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Dysgu sy’n Newid Bywydau 
 
 
Mae popeth sydd ei angen arnoch i wybod am eich siwrnai gyda’r Brifysgol Agored (YBA) 
yn y fan hon. Newidiodd lansio YBA dirwedd addysg uwch am byth. Mae’n hegwyddor a 
wnaeth ein sylfaenu – y dylai’r safon uchaf posibl o addysg fod ar gael i lawer o bobl, nid i’r 
ychydig – yn parhau i ysgogi popeth a wnawn. Dyma pam mai ni yw’r arbenigwyr mewn 
addysg rhan-amser a pham bod mwy o oedolion yn dewis YBA nag unrhyw brifysgol arall. 

 

 
 
Rydym ni’n arbenigwyr mewn astudio rhan-amser, hyblyg 

 

Nid oes unrhywun yn deall sut i gynorthwyo myfyrwyr i lwyddo, ac i wneud i wybodaeth lynu 
yn well na ni – ni yw’r arbenigwyr blaenllaw yn addysg uwch hyblyg. Er mwyn gwneud yr hyn 
a wnawn yn llwyddiannus, flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae’n ofynnol cael technoleg, dulliau a 
staff rhagorol. Mae’r ffordd rydym ni’n gweithio yn gweithio – a nid yn unig oherwydd ei fod yn 
ddigon hyblyg i weddu o’ch amgylch chi a’ch bywyd. 

 

 
 
Ni yw un o’r prifysgolion gorau yn y byd 

 

Mae popeth a wnawn wedi ei seilio ar yr ymchwil yr ydym yn enwog amdano’n rhyngwladol – 
mae ymchwil YBA yn newid y byd. Y cyfuniad hwn o addysgu o’r radd flaenaf ac ymchwil 
sy’n rhoi cymaint o barch i’n cymwysterau ac yn golygu bod galw mawr am ein deunyddiau 
astudio. 

 
 
Rydym yn fwy lleol nag a feddyliech 

 

Dosberthir ein cymwysterau gan ein rhwydwaith o tua 300 o diwtoriaid yng Nghymru, gyda 
llawer ohonynt yn ymarferwyr proffesiynol gyda chefndiroedd academaidd cryf a sgiliau sy’n 
sector-benodol. Hefyd rydym yn trefnu tua 150 o ddigwyddiadau lleol bob blwyddyn felly pam 
na ddowch i siarad gyda ni? Gallwch ddod o hyd i’r digwyddiad agosaf atoch chi yn 
www.openuniversity.co.uk/events. 

 
 
Dim ond codi’r ffôn sydd raid 

 

Mae’r myfyrwyr yn cael cymorth astudio ardderchog gan ein Timau Cymorth Myfyrwyr – 
timau arbenigol sy’n ymroddedig i helpu myfyrwyr i gwblhau eu modiwlau’n llwyddiannus. 
Unwaith y byddwch wedi’ch cofrestru fel myfyriwr, bydd gennych hawl i gysylltu â’r timau 
arbenigol hyn. Os hoffech ddarganfod mwy, cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 0300 
303 5303. 

 
 
 
Mae myfyrwyr yn ein caru ni 

 

Mae’n wych i wybod ein bod yn gwneud y pethau cywir o safbwynt y bobl sy’n fwyaf pwysig 
– ein myfyrwyr. Dyna pam rydym mor falch ein bod wedi’n graddio yn rhif un am foddhad 
myfyrwyr yng Nghymru ers i’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol gychwyn yn 2005. Credwn bod 
hyn yn adlewyrchiad o’r profiad astudio unigryw a gynigiwn.

http://www.openuniversity.co.uk/events
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Rhagymadrodd 
 
 
Ydych chi’n gweithio mewn gofal cymdeithasol ac yn meddwl am ofal cymdeithasol neu 
waith cymdeithasol fel gyrfa? Y dystysgrif hon yw’r ffordd ddelfrydol i ddarganfod ai hon 
yw’r yrfa iawn i chi, ac ar yr un pryd i ddatblygu sgiliau sydd o werth i gyflogwyr. 

