofal cymdeithasol. I gyflawni 2A.T1, rhaid i’r dysgwyr drafod pwysigrwydd defnydd
effeithiol o sgiliau a nodweddion gofalgar wrth weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth.
Dylid defnyddio enghreifftiau perthnasol i ddarlunio hyn. I gyflawni 2A.Rh1, rhaid i’r
dysgwyr werthuso effaith bosibl defnydd aneffeithiol o sgiliau a nodweddion gofalgar
ar iechyd a lles defnyddwyr gwasanaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol,
wedi’u tynnu o astudiaeth achos berthnasol.
Ar lefel 1, mae disgwyl bod dysgwyr yn gallu nodi’r sgiliau a’r nodweddion gofalgar
(1A.1) y mae eu hangen i weithio’n effeithiol gyda defnyddwyr gwasanaeth mewn
lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol, a darparu esboniad amlinellol o sut dylai’r sgiliau
a’r nodweddion hyn gael eu defnyddio mewn sefyllfa a ddarparwyd gan yr athro
(1A.2).
Nod dysgu B
Cyflawnir y nod dysgu hwn trwy asesiad yn y gwaith neu efelychiad. Dylai athrawon
gadw natur sensitif y gweithgareddau hyn mewn cof, yn enwedig pan fo dysgwyr yn
cyflawni gwiriadau iechyd wedi’u hefelychu ar eu cyfoedion.
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I gyflawni 2B.Ll3, rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio sut mae sgiliau a nodweddion gofalgar
effeithiol yn hybu annibyniaeth defnyddwyr gwasanaeth ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol. Dylai’r dystiolaeth ysgrifenedig gynnwys enghreifftiau perthnasol o
gynnwys yr uned.
I gyflawni 2B.T2, mae’n ofynnol bod y dysgwyr yn esbonio sut mae sgiliau gofalgar
effeithiol yn grymuso defnyddwyr gwasanaeth, ac ar gyfer 2B.Rh2, mae’n ofynnol i’r
dysgwyr werthuso sut mae sgiliau gofalgar effeithiol wedi grymuso neu ddadrymuso
defnyddwyr gwasanaeth, gan ddefnyddio astudiaethau achos perthnasol i ddarlunio’u
tystiolaeth.
Rhaid llunio astudiaethau achos yn ofalus i alluogi’r dysgwyr i fodloni’r holl ofynion
tystiolaeth a chyflawni’r meini prawf graddio uwch.
I gyflawni 2B.Ll4, rhaid i’r dysgwyr arddangos sgiliau a nodweddion er mwyn
gweithio’n effeithiol gyda defnyddwyr gwasanaeth a hybu annibyniaeth. Gellir
arddangos y sgiliau hyn mewn lleoliad gwaith neu amgylchedd wedi’i efelychu. Rhaid
iddynt arddangos o leiaf bump o sgiliau perthnasol i’r sefyllfa benodol, a rhaid i’r
sgiliau sy’n cael eu harddangos gael eu cofnodi gan yr aseswr ar ddatganiadau
tystion/arsylwi wedi’u llofnodi. Rhaid cadw’r rhain i’w dilysu’n fewnol ac yn allanol.
Dylid annog y dysgwyr i gadw rhestrau gwirio, llyfrau log neu ddyddiaduron fel eu
bod yn gallu myfyrio ar eu perfformiad.
Ar gyfer 1B.3, gofynnir i’r dysgwyr nodi sut mae sgiliau a nodweddion gofalgar
effeithiol yn hybu annibyniaeth, ac ar gyfer 1B.4 mae’n rhaid iddynt ddefnyddio
sgiliau gofalgar i arddangos o leiaf ddwy ffordd o hybu annibyniaeth defnyddiwr
gwasanaeth mewn sefyllfa wedi’i hefelychu.
Dylid cofnodi’r sgiliau a ddangosir ar gyfer pob dysgwr, a gellid defnyddio’r
dystiolaeth hon i’r dysgwr gyfeirio ati ar gyfer y graddau uwch.
Nod dysgu C
Ar gyfer 2C.Ll5, dylid defnyddio tystiolaeth o arddangosiadau ymarferol y dysgwyr
o’r sgiliau gofalgar a gyflawnwyd ar gyfer Nod dysgu B i gefnogi cyflawniad. Gallai’r
dysgwyr ddarparu tystiolaeth ategol o asesiadau cyfoedion yn ogystal ag arsylwadau
athrawon. Dylai’r dysgwyr ddatblygu rhestr wirio ar gyfer arddangos sgiliau gofalgar
personol ac ar gyfer asesu cryfderau a gwendidau perfformiad. Hefyd dylid annog y
dysgwyr i gadw dyddiadur neu lyfr log er mwyn cofnodi eu defnydd o sgiliau a ble
gellid eu gwella.
Byddai hyn yn hysbysu’r dystiolaeth ar gyfer 2C.T3, lle mae angen i’r dysgwyr
ehangu eu hadolygiad i esbonio ffyrdd o wella eu sgiliau a’u nodweddion gofalgar
eu hunain.
I gyflawni 2C.Rh3, rhaid i’r dysgwyr fedru dadansoddi eu cryfderau a’u gwendidau
eu hunain, a chynnwys argymhellion ar gyfer datblygu. Gellid cwblhau hyn ar ffurf
cynllun gweithredu neu ffug-arfarniad gyda’r athro.
Ar gyfer 1C.5, mae angen i’r dysgwyr ddefnyddio tystiolaeth o’u harddangosiadau
ymarferol o sgiliau a nodweddion gofalgar i nodi cryfderau a gwendidau eu sgiliau
a’u nodweddion gofalgar eu hunain.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Dull Asesu

1A.1, 1A.2, 2A.Ll1,
2A.Ll2, 2A.T1,
2A.T2, 1B.3, 2B.Ll3,
2B.T2, 2B.Rh2,

Y sgiliau a’r
nodweddion
gofalgar y mae eu
hangen i weithio’n
effeithiol gyda
defnyddwyr
gwasanaeth yn y
sector iechyd a
gofal cymdeithasol

Gofynnwyd i chi gynhyrchu pecyn sefydlu ar
gyfer myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol
BTEC.

Taflen.

I gyd-fynd â’r deunyddiau sefydlu, gofynnwyd i
chi gynhyrchu taflen sy’n disgrifio’r canlynol:
● y sgiliau a’r nodweddion sy’n ofynnol i
ddiwallu anghenion defnyddwyr gwasanaeth
● sut dylid defnyddio’r sgiliau hyn mewn
gwahanol sefyllfaoedd
● pwysigrwydd defnydd effeithiol o sgiliau a
nodweddion
● effaith bosibl defnydd aneffeithiol
● a sut mae defnydd effeithiol o sgiliau a
nodweddion yn hybu annibyniaeth ac yn
grymuso defnyddwyr gwasanaeth.

1B.4, 2B.Ll4

Grymuso
Defnyddwyr
Gwasanaeth

Gofynnwyd i chi greu fideo i’w ddefnyddio fel
rhan o’r sefydlu. Rhaid i’r fideo ddangos sut mae
cyflawni sgiliau gofalgar mewn sefyllfa iechyd a
gofal cymdeithasol a efelychwyd.

Arddangosiad gyda thystiolaeth ar ffurf
fideo a chofnod arsylwi.

Bydd angen i chi ddangos sut mae cyflawni’r
sgiliau yn gywir, gan arddangos ymwybyddiaeth
o’r nodweddion personol sy’n ofynnol a sut mae’r
sgiliau hynny’n hybu annibyniaeth.

Dyddiadur.
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Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Dull Asesu

1C.5, 2C.Ll5, 2C.T3,
2C.Rh3

Adolygu Perfformiad

Mae eich athro wedi gofyn i chi fyfyrio ar eich
gwaith a’i werthuso, gan nodi’r hyn rydych wedi’i
ddysgu, eich cryfderau a meysydd lle rydych yn
teimlo y gallech wella. Bydd yn trafod y rhain
gyda chi, ac yn gofyn i chi lunio cynllun
gweithredu sy’n cyflwyno argymhellion o ran sut
gallwch chi wella eich perfformiad yn y dyfodol.

Rhestr wirio.
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Llyfr log.
Dyddiadur.
Cofnod o asesiad athro a chyfoedion.
Gwaith ysgrifenedig.

Diploma – Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol –
Unedau – Argraffiad 1 Cymraeg – Hydref 2014 © Pearson Education Limited 2014

UNED 20: DEALL ANABLEDD

Uned 20: Deall Anabledd
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 60
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Wyddech chi fod mwy na phedair miliwn o bobl ag anableddau yn y Deyrnas Unedig?
Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn bwysig o ran diwallu eu
hanghenion amrywiol.
Yn yr uned hon, byddwch yn archwilio’r gwahanol fathau o anabledd, eu hachosion a
sut gellir effeithio ar unigolion mewn gwahanol ffyrdd. Mae pobl ag anableddau yn
wynebu heriau yn eu bywyd beunyddiol; gall y rhain fod yn heriau corfforol sy’n
ymwneud â symudedd neu gyfathrebu, heriau i ddealltwriaeth a chael eu deall,
neu heriau i’w lles cymdeithasol ac emosiynol, gan gynnwys yr effaith ar eu
hunanddelwedd a’u hunan-barch. Byddwch yn ystyried yr heriau hyn ac yn
edrych ar ffyrdd o gefnogi pobl ag anableddau i’w goresgyn.
Mae gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn chwarae rôl bwysig o
ran galluogi a grymuso unigolion sydd ag anableddau, ac edrychir ar hynny yn yr
uned hon.
Wrth weithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, byddwch yn cwrdd â phobl
sydd ag amrywiaeth o anableddau, a bydd yr uned hon yn rhoi cyfle i chi archwilio
rhai o’u hanghenion amrywiol a sut mae modd eu diwallu mewn cyd-destunau iechyd
a gofal cymdeithasol.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A archwilio’r gwahanol fathau o anabledd
B ymchwilio i’r effeithiau a’r heriau mae unigolion ag anableddau yn eu hwynebu
C ymchwilio i rôl gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol o ran galluogi
a grymuso unigolion ag anableddau.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Archwilio’r gwahanol fathau o anabledd
Rhaid i’r dysgwyr fod yn ymwybodol bod peth gorgyffwrdd rhwng y categorïau a restrir
isod yn Nhestunau A.1 ac A.2; er enghraifft, gall rhai cyflyrau fod yn rhai genedigol a
chynyddol.
Testun A.1 Diffiniadau
Anabledd corfforol:
● Nam sy’n achosi analluedd rhannol neu gyfangwbl i weithredu’n gorfforol yn sgîl,
e.e. paraplegia, cwadriplegia, colli tyndra cyhyrau.
Anabledd dysgu:
● Gallu sylweddol is i ddeall gwybodaeth newydd neu gymhleth, i ddysgu sgiliau
newydd (amharu ar ddeallusrwydd).
● Gallu wedi’i leihau i ymdopi’n annibynnol (amharu ar weithrediad cymdeithasol).
● Oherwydd, e.e. etifeddiaeth enetig megis syndrom Edwards, syndrom X bregus,
yn dilyn salwch, llid yr ymennydd, anaf damweiniol ac anamweiniol i’r ymennydd.
Testun A.2 Mathau o anabledd
Cynhenid:
● Cyflwr sy’n bodoli adeg geni ac yn aml cyn geni, neu sy’n datblygu yn ystod mis
cyntaf bywyd, beth bynnag sy’n ei achosi.
● Achosion, e.e. genetig, y fam yn dod i gysylltiad ag afiechyd yn ystod beichiogrwydd,
y fam yn dod i gysylltiad ag alcohol, cyffuriau, meddyginiaethau niweidiol, llygrwyr
neu gemegion yn ystod beichiogrwydd, anawsterau sy’n codi yn ystod y broses eni,
anhysbys.
Caffaeledig:
● O ganlyniad i ddamweiniau, e.e. anaf i’r ymennydd yn dilyn damweiniau.
● O ganlyniad i haint, e.e. colli aelod ar ôl gwenwyn gwaed.
● O ganlyniad i anaf anamweiniol/camdriniaeth.
● O ganlyniad i anhwylder cronig, e.e. nam ar y golwg yn sgîl diabetes.
Cronnol:
● Achosion, e.e. genetig, anhysbys.
● Anableddau, gan gynnwys cynnydd mewn difrifoldeb neu effaith dros amser, e.e.
sglerosis ymledol, dirywiad macwlar, mwy o debygolrwydd o ddioddef dementia yn
gynnar yn sgîl syndrom Down.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Ymchwilio i’r effeithiau a’r heriau mae unigolion ag anableddau
yn eu hwynebu
Rhaid i’r dysgwyr ddeall yr heriau a wynebir gan unigolion sydd ag amrywiaeth o
anableddau, a sut gellir eu goresgyn, pwysigrwydd gwneud hynny, a gallu cysylltu’r
dulliau hynny â chyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol.
Testun B.1 Effeithiau posibl anableddau ar unigolion
Rhaid i’r dysgwyr ddeall bod difrifoldeb anableddau’n amrywio, a’u bod yn effeithio ar
unigolion mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae’r cynnwys a restrir isod yn ymwneud ag
effeithiau corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol mwyaf cyffredin y gwahanol
fathau o anabledd. Rhaid i’r dysgwyr fedru dangos y cysylltiad rhwng yr effeithiau a
restrir isod ag ystod o anableddau.
● Rhwystrau i gyrchu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, e.e. mynediad
corfforol, yn sgîl diffyg rampiau, lifftiau, ymylon grisiau heb eu hamlygu mewn
melyn; diffyg gwybodaeth briodol, e.e. mewn print bras, Braille, ar dâp sain, defnydd
priodol o iaith.
● Llai o gyfle – cymdeithasol, e.e. mynediad i safleoedd hamdden, darpariaeth
drafnidiaeth addas; cyflogaeth, e.e. yn sgîl mynediad corfforol, diffyg offer wedi’i
addasu, lifftiau, camwahaniaethu gan gyflogwr; addysg, e.e. yn sgîl mynediad
corfforol gwael, diffyg staff sydd wedi’u hyfforddi’n briodol, problemau ariannu.
● Camwahaniaethu – agweddau yn y gymdeithas, peidio â darparu gwasanaethau
cefnogi, e.e. ar gyfer tai wedi’u haddasu.
● Dibyniaeth – ar deulu, ar wasanaethau, e.e. yn sgîl diffyg tai priodol, diffyg adnoddau
yn sgîl problemau ariannu, lleihad yn yr ariannu o du’r llywodraeth genedlaethol a
lleol.
● Effaith – ar hunanddelwedd a hunan-barch, effaith ar y gallu i greu perthnasoedd,
effaith ar iechyd meddwl, e.e. hunan-werth isel, iselder, encilio.
● Effaith ar symudedd, effaith ar y gallu i gwblhau tasgau dyddiol arferol/ymgymryd â
hunan-ofal, effaith ar iechyd corfforol.
● Lles cymdeithasol ac emosiynol, e.e. ynysu.
Testun B.3 Yr heriau a wynebir gan unigolion ag anableddau
Rhaid i’r dysgwyr fedru dangos y cysylltiad rhwng anableddau corfforol a’u heriau
cysylltiedig. Mae angen i’r dysgwyr gydnabod bod yr heriau a wynebir gan unigolion yn
dibynnu ar y math o anabledd, difrifoldeb a datblygiad yr anabledd ac amgylchiadau
personol yr unigolion.
Heriau cymdeithasol
● Agweddau negyddol pobl eraill, e.e. anwybodaeth, stigma, stereoteipio, eithrio.
● Mynediad i addysg, e.e. mynediad i gadeiriau olwyn a lifftiau mewn adeiladau,
defnyddio dulliau cyfathrebu amgen, gan gynnwys arwyddwyr, dolenni clyw.
● Cyflogaeth, e.e. cyfarpar wedi’i addasu, gan gynnwys minicom, dolenni clyw, desgiau
y gellir eu haddasu.
● Tai, e.e. mynediad i gyllid i alluogi byw’n annibynnol.
● Mynediad i wybodaeth am wasanaethau, e.e. cefnogaeth yn y cartref ar gyfer gofal
personol, budd-daliadau, e.e. Lwfans Byw i’r Anabl, Taliad Annibyniaeth Bersonol.
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
Heriau amgylcheddol
● Mynediad corfforol, e.e. i adeiladau oherwydd nad yw’r drysau wedi cael eu gwneud
yn ddigon llydan i ganiatáu mynediad i gadeiriau olwyn, rheiliau grisiau dwbl, fel bod
modd defnyddio’r grisiau, lifftiau grisiau.
● Trafnidiaeth, e.e. yn sgîl cost, cludiant cyhoeddus amhriodol, lleoliad arosfannau
bysiau, gorsafoedd rheilffordd.
● Symudedd yn sgîl nam.
● Cyfathrebu yn sgîl effeithiau ar iaith a lleferydd, peidio â darparu dulliau cyfathrebu
amgen, e.e. arwyddwyr, meddalwedd Braille.
● Gofal personol yn sgîl effeithiau anableddau.
● Mynediad i nwyddau a gwasanaethau, e.e. darpariaeth wael o ran mynediad,
effeithiau nam.
Heriau deallusol
● Cyfathrebu, e.e. oherwydd na ddarparwyd dulliau cyfathrebu amgen, diffyg
hyfforddiant ar gael i weithwyr proffesiynol.
● Gwneud penderfyniadau, e.e. oherwydd anabledd dysgu, gweithwyr proffesiynol heb
ddarparu gwybodaeth, eiriolwyr heb eu darparu, problemau iechyd meddwl.
● Rheoli problemau, e.e. yn sgîl anallu meddyliol, peidio â darparu eiriolwyr.
Heriau emosiynol
● Delio gydag unigrwydd, e.e. yn sgîl ynysu a achoswyd gan agweddau’r gymdeithas.
● Byw’n annibynnol, e.e. yn sgîl natur anabledd corfforol, lefel dealltwriaeth yn sgîl
gweithrediad meddyliol, gwahaniaethau rhwng oedran cymedrig ac oedran
cronolegol.
● Ffurfio a chynnal perthnasoedd yn sgîl natur y nam, e.e. awtistiaeth.
● Cynnal hunan-barch ac urddas, e.e. yn sgîl anallu i gyflawni gofal
corfforol/swyddogaethau heb gefnogaeth, agweddau gweithwyr proffesiynol.
Testun B.3 Sut gellir goresgyn yr heriau y mae unigolion yn eu hwynebu
● Meddu ar agwedd gadarnhaol, e.e. canolbwyntio ar yr hyn sy’n bosibl.
● Ymwybyddiaeth o hawliau, e.e. i driniaeth gyfartal o dan y gyfraith.
● Herio camwahaniaethu ac eithrio, e.e. trwy ddilyn gweithdrefnau cwynion.
● Gallu cyrchu’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael, e.e. budd-daliadau, grantiau ar gyfer
addasiadau i’r cartref.
● Cael mynediad i adnoddau corfforol, e.e. cymhorthion symudedd, trafnidiaeth
hygyrch.
● Argaeledd cefnogaeth gan deulu a ffrindiau.
● Argaeledd cefnogaeth gymunedol, e.e.gwasanaethau gofal cymdeithasol i roi cymorth
personol ac ymarferol yn eu cartref eu hunain.
● Gallu cyrchu gwasanaethau, e.e. addysg, gwasanaethau meddygol, gwasanaethau
cymdeithasol.
● Gallu cyrchu cyflogaeth.
● Gallu cyrchu diddordebau cymdeithasol a hamdden sy’n briodol ar gyfer eu gallu a’u
diddordebau.
● Gallu cyrchu’r ystod o gyfleoedd y mae eraill yn eu mwynhau.
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
Testun B.4 Pwysigrwydd annibyniaeth a chynhwysiad unigolion sydd ag
anableddau
● Galluogi hunanbenderfyniad, e.e. i benderfynu ar eich dyfodol eich hun, i wneud
dewisiadau personol.
● Galluogi unigolion i wneud penderfyniadau am eu hanghenion gofal eu hunain, gan
gynnwys y dewis o staff gofal, pryd mae gofal i gael ei ddarparu, gan gynnwys
amserau a dyddiadau.
● Grymuso unigolion i gymryd rheolaeth ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu
bywydau.
● Galluogi unigolion i gydnabod eu gwerth personol eu hun, e.e. drwy gael eu
cydnabod fel rhai sydd â chyfraniad, cael eu cyfarch gan ddefnyddio’r enwau a’r
teitlau a ffafrir.
● Galluogi unigolion i wneud cyfraniad i’r gymuned, e.e. trwy ymwneud â grwpiau
gwirfoddol.
● Eu galluogi i reoli eu cyllideb a’u sefyllfa ariannol eu hunain, e.e. trwy’r Taliad
Annibyniaeth Bersonol.
● Grymuso unigolion i barhau â’u dysgu, drwy, e.e. ddarparu cefnogaeth arbenigol,
arwyddwyr, gweithwyr cymorth dysgu, dysgu o bell.
● Galluogi unigolion i weithio, e.e. trwy addasu mynediad, addasu cyfarpar.
● Galluogi ymwneud â gweithgareddau cymdeithasol e.e. trwy ddarparu trafnidiaeth.
● Galluogi unigolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon a hamdden,
e.e. trwy ddarparu trafnidiaeth, cyfarpar wedi’i addasu, cefnogaeth gan weithwyr
proffesiynol a gwirfoddolwyr.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu C: Ymchwilio i rôl gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
proffesiynol o ran galluogi a grymuso unigolion ag anableddau
Rhaid bod gan y dysgwyr ymwybyddiaeth o wahanol anghenion unigolion sydd ag
anableddau corfforol, a dealltwriaeth o sut bydd y mathau o gefnogaeth a restrir
isod yn amrywio yn ôl anghenion unigol. Mae angen i’r dysgwyr gydnabod sut mae’r
gwerthoedd gofal yn darparu sylfaen ar gyfer rôl gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal
cymdeithasol wrth gefnogi unigolion ag anableddau corfforol.
Testun C.1 Sut gellir ymdrin â’r heriau a wynebir gan unigolion ag anableddau
mewn cyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol
● Dull a gydlynir rhwng gweithwyr proffesiynol, e.e. therapyddion iaith a lleferydd,
cwnselwyr, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol, gweithwyr
cymdeithasol, gweithwyr gofal cymdeithasol, nyrsys, gweithwyr cymorth anabledd
dysgu.
● Sicrhau dull person-ganolog o gynllunio a darparu gofal, e.e. galluogi dewis personol,
cefnogi unigolion i gymryd rheolaeth ar gynllunio eu gofal eu hunain,
parch at ofynion crefyddol, diwylliannol ac ethnigrwydd.
● Dull cyfannol o fynd ati i asesu, sy’n rhoi sylw i hoff a chas bethau, dymuniadau a
deisyfiadau unigolyn, yn ogystal â’u hanghenion amlwg.
● Hybu agweddau cadarnhaol ymhlith gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal
cymdeithasol, e.e. hyfforddiant cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad i’r staff,
rhoi polisïau a gweithdrefnau ar waith sy’n cynnal arfer cynhwysol ac yn herio
camwahaniaethu.
● Cymhwyso deddfwriaeth a Chodau Ymarfer cyfredol a pherthnasol, a glynu atynt,
e.e. Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddfau Iechyd Meddwl a Chodau Ymarfer 1983 a
2007, Deddf Galluedd Meddyliol 2005, Codau Ymarfer Amddifadu o Ryddid, Codau
Ymarfer y Cyngor Galwedigaethau Iechyd a Gofal.
● Darparu cymhorthion, e.e. fframiau cerdded, cymhorthion clywed, sbectol,
gwybodaeth ar lefel briodol.
● Defnyddio dulliau cyfathrebu amgen, e.e. Iaith Arwyddion Prydain, dolenni clyw,
Makaton, meddalwedd Braille.
● Darparu mynediad priodol, e.e. rampiau, lifftiau, toiledau hygyrch, trafnidiaeth.
● Galluogi cefnogaeth ar gyfer gofal personol a thasgau dyddiol arferol, e.e. ymolchi,
gwisgo, darparu prydau.
● Galluogi cyrchu hawliadau budd-daliadau drwy ddarparu gwybodaeth briodol a
chefnogi’r broses o wneud cais.
● Galluogi mynediad i ddysgu/addysg/ail hyfforddi, e.e. rhannu gwybodaeth am
gyrsiau coleg, dysgu ar-lein, addysg briodol i’r lefel allu.
● Cymorth i gael hyd i gyflogaeth, e.e. cyfeirio at wefannau chwilio am swyddi,
canolfan byd gwaith, cyfleoedd profiad gwaith, rhannu gwybodaeth am gwmnïau sy’n
hybu arferion cyflogaeth cynhwysol.
● Cymorth i gyrchu gweithgareddau cymdeithasol, e.e. rhannu gwybodaeth am
grwpiau, clybiau sydd ar gael.
● Cymorth i gyrchu gweithgareddau chwaraeon a hamdden sy’n briodol i allu a
diddordebau unigolion.
● Cymorth i alluogi byw’n annibynnol yn unol ag anghenion unigol, e.e. paratoi prydau,
siopa, defnyddio cludiant cyhoeddus, byw ar eu pennau eu hunain.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Archwilio’r gwahanol fathau o anabledd
1A.1

