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Dysg, Dawn, Dyfodol

Datganiad gan y Pennaeth
Pleser mawr yw cyﬂwyno llawlyfr y chweched ar gyfer Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd.
Mae’r pum mlynedd ers agoriad yr ysgol wedi hedfan ac rydym yn awr yn edrych ymlaen
at sefydlu’r chweched dosbarth gyntaf cyfrwng Cymraeg yn sir Pen-y-bont.
Rydym yn buddsoddi’n helaeth mewn cyﬂeusterau newydd ar gyfer agoriad y chweched
ym Medi 2013, gan gynnwys adnoddau dysgu, ystafell gymdeithasu, ystafell waith â
chyfriﬁaduron a thai bach newydd i’r chweched yn unig.
Fel aelod o chweched Llangynwyd byddwch yn rhan o ddatblygiadau cyﬀrous yn hanes yr
ysgol ac yn eich bywyd eich hun. Mae bod yn rhan o chweched dosbarth ysgol yn wahanol iawn i fod ym mlwyddyn unarddeg.
Sefydlir amryw o gyrsiau newydd ar eich cyfer a chewch lefel uchel o ofal bugeiliol ac
academaidd, sydd yn deillio o fod mewn ysgol fach sydd â pharch uchel at sicrhau
safonau uchel o ddysgu, addysgu a gofal. I’r rhai ohonoch sy’n parhau eich addysg yn
Llangynwyd o ﬂwyddyn unarddeg rydym yn eich adnabod yn dda yn barod ac yn gwneud
ein gorau i sicrhau eich bod yn parhau i gael addysg a gofal o’r safon orau a hynny drwy
gyfrwng y Gymraeg.
Byddwn yn cydweithio â phartneriaid lleol er mwyn ehangu’r dewis o gyrsiau a llwybrau
dysgu sydd ar gael. Gwelwn ein partneriaeth ag ysgolion eraill a Choleg Pen-y-bont yn
ehangu wrth i ni ddarparu dros 30 o gyrsiau gwahanol ôl-16.
Gofynnwn i chi weld y chweched fel cyﬂe i ddatblygu eich hun fel oedolion ifanc, i arwain
eraill, ymuno â bywyd bellach yr ysgol drwy gynorthwyo gyda gweithgareddau allgyrsiol a
chlybiau yn ogystal â chael cyﬂe i lwyddo yn eich maes/meysydd dewisedig a chadarnhau
ymhellach eich rhuglder yn yr iaith Gymraeg.
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Mawr obeithiwn y byddwch yn ymddiried ynom ni i’ch paratoi chi ar gyfer cam nesaf eich
gyrfa.
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Mark Jones
Pennaeth

Gair gan y Llywodraethwyr
Mae sefydlu chweched dosbarth yn yr ysgol yn garreg ﬁll2r sylweddol a chyﬀrous yn
ddatblygiad parhaol Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd.

Pan sefydlwyd yr ysgol, bwriad pob rhanddeiliad oedd y byddai’r ysgol yn buddio o’r
safonau uchaf posib o ran addysgu, cyﬂeusterau, cyﬂeoedd allgyrsiol, ymddygiad, a gofal
lles.

Mae hyn wedi ei gyﬂawni; ac mae disgyblion presennol blwyddyn 11 wedi chwarae rhan
allweddol; yn gosod y safonau disgwyliedig i’r disgyblion sy’n canlyn. Mae cefnogaeth
barhaol rhieni hefyd yn allweddol, ac yn cael ei gwerthfawrogi.

Bydd y chweched dosbarth yn ychwanegiad llwyddiannus a chyﬀrous i gymuned yr ysgol.
Mae dewis eang o gyrsiau ar gynnig, i sicrhau bod opsiynau priodol ar gael i gefnogi pob
disgybl ar ei ddatblygiad a’i ddyfodol, boed yn addysg bellach neu yn y bwyd gwaith.

Mi fydd amryw o weithgareddau allgyrsiol ar gael, a hefyd cyﬂeoedd i fentora disgyblion
eraill yn yr ysgol.

Mae’r chweched dosbarth yn elfen arbennig mewn unrhyw ysgol, ac i adlewyrchu hyn
bydd cyﬂeusterau i’r chweched dosbarth yn unig, ac yn ogystal gwisg chweched unigryw
a chytunwyd gyda mewnbwn y disgyblion.