 
Ym Mawrth 2016, detholodd Cyngor Gofal Cymru (bellach Gofal Cymdeithasol Cymru) y 
dystysgrif fel y cymhwyster ar gyfer rôl yr ymarferydd gwasanaethau cymdeithasol. Mae 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cyflwyno darpariaethau i 
adnabod ac ehangu rolau cefnogaeth gofal cymdeithasol, ble bydd Ymarferwyr yn darparu 
gwybodaeth ar gael mynediad i wasanaethau, a chyfrannu at asesu, cynllunio, dosbarthu ac 
adolygu gwasanaethau gofal. Mae’r rhain yn amlygu amrywiaeth eang o rolau cefnogaeth 
gofal cymdeithasol presennol, ac felly bydd y dystysgrif yn briodol i chi os ydych mewn safle 
gofal cymdeithasol â thâl, neu’n wirfoddol, ble mae’ch rôl yn cynnwys y math yma o 
weithgareddau. Hefyd gellir cyfrif y dystysgrif fel Cam 1 gradd gwaith cymdeithasol Y 
Brifysgol Agored, ac fe’i darperir mewn partneriaeth â chyflogwyr yng Nghymru. Mae ein 
trefniadau astudio hyblyg yn gweddu i’ch gwaith a’ch bywyd gartref, felly gallwch barhau i 
ennill cyflog tra’n dysgu. 

 
Mae’r dystysgrif yn rhan o’r adran gwaith cymdeithasol, a datblygir ein cwricwlwm gan 
academyddion a phroffesiynolwyr blaenllaw, sy’n ymwneud yn weithredol â gwaith 
cymdeithasol a gofal cymdeithasol, gan sicrhau bod yr addysgu’n adlewyrchu’r 
blaenoriaethau cyfredol. Mae’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau yn chwarae rôl 
weithredol, a chlywir eu lleisiau trwy gydol ein deunyddiau dysgu – yn herio a chyfoethogi 
cyfraniadau’r ymarferwyr a’r gwneuthurwyr polisi fel ei gilydd. Hefyd, mae’r bobl sy’n 
defnyddio’r gwasanaethau yn cymryd rhan weithredol yn natblygiad, rheolaeth a dosbarthiad 
y dystysgrif, gan ddod â’u harbenigedd eu hunain, a ddatblygwyd trwy brofiad personol. 

 
Fel myfyriwr, fe’ch anogir i ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn eich astudiaethau. Dylech 
ddefnyddio’r hyn a allwch – gallwch gyfuno Cymraeg a Saesneg, neu ddefnyddio un ar y 
tro, ble bynnag y teimlwch yn fwy cyfforddus, yn cynnwys siarad ac ysgrifennu. Mae Tiwtor 
Datblygu’r Iaith Gymraeg ar gael i’ch cefnogi yn hyn. Hefyd cewch fynediad i Fforwm Cymru 
ble byddwch yn darganfod mwy am weithio a byw yng Nghymru, rhannu eich profiadau a 
dod o hyd i adnoddau dwyieithog.   