1A.2

Diffinio’r term anabledd,
gan roi un enghraifft o
bob math.

Nodi enghreifftiau o
anableddau genedigol,
caffaeledig a chynyddol.

2A.Ll1 Disgrifio beth a olygir
gan y term anabledd,
gan roi dwy enghraifft yr
un o anabledd dysgu ac
anabledd corfforol.
2A.Ll2 Disgrifio’r gwahanol
fathau o anableddau
genedigol, caffaeledig a
chynyddol a’u hachosion,
gan gyfeirio at
enghreifftiau perthnasol.
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anableddau corfforol a
dysgu, gan ddefnyddio
enghreifftiau.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu B: Ymchwilio i’r effeithiau a’r heriau mae unigolion ag anableddau yn eu hwynebu
1B.3

Nodi effeithiau tri
anabledd a ddewiswyd ar
unigolion.

2B.Ll3 Disgrifio effeithiau posibl
anabledd ar unigolion,
gan gyfeirio at
enghreifftiau perthnasol.

1B.4

Nodi dwy her
amgylcheddol a dwy
her gymdeithasol ac
emosiynol a wynebir gan
unigolion sydd ag
anableddau.

2B.Ll4 Disgrifio’r heriau a
wynebir gan unigolion
sydd ag anableddau, gan
gyfeirio at enghreifftiau.

1B.5

Nodi sut mae modd
ymdrin â thair her a
wynebir gan unigolion
sydd ag anableddau.

2B.Ll5 Disgrifio sut mae modd
ymdrin â heriau a
wynebir gan unigolion ag
anableddau, gan gyfeirio
at anabledd dysgu a
chorfforol.

1B.6

Nodi tri rheswm pam
mae annibyniaeth a
chynhwysiad yn bwysig i
unigolion sydd ag
anableddau dysgu a
chorfforol.

2B.Ll6 Disgrifio pwysigrwydd
annibyniaeth a
chynhwysiad i unigolion
ag anableddau dysgu a
chorfforol.
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2B.T2 Gan gyfeirio at
astudiaeth achos a
ddewiswyd, asesu
effeithiau posibl
anabledd ar unigolyn.

2B.T3 Gan gyfeirio at
astudiaeth achos,
esbonio effaith
annibyniaeth a
chynhwysiad ar unigolyn
sydd ag anabledd.

2B.Rh1 Gan gyfeirio at
astudiaethau achos a
ddewiswyd, cymharu a
chyferbynnu effeithiau
posibl anabledd ar
wahanol unigolion.

2B.Rh2 Gan gyfeirio at
astudiaeth achos, asesu
i ba raddau y mae’r
heriau y mae unigolyn
sydd ag anabledd yn eu
hwynebu wedi derbyn
sylw, ac i ba raddau y
mae ei annibyniaeth
wedi datblygu.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu C: Ymchwilio i rôl gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol o ran galluogi a grymuso unigolion
ag anableddau
1C.7

Nodi tair ffordd wahanol
y gall gweithwyr
proffesiynol iechyd a
gofal cymdeithasol
alluogi a grymuso
unigolion sydd ag
anableddau.

2C.Ll7 Disgrifio rôl gweithwyr
proffesiynol iechyd a
gofal cymdeithasol o ran
galluogi a grymuso
unigolion sydd â
gwahanol anableddau,
gan gyfeirio at
enghreifftiau perthnasol.

2C.T4 Gan gyfeirio at
astudiaeth achos,
esbonio sut gall
gwahanol weithwyr
proffesiynol iechyd a
gofal cymdeithasol
alluogi a grymuso
unigolyn sydd ag
anabledd.

2C.Rh3 Gan gyfeirio at
astudiaeth achos,
gwerthuso’r effaith
bosibl ar unigolyn sydd
ag anabledd, pan gaiff ei
alluogi a’i rymuso gan
weithwyr proffesiynol
iechyd a gofal
cymdeithasol.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemateg
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig ar gyfer yr uned hon.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan
Pearson. Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Wrth gwblhau asesiadau, bydd angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol o
hierarchaeth y meini prawf asesu. Er enghraifft, oddi mewn i nod dysgu,
mae meini prawf Lefel 2 Teilyngdod a Rhagoriaeth yn adeiladu’n uniongyrchol
ar feini prawf Lefel 2 Llwyddo, ac yn cwmpasu’r dysgu a ddisgwylir yno. Lle ceir
enghreifftiau o gymharu, adolygu, dadansoddi, trafod neu werthuso enghreifftiau
dethol yn fanwl, rhaid i’r rhain adeiladu ar hyd a lled y ddealltwriaeth oedd yn
ofynnol yn ôl y diffiniad o’r testunau yn yr adran gynnwys.
Gellir cyflawni’r uned hon naill ai trwy gwblhau un aseiniad cyfannol a luniwyd i
asesu’r holl feini prawf asesu ar lefel benodol, neu trwy gyflawni nifer o
aseiniadau llai. Gallai ymweliadau â sefydliadau perthnasol neu gan siaradwyr
gwadd helpu i roi sail i’r dysgwyr ar gyfer eu haseiniadau a’u galluogi i ddod
i ddeall gwahanol anghenion unigolion sydd ag anableddau corfforol a dysgu
mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Gallai’r siaradwyr posibl gynnwys
defnyddwyr gwasanaethau sydd ag anableddau corfforol a gofalwyr unigolion
sydd ag anableddau dysgu yn trafod profiadau bywyd go iawn. Byddai
cynrychiolwyr lleol o grwpiau anabledd a gofalwyr, a iechyd a gofal cymdeithasol,
hefyd yn ychwanegu at y dysgu.
Gellir asesu’r uned hon mewn sawl ffordd, a gallai naill ai ganolbwyntio ar ddull
astudiaeth achos neu ar ddatblygu dealltwriaeth o anabledd ar gyfer gweithwyr
iechyd neu ofal cymdeithasol newydd.
Gallai’r dystiolaeth ar gyfer yr uned hon gael ei chyflwyno mewn fformat
ysgrifenedig neu ar ffurf cyflwyniad. Dylid recordio tystiolaeth sy’n cael ei
chyflwyno ar lafar. Dylid cwblhau cofnodion arsylwi/datganiadau tystion manwl,
a’u cadw er mwyn eu dilysu’n fewnol ac yn allanol.
Mae’n bwysig bod y dysgwyr yn gwerthfawrogi y gall materion sy’n ymwneud
ag anabledd (fel mewn llawer o feysydd eraill sy’n ymwneud â iechyd a gofal
cymdeithasol) fod yn bwnc emosiynol, ac y dylid ymdrin â hwy mewn modd
sensitif, nad yw’n camwahaniaethu. Yn unol â’r egwyddorion moesegol a
ddefnyddir ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, dylid newid enwau, a sicrhau
caniatâd ysgrifenedig i ddefnyddio gwybodaeth lle bo hynny’n briodol.
Nod dysgu A
Gallai’r asesiad ar gyfer nod dysgu A ofyn bod y dysgwyr yn cyflwyno gwybodaeth
i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol newydd fel rhan o’u proses sefydlu.
I gyflawni 2A.Ll1, bydd disgwyl i’r dysgwyr ddisgrifio beth a olygir gan y termau
‘anabledd dysgu’ ac ‘anabledd corfforol’, gan roi dwy enghraifft o bob un.
Ar gyfer 2A.Ll2, rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio’r gwahanol fathau o anabledd a’u
hachosion, gan gyfeirio at enghreifftiau perthnasol. Bydd angen i’r dysgwyr
ddarparu enghreifftiau sy’n disgrifio dau anabledd genedigol, dau anabledd a
gaffaelwyd, gan gynnwys anableddau dysgu a chorfforol, a dau anabledd corfforol
cynyddol, gan nodi achosion pob un. Rhaid i ddisgrfiadau’r dysgwyr ddangos
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sensitifrwydd a dealltwriaeth o sut mae difrifoldeb anableddau’n amrywio, ac
yn effeithio ar unigolion mewn gwahanol ffyrdd, a sut gall rhai cyflyrau fod yn
enghreifftiau o fwy nag un math. Er enghraifft, mae dystroffi’r cyhyrau yn gyflwr
cynyddol, a gall rhai mathau ohono fod yn enedigol; mae syndrom Edwards yn
gyflwr genedigol, ac yn cynnwys nodweddion corfforol, ond mae hefyd yn achosi
oedi datblygiadol ymhlith llawer o blant.
Ar gyfer 2A.T1, bydd angen i’r dysgwyr ddefnyddio enghreifftiau i drafod achosion
anableddau corfforol a dysgu. Dylai’r athrawon ddewis enghreifftiau nad ydynt yn
cyfleu darlun negyddol o unigolion fel bod y dysgwyr yn gallu cyflwyno tystiolaeth
sy’n archwilio’r achosion mewn cyd-destun o sensitifrwydd a barn nad yw’n
stereoteipio.
I gyflawni 1A.1, bydd disgwyl i’r dysgwyr ddarparu diffiniad o’r termau ‘anabledd
corfforol’, ‘anabledd genedigol’, ac ‘anabledd cynyddol’, gan nodi enghreifftiau o
anableddau genedigol, caffaeledig a chynyddol.
Nod dysgu B
I gyflawni 2B.Ll3, rhaid i’r dysgwyr ddefnyddio enghreifftiau i ddisgrifio sut gall
anabledd effeithio ar unigolion. Mae angen i’r dysgwyr archwilio cynnwys Testun
B.1 Effeithiau posibl anableddau ar unigolion a disgrifio’r effeithiau corfforol,
deallusol, cymdeithasol ac emosiynol ar wahanol unigolion sydd ag anableddau.
I gyflawni 2B.Ll4, bydd disgwyl i’r dysgwyr ddisgrifio’r heriau a wynebir gan
unigolion sydd ag anableddau. Gallai’r dysgwyr ddefnyddio enghreifftiau o
unigolion sydd â gwahanol anableddau mewn lleoliadau gofal cymdeithasol,
i ddarlunio eu dealltwriaeth. Mae angen i’r dysgwyr archwilio cynnwys Testun
B.3 Yr heriau a wynebir gan unigolion ag anableddau.
Ar gyfer 2B.Ll5, bydd disgwyl i’r dysgwyr ddisgrifio sut gellir goresgyn yr heriau a
wynebir gan unigolion sydd ag anableddau. Gallai’r dysgwyr ddefnyddio’r
enghreifftiau
o heriau a roddwyd yn 2B.Ll4 a disgrifio sut gallai unigolion fynd i’r afael â’r rhain,
gan gyfeirio at y cyd-destun a roddwyd ar gyfer Testun B.3 Sut gellir goresgyn yr
heriau y mae unigolion yn eu hwynebu. I gyflawni 2B.Ll6, mae angen i’r dysgwyr
ddisgrifio pwysigrwydd annibyniaeth a chynhwysiad i unigolion sydd
ag anableddau. Gallai’r dysgwyr ddefnyddio enghreifftiau i ddisgrifio sut bydd
unigolion yn elwa, gan archwilio cynnwys Testun B.4 Pwysigrwydd annibyniaeth
a chynhwysiad i unigolion sydd ag anableddau.
I gyflawni 2B.T2 a 2B.T3, rhaid i’r dysgwyr esbonio, gan ddefnyddio astudiaeth
achos a ddewiswyd, effeithiau posibl anabledd ar unigolyn, ac effaith cynhwysiad
ac annibyniaeth ar unigolyn sydd ag anabledd, gan gyfeirio at gynnwys yr uned.
I gyflawni 2B.Rh2, rhaid i’r dysgwyr estyn y gwaith hwn i gymharu a chyferbynnu
effeithiau posibl anabledd ar wahanol unigolion, i gynnwys anabledd corfforol a
meddyliol. Mae angen i’r dysgwyr ddod i benderfyniad ynghylch i ba raddau mae’r
effeithiau a’r heriau wedi cael eu goresgyn, a faint o annibyniaeth maen nhw wedi
gallu ei datblygu.
Ar gyfer 1B.3, rhaid i’r dysgwyr nodi effeithiau tri anabledd a ddewiswyd ar
unigolion.
Ar gyfer 1B.4, rhaid i’r dysgwyr nodi dwy effaith a her amgylcheddol a dwy effaith
a her gymdeithasol ac emosiynol a wynebir gan unigolion sydd ag anabledd.
Dylai’r dysgwyr ddarparu un enghraifft ar gyfer anabledd corfforol ac un ar gyfer
anabledd dysgu.
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Ar gyfer 1B.5, mae angen i’r dysgwyr nodi sut mae modd ymdrin â thair her a
wynebir gan unigolion sydd ag anableddau, ac ar gyfer 1B.6, mae angen i’r
dysgwyr nodi tri rheswm pam mae annibyniaeth a chynhwysiad yn bwysig i
unigolion sydd ag anableddau.
Nod dysgu C
I gyflawni 2C.Ll7, bydd disgwyl i’r dysgwyr roi disgrifiad clir o rôl y gweithwyr
proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol wrth alluogi a grymuso unigolion â
gwahanol anableddau. Rhaid i’r dysgwyr ddefnyddio enghreifftiau o unigolion
sydd â gwahanol anableddau corfforol a dysgu mewn lleoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol, i archwilio ym mha ffyrdd y gall gweithwyr proffesiynol mewn cyddestunau iechyd a gofal cymdeithasol alluogi a grymuso unigolion i ymdrin â’r
heriau y maent yn eu hwynebu. Rhaid i hyn gynnwys cyfeiriad at ddull personganolog a chyd-destun Testun C.1 Sut gellir ymdrin â’r heriau a wynebir gan
unigolion ag anableddau mewn cyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol.
Ar gyfer 2C.T4, rhaid i’r dysgwyr ddefnyddio astudiaeth achos i esbonio sut gall
gwahanol weithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol alluogi a
grymuso unigolyn sydd ag anabledd, er mwyn ymdrin â’r heriau y mae’n eu
hwynebu. Gall y dysgwyr ddewis ymdrin â’r maen prawf asesu hwn drwy gyfeirio
at unigolyn sydd ag anabledd corfforol neu ddysgu.
I gyflawni 2C.Rh3, rhaid i’r dysgwyr estyn y gwaith hwn i werthuso’r effaith ar
unigolyn sydd ag anabledd, pryd y caiff ei alluogi a’i rymuso gan weithwyr
proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol. Mae angen i’r dysgwyr ddod i
benderfyniad ynghylch yr effaith bosibl ar unigolyn ag anabledd, sydd wedi cael ei
alluogi a’i rymuso gan weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol, i ymdrin
â’r heriau y mae’n eu hwynebu. Awgrymir bod y dysgwyr yn estyn eu gwaith ar
gyfer 2C.T3 i gyflawni’r maen prawf Rhagoriaeth hwn.
I gyflawni 1C.7, rhaid i’r dysgwyr nodi tair ffordd wahanol y gall gweithwyr
proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol gefnogi unigolion sydd ag anableddau
dysgu a chorfforol.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 1A.2, 2A.Ll1,
2A.Ll2, 2A.T1

Ymwybyddiaeth o
Anabledd

Rydych yn gwirfoddoli mewn cyfadeilad gwyliau
ar gyfer unigolion sydd ag amrywiaeth o
anableddau. Mae rheolwr y ganolfan wedi sylwi
eich bod yn ymddiddori yn yr unigolion sy’n dod
i’r cyfadeilad.

Pecyn gwybodaeth.

Mae hi wedi gofyn i chi ymchwilio a chynhyrchu
pecyn gwybodaeth ar y gwahanol fathau o
anabledd, eu hachosion a’u heffeithiau, ar gyfer
gwirfoddolwyr newydd.
Gall eich pecyn gwybodaeth gynnwys
amrywiaeth o wahanol ffurfiau, er enghraifft:
● deunydd i’w ddosbarthu
● taflenni
● llyfrynnau
● astudiaethau achos.
Sut bynnag y byddwch chi’n cynhyrchu eich
pecyn, rhaid iddo gynnwys pob un o’r canlynol:
● disgrifiad o’r hyn a olygir gan y term
‘anabledd’, gan roi dwy enghraifft o anabledd
corfforol ac anabledd dysgu
● disgrifiad o’r gwahanol fathau o anableddau
genedigol, caffaeledig a chynyddol a’u
hachosion, gan gyfeirio at enghreiffitau
perthnasol.
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Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1B.3, 1B.4, 1B.5,
1B.6, 2B.Ll3,
2B.Ll4, 2B.Ll5,
2B.Ll6, 2B.T2,
2B.T3, 2B.Rh1,
2B.Rh2

Effeithiau a heriau

Mae rhai o’r unigolion sy’n defnyddio’r cyfadeilad
gwyliau yn athletwyr sy’n paratoi ar gyfer
digwyddiadau pwysig.

Cyflwyniad.

Cynhyrchwch gyflwyniad i’r gwirfoddolwyr a’i roi
iddynt, cyn i’r athletwyr gyrraedd, fel eu bod yn
deall yr heriau mae’r unigolion hyn yn eu
hwynebu bob dydd.
Rhaid i’ch cyflwyniad gynnwys pob un o’r
canlynol:

Cofnod arsylwi’r tiwtor wedi’i gwblhau.
Recordiad camcorder o gyflwyniad y
dysgwr.
Nodiadau cyflwyniad y dysgwr.
Rhestr o’r deunydd cyfeiriadol a
ddefnyddiwyd.