 
Bydd y dystysgrif yn rhoi mewnwelediad i chi i waith cymdeithasol a gofal cymdeithasol yng 
Nghymru a’r DU, gan ddechrau gyda throsolwg ddiweddaraf ac awdurdodol ar wasanaethau 
gofal – gydag astudiaethau achos o fywydau go iawn yn eich cymryd yn ddwfn i’r profiad o 
roi a derbyn gofal. Byddwch hefyd yn datblygu’ch gwybodaeth o ymarfer gofal cymdeithasol 
yng Nghymru, gyda chyfeiriadau penodol at Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014. Byddwch yn dysgu am egwyddorion y Ddeddf a rôl yr ymarferydd 
gwasanaethau cymdeithasol (a rolau tebyg eraill).  Byddwch yn archwilio’r syniadau 
ynghylch beth yw gofal / gwaith cymdeithasol – gan ddefnyddio astudiaethau achos gyda 
phlant, pobl hŷn, cymunedau iechyd meddwl, plant ag anableddau a phobl ag anableddau 
dysgu er mwyn cymhwyso dysgu i gyd-destunau ymarfer. Byddwch hefyd yn datblygu eich 
gwybodaeth am ofynion yr ymarferydd gwasanaethau cymdeithasol, rolau allweddol gwaith 
cymdeithasol a chodau ymarfer proffesiynol gofal cymdeithasol. Mae’r dystysgrif hefyd yn 
adeiladu sgiliau allweddol mewn technolegau gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh), 
llythrennedd digidol a gwybodaeth ac ysgrifennu adlewyrchol.
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Perthnasedd gyrfa a chyflogadwyedd 
 

Yn ogystal â’ch helpu i benderfynu a yw’r maes hwn o waith ac astudiaeth yn gweddu i chi, 
bydd y dystysgrif yn darparu’r profiad a’r sgiliau gwerthfawr y bydd eu hangen arnoch i 
ymarfer fel ymarferydd gwasanaethau cymdeithasol (neu debyg), yn ogystal ag i symud 
ymlaen i astudiaeth bellach a/ neu hyfforddiant proffesiynol yn y dyfodol. Os ydych chi’n 
ystyried gyrfa mewn gwaith cymdeithasol bydd yn darparu llwybr ardderchog i gael 
cymhwyster proffesiynol. 

 
Er mwyn cwblhau’r dystysgrif yn llwyddiannus, bydd yn rhaid i chi fod mewn cyflogaeth â thal 
/ di-dâl mewn sefyllfa gofal cymdeithasol, neu â phrofiad diweddar (o fewn 6 mis i gychwyn 
eich modiwl cyntaf). Mae’n rhaid i’ch gweithle ddarparu cyfleoedd i rannu gwybodaeth ar sut 
i gael gafael ar wasanaethau, a chyfrannu at asesu, cynllunio, dosbarthu ac adolygu 
gwasanaethau gofal. 

 
Dylech nodi nad yw’r dystysgrif hon yn rhoi mynediad awtomatig i’r radd gwaith 
cymdeithasol (sydd â gofynion mynediad penodol a phroses dethol).  Fodd bynnag, os 
byddwch yn cael mynediad i’r rhaglen gwaith cymdeithasol, byddwch yn gallu cyfrif eich 
astudiaethau tuag at y radd. I gael mwy o wybodaeth am radd Y Brifysgol Agored mewn 
gwaith cymdeithasol, cysylltwch â’r Brifysgol Agored yng Nghymru  
(Wales-hwsc@open.ac.uk) 

 

 
 

Beth byddwch chi’n astudio 
 

Mae’r dystysgrif yn darparu Sylfaen gadarn i’ch ymarfer fel ymarferydd gwasanaethau 
cymdeithasol (neu debyg), yn datblygu gwybodaeth tanategol a sgiliau astudio hanfodol, 
yn cynnwys llythrennedd digidol a gwybodaeth. Mae Cyflwyno iechyd a gofal cymdeithasol 
(K102) a Sylfeini ymarfer gwaith cymdeithasol (KZW113) yn cynnig mewnwelediad 
diddorol iawn i gyfundrefn gofal cymdeithasol yng Nghymru a’r Du, gan ddatblygu eich 
ymwybyddiaeth o gydrannau gwahanol ymarfer da, ac adeiladu eich hyder. 