● disgrifiad, gan gyfeirio at enghreifftiau
perthnasol, o effeithiau anabledd corfforol a
dysgu ar unigolion, gan gymharu a
chyferbynnu’r effeithiau ar bob unigolyn
● asesiad o effeithiau’r anabledd ar yr unigolyn
mewn un o’ch enghreifftiau
● disgrifiad o’r heriau a wynebir gan yr
athletwyr sydd ag anableddau dysgu a
chorfforol
● disgrifiad o sut gellir ymdrin â’r heriau hyn
● disgrifiad o bwysigrwydd annibyniaeth a
chynhwysiad i’r athletwyr
● esboniad ar effaith hyn ar un unigolyn, gan
asesu i ba raddau mae’r heriau hyn wedi
derbyn sylw, ac i ba raddau mae annibyniaeth
yr unigolyn dan sylw wedi cael ei datblygu.
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Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1C.7, 2C.Ll7, 2C.T4,
2C.Rh3

Galluogi a Grymuso
Unigolion

Mae grŵp o weithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol proffesiynol yn ymweld â’r
cyfadeilad gwyliau ar gyfer seminar ar gefnogi
unigolion ag anableddau.

Llyfryn.

Mae gofyn eich bod yn cynhyrchu llyfryn ar gyfer
y gweithwyr proffesiynol sy’n cynnwys pob un o’r
canlynol:
disgrifiad o rôl yr holl weithwyr proffesiynol
iechyd a gofal cymdeithasol wrth alluogi a
grymuso unigolion ag anableddau (cofiwch
gyfeirio at amrywiaeth o enghreifftiau, gan
gynnwys anableddau corfforol a dysgu)
esboniad ar sut gall gwahanol weithwyr iechyd
a gofal cymdeithasol proffesiynol alluogi a
grymuso unigolyn ag anabledd o’ch dewis
gwerthusiad o’r effaith bosibl ar yr unigolyn a
ddewiswyd gennych.
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Uned 21: Cyflwyniad i Dementia
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 60
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n cael trafferthion cof neu sydd hyd yn oed wedi cael
diagnosis o dementia?
Mae disgwyl i nifer y dioddefwyr dementia gynyddu’n gyflym yn ystod y 50 mlynedd
nesaf, gan gyflwyno her sylweddol i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae
darparwyr gwasanaeth eisoes yn profi bod angen cymorth ar nifer cynyddol o bobl yn
y system ofal ar gyfer gwahanol fathau o dementia a’r problemau sy’n gallu codi yn
sgîl colli cof.
Er bod modd cael diagnosis o dementia mewn unigolion dros 60 oed, nid yw’n rhan
normal o heneiddio. Cyflwr penodol yw dementia sy’n gallu effeithio ar bobl iau, ac
mae yn gwneud hynny. Caiff rhai unigolion ddiagnosis o’r cyflwr yng nghanol
oedolaeth, ac mae sefydliadau megis Young Dementia UK yn gweithio’n benodol
gyda defnyddwyr gwasanaeth iau, gan eu cefnogi i barhau â’u bywydau.
Bydd yr uned hon yn helpu i’ch paratoi ar gyfer gyrfa yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol, ac yn cynyddu eich dealltwriaeth o ran gofalu am bobl â dementia.
Byddwch yn dysgu am wahanol achosion, mathau o dementia, a’u harwyddion a’u
symptomau.
Byddwch hefyd yn archwilio rolau gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gydag
unigolion sy’n profi dementia, a’r bobl sy’n gofalu amdanynt.
Bydd yr uned hon hefyd yn eich helpu i wella eich dealltwriaeth o’r gwahanol ffyrdd o
gefnogi a gofalu am bobl sydd â dementia, ac agweddau at hynny. Byddwch hefyd yn
gwella eich dealltwriaeth o ran i ba raddau mae dementia yn effeithio ar deulu a
ffrindiau’r defnyddiwr gwasanaeth.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A archwilio mathau o dementia a’u hachosion
B archwilio arwyddion, symptomau ac effeithiau dementia
C archwilio rôl gweithwyr gofal proffesiynol sy’n gweithio gydag unigolion sydd â
dementia.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Archwilio mathau o dementia a’u hachosion
Testun A.1 Mathau o dementia
● Dementia fasgwlaidd – mae’n effeithio ar weithrediad meddyliol uwch yr ymennydd,
ac yn effeithio ar rai rhannau o’r ymennydd yn unig, gan arwain at gyfnodau o
sefydlogrwydd neu welliant, gyda gwaethygu sydyn yn dilyn, e.e. ar ôl strôc; mae’n
digwydd pan gyfyngir ar y cyflenwad o waed i’r ymennydd oherwydd rhwystr neu
afiechyd yn y system fasgwlaidd.
● Clefyd Alzheimer – clefyd corfforol cynyddol sy’n effeithio ar yr ymennydd ac sy’n
graddol ddinistrio bron pob swyddogaeth wybyddol.
● Clefyd Pick – math prin ar dementia – mae’n effeithio ar y llabed flaen a llabed yr
arlais, ac yn arwain at grebachu yn y rhannau o’r ymennydd a ddefnyddir ar gyfer
dehongli gwybodaeth sy’n dod i mewn.
● Dementia gyda chyrff Lewy (DLB) – anhwylder niwroddirywiol cyffredin sy’n arwain at
ddirywiad gwybyddol cynyddol, a newidiadau yn ymddygiad, emosiynau a sgiliau
iaith unigolyn.
● Clefyd Huntington – salwch a etifeddir yn enetig sydd yn y pen draw yn effeithio ar
weithrediad y meddwl a’r emosiynau.
Testun A.2 Achosion dementia
● Dementia fasgwlaidd – mae’n deillio o amharu ar lif y gwaed i’r ymennydd, a achosir
gan orbwysedd neu bwysedd gwaed uchel yn arwain at strôc, neu’n llai cyffredin gan
afiechydon hunanimiwn llidiol o’r rhydwelïau, e.e. lwpws, arteritis arleisiol.
● Clefyd Alzheimer – mae’n cael ei achosi gan blaciau protein a chlymau sy’n datblygu
yn strwythur yr ymennydd, gan arwain at farwolaeth celloedd yr ymennydd, a diffyg
cemegion sy’n trosglwyddo negeseuon yn yr ymennydd.
● Clefyd Pick – mae’n cael ei achosi gan newidiadau strwythurol penodol yng
nghelloedd nerfol yr ymennydd, a achosir gan grynodiad protein.
● Dementia gyda chyrff Lewy (DLB) – mae’n cael ei achosi gan grynodiad o gyrff Lewy
(darnau o brotein alffasyniwclein wedi’u crynhoi) y tu mewn i niwclei’r niwronau
mewn rhannau o’r ymennydd sy’n rheoli agweddau ar y cof a’r rheolaeth echddygol,
gan achosi difrod i flaen yr ymennydd.
● Clefyd Huntingdon – mae’n cael ei achosi gan un genyn diffygiol ar gromosom 4, gan
arwain at ddifrodi celloedd nerfol mewn rhannau o’r ymennydd, gan gynnwys basal
ganglia a’r cortecs cerebrol.

206

Diploma – Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol –
Unedau – Argraffiad 1 Cymraeg – Hydref 2014 © Pearson Education Limited 2014

UNED 21: CYFLWYNIAD I DEMENTIA

Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Archwilio arwyddion, symptomau ac effeithiau dementia
Testun B.1 Arwyddion a symptomau dementia
● Arwyddion a symptomau dementia sy’n gysylltiedig â chyfnod y dementia: cyfnod
cynnar, cyfnod canol, cyfnod diwedd oes.
● Dementia fasgwlaidd: symptomau meddyliol ac emosiynol – arafu’r meddwl,
problemau cof ac anghofusrwydd cyffredinol, newid hwyliau, e.e. iselder, ymddwyn
yn bigog, drychiolaethau a rhithdybiau, dryswch, newid personoliaeth, colli sgiliau
cymdeithasol; symptomau corfforol – y bendro, gwendid yn y breichiau neu’r coesau,
cryndod, symudiad (camau cyflym, gan lusgo’r traed), problemau cydbwysedd, colli
rheolaeth ar y bledren; problemau ymddygiad – siarad yn aneglur, problemau iaith,
e.e. cael hyd i’r gair cywir, mynd ar goll mewn amgylchiadau cyfarwydd, chwerthin
neu grio yn amhriodol, anhawster i gynllunio neu ddilyn cyfarwyddiadau, anallu i
gyflawni gweithgareddau pob dydd.
● Clefyd Alzheimer:
o cyfnodau cynnar – dryswch, anghofusrwydd, e.e. enwau pobl, apwyntiadau,
digwyddiadau diweddar; newid hwyliau, teimladau o dristwch, dicter ac ofn yn sgîl
colli cof yn gynyddol; encilio oherwydd diffyg hyder neu broblemau cyfathrebu;
anhawster i gyflawni gweithgareddau pob dydd
o cyfnodau diweddarach – colli cof difrifol, anallu i adnabod teulu a ffrindiau agos,
methu cael hyd i ffordd mewn mannau cyfarwydd bellach, adnabod gwrthrychau
pob dydd, fflachiadau sydyn o adnabyddiaeth; cyfathrebu – anawsterau i ddeall
beth sy’n cael ei ddweud neu beth sy’n digwydd, anhawster i gyfathrebu gydag
eraill, colli lleferydd yn raddol neu ailadrodd rhai geiriau, ond yn dal i brofi rhai
cyfnodau byr o ymateb; symudedd – gellir colli’r gallu i gerdded neu ymddangos
yn lletchwith, yn araf, llusgo’r traed neu gerdded yn ansad, yn y pen draw gellir eu
cyfyngu i’r gwely neu i gadair; bwyta a cholli pwysau – colli pwysau, gall fod angen
help ac anogaeth ar yr unigolyn i fwyta ac yfed, gall colli rheolaeth ar y cyhyrau y
mae eu hangen i lyncu arwain at dagu; anymataliaeth
● Clefyd Pick: ymddygiadol – byrbwylldra, anesmwythyd, ymddygiad ailadroddus neu
obsesiynol, peidio â rhoi sylw i gynnal hylendid da, gorfwyta neu yfed gormodol,
amlgymharaeth rywiol, llai o ddiddordeb mewn gweithgareddau bywyd beunyddiol,
anallu i ryngweithio mewn sefyllfaoedd cymdeithasol neu enciliad o ryngweithio
cymdeithasol; newidiadau emosiynol – newid hwyliau’n sydyn, diffyg empathi,
difaterwch, diffyg cwrteisi, natur ddiamynedd ac ymosodol, methu canolbwyntio,
methu ag adnabod newidiadau ymddygiad, diffyg gofal am ddigwyddiad ac
amgylchedd; newidiadau iaith a lleferydd – colli lleferydd/mudandod, colli geirfa neu
fethu cael hyd i’r gair cywir, anhawster i siarad neu ddeall lleferydd, echolalia, seiniau
llafar gwan, anallu i ddarllen neu ysgrifennu; newidiadau niwrolegol – colli cof,
anawsterau symudiad a chydsymud; newidiadau corfforol; anhyblygedd y cyhyrau,
anhawster i symud, gwendid.
● Dementia gyda chyrff Lewy: dirywiad gwybyddol cynyddol; tair nodwedd ddiffiniol –
amrywiadau o ran lefel sylw a chraffter, e.e. syrthni, bod yn gysglyd; drychiolaethau
gweledol cylchol; symptomau echddygol clefyd Parkinson, e.e. anhyblygedd a cholli’r
gallu i symud yn ddigymell.
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
● Clefyd Huntington:
o symptomau cynnar – colli cof, dryswch, newidiadau mewn personoliaeth a hwyliau,
gan gynnwys ymddygiad ymosodol a gwrthgymdeithasol, lletchwithdod neu
fethiant i reoli symudiadau’r cyhyrau, anhyblygedd
o symptomau diweddarach – colli’r gallu i feddwl yn rhesymegol, cydsymud gwael,
symudiadau direolaeth, anawsterau wrth siarad a llyncu, colli pwysau, ffitiau,
iselder a phryder.
Testun B.2 Effeithiau dementia
● Ansawdd bywyd, e.e. ofn, teimlad o ddiffyg rheolaeth, colli urddas, colli hunaniaeth,
diffyg ymwneud, amharu ar breifatrwydd, colli eu cartref eu hunain, anallu i gyfleu
anghenion a dewisiadau, cymdeithasol, colli ffrindiau, colli ymwneud â’r gymuned,
anhawster wrth ddelio â’u materion ariannol eu hunain, agweddau pobl eraill.
● Effaith ar iechyd, e.e. mwy o berygl o gwympo, maeth, hylendid personol, llai o
ymarfer corff.
● Cam-drin yn fwy tebygol, e.e. emosiynol, esgeuluso, corfforol, rhywiol, ariannol, mwy
o debygolrwydd y dioddefir anaf neu niwed.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu C: Archwilio rôl gweithwyr gofal proffesiynol sy’n gweithio gydag
unigolion sydd â dementia
Testun C1 Rôl gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gydag unigolion sydd â
dementia
Rhaid bod gan y dysgwyr ddealltwriaeth o effaith y gwaith a wneir gan bob un o’r
gweithwyr gofal proffesiynol/sefydliadau a restrir isod ar unigolion sy’n profi dementia.
● Meddygon: diagnosis, meddyginiaeth, monitro datblygiad a chyfnodau’r dementia,
cyngor i aelodau’r teulu.
● Nyrsys dementia arbenigol: cefnogi triniaeth, meddyginiaeth, cyfathrebu â phobl
sydd â dementia, trefnu gweithgareddau, meithrin hunan-barch.
● Ffisiotherapyddion: asesu anghenion defnyddwyr gwasanaeth, cynnal gallu’r
defnyddwyr gwasanaeth i weithredu’n gorfforol annibynnol.
● Therapyddion galwedigaethol a therapyddion iaith a lleferydd: asesu galluoedd
cyfredol, cynnal annibyniaeth feunyddiol, cynllunio a threfnu gweithgareddau i gynnal
annibyniaeth, asesu galluoedd cyfathrebu, cymorth gyda phrosesau cyfathrebu
rhwng pobl sydd â dementia a’u gofalwyr.
● Cynorthwywyr gofal iechyd: cymorth gydag ymolchi, gwisgo, bwyta, cefnogi
gofalwyr.
● Gwasanaethau cymdeithasol: cadw mewn cysylltiad â theuluoedd, asesu lefel yr
angen yn amgylchedd y cartref, addasiadau i’r cartref, trefnu gofal seibiant, cyngor
ynghylch pryd dylid symud y defnyddiwr gwasanaeth i ofal preswyl ac a ddylid
gwneud hynny.
● Sefydliadau gwirfoddol: (Cymdeithas Alzheimer, Dementia UK, Age UK, Young
Dementia UK), darparu cefnogaeth anffurfiol yn amgylchedd y cartref, darparu
gwybodaeth i deuluoedd defnyddwyr gwasanaeth, cysylltu teulu’r defnyddiwr
gwasanaeth â phobl eraill sydd â phrofiad o dementia, cyngor, gwrando ar aelodau
o deulu’r defnyddiwr gwasanaeth.
Testun C2 Deall sut gall gweithwyr gofal proffesiynol a sefydliadau gefnogi a
gofalu am unigolion sydd â dementia
Rhaid i’r dysgwyr ddeall sut gall y gwaith mae gweithwyr gofal proffesiynol a
sefydliadau yn ei wneud gael effaith gadarnhaol ar unigolion sy’n profi dementia. Rhaid
i’r dysgwyr fedru dangos y cysylltiad rhwng yr holl gynnwys a restrir isod a’r effaith ar
ddefnyddwyr gwasanaeth unigol.
● Egwyddorion a gwerthoedd sy’n darparu sylfaen ar gyfer y gefnogaeth i unigolion
sydd â dementia: parch, urddas, grymuso, hybu annibyniaeth, canolbwyntio ar
gryfderau a galluoedd defnyddwyr gwasanaeth, meithrin perthnasoedd effeithiol,
cyfrinachedd.
● Cyfathrebu ag unigolion sy’n profi dementia: defnydd o’r llais, e.e. traw, cyflymdra,
tôn; osgo a rhoi sylw i iaith y corff, amynedd, osgoi cwestiynau uniongyrchol,
defnyddio brawddegau byr, syml, parchu gofod personol, defnyddio cyswllt corfforol
i gynnig sicrwydd.
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
● Technegau gweithio gydag unigolion sy’n profi dementia: creu rhyngweithio
cadarnhaol gyda defnyddwyr gwasanaeth, gan ganolbwyntio ar yr hyn y mae’r
defnyddiwr gwasanaeth yn ei gredu, rhoi sylw i hanes y defnyddiwr gwasanaeth,
diogelwch personol a chreu amgylcheddau corfforol diogel, e.e. larymau personol
o amgylch y gwddf, larymau drws mewn amgylcheddau preswyl, canllawiau, lloriau
diogel.
● Gweithgareddau i gefnogi unigolion sydd â dementia: corfforol: ymarfer corff, e.e.
cerdded, dawnsio; cymdeithasol: e.e. therapi cerdd, pobi, gwaith celf; therapïau
amgen: e.e. tylino, aromatherapi; emosiynol: meithrin hunan-barch, cynnal
annibyniaeth, cynnal unigrywiaeth; deallusol: therapi hel atgofion.
● Cynnal deiet a iechyd corfforol: monitro cymeriant bwyd, monitro cymeriant hylif,
cymorth gyda bwydo.
Testun C3 Deall ym mha ffyrdd y gall gweithwyr gofal proffesiynol a
sefydliadau gefnogi teuluoedd a gofalwyr unigolion sydd â dementia
Rhaid i’r dysgwyr ddeall sut gall y gwaith y mae gweithwyr gofal proffesiynol a
sefydliadau yn ei wneud gael effaith gadarnhaol ar deuluoedd a gofalwyr unigolion sy’n
profi dementia. Rhaid i’r dysgwyr fedru dangos y cysylltiad rhwng yr holl gynnwys a
restrir isod a’r effaith ar y grwpiau hyn.
● Cynllunio proffesiynol ac adolygu’r defnyddiwr gwasanaeth: diagnosis, monitro
datblygiad dementia, adolygu rheolaidd.
● Ymwneud â gwneud penderfyniadau gyda gweithwyr gofal proffesiynol: gwrando ar
aelodau’r teulu, darparu gwybodaeth, cynnig opsiynau, trafod pryd gallai gofal
preswyl fod yn angenrheidiol, eiriolaeth.
● Pwysigrwydd ymyrraeth gynnar: esboniad ar y diagnosis, opsiynau meddyginiaeth
sydd ar gael i bobl sydd â dementia, manteision ymyrraeth gynnar i bobl sydd â
dementia.
● Gofal seibiant: yn cynnig egwyl i deuluoedd/aelodau teuluoedd sy’n gofalu am
unigolion sydd â dementia, gan esbonio manteision gofal seibiant i bobl sydd â
dementia, ac amlinellu’r opsiynau seibiant, e.e. dyddiol, wythnosol.
● Gofal preswyl: yr opsiynau gofal preswyl cyhoeddus a phreifat sydd ar gael,
amseru’r lleoliad mewn gofal preswyl, yr opsiynau ymweld.
● Cefnogi gofalwyr gyda gofal diwedd oes i bobl sydd â dementia: amlinellu datblygiad
tebygol y cyflwr, rhoi ystyriaeth gynnar i opsiynau diwedd oes, gwneud
penderfyniadau gwybodus ynghylch gofal diwedd oes.
● Gwaith asiantaethau gwirfoddol, e.e. Cymdeithas Alzheimer: rhoi gwybodaeth,
gwrando ar bryderon gofalwyr, cefnogaeth emosiynol, cefnogaeth yn amgylchedd y
cartref, e.e. cynnig seibiant i aelodau o’r teulu trwy ymweliadau cartref am gyfnodau
byr o amser.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Archwilio mathau o dementia a’u hachosion
1A.1

Nodi dau fath o
dementia.

2A.Ll1 Disgrifio’r mathau o
dementia.

1A.2

Amlinellu achosion dau
fath o dementia

2A.Ll2 Disgrifio achosion
dementia

2A.T1 Trafod achosion dau fath
gwahanol o dementia,
gan gyfeirio at
enghreifftiau a
ddewiswyd.

Nod dysgu B: Archwilio arwyddion, symptomau ac effeithiau dementia
1B.3

1B.4

Nodi arwyddion a
symptomau dau fath
gwahanol o dementia.

2B.Ll3 Disgrifio arwyddion a
symptomau’r mathau
gwahanol o dementia.

Nodi prif effeithiau
dementia ar ansawdd
bywyd.

2B.Ll4 Disgrifio effeithiau
dementia ar ansawdd
bywyd, iechyd a pherygl
camdriniaeth yr
unigolyn.
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2B.T2 Cymharu arwyddion,
symptomau ac effeithiau
dau fath gwahanol o
dementia, gan gyfeirio at
enghreifftiau a
ddewiswyd.

2B.Rh1 Gwerthuso effaith
dementia ar unigolyn,
gan gyfeirio at
astudiaeth achos a
ddewiswyd.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu C: Archwilio rôl gweithwyr gofal proffesiynol sy’n gweithio gydag unigolion sydd â dementia
Nodi’r gwahanol
weithwyr proffesiynol a
sefydliadau sy’n gweithio
gydag unigolion sy’n
profi dementia.

2C.Ll5 Disgrifio rôl gwahanol
weithwyr gofal
proffesiynol a
sefydliadau sy’n gweithio
gydag unigolion sy’n
profi dementia.