 
 
K102 Cyflwynio iechyd a gofal cymdeithasol - Rydym i gyd yn dibynnu ar y 
gwasanaethau gofal ar ryw adeg yn ein bywydau – gartref; mewn ysbytai, clinigau neu 
feddygfeydd y meddyg teulu; neu mewn safleoedd preswyl a chymunedol. Mae’r modiwl 
cyflwyno allweddol hwn yn darparu trosolwg awdurdodol o iechyd a gofal cymdeithasol, 
gydag astudiaethau achos o fywydau go iawn yn eich cymryd yn ddwfn i’r profiad o dderbyn 
gofal a gweithio yn y gwasanaethau gofal. P’un ai ydych chi’n ymwneud â gwaith gofal (â 
thâl neu’n ddi-dâl), yn defnyddio gwasanaethau eich hunan, neu â diddordeb cyffredinol yn 
unig, bydd y modiwl hwn yn adeiladu gwybodaeth a dealltwriaeth, yn datblygu sgiliau ac yn 
eich paratoi ar gyfer astudiaeth bellach. 
 

 
KZW113 Sylfeini ymarfer gwaith cymdeithasol – yn rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth 
gychwynnol o’r sgiliau, gwybodaeth a’r gwerthoedd sy’n tanategu’r ymarfer o weithio ochr 
yn ochr â phobl o fewn y sector gofal cymdeithasol. Mae’n cyfannu profiad o ymarfer gyda 
dechrau datblygu sgiliau adlewyrchol a all gyfuno gwybodaeth o bolisi a theori er mwyn 
hysbysu ymarfer da. 

 
Gall newidiadau ddigwydd i argaeledd y modiwl
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Strwythur y cymhwyster 
 

Trefn yr astudio fel y’i rhestrir. 
 

Modiwlau gorfodol – 120 credyd                             Credyd 
 

Cyflwyno iechyd a gofal cymdeithasol (K102)               60 
 

Sylfeini ymarfer gwaith cymdeithasol (KZW113)           60 
 
 
 
Dyddiadau cychwyn 

 

Bydd K102 yn cael ei gyflwyniad olaf ym mis Hydref 2019 a bydd K102 yn cymryd ei le, sef 
modiwl tebyg a ddyluniwyd ar gyfer y lefel hon o astudiaeth.  Dim ond yn Chwefror mae 
KZW113 yn cychwyn. 

 
Os ydych yn dymuno cwblhau’r dystysgrif mewn deunaw mis, sef yr amser byrraf, bydd yn 
rhaid i chi gychwyn gyda Cyflwyno gofal cymdeithasol yng nghyflwyniad Hydref 2019 
(K102), a dilyn hyn gan Sylfeini ymarfer gwaith cymdeithasol (KZW113) yn y Chwefror sy’n 
dilyn.  Bydd myfyrwyr sy’n dilyn y llwybr safonol yn astudio’r modiwlau sy’n cychwyn yn y 
blynyddoedd olynol, gan gychwyn gyda K102 yn Chwefror 2020. 

 

 
 
Beth yw oblygiadau’r gwaith? 

 

     Mae’n rhaid eich bod yn gallu cynllunio a threfnu eich gwaith 
 

     Mae’n rhaid i chi fedru cael gafael ar gyfrifiadur cyfoes 
 

 K102 – Bydd yn rhaid i chi fynychu un ysgol ddydd wyneb yn wyneb yn K102 yn 
ogystal â sesiynau tiwtorial ar-lein a chwblhau aseiniadau i’w marcio gan diwtor 
(TMAs) ac Asesiad diwedd modiwl hefyd 

 

 KZW113 – Mae’n rhaid i chi fynychu tri gweithdy wyneb yn wyneb (gorfodol) (a 
gynhelir ar ddyddiau Sadwrn), pedwar sesiwn tiwtorial ar-lein (gorfodol) yn ogystal â 
sawl sesiwn tiwtorial ar-lein opsiynol, a chwblhau saith aseiniad wedi eu marcio gan 
diwtor (TMAs), tri aseiniad wedi eu marcio ar gyfrifadur ac Asesiad diwedd modiwl 

 

 Asesir eich ymarfer ar dystiolaeth o ymarfer ochr yn ochr ag astudio KZW113, a 
fyddwch yn ei gyflwyno mewn portffolio strwythurol, ynghyd â’ch gallu i adlewyrchu 
ar y profiad hwn. 

 
 
 

Pwy sy’n gyfrifol am beth? 
 
 
Y Brifysgol Agored 

 

Cyfrifoldeb y Brifysgol Agored yw: 
 

-  darparu deunyddiau amlgyfrwng ar gyfer y myfyrwyr 
 

- darparu cefnogaeth academaidd ac asesiad 
 

-  darparu asesiad o’r portffolio ymarfer 
 

-  trefnu a gweinyddu holl weithdrefnau asesu a dyfarnu 
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Asiantaethau sy’n noddi 
 

Cyfrifoldeb yr asiantaethau sy’n noddi yw: 
- dethol aelodau staff priodol 
- cwblhau a dychwelyd y ffurflenni cofrestru priodol sydd ar gael ar ofyn o’r Brifysgol 

Agored  (wales-hwsc@open.ac.uk) 
- sicrhau talu’r ffioedd (os ydynt hefyd yn ariannu’r myfyriwr) 
- cefnogi’r myfyrwyr trwy roi gwyliau astudio iddynt trwy gydol y cyfnod astudio, ble bo 

hynny’n bosibl 
- darparu goruchwyliaeth gan ymarferydd gofal cymdeithasol cofrestredig, a dilysu 

gwaith y myfyriwr gan eu rheolwr llinell (gall yr un unigolyn gymryd y ddwy rôl hon 
os yn briodol) 

 
 

Myfyrwyr 
 

Cyfrifoldeb y myfyriwr yw: 
 

 ymgymryd â’r astudio a’r asesu gofynnol yn elfen academaidd y dystysgrif yn 
cynnwys mynychu’r gweithdai gorfodol (KZW113 – gweithdai wyneb yn wyneb a 
gynhelir ar ddyddiau Sadwrn, sesiynau tiwtorial ar-lein a gynhelir gyda’r hwyr / 
penwythnosau) 

 
 os heb nawdd, cael cadarnhâd gan eu cyflogwr bod ganddynt ganiatâd i ddefnyddio eu 

profiad cyfredol at ddibenion KZW113, bod goruchwyliaeth ddigonol ar gael gan 
ymarferydd cofrestredig, a bod eu rheolwr llinell yn barod i ddilysu eu gwaith (gall yr un 
unigolyn wneud y ddwy rôl hon os yn briodol). 

 
     ymgymryd â chwblhau’r portffolio ymarfer yn seiliedig ar eu hymarfer cyfredol 

 
     talu ffioedd os nad ydynt yn cael eu hariannu gan eu cyflogwr (yn daladwy wrth gofrestru) 

 

 
 

Costau a help gydag ariannu 
 

Mae ffioedd YBA yn daladawy yn ôl y modiwl. Os ydych yn fyfyriwr annibynnol, gofynnir i 
chi dalu wrth gofrestru. Os ydych yn fyfyriwr â nawdd anfonir anfoneb at eich cyflogwr yn 
fuan wedi dechrau’r modiwl. 

 
Dylech nodi: bydd myfyrwyr sy’n byw yn Lloegr yn destun i ffioedd Lloegr, hyd yn oed os 
ydynt yn gweithio yng Nghymru – dylai’r holl ymholwyr sicrhau eu bod yn gofyn am y 
wybodaeth gywir ar gyfer y wlad ble maent yn byw. 

 
Os ydych ar incwm isel, gallech fod yn gymwys i gael cefnogaeth ariannol. I gael cyngor 
ar help gyda ffioedd ac ariannu, ewch i’r wefan ffioedd ac ariannu. 