1C.6

Nodi effaith gwaith
gweithwyr gofal
proffesiynol a
sefydliadau ar unigolion
sy’n profi dementia.

2C.Ll6 Disgrifio effaith gwaith
gweithwyr gofal
proffesiynol a
sefydliadau ar
unigolion sy’n profi
dementia.

1C.7

Nodi effaith gwaith
gweithwyr proffesiynol a
sefydliadau ar ofalwyr a
theuluoedd unigolion
sy’n profi dementia.

2C.Ll7 Disgrifio effaith
gwaith gweithwyr
gofal proffesiynol a
sefydliadau ar ofalwyr a
theuluoedd unigolion
sy’n profi dementia.

1C.5

2C.T3 Gan ddefnyddio
enghreifftiau a
ddewiswyd, cymharu
rolau dau weithiwr gofal
proffesiynol neu
sefydliad sy’n cefnogi
unigolion sy’n profi
dementia, gan gyfeirio
at wahanol gyfnodau
dementia.

2C.Rh2 Gwerthuso effaith
dau weithiwr gofal
proffesiynol neu
sefydliad a ddewiswyd
ar unigolion sy’n profi
dementia a’u gofalwyr
a’u teuluoedd.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemateg
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig ar gyfer yr uned hon.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Gellir cyflawni’r uned hon naill ai trwy un aseiniad cyfannol a luniwyd i asesu’r holl
feini prawf asesu ar lefel benodol, er enghraifft trwy gynhyrchu pecyn gwybodaeth
ar gyfer gwirfoddolwyr newydd mewn cartref nyrsio ar gyfer unigolion sy’n profi
dementia. Fel arall, gellid asesu’r uned drwy ddefnyddio dau aseiniad llai, gyda phob
un ohonynt yn ymdrin ag un nod dysgu, ond wedi’u seilio ar yr un senario.
Nodau dysgu A a B
Ar lefel 2, dylid annog y dysgwyr i gyflawni rhywfaint o waith ymchwil, yn ogystal â’r
wybodaeth a ddarperir gan yr athro. Byddai pecyn gwybodaeth ar fathau o dementia
a’u hachosion yn galluogi dysgwyr i fodloni 2A.Ll1 a 2A.Ll2, a gellid estyn hyn i
gynnwys gwybodaeth am arwyddion, symptomau ac effeithiau dementia, er mwyn
bodloni 2B.Ll3 a 2B.Ll4.
Ar gyfer 2A.T1, 2B.T2 a 2B.Rh1, gallai’r dysgwyr gyfeirio naill ai at astudiaethau
achos a ddarparwyd gan yr athro, a gafwyd o gylchgronau proffesiynol megis
Community Care neu The Nursing Times, neu fel arall, o gymeriadau mewn ‘operâu
sebon’ megis EastEnders, Coronation Street, neu raglenni teledu tebyg. Ar ben
hynny, gellir cael hyd i astudiaethau achos addas ar-lein, drwy ymchwilio i wefannau
sefydliadau megis Dementia UK neu’r Sefydliad Rhagoriaeth Gofal Cymdeithasol.
Gellir defnyddio’r un astudiaethau achos ar gyfer pob un o’r tri maen prawf.
Ar gyfer 2A.T1, rhaid i’r dysgwyr drafod o leiaf ddau fath o dementia a’u hachosion,
gan gyfeirio at enghreifftiau a ddewiswyd.
Ar gyfer 2B.T2, mae’n hanfodol bod y dysgwyr yn cymharu arwyddion, symptomau
ac effeithiau dau fath gwahanol o dementia ar ddau unigolyn gwahanol.
Ar gyfer 2B.Rh1, dylai’r dysgwyr seilio eu gwaith ar un o’r unigolion a ystyriwyd yn
2A.T1 a 2B.T2, a gwerthuso effaith dementia yn gyffredinol ar yr unigolyn hwnnw.
Ar lefel 1, gallai’r dysgwyr gynhyrchu naill ai taflen neu boster i gyflawni gofynion y
meini prawf asesu.
Nod dysgu C
Ar gyfer lefel 2, gallai’r dysgwyr seilio eu gwaith ar astudiaeth achos sy’n cysylltu
rolau gweithwyr proffesiynol ac effaith gweithwyr proffesiynol a sefydliadau ar hyn,
er mwyn bodloni 2C.Ll5, 2C.Ll6, a 2C.Ll7.
Dylai’r dysgwyr gyfeirio at o leiaf dri gweithiwr proffesiynol ym maes gofal iechyd ac
un ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn arddangos eu dealltwriaeth o effeithiau
amlweddol dementia ar fywydau unigolion.
Dylai’r dysgwyr gyfeirio at sefydliadau statudol a gwirfoddol wrth ystyried effaith
gweithwyr proffesiynol a sefydliadau ar unigolion, gofalwyr a theuluoedd.
Er mwyn cyflawni 2C.T3, rhaid i’r dysgwyr gymharu rolau dau weithiwr proffesiynol
neu sefydliad gofal gwahanol sy’n cefnogi unigolion sydd â dementia, gan gyfeirio at
y gefnogaeth a ddarperir yn ystod gwahanol gyfnodau dementia. Ar gyfer 2C.Rh2,
rhaid i’r dysgwyr ehangu hyn i gynnwys gwerthusiad o effaith y gefnogaeth a
ddarperir ar unigolion sy’n profi dementia, eu gofalwyr a’u teuluoedd.
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Ar gyfer lefel 1, gallai’r dysgwyr seilio eu gwaith ar astudiaeth achos a ddewiswyd
gan y tiwtor, neu fel arall, gynhyrchu gwaith mwy cyffredinol ei natur.
Ar gyfer 1C.5, gallai’r dysgwyr gynhyrchu poster sy’n nodi’r gwahanol weithwyr
proffesiynol a sefydliadau sy’n gweithio gydag unigolion sy’n profi dementia. Dylai’r
dysgwyr gyfeirio at weithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol, ac at sefydliadau statudol a gwirfoddol.
Ar gyfer 1C.6, gofynnir i’r dysgwyr nodi effaith gwaith gweithwyr proffesiynol a
sefydliadau ar unigolion sy’n profi dementia. Gellid cynhyrchu taflen, i hysbysu
gwirfoddolwyr newydd mewn lleoliad gofal i unigolion sydd â dementia.
Ar gyfer 1C.7, gofynnir i’r dysgwyr nodi effaith gwaith gweithwyr proffesiynol a
sefydliadau ar ofalwyr a theuluoedd unigolion sy’n profi dementia. Unwaith eto,
gallai’r dystiolaeth ar gyfer y maen prawf asesu hwn fod ar ffurf poster neu daflen
gwybodaeth.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu
1A.1, 1A.2, 2A.Ll1,
2A.Ll2, 2A.T1, 1B.3,
1B.4, 2B.Ll3,
2B.Ll4, 2B.T2,
2B.Rh1

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

Rydych yn gwirfoddoli mewn lleoliad preswyl
lleol i unigolion sy’n profi dementia.

Pecyn gwybodaeth.

Rydych yn mynd yno bob bore Sadwrn.
Mae’r rheolwr yn awyddus i rywun
gynhyrchu pecyn gwybodaeth am dementia i
wirfoddolwyr newydd, ac mae wedi gofyn i chi
oherwydd eich bod chi’n dilyn cwrs iechyd a
gofal cymdeithasol ar hyn o bryd.
Dylai’r pecyn gynnwys gwybodaeth am y
canlynol:
● y mathau o dementia a’u hachosion
● arwyddion a symptomau gwahanol fathau o
dementia
● effeithiau dementia ar yr unigolyn.

1C.5, 1C.6, 1C.7,
2C.Ll5, 2C.Ll6,
2C.Ll7, 2C.T3,
2C.Rh2

Mae’r rheolwr yn fodlon ar eich gwaith, ac mae
wedi gofyn i chi roi cyflwyniad i’r gwirfoddolwyr
newydd, ar bob un o’r canlynol:

Cyflwyniad llafar.

● rôl y gwahanol weithwyr proffesiynol a
sefydliadau sy’n gweithio gydag unigolion
sy’n profi dementia

Nodiadau cyflwyniad.

Cofnod arsylwi; wedi’i gwblhau’n llawn
a’i lofnodi gan yr athro oedd yn arsylwi.
Recordiad fideo o’r cyflwyniad.

● effaith gwaith gwahanol weithwyr proffesiynol
a sefydliadau ar unigolion, eu gofalwyr a’u
teuluoedd.

Diploma – Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol –
Unedau – Argraffiad 1 Cymraeg – Hydref 2014 © Pearson Education Limited 2014

215

216

Diploma – Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol –
Unedau – Argraffiad 1 Cymraeg – Hydref 2014 © Pearson Education Limited 2014

UNED 22: CYFLWYNIAD I GYMORTH CYNTAF SYLFAENOL

Uned 22: Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf Sylfaenol
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 30
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Pam dysgu cymorth cyntaf? Gall deall cymorth cyntaf a medru ei roi leddfu poen,
lleihau anabledd, byrhau cyfnod o adferiad – ac mae hyd yn oed yn bosibl y gallech
chi helpu i achub bywyd rhywun rydych chi’n eu caru ac yn gofalu amdanynt.
Mae mwy o ddamweiniau’n digwydd yn y cartref nag unrhyw le arall, ac i rai pobl eu
cartref yw eu gweithle! Ond gall fod angen cymorth cyntaf unrhyw le – yn y cartref,
y stryd, yr archfarchnad, eich ysgol neu eich coleg.
Mae’r uned hon yn cyflwyno’r rhesymau y tu ôl i gymorth cyntaf, a bydd yn eich
helpu i ddeall sgil pwysig arsylwi, ac yn helpu i roi i chi’r hyder i gyflawni
gweithdrefnau cymorth cyntaf os bydd angen. Mewn argyfwng does dim amser i
ddarllen cyfarwyddiadau, felly bydd dysgu rhai o’r gweithdrefnau sylfaenol fydd yn
derbyn sylw yn yr uned hon yn eich helpu i ymateb yn effeithlon ac yn effeithiol. Mae
sgiliau cymorth cyntaf yn hawdd ac yn hwylus eu cofio, a bydd yr uned hon yn rhoi i
chi’r wybodaeth a’r cyfle i ymarfer sgiliau a all leddfu poen, anabledd a chyfnodau o
adferiad. Bydd eich hyfforddiant cymorth cyntaf yn amhrisiadwy i chi, nid yn unig
wrth ofalu am eraill mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, pryd y gallai fod
angen i chi ymdopi â damweiniau neu salwch sydyn, ond hefyd yn eich bywyd pob
dydd – does dim modd gwybod pryd gallai fod ei angen arnoch chi! Peidiwch byth
ag ofni camu ymlaen i helpu rhywun. Gallai eich ymyrraeth chi achub bywyd.
Er y bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i chi am egwyddorion a gweithdrefnau
cymorth cyntaf, ni fydd yn eich cymhwyso i dderbyn cymhwyster cymorth cyntaf a
gymeradwywyd gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Cydnabod dysgu blaenorol
Gellir defnyddio tystysgrif cymorth cyntaf yn dystiolaeth ar gyfer yr uned hon, cyhyd
â bod:
● y dystysgrif wedi’i chyflawni oddi mewn i gyfnod dilysrwydd yr uned
● y dystysgrif wreiddiol, wedi’i dilysu, yn cael ei chyflwyno i’r aseswr
● llungopi o’r dystysgrif a wiriwyd yn cael ei gadw ym mhortffolio’r dysgwr.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A archwilio egwyddorion cymorth cyntaf
B gwybod sut mae asesu a blaenoriaethu cymorth cyntaf mewn sefyllfaoedd
argyfwng
C archwilio gweithdrefnau cymorth cyntaf sylfaenol.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Archwilio egwyddorion cymorth cyntaf
Testun A.1 Egwyddorion
Rhaid i’r dysgwyr fod yn ymwybodol o egwyddorion cymorth cyntaf ac effaith
cymhwyso’r egwyddorion hynny’n effeithiol ac yn aneffeithiol.
● Rôl a chyfrifoldebau’r rhai sy’n rhoi cymorth cyntaf: diogelu, blaenoriaethu,
amddiffyn (PPP yn Saesneg), diogelu bywyd ac atal cyflwr rhag gwaethygu,
blaenoriaethu’r camau i’w cymryd wrth drin y cyflwr mwyaf difrifol gyntaf, amddiffyn
yr hunan, y sawl a anafwyd ac eraill rhag niwed pellach, e.e. anaf, trosglwyddo haint;
gwybod pryd mae angen galw am help, sut ac at bwy i droi, trosglwyddo
gwybodaeth, hybu adferiad, parhau’n ddigynnwrf, arsylwi.
● Amgylcheddau diogel: nesáu at y sawl a anafwyd, gwirio am beryglon, e.e. trydan,
gollyngiadau cemegol, traffig.
● Cyfyngiadau cymorth cyntaf, e.e. i roi triniaeth mewn argyfwng yn unig, nid i ddelio
gyda chyflyrau gwaelodol eraill, nid chwilio am bwls (yn ôl Canllawiau Cyngor
Adfywiad y DU, 2010).
● Risgiau i’r sawl a anafwyd, e.e. y posibilrwydd o waethygu anafiadau, tynnu grut o’r
llygad.
● Risgiau i’r hunan: symud pwysau trwm sydd ar ben rhywun a anafwyd, cyffwrdd â
rhywun a anafwyd sydd mewn cysylltiad â cherrynt trydan.
● Pwysigrwydd deall cyfyngiadau: nid yw cymorth cyntaf yn cymryd lle triniaeth
feddygol broffesiynol.
Nod dysgu B: Gwybod sut mae asesu a blaenoriaethu cymorth cyntaf
mewn sefyllfaoedd argyfwng
Testun B.1 Asesu a blaenoriaethu
● Asesu diogelwch y sefyllfa, e.e. trydan anhysbys, dŵr, iâ, tân, nwy, hylif o’r corff,
traffig.
● Nodi, i’r graddau mae hynny’n bosibl, beth yw’r anaf neu natur y salwch sy’n effeithio
ar y sawl a anafwyd.
● Asesiad cychwynnol o’r sawl a anafwyd (triage) i benderfynu ar eu cyflwr. Defnyddio
graddfa AVPU (effro, llais, poen, anymwybodol) i asesu’r llwybr anadlu, yr anadlu, y
cylchrediad (lliw’r meinwe, tymheredd y croen), statws anabledd, tymheredd y bu
ynddo, e.e. hypothermia.
● Gwirio am arwyddion gwaedu, sioc, torasgwrn, llosgiadau, gwenwyno, siarad â’r sawl
a anafwyd os bydd modd.
● Blaenoriaethu trwy fedru defnyddio asesiad i benderfynu ar y camau i’w cymryd, i
alw am help priodol, cyflymdra gweithredu, sicrhau cymorth priodol ar unwaith, heb
fynd i banig.
● Blaenoriaethu’r peryglon i’r hunan, e.e. gwisgo menig i osgoi trawsheintio â’r sawl a
anafwyd, defnyddio mwgwd adfywiad.
● Defnyddio cadwyn goroesiad mewn achosion o ataliad y galon – mynediad cynnar i
gynnal bywyd uwch (ALS), e.e. ffonio gyntaf yn gyflym, yn achos oedolyn nad yw’n
destun trawma ac nad yw’n boddi, rhagdybio problem ar y galon, adfywiad
cardiopwlmonari cynnar (CPR).
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu C: Archwilio gweithdrefnau cymorth cyntaf sylfaenol
Testun C.1 Gweithdrefnau cymorth cyntaf sylfaenol
Rhaid i’r dysgwyr ddeall ac arddangos gweithdrefnau (lle bo hynny’n ymarferol bosibl,
e.e. efelychiadau, chwarae rôl) a allai godi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
Gweithdrefnau cymorth cyntaf
● Cadwyn goroesiad: diogelu bywyd, hybu adferiad ac atal dirywiad.
● Ystum adferol, y weithdrefn ar gyfer lleoli rhai a anafwyd sy’n anymwybodol.
● Gweithdrefnau ar gyfer rheoli sioc.
● Gweithdrefnau ar gyfer adfywiad cardiopwlmonari yn achos ataliad y galon.
● Gweithdrefnau ar gyfer oedolyn/plentyn/baban sy’n tagu (perthnasol i brofiad yn y
gweithle), unigolyn a anafwyd sy’n ymateb neu nad yw’n ymateb.
● Gweithdrefnau ar gyfer trin ysigiad a straen: gorffwys, iâ, cywasgu, codi (RICE yn
Saesneg).
● Gweithdrefnau ar gyfer trin esgyrn sydd wedi torri: atal y man a anafwyd rhag
symud.
● Gweithdrefnau ar gyfer trin llosgiadau ac achosion o sgaldio: atal y llosgi, e.e. trwy
fygu’r fflamau, arllwys dŵr drostynt, symud y sawl a anafwyd o’r fan, oeri’r llosg
drwy ddefnyddio dŵr oer neu lugoer, lleihau perygl haint trwy roi haen lynu dros y
llosg.
● Effeithiau gwres ac oerni, e.e. hypothermia, hyperthermia, trawiad gwres, llosg haul.
● Gweithdrefnau ar gyfer trin cleisiau, crafiadau, cwtiau, fflewynnau: rheoli’r gwaedu
yn achos, e.e. crafiadau, cwtiau, trwyn sy’n gwaedu, twll dant sy’n gwaedu.
● Gweithdrefnau ar gyfer trin gwenwyno ac ymatebion alergaidd, e.e. planhigion o’r
ardd, gorddos o feddyginiaeth, brathiad neu bigiad pryfyn; peidio â gwneud i’r sawl
a anafwyd chwydu.
Gofal am y sawl a anafwyd
● Gofal parhaus, e.e. am unigolyn ymwybodol/anymwybodol a anafwyd nes bod
cymorth yn cyrraedd, cofnodi gwybodaeth, trosglwyddo gwybodaeth, cwblhau
ffurflenni adrodd am ddamwain/ddigwyddiad, ôl-ofal ar gyfer rhai sy’n rhoi
cymorth cyntaf.
● Ystum adferol: pan fo unigolyn yn anymwybodol, ond yn anadlu, a heb fod ag
unrhyw gyflyrau eraill sy’n bygwth bywyd.
Blwch cymorth cyntaf
● Sicrhau bod y cynnwys cywir mewn blwch cymorth cyntaf, e.e. menig untro, sychwyr
glanhau heli, plastrau di-haint (hypoalergenaidd os bydd modd), padiau llygaid dihaint, siswrn, rhwymyn trionglog, pinnau cau, dresinau mawr a chanolig
anfeddyginiaethol, wed’u lapio’n unigol, ar gyfer clwyfau, blanced ffoil.
● Eitemau nad ydynt yn cael eu cynnwys mewn blwch cymorth cyntaf, e.e. tabledi a
moddion, dresin meddyginiaethol.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

2A.T1 Esbonio risgiau a
chyfyngiadau cymorth
cyntaf, gan gyfeirio at
enghreifftiau perthnasol.

2A.Rh1 Dadansoddi’r risgiau
sy’n gysylltiedig â rhoi
cymorth cyntaf, gan
gyfeirio at astudiaeth
achos a ddewiswyd.

Nod dysgu A: Archwilio egwyddorion cymorth cyntaf
1A.1

Rhestru rôl a
chyfrifoldebau’r sawl sy’n
rhoi cymorth cyntaf.

2A.Ll1 Disgrifio rôl a
chyfrifoldebau’r sawl sy’n
rhoi cymorth cyntaf.

Nod dysgu B: Gwybod sut mae asesu a blaenoriaethu cymorth cyntaf mewn sefyllfaoedd argyfwng
1B.2
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Nodi’r blaenoriaethau
sydd i’w dilyn ar safle
digwyddiad.

2B.Ll2 Disgrfio’r camau a
gymerwyd i asesu a
blaenoriaethu ar safle
digwyddiad.

2B.T2 Esbonio sut mae asesu
safle digwyddiad a
defnyddio’r wybodaeth i
flaenoriaethu triniaeth y
rhai a anafwyd.

2B.Rh2 Cyfiawnhau’r
penderfyniadau a wnaed
ynghylch blaenoriaethu
triniaeth y rhai a
anafwyd, gan gyfeirio
at enghreifftiau a
ddewiswyd.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu C: Archwilio gweithdrefnau cymorth cyntaf sylfaenol
1C.3

Amlinellu o leiaf ddwy
weithdrefn cymorth
cyntaf.

2C.Ll3 Disgrifio o leiaf bum
gweithdrefn cymorth
cyntaf gwahanol y dylid
eu cyflawni.

1C.4

Rhestru’r eitemau y
dylid eu cynnwys mewn
blwch cymorth cyntaf.

2C.Ll4 Disgrifio’r eitemau y
dylid eu cynnwys mewn
blwch cymorth cyntaf.

1C.5

Arddangos gweithdrefn
cymorth cyntaf briodol
mewn senario a
roddwyd.

2C.Ll5 Arddangos
gweithdrefnau cymorth
cyntaf priodol mewn dau
senario a roddwyd.

2C.T3 Esbonio, gan ddefnyddio
enghreifftiau, y gwahanol
weithdrefnau cymorth
cyntaf y dylid eu cyflawni
ar gyfer dau ddigwyddiad
gwahanol.