 
 
Trosglwyddo credyd 

 

Gall myfyrwyr, sydd eisoes â chymhwyster addysg uwch perthnasol, hawlio trosglwyddo 
credyd yn erbyn modiwl cyntaf y dystysgrif, Cyflwyno iechyd a gofal cymdeithasol (K102). 
Dim ond astudiaeth flaenorol sy’n bum mlynedd oed neu lai a ystyrir. Bydd yn ofynnol 
cyflwyno geirda.

mailto:wales-hwsc@open.ac.uk
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Ceir gwybodaeth ychwanegol ar eich gwefan trosglwyddo credyd. Gall ceisiadau gymryd 
tua wyth wythnos i’w prosesu, ac mae’n rhaid eu cwblhau cyn i chi gofrestru i gychwyn 
astudio gyda ni, felly cynghorir ymgeiswyr yn gryf i gyflwyno eu cais cyn gynted â phosibl. 

 

Gall myfyrwyr sydd wedi cwblhau Cyflwyno iechyd a gofal cymdeithasol (K102) eisoes, ddod 
â hwn i mewn i’r TystAU, gan gymryd Sylfeini ymarfer gwaith cymdeithasol (KZW113) i 
gwblhau’r cymhwyster. 

 

Yn ogystal, gall myfyrwyr sydd wedi cwblhau Cyflwyno iechyd a gofal cymdeithasol (K102), a 
Sylfeini ymarfer gwaith cymdeithasol (KZW113) eisoes, cyn 2017, wneud cais trwy eu 
cyflogwr i gwblhau portffolio ‘ychwanegiad’ os ydynt yn dymuno cwblhau’r gofynion ar gyfer 
rôl ymarferydd gwasanaethau cymdeithasol. Bydd cost ynghlwm â hyn. Bydd yn rhaid i 
fyfyrwyr sydd wedi cwblhau’r modiwlau hyn, mwy na 5 mlynedd cyn ymuno â’r dystysgrif, 
hefyd gwblhau ymarfer adlewyrchol pellach i arddangos natur eu dysgu. 

 
 
 
 

Addysgu a chefnogaeth 
 

Deunyddiau astudio 
 

Mae deunyddiau astudio dysgu o bell (deunyddiau astudio, podlediadau, fideos ar-lein ac 
adnoddau eraill ar-lein) yn darparu’r sylfaen i’ch profiad o ddysgu. 

 

Mae’r deunyddiau astudio, calendrau’r modiwlau a manylion y tiwtoriaid a dyddiadau’r 
sesiynau tiwtorial / gweithdai ar gael ar wefan y modiwl. 

 

Cefnogaeth tiwtorial 
 

Bydd tiwtoriaid YBA, a apwyntir ar gyfer pob modiwl, yn eich tywys a’ch cefnogi trwy gydol 
eich astudiaethau academaidd a hefyd yn monitro eich datblygiad trwy gydol y flwyddyn. 
Bydd y tiwtoriaid yn gweithredu’n briodol pe ymddengys eich bod mewn anawsterau’n 
academaidd, gan ddarparu cefnogaeth ychwanegol, os yn angenrheidiol. Bydd tiwtoriaid 
rhaglen cymwys yn cefnogi eich dysgu ymarferol ac yn rhoi cyngor ar gwblhau eich portffolio 
ymarfer. 

 

Sesiynau tiwtorial a gweithdai ymarfer 
 

Cynhelir un ysgol ddydd wyneb yn wyneb yn gynnar yn K102, gydag addysgu unigol a 
grŵp ychwanegol ar-lein. Cyflwynir y modiwl dysgu ymarferol (KZW113) trwy dri gweithdy 
dyddiau llawn gorfodol, a sesiynau tiwtorial / trafodaethau ar-lein. Bydd y rhain yn darparu 
dolen bwysig i’ch helpu i gyfannu eich astudiaeth academaidd gyda phrofiad ymarferol. Fel 
arfer cynhelir ysgolion dydd a gweithdai ar ddydd Sadwrn. 

 

Cefnogaeth gan gymheiriaid 
 

Anogir sefydlu grwpiau hunan-gymorth gan fyfyrwyr sy’n gweithio o fewn yr un asiantaeth 
neu’r un ardal. Bydd rhannu syniadau a phrofiad yn cyfoethogi eich astudiaethau ac yn aml  
bydd anogaeth a chefnogaeth gan eraill yn eich helpu i ddal i fynd pan fo egni a 
brwdfrydedd yn brin. Disgwylir i bob myfyriwr gymryd rhan mewn trafodaethau ar-lein. 

 

Mynediad i gyfrifiadur a’r rhyngrwyd 
 

Mae nifer sylweddol o’r addysgu a’r dysgu ar-lein ac ar gyfrifiadur ar y ddau fodiwl. 
Dosberthir yr adnoddau a llawer o’r gweithgareddau addysgu ar-lein.  Hefyd, disgwylir i chi 
gael mynediad i ystod eang o wybodaeth yn electronig trwy wefan llyfrgell y Brifysgol. 
Cyflwynir aseiniadau yn electronig a bydd y myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau 
trafod ar-lein. 

 

Golyga hyn, er mwyn astudio’r dystysgrif, bod yn rhaid i chi gael gafael ar gyfrifiadur a’r 
rhyngrwyd gartref. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich cyfrifiadur o fanyleb digonol, sy’n 
cynnwys meddalwedd Microsoft Office (Word, Excel a Power Point) a bod gennych 
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fynediad dibynadwy i’r rhyngrwyd ymhell cyn i chi gychwyn eich astudiaethau. Chi hefyd 
sy’n gyfrifol am dalu costau mynediad i’r rhyngrwyd ac argraffu. Os yw hyn yn debygol o fod 
yn broblem i chi, dylech drafod hyn gyda’ch cyflogwr os ydych yn fyfyriwr â nawdd. 

 

Gwyliau astudio 
 

O’n profiad yn y gorffennol, gwyddom bod myfyrwyr sy’n cael gwyliau astudio hael (ar gyfer 
astudiaeth breifat ac ysgolion dydd neu weithdai) a chyflogwyr cefnogol, yn fwy tebygol o 
lwyddo ac yn gallu gwneud hyn mewn llai o amser. 

 
Dylid cytuno ar y trefniadau penodol ar gyfer gwyliau astudio rhyngoch chi a’ch cyflogwr a 
bydd hyn yn dibynnu ar batrymau gwaith y myfyrwyr. Mae YBA yn argymell 18 diwrnod o 
wyliau astudio ar gyfer pob 60 credyd o astudio. Fodd bynnag, ni ddylech gymryd yn 
ganiataol bod hawl gennych i wyliau astudio, yn enwedig os ydych yn cael eich 
noddi gan eich cyflogwr. 

 
 
 

Heb astudio ers sbel? 
 

Gall y syniad o astudio ar lefel Prifysgol fod yn frawychus, yn enwedig os gadawsoch yr 
ysgol gydag ychydig neu ddim cymwysterau ffurfiol. Os nad ydych yn siwr a ydych yn barod 
i astudio efallai yr hoffech edrych ar Pathways to success in Higher Education gan Y 
Brifysgol Agored. Mae hwn yn adnodd am ddim a fydd yn rhoi cyflwyniad i chi i rai o’r sgiliau 
y bydd eu hangen arnoch wrth i chi astudio, yn cynnwys darllen a chymryd nodiadau, a 
defnyddio iaith academaidd. Hefyd mae deunyddiau sy’n berthnasol i iechyd a gofal 
cymdeithasol y gallwch eu trio cyn i chi ymrwymo i fodiwl llawn. Dewiswch y Llwybr Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol (Health and Social Care Pathway), ble dewch o hyd i amrywiaeth o 
gyrsiau byrion rhad ac am ddim i’w trio. Mae copïau caled o’r ddogfen hon ar gael ond i chi 
ofyn, o wales-hsc@open.ac.uk. 