2C.Rh3 Asesu’r gwahanol
weithdrefnau
cymorth cyntaf.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemateg
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Mae mynediad at fanicin er mwyn efelychu symudiadau adfywiad a thagu yn ofynnol
er mwyn addysgu’r uned hon. Dylai adnoddau fod ar gael er mwyn i’r dysgwyr
arddangos sgiliau gosod rhwymyn, sling, dresin ac ati.
Bydd angen i’r uned hon gael ei chyflwyno gan athro cymwysedig sy’n meddu ar
dystysgrif cymorth cyntaf gymeradwy gyfredol gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd
a Diogelwch, neu gymhwyster cyfatebol.

Cydnabod dysgu blaenorol
Gellir defnyddio tystysgrif cymorth cyntaf yn dystiolaeth ar gyfer yr uned hon,
cyhyd â bod:
● y dystysgrif wedi’i chyflawni oddi mewn i gyfnod dilysrwydd yr uned
● y dystysgrif wreiddiol, wedi’i dilysu, yn cael ei chyflwyno i’r aseswr
● llungopi o’r dystysgrif a wiriwyd yn cael ei gadw ym mhortffolio’r dysgwr.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Wrth gwblhau asesiadau, bydd angen i’r dysgwyr fod yn ymwybodol o hierarchaeth y
meini prawf asesu. Er enghraifft, oddi mewn i nod dysgu, mae meini prawf Lefel 2
Teilyngdod a Rhagoriaeth yn adeiladu’n uniongyrchol ar feini prawf Lefel 2 Llwyddo,
ac yn cwmpasu’r dysgu a ddisgwylir yno. Lle ceir enghreifftiau o gymharu, adolygu,
dadansoddi, trafod neu werthuso enghreifftiau dethol yn fanwl, rhaid i’r rhain adeiladu
ar hyd a lled y ddealltwriaeth oedd yn ofynnol yn ôl y diffiniad o’r testunau yn yr adran
gynnwys.
Gellir cyflawni’r uned hon naill ai trwy un aseiniad cyfannol a luniwyd i asesu’r holl feini
prawf asesu ar lefel benodol, neu trwy nifer o aseiniadau llai. Er enghraifft, gellir gosod yr
aseiniad mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol penodol, ac archwilio digwyddiadau a
damweiniau a allai ddigwydd yn y lleoliad hwnnw neu o’i gwmpas.
Naill ai gall dysgwyr ddewis y lleoliad y maent yn ymddiddori fwyaf ynddo, neu gellir ei
osod ar eu cyfer. Argymhellir defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu ar gyfer yr uned
hon, er mwyn ennyn diddordeb y dysgwyr a’u symbylu. Gellid defnyddio arsylwadau a
thystiolaeth tystion i asesu chwarae rôl neu efelychiadau.
Nid oes rhaid cyflwyno aseiniadau mewn fformat ysgrifenedig. Gallai’r dysgwyr, er
enghraifft, roi cyflwyniad llafar. Dylid recordio tystiolaeth sy’n cael ei chyflwyno ar lafar.
Ar gyfer 1C.5 a 2C.Ll5, dylid cwblhau cofnodion arsylwi/datganiadau tystion manwl a’u
cadw er mwyn eu dilysu’n fewnol ac yn allanol.
Nod dysgu A
Ar gyfer nod dysgu A, bydd y dysgwyr yn ymchwilio i egwyddorion cymorth cyntaf. Ar
gyfer 2A.Ll1, mae’n ofynnol i’r dysgwyr ddisgrifio rôl a chyfrifoldebau’r sawl sy’n rhoi
cymorth cyntaf. Rhaid iddynt fedru disgrifio’r rhain yn gyffredinol. Ar gyfer 2A.T1, bydd
angen i’r dysgwyr fedru esbonio’r risgiau y gallai rhywun sy’n rhoi cymorth cyntaf ddod
i gysylltiad â nhw pe na bai’n amddiffyn ei hun yn ddigonol, a sut gellid achosi niwed
pellach trwy beidio â dilyn egwyddorion cymorth cyntaf. Rhaid hefyd i’r dysgwyr fedru
esbonio rhai o gyfyngiadau cymorth cyntaf. Ar gyfer 2A.Rh1, dylai’r dysgwyr fedru
cymhwyso eu dealltwriaeth i astudiaeth achos a ddewiswyd. Gallai hon fod yn gysylltiedig
â lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol neu leoliad mwy cyffredinol. Dylai’r dysgwyr
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gymhwyso’r theori i’r sefyllfa benodol, felly dylai’r enghreifftiau a’r dadansoddiad fod yn
amlwg gysylltiedig â’r sefyllfa a roddwyd. Ar gyfer 1A.1, dylai’r dysgwyr fedru rhoi rhestr
o rolau a chyfrifoldebau’r sawl sy’n rhoi cymorth cyntaf.
Nod dysgu B
Ar gyfer nod dysgu B, bydd angen i’r dysgwyr wybod sut mae asesu a blaenoriaethu
cymorth cyntaf mewn sefyllfaoedd argyfwng. Wrth asesu’r nod dysgu hwn, gallai
canolfannau ddefnyddio sefyllfaoedd wedi’u hefelychu, a fyddai’n golygu bod angen
iddynt ddarparu tystiolaeth trwy ddefnyddio recordio digidol, wedi’i ategu gan
gofnodion arsylwi. Gellid asesu’r nod dysgu hefyd trwy ddefnyddio tystiolaeth
ysgrifenedig megis cynhyrchu posteri neu daflenni.
Ar gyfer 2B.Ll2, rhaid i’r dysgwyr fedru disgrifio sut byddent yn asesu sefyllfa
cymorth cyntaf trwy roi disgrifiad o’r camau y byddent yn eu cymryd i sicrhau bod
yr ardal yn ddiogel, ac i asesu cyflwr y sawl a anafwyd. Ar gyfer 2B.T2, byddai’r
dysgwyr yn medru ehangu’r disgrifiad trwy esbonio pam mae’r asesiad wedi cael
ei gynnal, a sut defnyddir yr wybodaeth honno i flaenoriaethu’r camau a gymerir.
Ar gyfer 2B.Rh2, byddai’r dysgwyr yn gallu ychwanegu at eu hesboniad trwy
gyfiawnhau’r penderfyniadau a wnaed trwy ddarparu tystiolaeth gysylltiedig ag
enghraifft benodol sy’n dangos pam mae’r camau gweithredu’n gywir.
Ar gyfer 1B.2, bydd angen i’r dysgwyr fedru nodi’r blaenoriaethau a ddilynwyd ar
safle digwyddiad. Gellid defnyddio rhestr wirio syml yn dystiolaeth ar gyfer hyn.
Nod dysgu C
Mae nod dysgu C yn archwilio’r gweithdrefnau cymorth cyntaf sylfaenol. Bydd gofyn
bod y dysgwyr yn arddangos eu gallu i gymhwyso cymorth cyntaf priodol mewn
lleoliad a efelychwyd. Rhaid iddynt arddangos CPR gan ddefnyddio manicin adfywiad.
Mae’n ofynnol bod pob dysgwr yn arddangos CPR a rhoi rhywun a anafwyd yn yr
ystum adferol.
Ar gyfer 2C.Ll3, dylai’r dysgwyr ddisgrifio o leiaf bum gweithdrefn cymorth cyntaf
gwahanol sydd wedi derbyn sylw yn y cynnwys. Bydd yn ofynnol i’r dysgwyr nodi
beth yw’r weithdrefn gywir ar gyfer pob un o’r cyflyrau. Ar gyfer 2C.T3, bydd angen
i’r dysgwyr roi esboniadau ar sut a pham mae gweithdrefnau’n cael eu cyflawni, e.e.
wrth roi cymorth cyntaf i rywun sydd wedi llosgi braich neu goes, dylid dal yr aelod
dan sylw o dan ddŵr oer am ddeg munud; mae hyn yn gostwng y tymheredd ac yn
helpu i leihau difrod i’r meinwe.
I gyflawni 2C.Rh3, rhaid i’r dysgwyr asesu’r gweithdrefnau, felly yn ogystal â’r
esboniad, bydd yn ofynnol iddynt benderfynu pa ffactorau yw’r rhai pwysicaf i’w
hystyried yn achos y camau gweithredu a ddewiswyd ganddynt, ac awgrymu
canlyniadau tebygol peidio â chymryd camau priodol.
Ar gyfer 1C.3, rhaid i’r dysgwyr roi disgrifiad amlinellol byr o ddwy weithdrefn
cymorth cyntaf, o leiaf. Gallai hyn fod ar ffurf rhestr wirio.
Ar gyfer 2C.Ll4, mae’n ofynnol i’r dysgwyr ddisgrifio’r eitemau y mae’n rhaid eu
cynnwys mewn blwch cymorth cyntaf a pham y dylid eu cynnwys. Ar gyfer 1C.4,
bydd angen i’r dysgwyr restru’r eitemau priodol, ond ni fydd yn ofynnol iddynt nodi
pam mae’r eitemau hynny wedi’u cynnwys.
Mae 1C.5 a 2C.Ll5 yn asesiadau ymarferol. Ar gyfer 1C.5, dylid arddangos yr ystum
adferol ar gydweithiwr, yn hytrach nag ar y manicin. Ar gyfer 2C.Ll5, byddai’n
briodol defnyddio’r manicin i arddangos adfywio cardiopwlmonari neu wthiadau
abdominaidd; gellid defnyddio cydweithiwr i arddangos rhai gweithdrefnau cymorth
cyntaf, e.e. i reoli gwaedu, i drin torasgwrn, achos o droi neu straen, neu’r ystum
adferol.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 2A.Ll1,
2A.T1,2A.Rh1

Cyflwyno Cymorth
Cyntaf: Rolau a
Chyfrifoldebau

Rydych ar fin cychwyn eich lleoliad gwaith ym
maes iechyd a gofal cymdeithasol. Fel rhan o’r
cyfnod sefydlu, mae angen i chi ddysgu am
gymorth cyntaf.

Poster.

Cynhyrchwch boster sy’n cynnwys enghreifftiau
perthnasol y gellir ei ddefnyddio mewn
arddangosfa ar y wal i ddangos beth i’w wneud
a beth na ddylech ei wneud os ydych yn rhoi
cymorth cyntaf.
Er mwyn sicrhau ei fod yn amlwg iawn sut gellir
cymhwyso hyn mewn lleoliad iechyd a gofal
cymdeithasol, dylech sicrhau bod enghreifftiau
perthnasol i’w gweld ar eich poster.
Dylech gynnwys dadansoddiad o’r risgiau a’r
cyfyngiadau wrth roi cymorth cyntaf mewn
sefyllfa benodol.
1B.2, 2B.Ll2, 2B.T2,
2B.Rh2
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Sefyllfaoedd
Argyfwng yn y
Gweithle ac o’i
Amgylch

Rhowch gyflwyniad i’ch grŵp ar asesu a
blaenoriaethu cymorth cyntaf mewn sefyllfaoedd
argyfwng. Dylai eich cyflwyniadau gynnwys
enghreifftiau penodol o ddigwyddiadau y gallech
ddod ar eu traws mewn lleoliad iechyd a gofal
cymdeithasol a enwyd.

Cyflwyniad llafar ac arddangosiadau
ymarferol gydag adnoddau lle bo
hynny’n briodol (gyda chofnod arsylwi
wedi’i lofnodi/tystiolaeth gan dystion).
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Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1C.3, 1C.4, 1C.5,
2C.Ll3, 2C.Ll4,
2C.Ll5, 2C.T3,
2C.Rh3

Gweithdrefnau
cymorth cyntaf

Cynhyrchwch becyn gwybodaeth neu fideo sy’n
esbonio gweithdrefnau cymorth cyntaf sylfaenol
ar gyfer y canlynol:

Pecyn gwybodaeth neu fideo.

● ysigiad a straen

Arddangosiadau, gyda chofnod arsylwi
wedi’i lofnodi neu restr wirio y tystiwyd
iddi.

● torasgwrn

Ffotograff o’r blwch cymorth cyntaf a
luniwyd.

● llosgi a sgaldio

Cofnod arsylwi.

● rheoli sioc

● effeithiau gwres ac oerni
● tagu
● gwenwyno ac ymatebion alergaidd.
Arddangoswch y canlynol mewn sefyllfa wedi’i
hefelychu:
a) rhoi rhywun a anafwyd yn yr ystum adferol
b) cyflawni CPR gan ddefnyddio manicin
adfywiad.
Rhowch flwch cymorth cyntaf at ei gilydd o’r
deunyddiau a ddarparwyd. Esboniwch pam
rydych wedi cynnwys rhai eitemau a hepgor
eraill.
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Uned 23: Diogelwch Bwyd ym maes Iechyd
a Gofal Cymdeithasol
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 30
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Pam rydym ni’n astudio diogelwch bwyd? Onid yw bwyd yn ddiogel cyhyd â’i fod
wedi’i olchi neu’n cael ei gadw yn yr oergell? Yn anffodus, nid yw hynny bob amser
yn wir, a gall pobl – yn ofalwyr ac yn rhai y gofalir amdanynt – fynd yn sâl, neu
weithiau farw, oherwydd diffyg arferion diogelwch bwyd.
Gallai bwyd sy’n edrych, yn arogli ac yn blasu’n braf ac yn ddeniadol gelu organebau
gwenwyn bwyd a fydd yn eich gwneud yn sâl o fewn cyfnod byr iawn.
Drwy ddefnyddio’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a gewch yn yr uned hon,
byddwch yn dysgu sut mae sicrhau nad yw’r rhai yr ydych yn gofalu amdanynt yn
cael eu niweidio gan y bwyd y maent yn ei fwyta.
Mae’r uned hon yn eich cyflwyno i achosion gwenwyn bwyd a’r angen am ddethol,
paratoi a storio bwyd yn ddiogel ar gyfer pawb yn y sector iechyd a gofal
cymdeithasol.
Byddwch yn ymchwilio i arfer diogelwch bwyd a gweithdrefnau cysylltiedig er mwyn
sicrhau eich bod yn gallu cymhwyso’r theori berthnasol i leoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol.

Cydnabod dysgu blaenorol
Gellir defnyddio tystysgrif diogelwch bwyd yn dystiolaeth ar gyfer yr uned hon, cyhyd
â bod:
● y dystysgrif wedi’i chyflawni oddi mewn i gyfnod dilysrwydd yr uned
● y dystysgrif wreiddiol, wedi’i dilysu, yn cael ei chyflwyno i’r aseswr
● llungopi o’r dystysgrif a wiriwyd yn cael ei gadw ym mhortffolio’r ymgeisydd.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A ymchwilio i ddiogelwch bwyd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
B gallu arddangos ymarfer diogelwch bwyd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Ymchwilio i ddiogelwch bwyd ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol
Testun A.1 Peryglon diogelwch bwyd
Peryglon diogelwch posibl:
● organebau gwenwyn bwyd: bacteria, e.e. salmonela, E. coli, bacillus cereus,
staphylococcus aureus; llwydni; feirysau
● llygryddion ffisegol a chemegol, gan gynnwys eitemau dieithr, cemegion, plâu bwyd,
e.e. cnofilod, clêr, gwyfynod yr ŷd, chwilod du, morgrug
● trafod bwyd: paratoi, gweini, clirio a storio bwyd a diod, e.e. storio cig amrwd ac
wedi’i goginio, ffrwythau a llysiau, cynnyrch llaeth, hufen iâ a chynnyrch wedi’i rewi,
cynnyrch tun a sych, perlysiau a sbeisys; storio a gweini bwyd ar dymereddau cywir
● llestri ac arwynebau nad ydynt yn lân
● peidio â defnyddio cyfarpar personol amddiffynnol (PPE), e.e. ffedogau, menig,
rhwydi gwallt.
● cyflyrau croen heb eu trin, defnyddio dresin gwrth-ddŵr
● hylendid personol ac ymddygiad gwael, e.e. smygu, cribo gwallt yn y gegin, blasu
bwyd, peswch, tisian.
Testun A.2 Gweithdrefnau, prosesau ac ataliaeth
Rhaid i’r dysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o’r gwahanol brosesau a gweithdrefnau sy’n
ceisio hybu diogelwch bwyd. Rhaid iddynt allu gwerthuso effeithiolrwydd mesurau i
gynnal diogelwch bwyd mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.
● Codau ymarfer/deddfwriaeth perthnasol, e.e. Deddf Diogelwch Bwyd 1990,
Rheoliadau Hylendid Bwyd (Lloegr) 2006, Food handlers: Fitness to Work –
Regulatory Guidance and Best Practice Advice for Food Business Operations
(Yr Asiantaeth Safonau Bwyd).
● Golchi dwylo effeithiol i atal trosglwyddo organebau gwenwyn bwyd i fwyd.
● Dethol bwyd: ystyried galluoedd y derbynnydd, e.e. posibilrwydd tagu, ystyried
statws meddygol, e.e. deiet arbennig, alergeddau bwyd, adwaith i feddyginiaeth,
gwirio dyddiadau defnyddio erbyn.
● Storio bwyd cyn ac ar ôl ei baratoi, cyn ac ar ôl ei weini: rheoli’r tymheredd yn gywir,
dadrewi, gorchuddio a phecynnu, gwahanu bwyd amrwd ac wedi’i goginio, cyfnodau
storio, dyddiadau defnyddio erbyn, monitro diogelwch ac ansawdd bwyd, cylchdroi
stoc.
● Paratoi a choginio bwyd: byrddau a llestri gwahanol ar gyfer gwahanol fathau o fwyd,
byrddau torri gwahanol liw, sicrhau bod bwyd yn cael ei goginio yn unol â’r
canllawiau, e.e. peidio ag aildwymo fwy nag unwaith, dilyn cyfarwyddiadau microdon,
sicrhau bod cig a dofednod wedi’u rhewi yn cael dadmer cyn eu coginio, a choginio
neu aildwymo yn union cyn gweini.
● Gweini bwyd: cynnal hylendid personol, eithrio staff sydd â symptomau gwenwyn
bwyd, gorchuddio cwtiau neu namau, gwisgo dillad amddiffynnol, gwaredu bwyd yn
ddiogel, glanhau gam wrth gam.
● Golchi llestri: glanhau, diheintio, sterileiddio.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Gallu arddangos ymarfer diogelwch bwyd ym maes iechyd a
gofal cymdeithasol
Testun B.1 arddangos ymarfer diogelwch bwyd
● Pryd a sut mae golchi dwylo’n effeithiol: cyn trafod bwyd, rhwng trafod gwahanol
fathau o fwyd, ar ôl trafod, e.e. llestri brwnt, cyllyll a ffyrc, ar ôl gwaredu bwyd, ar ôl
cyffwrdd â’r gwallt neu’r wyneb, chwythu trwyn, defnyddio’r toiled, y drefn gywir ar
gyfer golchi a sychu dwylo, glanhau’r ewinedd.
● Cynnal hylendid a glendid: dillad amddiffynnol personol, gweithdrefnau glanhau a
diheintio ar gyfer arwynebau, teclynnau, offer, e.e. byrddau torri, cyllyll a ffyrc,
agorwyr tuniau, proseswyr bwyd, llieiniau, brwshys, dillad personol amhriodol,
e.e. gemwaith, farnais ewinedd.
● Paratoi bwyd, ei weini a’i storio mewn fyrdd sy’n cyfyngu gymaint â phosibl ar y
risgiau i’w diogelwch eu hunain ac eraill yn unol â’r gweithdrefnau cytunedig.
● Golchi llestri: glanhau a diheintio, gan ddefnyddio dŵr poeth a glanedydd.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Ymchwilio i ddiogelwch bwyd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
1A.1

Nodi peryglon posibl
i ddiogelwch bwyd y
gellid eu canfod mewn
lleoliadau iechyd neu ofal
cymdeithasol.

2A.Ll1 Gan ddefnyddio
enghreifftiau, disgrifio’r
peryglon posibl i
ddiogelwch bwyd.

1A.2

Rhestru achosion
cyffredin gwenwyn bwyd.

2A.Ll2 Disgrifio achosion
cyffredin gwenwyn bwyd
ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
gyfeirio at enghreifftiau
penodol.

1A.3

Nodi gweithdrefnau sy’n
ceisio hybu diogelwch
bwyd mewn lleoliadau
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2A.Ll3 Disgrifio arferion a
gweithdrefnau a luniwyd
i hybu diogelwch bwyd
ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol.
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2A.T1 Esbonio pwysigrwydd
dulliau cywir o drafod
bwyd er mwyn cyfyngu
gymaint â phosibl ar y
risgiau yn sgîl peryglon
diogelwch bwyd.

2A.T2 Esbonio sut mae arferion
a gweithdrefnau dethol
yn hybu diogelwch bwyd
ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol.

2A.Rh1 Gwerthuso’r arferion a’r
gweithdrefnau sy’n
ceisio hybu diogelwch
bwyd mewn lleoliad
iechyd a gofal
cymdeithasol, gan
wneud argymhellion ar
gyfer gwelliannau.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu B: Gallu arddangos ymarfer diogelwch bwyd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
1B.4

Arddangos arfer neu
weithdrefn a ddewiswyd,
gyda’r nod o sicrhau
diogelwch bwyd.

2B.Ll4 Arddangos arferion
neu weithdrefnau a
ddewiswyd, gyda’r nod o
sicrhau diogelwch bwyd.

1B.5

Nodi cryfderau a
meysydd i’w gwella
wrth gymhwyso ymarfer
diogelwch bwyd a
ddewiswyd.