 
Efallai byddai’n well gennych gael rhywbeth mwy heriol i’ch denu’n ôl i ddysgu, fel ‘cwrs 
bathodyn agored’. Yn y cyrsiau hyn ceir astudiaeth am gyfanswm o 24 awr (8 x 3awr yr 
wythnos) gyda phrofion ar ddull cwis (a ellir eu hailadrodd).  Os nad ydych wedi astudio o’r 
blaen byddai English: skills for learning o gymorth i’ch cael yn barod i ddysgu. Pe hoffech 
wella eich Cymraeg ysgrifenedig ewch i Adnoddau cefnogol sgiliau iaith ar wefan y Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol. Gellir gweld cyrsiau eraill sy’n fwy uniongyrchol berthnasol i iechyd a 
gofal cymdeithasol ar Open Learn/OpenLearnCymru, yn cynnwys Gofal cymdeithasol yn y 
gymuned a Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru (ar gael yn Gymraeg a Saesneg). 
 
 
 

 
  
 
  
 

 
 

http://www.open.edu/openlearn/pathway
mailto:wales-hsc@open.ac.uk
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Canllaw cam wrth gam: cofrestru ar gyfer y 
Dystysgrif Addysg Uwch mewn Gofal 
Cymdeithasol (Cymru) 

 
 
Myfyrwyr annibynnol 

 

Cam 1:  Dylech gysylltu â’r Brifysgol Agored a gofyn i siarad gyda rhywun yn y tîm gwaith 
cymdeithasol i sichrau bod eich profiad gwaith cyfredol yn gymwys i’ch galluogi i gwblhau 
KZW113 

 

Cam 2: Os yw’ch profiad yn briodol, gallwch wedyn gofrestru i astudio’r Dystysgrif (bydd eich ffioedd 
yn daladwy ar gofrestriad) 

 

Cam 3: Byddwch yn derbyn ebost i’ch croesawu a dechrau eich astudiaethau 
 
Myfyrwyr â nawdd (cyflogwr yn ariannu) – cyngor i’r noddwyr 

 

Cam 1: Bydd yn rhaid i chi ofyn am ffurflen archebu corfforaethol (Wales-hsc@open.ac.uk) yn nodi 
faint o leoedd rydych yn gofyn amdanynt ac ar ba fodiwlau, gan ddarparu manylion cyswllt llawn a 
chyfeiriadau post y myfyrwyr 

 

Cam 2:  Gwneir archeb ac anfonir pecyn atoch trwy’r post, yn nodi pa wybodaeth /weithredu 
ychwanegol sy’n ofynnol 

 

Cam 3: Ar ôl eu cwblhau, dylid dychwelyd y dogfennau hyn i’r Brifysgol Agored a fydd yn trefnu 
cwblhau’r cofrestru. 

 
Cam 4: Bydd eich myfyrwyr yn cael eu cofrestru ar y modiwl(au) perthnasol, yn derbyn ebost i’w 
croesawu, ac yn dechrau eu hastudiaethau 

 
Cam 5: Byddwch yn derbyn anfoneb yn fuan ar ôl dyddiad dechrau’r modiwl 

 
 
  

 
 
 

mailto:(Wales-hsc@open.ac.uk
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Pwyntiau cyswllt i gael cyngor a gwybodaeth  
 

Cyfadran Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol,  
Y Brifysgol Agored yng Nghymru, 

18 Heol y Tollty,  

Caerdydd, CF10 1AP  

Cliciwch ar www.openuniversity.co.uk/ug 
Ebost: Wales-hwsc@open.ac.uk 

 
Ffoniwch Tîm Cymorth Dysgu Cymru ar 029 2047 1019 

 

Mae’n llinellau ar agor: 
 

Dydd Llun i Ddydd Iau 09:00 tan 17:00 
 

Dydd Gwener 09:00 tan 16:30 
 

http://www.openuniversity.co.uk/ug
mailto:Wales-hwsc@open.ac.uk