2B.Ll5 Disgrifio’r cryfderau a’r
meysydd i’w gwella yn
achos enghreifftiau a
ddewiswyd o gymhwyso
arferion diogelwch bwyd.

2B.T3 Esbonio’r cryfderau a’r
meysydd i’w gwella yn
achos enghreifftiau a
ddewiswyd o gymhwyso
arferion diogelwch bwyd.

2B.Rh2 Gwerthuso
effeithiolrwydd
enghreifftiau a
ddewiswyd o gymhwyso
arferion diogelwch bwyd,
gan wneud argymhellion
ar gyfer gwella.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemateg
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Dylai’r dysgwyr fedru cyrchu ardal briodol lle gallant arddangos eu gwybodaeth a’u
sgiliau.

Cydnabod dysgu blaenorol
Gellir defnyddio tystysgrif diogelwch bwyd yn dystiolaeth ar gyfer yr uned hon, cyhyd
â bod:
● y dystysgrif wedi’i chyflawni oddi mewn i gyfnod dilysrwydd yr uned
● y dystysgrif wreiddiol, wedi’i dilysu, yn cael ei chyflwyno i’r aseswr
● llungopi o’r dystysgrif a wiriwyd yn cael ei gadw ym mhortffolio’r ymgeisydd.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Gellir cyflawni’r uned hon naill ai trwy un aseiniad cyfannol a luniwyd i asesu’r holl
feini prawf asesu ar lefel benodol, neu trwy nifer o aseiniadau llai. Er enghraifft, gellir
gosod yr aseiniad mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol penodol, ac archwilio
arferion diogelwch bwyd a allai gael eu gweithredu o fewn neu o gwmpas y lleoliad
hwnnw, neu beidio.
Naill ai gall dysgwyr ddewis y lleoliad y maent yn ymddiddori fwyaf ynddo, neu gellir
ei osod ar eu cyfer. Argymhellir defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu ar gyfer yr
uned hon, er mwyn ennyn diddordeb y dysgwyr a’u symbylu. Gellid defnyddio
arsylwadau a thystiolaeth tystion i asesu arddangosiadau, chwarae rôl neu
efelychiadau.
Nid oes rhaid cyflwyno aseiniadau mewn fformat ysgrifenedig. Gallai’r dysgwyr, er
enghraifft, roi cyflwyniad llafar. Dylid recordio tystiolaeth sy’n cael ei chyflwyno ar
lafar. Dylid cwblhau cofnodion arsylwi/datganiadau tystion manwl a’u cadw er mwyn
eu dilysu’n fewnol ac yn allanol. Fel arall, gallai’r dysgwyr gyflwyno eu gwaith ar
gyfer yr uned hon ar ffurf pecyn gwybodaeth i’w ddefnyddio fel rhan o’r broses
sefydlu neu ddiweddaru ar gyfer gweithwyr o fewn y sector.
Nod dysgu A
Ar gyfer nod dysgu A, bydd y dysgwyr yn ymchwilio i ddiogelwch bwyd mewn
lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Byddant yn cael eu cyflwyno i’r cysyniad o
lygru bwyd yn fiolegol, yn ffisegol ac yn gemegol, ond dylid canolbwyntio ar wenwyn
bwyd bacteraidd a sut gellir ei osgoi.
Ar gyfer 2A.Ll1 a 2A.Ll2, bydd y dysgwyr yn gallu disgrifio’n glir beryglon diogelwch
bwyd posibl, er enghraifft plâu (clêr, morgrug ac ati), cemegion (cannydd, hylif golchi
llestri ac ati), ac achosion cyffredin gwenwyn bwyd (e.e. bacteria, llwydni ac ati), y
gellid cael hyd iddynt mewn lleoliadau iechyd neu ofal cymdeithasol. Gellid defnyddio
enghreifftiau o’r cyfryngau i ddangos bod diogelwch bwyd yn hollbwysig, er enghraifft
salmonela mewn cartref nyrsio, neu ddarparu cig a lygrwyd ag E.coli gan gigydd.
I gyflawni’r maen prawf Teilyngdod, 2A.T1, dylai’r dysgwyr nodi rhesymau pam
mae’n bwysig sicrhau bod arferion bwyd yn cael eu cyflawni’n gywir, a pha
ganlyniadau allai ddeillio o beryglon bwyd neu wenwyn bwyd, er enghraifft salwch,
marwolaeth neu gau safle.
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Gellid defnyddio profiadau’r dysgwyr neu astudiaethau achos bychain i gyflwyno
gweithdrefnau a phrosesau a welir mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.
Gellid ymchwilio i gymhwyso codau ymarfer neu ddeddfwriaeth, er enghraifft Deddf
Diogelwch Bwyd 1990, a chysylltu hynny â chanllawiau penodol yn y gweithle neu
mewn canolfannau, gan arddangos theori ar waith.
I gyflawni 1A.1 ac 1A.2, mae angen i’r dysgwyr nodi peryglon posibl i ddiogelwch
bwyd a rhoi rhestr o achosion cyffredin gwenwyn bwyd mewn lleoliadau iechyd a
gofal cymdeithasol.
I gyflawni 2A.Ll3, dylai’r dysgwyr roi disgrifiadau clir o ddau arfer a gweithdrefn,
o leiaf, ar gyfer hybu diogelwch bwyd ym mhob un o’r meysydd bwyd canlynol:
paratoi, gweini a storio.
I gyflawni 2A.T2, mae angen i’r dysgwyr esbonio detholiad o’r arferion a’r
gweithdrefnau y maent wedi’u disgrifio yn 2A.Ll3. Ar gyfer 2A.Rh1, dylai’r dysgwyr
werthuso effeithiolrwydd arferion a gweithdrefnau i hybu diogelwch bwyd mewn
lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol, a gwneud argymhellion ar gyfer eu gwella. Bydd
angen i’r dysgwyr gael mynediad i senarios/astudiaethau achos a fydd yn eu galluogi
i wneud argymhellion ar gyfer gwella.
I gyflawni 1A.3, rhaid i’r dysgwyr nodi gweithdrefnau sy’n ceisio hybu diogelwch
bwyd mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, y gellid ei gyflawni trwy gwblhau
rhestr wirio.
Nod dysgu B
Ar gyfer 1B.4 a 2A.Ll4, bydd arddangosiadau, efelychiadau a chwarae rôl, gan
ddefnyddio adnoddau perthnasol, yn ofynnol i gyflawni’r meini prawf asesu ar gyfer
y nod dysgu hwn, er enghraifft golchi dwylo’n effeithiol, gwisg ac ymddygiad hylan
wrth baratoi neu weini byrbryd, gweithdrefnau glanhau cywir ar ôl pryd ysgafn.
Hefyd,gellid defnyddio tystiolaeth fideo i ddangos sut bu’r dysgwyr yn cwblhau’r
meini prawf asesu yn nod dysgu B.
Gellid cynnwys rhestr wirio arsylwi yn nodi’r cryfderau a’r meysydd i’w gwella gyda’r
asesiad ar gyfer yr arddangosiad; byddai hyn yn helpu i ddarparu tystiolaeth ar gyfer
1B.5 a 2B.Ll5. Gallai’r dysgwyr fynd ati i asesu’r gweithgaredd hwn fel cymheiriaid,
gan lunio rhestr wirio briodol. Bydd hyn yn cyfnerthu eu dysgu.
I gyflawni’r meini prawf Teilyngdod a Rhagoriaeth, 2B.T3 a 2B.Rh2, rhaid i’r dysgwyr
roi rhesymau pam maent yn defnyddio, er enghraifft, arferion, gwisg neu ymddygiad
penodol, a sut a pham dylid cynnal y ffactorau hynny neu eu newid i sicrhau
egwyddorion diogelwch bwyd.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 1A.2, 2A.Ll1,
2A.Ll2, 2A.T1

Cyflwyno Peryglon
Diogelwch Bwyd

Gofynnwyd i chi ddarparu detholiad o bosteri ar
gyfer yr ystafell staff yn eich gweithle. Bydd y
rhain yn nodi amrywiaeth o beryglon a allai achosi
llygredd a gwenwyn bwyd. Ochr yn ochr â’r
posteri, dylid darparu nodiadau ysgrifenedig cryno
yn disgrifio, er enghraifft, dwylo brwnt yn cario
staphylococcus aureus. Ar gyfer y maen prawf
Teilyngdod, byddwch yn darparu taflen
ysgrifenedig fanylach sy’n egluro pwysigrwydd
trafod bwyd yn gywir, ac felly gyfyngu gymaint â
phosibl ar y risgiau yn sgîl peryglon i ddiogelwch
bwyd.

Pecyn gydag enghreifftiau.

1A.3, 2A.Ll3, 2A.T2,
2A.Rh1

Prosesau a
Gweithdrefnau yn y
Gweithle

Mae’n ofynnol i chi gynhyrchu bwrdd stori neu
astudiaeth achos sy’n cynnwys enghreifftiau, er
mwyn hybu ymarfer diogelwch bwyd mewn lleoliad
iechyd neu ofal cymdeithasol. Gellid defnyddio
ffigurau llinell neu ddulliau torri a gludo gwreiddiol,
ochr yn ochr â disgrifiadau clir, ar gyfer 2A.Ll3.
Ar gyfer 2A.T2, dylai manylion ysgrifenedig a
rhesymau clir ategu pam a sut mae gweithdrefnau
diogelwch bwyd yn cael eu cynnal.

Astudiaeth achos.

Dylai 2A.Rh1 gynnwys dadansoddiad manwl o
effeithiolrwydd y mesurau sydd ar waith, a dylai
wneud argymhellion ar gyfer y newidiadau
angenrheidiol i sicrhau bod arferion a
gweithdrefnau’n effeithiol o ran hybu
diogelwch bwyd.
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Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1B.4, 1B.5, 2B.Ll4,
2B.Ll5, 2B.T3,
2B.Rh2

Te Prynhawn

Rhaid i chi roi arddangosiad ymarferol o ddull
diogel, hylan o baratoi a gweini bwyd neu ddiod.
Ochr yn ochr â’r disgrifiad ar gyfer 2B.Ll5, dylid
cyflwyno esboniadau llafar neu ysgrifenedig, a
rhestr wirio sy’n nodi meysydd lle ceir ymarfer
diogelwch bwyd da, a meysydd i’w gwella.

Chwarae rôl neu arddangosiad – asesiad
cymheiriaid, cofnodion tyst neu arsylwi
neu recordiad fideo.

Ar gyfer 2B.T3, byddwch yn cynnwys
hunanwerthusiad ysgrifenedig o’r gweithgaredd
ymarferol sy’n egluro:

Hunanwerthusiad, gwaith ysgrifenedig.

Rhestr wirio yn nodi cryfderau
a meysydd i’w gwella.

● y rhesymau sy’n ategu’r meysydd arfer
diogelwch bwyd sydd i’w cynnal
● y meysydd hynny sydd i’w gwella.
I gyflawni 2B.Rh2, byddwch yn myfyrio ar y
cofnodion arsylwi, yr hunanwerthusiad a’r
rhestrau gwirio, er mwyn adolygu eich
gweithgaredd ymarferol, gan roi enghreifftiau a
gwneud argymhellion a fydd yn gwella ymarfer
diogelwch bwyd.
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Uned 24: Rheoli Heintiau ym maes Iechyd a
Gofal Cymdeithasol
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 30
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Wyddech chi fod rheoli ac atal heintiau’n rhan bwysig o’r drefn ddyddiol mewn
llawer o leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol? Mae’r lleoliadau hyn yn cynnwys
Ymddiriedolaethau’r GIG, lleoliadau preswyl a gofal dydd ar gyfer unigolion hŷn ac ifanc,
hosteli iechyd meddwl, a chanolfannau galw heibio ar gyfer rhai sy’n camddefnyddio
sylweddau.
Byddwch wedi clywed am bobl yn marw ar ôl cael eu heintio ag MRSA. Haint a geir mewn
ysbyty yw hwn, ac mae’n cael ei achosi gan facteria sydd wedi datblygu gallu i wrthsefyll
nifer o driniaethau gwrthfiotig a ddefnyddir yn aml. Mae rheoli ac atal heintiau yn achub
llawer o fywydau ac yn cyfrannu at iechyd a llesiant llawer o bobl eraill.
Bydd yr uned hon yn eich galluogi i ymchwilio i’r mathau cyffredin o heintiau, eu
hachosion a’u llwybrau trosglwyddo. Bydd yr wybodaeth hon yn eich cefnogi yn eich
gyrfa fel gweithiwr iechyd neu ofal cymdeithasol proffesiynol yn y dyfodol, ond hefyd yn
eich cartref, wrth i chi ofalu am aelodau o’r teulu sy’n anhwylus.
Wrth astudio’r uned hon, byddwch hefyd yn dysgu am rolau a chyfrifoldebau’r gweithiwr
gofal wrth atal a rheoli haint rhag ymledu ym mhob maes sy’n ymwneud â iechyd a gofal
cymdeithasol.
Bydd yr uned hon yn rhoi gwybod i chi beth yw’r gweithdrefnau cywir ar gyfer adrodd am
unrhyw ddamweiniau, digwyddiadau a gollyngiadau, a’u cofnodi, a allai arwain at haint
yn ymledu. Gall damweiniau ddigwydd yn rhwydd, ond yn aml gall gwybod sut mae
hysbysu eraill leihau’r risgiau i ddefnyddwyr gwasanaeth a staff.
Bydd yr uned hon hefyd yn eich galluogi i archwilio’r deddfau a’r rheoliadau sy’n ffurfio
fframwaith y mae’n rhaid i bob gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol gyflawni eu
diwrnod proffesiynol oddi mewn iddo. Yn aml mae haint yn ymledu yn dod yn broblem
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, pan na fydd rhywun yn cydymffurfio â’r rheolau a’r
rheoliadau sy’n bodoli i amddiffyn y staff a’r defnyddwyr gwasanaeth. Enghraifft bosibl o
hyn fyddai peidio â storio bwyd ar y tymheredd cywir, gan arwain at achos o wenwyn
bwyd. Enghraifft arall bosibl fyddai peidio â gwisgo menig i newid dresin, a’r unigolyn yn
mynd ymlaen i fwyta cinio wedyn.
Mae’r uned hon yn ymwneud â sefyllfaoedd go iawn, a bydd yn eich helpu i baratoi ar
gyfer gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
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Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A ymchwilio i fathau cyffredin o heintiau, eu hachosion a’u llwybrau
B archwilio rolau, cyfrifoldebau, arferion a gweithdrefnau’r gweithiwr gofal wrth atal
a rheoli haint
C deall y gweithdrefnau cywir ar gyfer adrodd am ddigwyddiadau, damweiniau a
gollyngiadau, a’u cofnodi
D archwilio effaith deddfwriaeth, rheoliadau a pholisïau cyfredol ar atal a rheoli
heintiau.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Ymchwilio i fathau cyffredin o heintiau, eu hachosion a’u
llwybrau
Testun A.1 Mathau cyffredin o heintiau:
● Haint bacteraidd a achosir gan ymosodiad micro-organebau ar y corff, a’u lluosogiad
ynddo, e.e. E. coli, salmonela, MRSA.
● Haint firaol a achosir gan bresenoldeb firws yn y corff, e.e. y ffliw, annwyd cyffredin.
● Ffyngol – cyflwr llidus a achosir gan bresenoldeb ffwng ar y corff neu ynddo, e.e.
tarwden y traed, llindag yn y geg.
Testun A.2 Achosion cyffredin heintiau
● Croes-heintio oherwydd hylendid personol gwael, e.e. peidio â golchi dwylo ar ôl bod
i’r toiled, cyn bwyta, cyn ac ar ôl rhoi gofal personol, newid dresinau, peidio â chael
cawod yn rheolaidd, peidio â golchi gwallt yn rheolaidd, peidio â newid dillad/gwisg
swyddogol yn rheolaidd; trefniadau hylendid annigonol mewn lleoliadau, gan
gynnwys glanhau trolïau, arwynebau gwaith.
● Diffyg defnydd/ defnydd anghywir o gyfarpar amddiffynnol personol (PPE), peidio â
defnyddio menig, ffedogau, newid menig a ffedogau rhwng un defnyddiwr
gwasanaeth a’r nesaf.
● Llai o imiwnedd yn sgîl salwch sydd eisoes yn bodoli, e.e. syndrom diffyg imiwnedd
caffaeledig (AIDS), y ffliw ymhlith defnyddwyr gwasanaeth hŷn.
● Imiwnedd wedi’i wanhau yn sgîl trawsblaniad organ, cemotherapi.
● Storio bwyd yn amhriodol, gadael bwyd wedi’i goginio heb ei orchuddio, storio bwyd
amrwd yn ymyl bwyd wedi’i goginio, peidio â sicrhau tymheredd priodol mewn
oergelloedd.
● Paratoi a choginio bwyd mewn modd amhriodol, gan gynnwys aildwymo bwyd.
● Gwaredu gwastraff mewn modd amhriodol, gan gynnwys defnyddio bagiau lliw
gwahanol ar gyfer gwastraff biolegol, gwastraff o’r gegin, dresinau wedi’u heintio
o glwyfau.
● Rheolaeth aneffeithiol ar olchi dillad, storio llieiniau brwnt yn gywir, defnyddio
cyfarpar personol amddiffynnol (PPE) wrth ddelio gyda llieiniau wedi’u heintio,
peidio â golchi llieiniau ar y tymereddau a argymhellir.
Testun A.3 Llwybrau trosglwyddo
● Anadlu i mewn, e.e. anadlu bacteria a gludir yn yr aer i mewn yn sgîl peswch a
thisian
● Amlyncu, e.e. drwy fwyta bwyd sydd wedi’i lygru
● Cyswllt uniongyrchol, e.e. torri’r croen yn sgîl anaf, cyflyrau croen, sychu dwylo
gwael
● Defnyddio nodwyddau brwnt ar gyfer camddefnyddio sylweddau
● Cyswllt corfforol â deunydd sydd wedi’i heintio o glwyfau, hylif o’r corff
● Magwrfeydd – gwrthrychau sy’n gallu trosglwyddo organebau o un unigolyn i un
arall, e.e. llieiniau wyneb, tywelion, dillad gwely
● Cadwyn heintio – organeb, cronfa, allanfa, trosglwyddo, mynedfa, lletywyr agored
i niwed.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Archwilio rolau, cyfrifoldebau, arferion a gweithdrefnau’r
gweithiwr gofal wrth atal a rheoli heintiau
Testun B.1 Rolau a chyfrifoldebau
● Pwysigrwydd rôl y gweithiwr gofal wrth atal a rheoli heintiau, e.e. cyswllt parhaus â
defnyddwyr gwasanaeth, ymwybyddiaeth o risgiau wrth ddarparu gofal personol,
modelu arfer da i’r defnyddwyr gwasanaeth, modelu arfer i weithwyr proffesiynol
eraill yn y lleoliad.
● Cynnal hylendid personol, gan gynnwys newid dillad/gwisg swyddogol yn rheolaidd,
cael cawod/bath yn rheolaidd, golchi gwallt yn rheolaidd, golchi dwylo a sicrhau
ewinedd glân.
● Gwaredu gwastraff yn ddiogel, gan ddefnyddio bagiau lliw gwahanol ar gyfer
gwahanol fathau o wastraff, biolegol, gwastraff o’r gegin, deunydd wedi’i heintio,
e.e. dresinau, plastrau sydd wedi’u defnyddio, nodwyddau.
● Gwaredu dillad i’w golchi yn ddiogel, eu storio mewn bagiau wedi’u labelu, gwahanu
llieiniau sydd wedi’u heintio a rhai sydd heb eu heintio, golchi ar y tymereddau cywir.
● Gweithdrefn golchi dwylo rhwng darparu gofal, gan ddilyn y weithdrefn chwe cham.
● Cwblhau sychu’r dwylo ar ôl eu golchi, gan gynnwys y bylchau rhwng y bysedd.
● Defnyddio plastrau i orchuddio cwtiau.
● Gofal a thriniaeth ar gyfer anhwylderau cronig ar y croen, e.e. soriasis, ecsema.
● Defnydd cywir o gyfarpar amddiffynnol personol (PPE).
● Diheintio arwynebau, gan gynnwys arwynebau gwaith, trolïau, arwynebau ar gyfer
paratoi dresinau, sinciau, cawodydd a baddonau, arwynebau a ddefnyddir ar gyfer
paratoi bwyd a diod.
● Diheintio/glanhau offer.
● Glanhau gollyngiadau.
● Rhoi gwybod am salwch personol, a chadw draw o’r gwaith os yw’n heintus.
● Nodi risgiau a pheryglon posibl.
● Adrodd am ddamweiniau, digwyddiadau a gollyngiadau, a’u cofnodi, yn gywir.
● Pwysigrwydd dilyn y gweithdrefnau cywir wrth adrodd am ddamweiniau,
digwyddiadau a gollyngiadau, a’u cofnodi, er mwyn rhoi gwybodaeth i gydweithwyr
i atal a rheoli ymlediad haint.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu C: Deall y gweithdrefnau cywir ar gyfer adrodd am
ddigwyddiadau, damweiniau a gollyngiadau, a’u cofnodi
Testun C.1 Gweithdrefnau ar gyfer adrodd am ddigwyddiadau, damweiniau a
gollyngiadau, a’u cofnodi
● Adrodd i’r rheolwr llinell, y goruchwyliwr, rheolwr rheoli heintiau.
● Rôl iechyd cyhoeddus mewn achosion o afiechydon epidemig, trosglwyddadwy.
● Cwblhau cofnodion cywir, gan ddefnyddio ffurflenni priodol, dogfennau yn unol â
rheolau’r lleoliad, deddfwriaeth a rheoliadau cyfredol.
● Defnyddio rhybuddion ynghylch perygl i atal heintiau rhag ymledu yn sgîl
digwyddiadau, damweiniau a gollyngiadau.
Nod dysgu D: Archwilio effaith deddfwriaeth, rheoliadau a pholisïau
cyfredol ar atal a rheoli heintiau
Testun D.1 Deddfwriaeth gyfredol a pherthnasol, e.e. adrannau perthnasol
o’r canlynol:
● Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008
● Deddf Diogelwch Bwyd 2009
● Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974.
Testun D.2 Rheoliadau, e.e. adrannau perthnasol o’r canlynol:
● Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH) 2002
● Rheoliadau Hylendid Bwyd 2010
● RIDDOR 2012 (Rheoliadau Adrodd am Anafiadau, Afiechydon a Digwyddiadau
Peryglus).
Testun D.3 Effaith y fframwaith cyfreithiol mewn lleoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol
● Rhoi gweithdrefnau a pholisïau safonol ar waith mewn sefydliadau a lleoliadau unigol,
er mwyn lleihau nifer yr achosion o arfer gwael.
● Darparu mesurau i fonitro cydymffurfiaeth unigolion a sefydliadau â deddfwriaeth
a rheoliadau perthnasol, e.e. safonau gofynnol, sefydlu timau rheoli haint mewn
lleoliadau unigol, arolygiadau rheolaidd gan y Comisiwn Ansawdd Gofal, yr Asiantaeth
Safonau Bwyd.
● Lleihau cyfraddau heintio mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, drwy roi
arweiniad ar arfer da.
● Gorfodi targedau iechyd y llywodraeth ar gyfer atal a rheoli heintiau, er mwyn lleihau
nifer y marwolaethau y gellid eu hatal yn sgîl, e.e. MRSA, C. difficile, salmonela,
E. coli.
Rôl yr Asiantaeth Amddiffyn Iechyd – darparu dull integredig o amddiffyn iechyd
cyhoeddus yn y DU trwy ddarparu cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant i’r canlynol:
● y GIG, Awdurdodau Lleol
● y gwasanaethau brys
● yr Adran Iechyd.
parhad
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Beth sydd angen ei ddysgu
Rôl yr Asiantaeth Safonau Bwyd – gweithio gydag awdurdodau lleol i orfodi
diogelwch bwyd mewn sefydliadau sy’n cynnwys:
● ymddiriedolaethau’r GIG
● hosbisau
● cartrefi nyrsio
● cartrefi gofal preswyl
● canolfannau gofal dydd.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Ymchwilio i fathau cyffredin o heintiau, eu hachosion a’u llwybrau
1A.1

Amlinellu un haint
bacteraidd, un firaol
ac un ffyngol.

2A.Ll1 Gan gyfeirio at ddwy
enghraifft o bob math,
disgrifio beth a olygir
gan heintiau bacteraidd,
firaol a ffyngol.

1A.2

Nodi achosion cyffredin
heintiau.

2A.Ll2 Disgrifio achosion
cyffredin heintiau.

1A.3

Nodi’r prif lwybrau
trosglwyddo
ar gyfer heintiau.

2A.Ll3 Disgrifio’r prif lwybrau
trosglwyddo
ar gyfer heintiau.

2A.T1 Esbonio’r broses o
drosglwyddo trwy’r
gadwyn heintio, yn achos
dau fath gwahanol o
haint.

2A.Rh1 Dadansoddi’r manteision
i unigolion yn sgîl deall
y gadwyn heintio, wrth
atal trosglwyddo haint.

Nod dysgu B: Archwilio rolau, cyfrifoldebau, arferion a gweithdrefnau’r gweithiwr gofal wrth atal a rheoli haint
1B.4

Amlinellu rolau a
chyfrifoldebau gweithwyr
gofal wrth atal a rheoli
haint.

2B.Ll4 Disgrifio rolau a
chyfrifoldebau gweithwyr
gofal wrth atal a rheoli
haint.
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2B.T2 Gan gyfeirio at
enghreifftiau a
ddewiswyd, trafod
pwysigrwydd rôl y
gweithiwr gofal wrth
atal a rheoli haint.

2B.Rh2 Gan gyfeirio at
enghreifftiau a
ddewiswyd, gwerthuso
pwysigrwydd rôl y
gweithiwr gofal wrth
atal a rheoli haint.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu C: Deall y gweithdrefnau cywir ar gyfer adrodd am ddigwyddiadau, damweiniau a gollyngiadau, a’u cofnodi
1C.5

Nodi’r weithdrefn gywir
ar gyfer adrodd am
ddigwyddiadau,
damweiniau a
gollyngiadau, a’u cofnodi,
mewn lleoliad iechyd neu
ofal cymdeithasol.

2C.Ll5 Disgrifio’r gweithdrefnau
cywir ar gyfer adrodd am
ddigwyddiadau,
damweiniau a
gollyngiadau, a’u cofnodi,
mewn lleoliad iechyd neu
ofal cymdeithasol.

2C.T3 Gan gyfeirio at
enghreifftiau a
ddewiswyd, esbonio
pwysigrwydd
defnyddio’r weithdrefn
gywir wrth roi gwybod
am ddigwyddiadau,
damweiniau a
gollyngiadau mewn
lleoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol.

2C.Rh3 Gan gyfeirio at
enghreifftiau a
ddewiswyd, asesu
effeithiau posibl peidio â
dilyn y gweithdrefnau
cywir wrth adrodd am
ddigwyddiadau,
damweiniau a
gollyngiadau, a’u
cofnodi, mewn lleoliadau
iechyd a gofal
cymdeithasol.

Nod dysgu D: Archwilio effaith deddfwriaeth, rheoliadau a pholisïau cyfredol ar atal a rheoli heintiau
1D.6

Nodi dau ddarn o
ddeddfwriaeth ac un
gyfres o reoliadau sy’n
cefnogi atal a rheoli
heintiau mewn lleoliadau
iechyd a gofal
cymdeithasol.

2D.Ll6 Disgrifio effaith dau
ddarn o ddeddfwriaeth a
dwy gyfres o reoliadau
sy’n cyfrannu at atal a
rheoli heintiau mewn
lleoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol.

*Cyfle i asesu sgiliau mathemateg
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig ar gyfer yr uned hon.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Wrth gwblhau asesiadau, bydd angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol o hierarchaeth y
meini prawf asesu. Er enghraifft, oddi mewn i nod dysgu, mae meini prawf Lefel 2
Teilyngdod a Rhagoriaeth yn adeiladu’n uniongyrchol ar feini prawf Lefel 2 Llwyddo,
ac yn cwmpasu’r dysgu a ddisgwylir yno. Lle ceir enghreifftiau o gymharu, adolygu,
dadansoddi, trafod neu werthuso enghreifftiau dethol yn fanwl, rhaid i’r rhain
adeiladu ar hyd a lled y ddealltwriaeth oedd yn ofynnol yn ôl y diffiniad o’r testunau
yn yr adran gynnwys.
Gellir cyflawni’r uned hon naill ai trwy un aseiniad cyfannol a luniwyd i asesu’r holl
feini prawf asesu ar lefel benodol, neu trwy nifer o aseiniadau llai. Er enghraifft, gellir
gosod yr aseiniad oddi mewn i leoliad iechyd a gofal cymdeithasol penodol, ac
archwilio’r defnydd o fesurau atal a rheoli heintiau yn y lleoliad hwnnw. Fel arall,
gellid gosod aseiniadau mewn gwahanol leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, er
mwyn rhoi cyfle i’r dysgwr archwilio’r defnydd o’r cyfryw fesurau mewn gwahanol
rannau o’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.
Ar gyfer nod dysgu A a nod dysgu B, gellid seilio’r asesiad ar astudiaethau achos a
luniwyd i gwmpasu gofynion y meini prawf asesu. Byddai hyn yn golygu bod modd
i’r dysgwyr gymhwyso’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth a gafwyd i sefyllfaoedd ‘bywyd
go iawn’. Fel arall, gellid seilio’r asesiad ar achosion proffil uchel a gymerwyd o’r
cyfryngau, lle mae haint wedi ymledu, gan arwain at salwch difrifol a cholli bywyd.
Nid oes rhaid cyflwyno aseiniadau mewn fformat ysgrifenedig. Er enghraifft, gallai’r
dysgwyr roi cyflwyniad llafar a gaiff ei recordio gan yr athro. Dylid cwblhau cofnodion
arsylwi/datganiadau tystion manwl, a’u cadw er mwyn eu dilysu’n fewnol ac yn
allanol. Argymhellir defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu ar gyfer asesu’r uned
hon, fel bod y dysgwyr yn cael cyfle i ddatblygu a defnyddio dealltwriaeth glir o’r
materion sy’n ymwneud ag atal a rheoli heintiau.
Nodau dysgu A a B
Ar gyfer 2A.Ll1, mae disgwyl i’r dysgwyr ddiffinio’r hyn a olygir gan y termau
heintiau bacteraidd, firaol a ffyngaidd, gan gyfeirio at ddwy enghraifft o bob math.
Er bod ffurfiau bacteraidd a firaol i rai heintiau, er enghraifft, llid yr ymennydd,
dylai’r dysgwyr ddewis gwahanol afiechydon ar gyfer y ddwy ffurf, er mwyn
arddangos dealltwriaeth eang o’r testun. Mae modd cysylltu 2A.Ll2 â 2A.Ll1, gyda’r
dysgwyr yn disgrifio gwahanol achosion yr heintiau y maent eisoes wedi darparu
tystiolaeth ohonynt.
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I gyflawni 2A.Ll3, rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio’r holl lwybrau trosglwyddo ar gyfer
heintiau a restrir yng nghynnwys yr uned; gellid cysylltu’r maen prawf asesu hwn
hefyd â’r ddau faen prawf asesu blaenorol, gan greu cysylltiad â’r enghreifftiau a
ddewiswyd ganddynt. Ar gyfer 2A.T1, gallai’r dysgwyr estyn eu gwaith i esbonio’r
broses o drosglwyddo trwy’r gadwyn heintio, yn achos dwy o’r enghreifftiau a
ddewiswyd ganddynt yn 2A.Ll1, ac ar gyfer 2A.Rh1, gwerthuso’r manteision i
unigolion yn sgîl meddu ar ddealltwriaeth o’r gadwyn heintio wrth weithio, er mwyn
atal trosglwyddo haint.
Ar gyfer 1A.1, rhaid i’r dysgwyr nodi un haint bacteraidd, un firaol ac un ffyngaidd;
ar gyfer 1A.2, nodi achosion cyffredin heintiau, ac ar gyfer 1A.3, nodi prif lwybrau
trosglwyddo heintiau. Gellid cyflwyno hyn i gyd ar ffurf poster neu daflen.
Ar gyfer 2B.4, rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio rolau a chyfrifoldebau’r gweithiwr gofal
wrth reoli ac atal heintiau; ar gyfer 2B.T2, rhaid iddynt estyn eu gwaith i drafod
pwysigrwydd rôl y gweithiwr gofal wrth atal a rheoli heintiau mewn lleoliadau iechyd
a gofal cymdeithasol, ac ar gyfer 2B.Rh2, rhaid i dystiolaeth y dysgwyr gynnwys
gwerthusiad o bwysigrwydd rôl y gweithiwr gofal wrth atal a rheoli heintiau. Er mwyn
bodloni 2B.Rh2, rhaid i’r dysgwyr arddangos dealltwriaeth o lefel pwysigrwydd, yn
hytrach na darparu enghreifftiau yn unig.
Gellid cyflwyno’r dystiolaeth ar gyfer nod dysgu B ar ffurf estyniad i’r hyn a gasglwyd
ar gyfer nod dysgu A; gan gysylltu rolau a chyfrifoldebau gweithwyr â’r heintiau a’r
llwybrau trosglwyddo a gwmpaswyd yno.
Ar gyfer 1B.4, gofynnir i’r dysgwyr amlinellu rolau a chyfrifoldebau gweithwyr gofal
wrth atal a rheoli heintiau.
Nodau dysgu C a D
Gellid cyflwyno peth o’r gwaith ar gyfer y ddau nod dysgu hyn ar ffurf adroddiad,
wedi’i gysylltu â’r astudiaeth(au) achos a ddefnyddiwyd ar gyfer nodau dysgu A a B.
Gallai’r dysgwyr gymhwyso’r ddeddfwriaeth a’r rheoliadau a geir yn nod dysgu D i’r
trefniadau adrodd am ddigwyddiadau, damweiniau a gollyngiadau, a’u cofnodi, a geir
yn nod dysgu C.
Ar gyfer 2C.Ll5, rhaid i’r dysgwyr ddisgrifio’r gweithdrefnau cywir ar gyfer adrodd am
ddigwyddiadau, damweiniau a gollyngiadau, a’u cofnodi, mewn lleoliad iechyd neu
ofal cymdeithasol. Ar gyfer 2D.Ll6, dylai’r dysgwyr ddewis adrannau perthnasol dau
ddarn o ddeddfwriaeth a dwy gyfres o reoliadau a’u cymhwyso i’r gweithdrefnau y
cyfeirir atynt yn 2C.Ll5, gan ddisgrifio effaith eu rôl wrth atal a rheoli heintiau.
Wedyn gallai’r dysgwyr estyn eu gwaith trwy gyfeirio at ddwy enghraifft a ddewiswyd
i egluro’r effaith bosibl ar unigolion, pan na chymhwysir y weithdrefn gywir ar gyfer
adrodd am ddigwyddiadau, damweiniau a gollyngiadau mewn lleoliad iechyd neu ofal
cymdeithasol (2C.T3). Dylai tystiolaeth y dysgwyr droi o gwmpas rheoli ac atal
heintiau.
Byddai estyniad pellach i’r dystiolaeth, i gynnwys gwerthusiad o’r effaith bosibl ar
unigolion pan na chymhwysir gweithdrefnau’n gywir, gan gyfeirio at un enghraifft
ddethol, yn bodloni 2C.Rh3.
Ar gyfer 1C.5, rhaid i’r dysgwyr nodi’r weithdrefn gywir ar gyfer adrodd am
ddigwyddiadau, damweiniau a gollyngiadau, a’u cofnodi, mewn lleoliad iechyd a gofal
cymdeithasol ac ar gyfer 1C.6, rhaid nodi dau ddarn o ddeddfwriaeth ac un gyfres o
reoliadau sy’n cefnogi atal a rheoli heintiau mewn lleoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol. Gellid cyflwyno hyn ar ffurf poster.
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Gellid estyn tystiolaeth y dysgwyr i drafod rôl cyrff rheoleiddio fel rhan o’r fframwaith
cyfreithiol, wrth fonitro cydymffurfiaeth, ac estyn hynny ymhellach i asesu rôl cyrff
rheoleiddio, gan gyfeirio at ddwy enghraifft a ddewiswyd, y gellid eu tynnu o
astudiaeth achos flaenorol.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf sy’n
cael eu
cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 1A.2, 1A.3
2A.Ll1, 2A.Ll2,
2A.Ll3, 2A.T1,
2A.Rh1

Atal a Rheoli
Heintiau mewn
Lleoliadau Iechyd
a Gofal
Cymdeithasol

Rydych yn gynorthwy-ydd gofal sy’n gweithio
ym Mhreswylfa’r ‘Firs’ i bobl hŷn. Mae llawer
o’r preswylwyr yn fregus ac yn agored i
ddioddef heintiau.

Pecyn gwybodaeth; gallai’r pecyn gynnwys
taflenni i’w dosbarthu, cyflwyniad PowerPoint
gyda nodiadau, adroddiad, llyfryn neu daflen.

1B.4, 2B.Ll4,
2B.T2, 2B.Rh2
1C.5, 2C.Ll5,
2C.T3, 2C.Rh3
1D.6, 2D.Ll6

Rydych newydd fynychu cwrs ar atal a rheoli
heintiau ym maes gofal preswyl i bobl hŷn.
Byddai eich rheolwr yn hoffi i chi ddefnyddio’r
hyn rydych chi wedi’i ddysgu ar y cwrs drwy
gynhyrchu pecyn gwybodaeth i’r staff.

Rhaid i’r cyflwyniadau gael eu cefnogi gan
gofnod arsylwi wedi’i gwblhau’n llawn, sydd
wedi’i lofnodi a’i ddyddio gan y tiwtor sy’n
arsylwi.

Dylai eich pecyn gynnwys:
● y prif fathau o heintiau
● achosion heintiau
● llwybrau trosglwyddo
● rolau a chyfrifoldebau gweithwyr gofal wrth
helpu i atal a rheoli heintiau
● y gweithdrefnau cywir ar gyfer adrodd am
achosion, damweiniau a gollyngiadau, a’u
cofnodi, a phwysigrwydd eu dilyn
● cyfeirio at effaith deddfwriaeth a rheoliadau
priodol, cyfredol a pherthnasol
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Uned 25: Defnyddio TGCh ym maes Iechyd a
Gofal Cymdeithasol
Lefel: 1 a 2
Math o uned: Dewisol arbenigol
Oriau dysgu dan arweiniad: 30
Dull asesu: Mewnol

Cyflwyniad i’r uned
Sut mae technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) yn cael ei defnyddio yn y
gweithle iechyd a gofal cymdeithasol? Beth yw manteision a goblygiadau ei
defnyddio? Sut gellir defnyddio pecynnau a chymwysiadau meddalwedd TGCh
cyffredin i gael hyd i wybodaeth a’i chyflwyno?
Mae gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn defnyddio TGCh i gyfleu gwybodaeth i
gydweithwyr, defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd, i gyflwyno gwybodaeth megis
canlyniadau ymchwil, data, cynlluniau gofal, i gadw cofnodion, er enghraifft nodiadau
defnyddwyr gwasanaeth, i reoli adnoddau fel y gwelyau a’r cyfarpar sydd ar gael
mewn ysbyty ac i reoli apwyntiadau.
Yn yr uned hon, byddwch yn archwilio sut mae TGCh yn cael ei defnyddio mewn
gwahanol weithleodd iechyd a gofal cymdeithasol a’r ffactorau sy’n effeithio ar y
defnydd ohoni, er enghraifft, diben ei defnyddio, gofynion cyfreithiol a diogelu, a sut
caiff ei defnyddio i gyrraedd y gynulleidfa darged sydd mewn golwg. Byddwch hefyd
yn edrych ar anfanteision defnyddio TGCh a’r problemau y gall dibynnu ar TGCh eu
hachosi yn y gweithle iechyd a gofal cymdeithasol.
Byddwch yn arddangos sgiliau TGCh yng nghyd-destun gweithle iechyd a gofal
cymdeithasol, er enghraifft defnyddio’r rhyngrwyd ac e-bost i chwilio am wybodaeth
a chael hyd iddi, rheoli ffeiliau a defnyddio meddalwedd prosesu geiriau a thaenlenni i
gyflwyno a chyfleu gwybodaeth.
Trwy astudio’r uned hon, gallwch gaffael sgiliau trosglwyddadwy pwysig (sgiliau y
gellir eu defnyddio mewn sawl maes gwahanol) y mae cyflogwyr yn gosod gwerth
mawr arnynt yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Nodau dysgu
Yn yr uned hon byddwch yn:
A ymchwilio i ddefnydd o TGCh yn y gweithle iechyd a gofal cymdeithasol
B defnyddio pecynnau a chymwysiadau TGCh cyffredin mewn cyd-destunau
cysylltiedig â iechyd a gofal cymdeithasol i gael hyd i wybodaeth
C defnyddio pecynnau a chymwysiadau TGCh cyffredin mewn cyd-destunau
cysylltiedig â iechyd a gofal cymdeithasol i gyflwyno a chyfleu gwybodaeth.
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Nodau dysgu a chynnwys yr uned
Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu A: Ymchwilio i ddefnydd o TGCh yn y gweithle iechyd a gofal
cymdeithasol
Testun A.1 Amrywiol ddefnyddiau TGCh yn y gweithle iechyd a gofal
cymdeithasol a’r manteision a’r problemau cysylltiedig
Defnydd o TGCh yn y gweithle iechyd a gofal cymdeithasol i wneud y canlynol:
● chwilio am wybodaeth, ei chanfod a’i dehongli, e.e. canfod gwybodaeth am
wasanaethau, triniaeth, symptomau ar y rhyngrwyd, cymwysiadau arbenigol
sy’n rhoi gwybodaeth am driniaeth, symptomau
● cyflwyno a chyfleu gwybodaeth am y defnydd o TGCh ar gyfer gohebiaeth gyda
defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, cyflwyno adroddiadau yn dangos data a/neu
ganlyniadau ymchwil, cyflwyno cynlluniau gofal, systemau cyfathrebu arbenigol ar
gyfer y rhai sydd ag anghenion cyfathrebu, cymwysiadau arbenigol i gynorthwyo
cyfathrebu ymhlith gweithwyr proffesiynol
● cofnodi a storio gwybodaeth, e.e. cynlluniau gofal defnyddwyr gwasanaeth,
cofnodion meddygol
● darparu gwasanaethau gan ddefnyddio technoleg, e.e. trefnu apwyntiadau,
gwasanaethau ar-lein (NHS Choices, NHS Direct)
● darparu gwasanaethau arbenigol, e.e. cyfleusterau talu, rheoli stoc.
Manteision defnyddio TGCh yn y gweithle iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys:
● cynyddu mynediad i wasanaethau o ran cwmpas a chyflymdra
● meithrin cyfathrebu
● cynyddu effeithlonrwydd wrth reoli data
● gwella darpariaeth gwasanaethau.
● Problemau wrth ddefnyddio TGCh yn y gweithle iechyd a gofal cymdeithasol,
gan gynnwys:
o methiant yn y gweinydd, e.e. gan arwain at golli gwybodaeth, analluedd i brosesu
gwybodaeth
o diffyg cyswllt personol, e.e. wrth ddefnyddio systemau awtomatig
o peidio â herio’r data a gynhyrchir trwy TGCh a rhagdybio ei fod yn gywir
o swm ychwanegol o wybodaeth a achosir trwy gynyddu cyflymdra’r
mewnbwn/allbwn.
Testun A.2 Ffactorau y mae angen eu hystyried wrth ddefnyddio TGCh yn y
gweithle iechyd a gofal cymdeithasol
● Diben, e.e. hysbysu, darbwyllo.
● Cynulleidfa arfaethedig (mewnol ac allanol) wrth gyfleu gwybodaeth a chreu
dogfennau, e.e. cydweithiwr, defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr, y cyhoedd yn
gyffredinol.
● Bodloni’r gofynion cyfreithiol ar gyfer storio a defnyddio data.
● Cynnal diogeledd data, gan gynnwys cyfrinachedd, diogelu cwsmeriaid, osgoi
llygru data.
● Deddfwriaeth gyfredol a pherthnasol, e.e. Deddf Diogelu Data 1998, Deddf
Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990, Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf
Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu B: Defnyddio pecynnau a chymwysiadau TGCh cyffredin mewn cyddestunau cysylltiedig â iechyd a gofal cymdeithasol i gael hyd i wybodaeth
Testun B.1 Defnyddio’r rhyngrwyd a’r e-bost i chwilio am wybodaeth a chael
hyd iddi
Defnyddio’r rhyngrwyd i chwilio am wybodaeth berthnasol mewn cyd-destun iechyd a
gofal cymdeithasol a’i chanfod, gan gynnwys:
● canfod a defnyddio gwefannau – ar sail cyfarwyddyd athrawon neu eu hymchwil eu
hunain
● defnyddio peiriannau chwilio â thermau a ddarparwyd gan yr athro neu eich termau
chwilio eich hun
● lawrlwytho gwybodaeth, e.e. lluniau, data, testun
● cyfeiriadu ffynonellau
● gwirio dilysrwydd gwefannau, e.e. dyddiad, ffynhonnell, dibynadwyedd.
Defnyddio e-byst i gael hyd i wybodaeth berthnasol mewn cyd-destun iechyd a gofal
cymdeithasol, gan gynnwys:
● canfod a defnyddio cyfeiriadau e-bost
● anfon negeseuon e-bost, eu hanfon ymlaen a’u derbyn
● cadw ac archifo e-byst
● rheoli e-byst, gan gynnwys ffolderi
● delio gydag e-byst sothach, rhestrau e-bost
● dyfeisio cynnwys priodol ar gyfer e-byst (e.e. cwestiynau, holiaduron, goslef a iaith
briodol) i gynhyrchu’r wybodaeth sy’n ofynnol gan y derbynyddion.
Testun B.2 Defnyddio rheoli ffeiliau i storio gwybodaeth mewn cyd-destun
iechyd a gofal cymdeithasol
● Cadw ac adalw gwybodaeth.
● Cadw gwybodaeth yn ddiogel trwy ddefnyddio enwau defnyddwyr a chyfrineiriau.
● Dyrannu enwau ffeiliau priodol.
● Creu strwythurau cydlynus i ffolderi.
● Cynnal rheolaeth ar fersiynau dogfennau a sicrhau copïau wrth gefn o wybodaeth.
● Mesurau diogeledd eraill, e.e. amddiffyniad rhag feirysau, llen dân, amgryptio,
cwestiynau diogelu.
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Beth sydd angen ei ddysgu
Nod dysgu C: Defnyddio pecynnau a chymwysiadau TGCh cyffredin mewn cyddestunau cysylltiedig â iechyd a gofal cymdeithasol i gyflwyno a chyfleu
gwybodaeth
Testun C.1 Defnyddio meddalwedd i gyflwyno a chyfleu gwybodaeth
Defnyddio meddalwedd prosesu geiriau i gyflwyno a chyfleu gwybodaeth mewn cyddestunau cysylltiedig â iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys:
● creu a defnyddio dogfennau
● mewnbynnu testun, ei symud o gwmpas, ei osod yn ei le a’i ddileu
● nodweddion fformadu, gan gynnwys ar gyfer symbolau testun, paragraffau,
delweddau
● nodweddion golygu, gan gynnwys gwirydd sillafu, gwirio gramadeg
● mathau o ddogfennau, e.e. llythyr, ffurflen, agenda, cofnodion, adroddiad, deunydd
hyrwyddo
● nodweddion fformadu, gan gynnwys ar gyfer brig a gwaelod y dudalen, tablau,
siartiau, cynllun y dudalen
● nodweddion golygu, gan gynnwys Thesawrws, Sylwadau, Olrhain Newidiadau.
Defnyddio meddalwedd taenlenni i gyflwyno a chyfleu gwybodaeth mewn cyd-destunau
cysylltiedig â iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys:
● mewnbynnu a golygu data cysylltiedig â iechyd a gofal cymdeithasol ar daenlenni
unigol a lluosog mewn gweithlyfr
● nodweddion fformadu, gan gynnwys ar gyfer y ffont, aliniad, ymylon, lliw a chysgod,
math o ddata, e.e. arian, canran
● nodweddion fformadu, gan gynnwys siartiau a graffiau, teitlau, labeli echelau, teitl
● swyddogaethau cyffredin, e.e. swm, cyfartaledd
● swyddogaethau cymhleth sy’n defnyddio’r Dewin, e.e. IF, count, max
● fformwlâu syml, e.e. adio, tynnu, lluosi, rhannu
● fformwlâu cymhleth, e.e. lle mae angen defnyddio o leiaf ddau weithredydd, cyfrifo
cyflog, TAW, llog cyfansawdd
● creu siartiau a graffiau, e.e. siart cylch, siart bar, siart un llinell, diagram gwasgariad,
2–D/3–D.
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Meini prawf asesu
Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu A: Ymchwilio i ddefnydd o TGCh yn y gweithle iechyd a gofal cymdeithasol
1A.1

Amlinellu sut defnyddir
TGCh mewn gweithle
iechyd a gofal
cymdeithasol penodol.

2A.Ll1 Esbonio sut defnyddir
TGCh mewn dau
weithle iechyd a gofal
cymdeithasol cyferbyniol
er budd sefydliadau ac
unigolion.

2A.T1 Asesu goblygiadau
dibynnu ar ddefnyddio
TGCh mewn gweithle
iechyd a gofal
cymdeithasol penodol.

1A.2

Nodi’r ffactorau y mae
angen eu hystyried wrth
ddefnyddio TGCh mewn
gweithle iechyd a gofal
cymdeithasol penodol.

2A.Ll2 Disgrifio’r ffactorau y
mae angen eu hystyried
wrth ddefnyddio TGCh
mewn gweithle iechyd a
gofal cymdeithasol
penodol.

2A.T2 Asesu sut mae
deddfwriaeth gyfredol a
pherthnasol yn effeithio
ar y defnydd o TGCh
mewn gweithle iechyd a
gofal cymdeithasol
penodol.
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2A.Rh1 Gwerthuso, trwy
enghreifftiau perthnasol,
yr amrywiaeth o
fanteision a defnyddiau
sydd i TGCh mewn
gweithle iechyd a gofal
cymdeithasol penodol o
ran y sefydliad a’r
unigolion.
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu B: Defnyddio pecynnau a chymwysiadau TGCh cyffredin mewn cyd-destunau cysylltiedig â iechyd a gofal
cymdeithasol i gael hyd i wybodaeth
1B.3

Defnyddio’r rhyngrwyd
ac e-bost, gydag
arweiniad, i ddewis
gwybodaeth o
ffynonellau a roddwyd
sy’n briodol mewn cyddestun iechyd a gofal
cymdeithasol penodol. #

2B.Ll3 Defnyddio’r rhyngrwyd
a’r e-bost i ymchwilio i
wybodaeth a’i dethol er
mwyn cyflawni amcanion
mewn cyd-destun iechyd
a gofal cymdeithasol
penodol. #

1B.4

Storio a chadw ffeiliau
electronig yn gywir
mewn cyd-destun iechyd
a gofal cymdeithasol
penodol.

2B.Ll4 Storio a rheoli ffeiliau
electronig yn briodol
wrth gyflawni amcanion
mewn cyd-destun iechyd
a gofal cymdeithasol
penodol.
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2B.T3 Defnyddio’r rhyngrwyd
a’r e-bost yn ddiogel i
ymchwilio i wybodaeth
briodol a’i dethol o ystod
o ffynonellau er mwyn
cyflawni amcanion mewn
cyd-destun iechyd a
gofal cymdeithasol
penodol. #

2B.Rh2 Asesu priodoldeb y
ffynonellau a
ddefnyddiwyd a’r
wybodaeth a ddewiswyd
o’r ymchwil ar y
rhyngrwyd ac ar e-bost i
gyflawni amcanion
mewn cyd-destun iechyd
a gofal cymdeithasol
penodol. #
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Lefel 1

Lefel 2 Llwyddo

Lefel 2 Teilyngdod

Lefel 2 Rhagoriaeth

Nod dysgu C: Defnyddio pecynnau a chymwysiadau TGCh cyffredin mewn cyd-destunau cysylltiedig â iechyd a gofal
cymdeithasol i gyflwyno a chyfleu gwybodaeth
1C.5

Defnyddio pecyn
meddalwedd TGCh,
gydag arweiniad, mewn
cyd-destun iechyd a
gofal cymdeithasol
penodol, i gyflwyno
gwybodaeth yn glir ac
yn gywir. * #

2C.Ll5 Defnyddio dau becyn
meddalwedd TGCh
gwahanol i gyflwyno a
chyfleu gwahanol fathau
o wybodaeth yn eglur ac
yn gywir mewn dau gyddestun iechyd a gofal
cymdeithasol cyferbyniol.
*#

2C.T4 Defnyddio dau becyn
meddalwedd TGCh
gwahanol i gyflwyno a
chyfleu gwybodaeth
mewn cyd-destun iechyd
a gofal cymdeithasol, i
gynulleidfa a ddiffiniwyd.
*#

2C.Rh3 Defnyddio dau becyn
meddalwedd TGCh
gwahanol i gyflwyno a
chyfleu gwybodaeth
mewn cyd-destun iechyd
a gofal cymdeithasol, i
gynulleidfa a ddiffiniwyd,
gan ddefnyddio
swyddogaethau cyffredin
a chymhleth. * #

*Cyfle i asesu sgiliau mathemateg
#Cyfle i asesu sgiliau Cymraeg
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Arweiniad i athrawon
Adnoddau
Mae’r adnoddau sy’n ofynnol ar gyfer yr uned hon fel a ganlyn:
● Cyfrifiadur Personol
● mynediad i’r rhyngrwyd ac e-bost
● meddalwedd prosesu geiriau a thaenlenni (yn ddelfrydol, y fersiwn ddiweddaraf
sydd ar gael, gan adlewyrchu’r hyn a ddefnyddir yn gyffredin mewn swyddfeydd).
Disgwylir i’r dysgwyr fod yn gyfarwydd â’r Cyfrifiadur Personol, y system weithredu
a’r fersiwn o’r feddalwedd a ddefnyddir, ar lefel sylfaenol.

Canllaw asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol gan y ganolfan a’i dilysu’n allanol gan Pearson.
Darllenwch y canllaw hwn ochr yn ochr ag Adran 8: Asesu mewnol.
Dylai’r dysgwyr gael eu hasesu gan ddefnyddio aseiniadau a luniwyd gan y ganolfan.
Rhaid i aseiniadau gael eu gosod mewn cyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol, a
dylai athrawon sicrhau bod aseiniadau’n cynnwys amrywiaeth o ddulliau asesu a fydd
yn sicrhau ymgysylltiad y dysgwyr ac yn eu symbylu.
Gall athrawon naill ai greu un aseiniad cyfannol i asesu’r holl feini prawf asesu ar un
lefel, neu sawl aseiniad llai.
Gellir asesu’r uned hon ar y cyd ag un o’r unedau arbenigol dewisol, er enghraifft
Uned 15: Cynnal Prosiect Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Gallai’r
dysgwyr ymchwilio i wybodaeth, ei chyflwyno a’i chyfleu, gan ddefnyddio TGCh i
gyflawni’r canlyniadau disgwyliedig yn yr uned arbenigol ddewisol hon.
Nod dysgu A
I gyflawni 2A.Ll1, rhaid i’r dysgwyr esbonio sut defnyddir TGCh mewn dau leoliad
iechyd a gofal cymdeithasol cyferbyniol, a sut mae hyn o fudd i’r sefydliadau a’r
unigolion dan sylw. Ar gyfer 2A.Ll2, rhaid iddynt ddisgrifio’r ffactorau sydd i’w
hystyried wrth ddefnyddio TGCh mewn gweithle iechyd a gofal cymdeithasol penodol,
er enghraifft y diben, y gynulleidfa arfaethedig, cyfrinachedd a diogeledd
gwybodaeth. Gall y dysgwyr gyflawni 2A.T1 trwy roi ystyriaeth bellach i oblygiadau
dibynnu ar TGCh, megis diffyg gwasanaeth personol, ac mae ystyriaeth o effeithiau
deddfwriaeth megis diogelu data yn ofynnol ar gyfer 2A.T2. Mae gwerthusiad pellach
o fanteision defnyddio TGCh yn ofynnol ar gyfer 2A.Rh1, er enghraifft mwy o
effeithlonrwydd neu well mynediad i wasanaethau.
Ar gyfer 1A.1 ac 1A.2, mae’n ofynnol darparu esboniad amlinellol o sut defnyddir
TGCh mewn gweithle iechyd a gofal cymdeithasol penodol a nodi’r ffactorau sydd i’w
hystyried wrth ddefnyddio TGCh.
Nodau dysgu B ac C
Ar lefel 2 ar gyfer 2B.Ll3, mae disgwyl i’r dysgwyr gyflawni eu hymchwil eu
hunain mewn cyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol penodol, gan ddefnyddio’r
rhyngrwyd a’r e-bost. Dylai’r dysgwyr anfon negeseuon e-bost at eraill i gael hyd i
wybodaeth, er enghraifft trwy holiadur.
Ar gyfer 2B.Ll4, dylai’r dysgwyr storio a rheoli ffeiliau electronig mewn cyd-destun
iechyd a gofal cymdeithasol penodol, gan ddilyn protocolau a roddwyd i ddiogelu
cyfrinachedd a diogeledd.
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I gyflawni 2B.T3, dylai’r dysgwyr ddefnyddio’r rhyngrwyd ac e-bost i gyflawni
amcanion, er enghraifft i gyflawni ymchwil yn barod ar gyfer cymryd rhan mewn
cyfarfod y maen nhw wedi’i drefnu. Ar gyfer 2B.Rh2, dylent asesu priodoldeb dwy
ffynhonnell wahanol ar y rhyngrwyd ar gyfer eu hymchwil. Rhaid i ddysgwyr lefel 2
arddangos eu sgiliau TG technegol mewn cyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol i
gyflawni’r meini prawf.
Dylai dysgwyr Lefel 1 gael eu cefnogi gan yr athro wrth chwilio am wybodaeth a’i
chanfod gan ddefnyddio’r rhyngrwyd ac e-bost ar gyfer 1B.3. Dylai’r athrawon roi
rhestr o wefannau addas i’r dysgwyr ac awgrymu termau addas i’w defnyddio mewn
peiriannau chwilio. Dylai’r athrawon hefyd roi arweiniad ar y bobl a’r sefydliadau y
gallai’r dysgwyr anfon negeseuon e-bost atynt i gael gwybodaeth. Bydd disgwyl i
ddysgwyr Lefel 1 arddangos eu sgiliau TG technegol mewn cyd-destun iechyd a gofal
cymdeithasol.
Ar gyfer 1B.4, rhaid arsylwi dysgwyr yn storio ac yn cadw ffeiliau electronig yn gywir
mewn cyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol, yn unol â’r protocolau a roddwyd.
Ar gyfer 2C.Ll5, rhaid i’r dysgwyr ddefnyddio dau becyn meddalwedd TGCh gwahanol
(h.y. pecyn prosesu geiriau a phecyn taenlenni) i gyflwyno a chyfleu gwybodaeth am
ddau destun cyferbyniol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. I gyflawni 2C.T4,
dylid sicrhau bod yr wybodaeth yn targedu cynulleidfa benodol, gan ychwanegu
defnydd o swyddogaethau cymhleth ar gyfer 2C.Rh3.
Rhaid darparu tystiolaeth o arsylwadau ymarferol, er enghraifft, dysgwyr yn
defnyddio’r rhyngrwyd a’r e-bost, neu’n rheoli ffeiliau, â thystiolaeth wedi’i llofnodi
gan dyst. Gellir ychwanegu tystiolaeth ategol at y rhain, er enghraifft cipluniau sgrîn.
Rhaid i’r dysgwyr gynnwys rhestr o gyfeiriadau gwefannau gyda’u tystiolaeth (bydd y
rhain wedi’u darparu gan yr athro neu’r dysgwr, yn dibynnu ar y lefel).
Rhaid cefnogi tystiolaeth lafar, er enghraifft cyflwyniadau neu sesiynau holi ac ateb, â
datganiad tyst wedi’i lofnodi, ynghyd â thrawsgrifiad ysgrifenedig yn cofnodi’r hyn a
ddywedwyd.
Mae angen cadw cofnodion arsylwi athrawon, wedi’u llofnodi, a thystiolaeth y
dysgwyr er mwyn dilysu safonau ac ar gyfer dilysu mewnol.
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Awgrymiadau ar gyfer aseiniadau
Mae’r tabl isod yn dangos rhaglen o amlinelliadau aseiniadau posibl sy’n cwmpasu’r meini prawf asesu. Arweiniad yw hwn, ac awgrymir
bod canolfannau naill ai’n ysgrifennu eu haseiniadau eu hunain neu’n addasu unrhyw aseiniadau y byddwn ni’n eu darparu i gwrdd ag
anghenion ac adnoddau lleol.
Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1A.1, 1A.2, 2A.Ll1,
2A.Ll2, 2A.T1,
2A.T2, 2A.Rh1

Defnyddiau TGCh
yn y Gweithle

Mae’n ofynnol i chi ymchwilio i ddefnyddiau
TGCh yn y gweithle iechyd a gofal
cymdeithasol. Gallwch wneud hynny trwy lunio
erthygl am fanteision a defnyddiau TGCh
mewn dau weithle penodol, e.e. canolfan
ofalwyr leol, deintyddfa.

Erthygl ysgrifenedig.

Rhaid i chi gynnwys sut mae TGCh o fudd i’r
sefydliadau hyn a’r unigolion sy’n gweithio
iddynt. Ar ben hynny, dylech chi ddisgrifio’r
ffactorau y mae angen eu hystyried wrth
ddefnyddio TGCh mewn gweithle iechyd a
gofal cymdeithasol, e.e. gofynion cyfreithiol
megis y rhai sy’n ymwneud â iechyd a
diogelwch a diogelu data a chyfrinachedd.
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Meini prawf sy’n
cael eu cwmpasu

Aseiniad

Senario

Tystiolaeth asesu

1B.3, 1B.4, 1C.5,
2B.Ll3, 2B.Ll4,
2C.Ll 2B.T, 2C.T4,
2B.Rh2, 2C.Rh3

Canfod a
Chyflwyno
Gwybodaeth gan
ddefnyddio TGCh

I ddarparu’r dystiolaeth angenrheidiol ar
gyfer yr adran hon o’r uned, mae angen i
chi ddefnyddio meddalwedd a chymwysiadau
TGCh cyffredin. Dylech ddefnyddio’r rhyngrwyd
ac e-bost i ymchwilio i wybodaeth a’i dethol at
ddiben penodol, e.e. i gyflwyno adroddiad
ar ddiben gwasanaeth iechyd a gofal
cymdeithasol lleol penodol, neu i gael hyd i
leoliad a dyddiad addas ar gyfer cyfarfod.

Tystiolaeth/arsylwi gan dystion, wedi’i
lofnodi.
Adroddiad mewn fformat prosesu geiriau,
sy’n cynnwys taenlen(ni).
Rhestr o adnoddau gwefan.
Cipluniau sgrîn.

Mae angen hefyd i chi storio a rheoli ffeiliau
electronig i gyflawni amcanion penodol. Er
enghraifft, gallech gyflawni’r gofyniad hwn
trwy storio a rheoli’r dogfennau sy’n ofynnol ar
gyfer y cyfarfod yn Uned 15: Cwblhau Prosiect
Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol
yn electronig.
Dylech ddefnyddio dau becyn TGCh gwahanol,
h.y. pecyn prosesu geiriau a phecyn
meddalwedd, i gyflwyno a chyfleu’r wybodaeth
yn glir ac yn gywir.
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