Gallaf i eich sicrhau bod y corﬀ llywodraethol yn hollol ymroddedig i greu chweched
dosbarth llwyddiannus; bydd yn ateb gofynion disgyblion, staﬀ a rhieni.

Andrew Lewis

Dysg...dawn...dyfodol

Cadeirydd y Llywodraethwyr
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Manteision Chweched Llangynwyd
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

Cynnig amrywiaeth o gyrsiau, cymwysterau a chyfleoedd i bob myfyriwr.
Cefnogi cynnydd pob myfyriwr i’w lawn botensial.
Datblygu’r sgiliau angenrheidiol a’r rhinweddau personol hynny y bydd galw
amdanynt yn y dyfodol.
Cyfle i gael cyfrifoldeb fel Prif Fachgen/Ferch, Aelod o Bwyllgor y Chweched,
Swyddog neu Arweinydd Tîm.
Amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol er mwyn datblygu’n bersonol
Gweithio gydag athrawon ymroddedig a phrofiadol sydd yn adnabod y
myfyrwyr yn dda.
Cynnig parhad i fyfyrwyr mewn awyrgylch Gymreig, gartrefol, sy’n hybu
cynnydd academaidd a datblygiad personol pob myfyriwr.
Adnoddau ardderchog e.e. Canolfan Astudio i’r Chweched Dosbarth.
Cyfleoedd a pharatoad gwych wrth ddewis addysg uwch.
Arweiniad a pharatoad i fyfyrwyr ar gyfer dewis llwybrau gyrfaol addas e.e.
prentisiaeth fodern.
Cyswllt cyson gyda thiwtor dosbarth a fydd yn cynnig cefnogaeth foesol ac
emosiynol.
Cynnig amrywiaeth o brofiadau cymdeithasol/diwylliannol sy’n hybu hunaniaeth a Chymreictod myfyrwyr.
Cyfle i astudio gyda myfyrwyr cyfrwng Cymraeg eraill o ar draws y Sir a thu
hwnt
Derbyn arweiniad a chyngor gan Fentor Personol Bagloriaeth Cymru.
Lolfa’r Chweched a mynediad i Ffreutur yr Ysgol drwy’r dydd

Manteision Addysg Gymraeg a Dwyieithrwydd
•

Dysg...dawn...dyfodol

•
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•

•
•

mantais wrth chwilio am swyddi.
yn ei chael hi’n haws dysgu ieithoedd eraill.
yn medru cyfrannu at ac elwa o’r twf yn y gymdeithas ddwyieithog sy’n ffynnu
yn Ne Cymru
ymdeimlad cryfach o hunaniaeth.
gwerthfawrogi diwylliannau eraill.

Yn ôl ymchwil diweddaraf Bwrdd yr Iaith:
‘Mae plant sydd â dwy iaith yn tueddu i wneud yn well yn y cwricwlwm ac mae eu
perfformiad ychydig yn well mewn profion ac arholiadau – mae hyn i’w weld mewn
ymchwil i systemau addysg ddwyieithog mewn gwledydd cyn belled oddi wrth ei gilydd â Chanada, UDA, Gwlad y Basg, Catalonia a Chymru. Mae dadansoddi canlyniadau arholiadau Cymru yn dangos i ni bod perfformiad plant sy’n cael eu dysgu
mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn gyson uwch na pherfformiad eu cymheiriaid
cyfrwng Saesneg.’

Manteision Chweched Llangynwyd
Cyfrifoldebau yn y Chweched Dosbarth
•

Prif Ferch/Prif Fachgen.

•

Swyddogion Chweched Dosbarth.

•

Swyddogion Cynorthwyo Dysgu.

•

Cyngor Ysgol.

•

Pwyllgorau’r Chweched Dosbarth.

•

Arweinwyr Clybiau mewn gweithgareddau amrywiol.

Gweithgareddau’r Chweched Dosbarth
•Gwobr

Dug Caeredin.

•Sesiynau

adeiladu tîm.

•Cystadlaethau
•Gwaith

chwaraeon.

gwirfoddol.

•Teithiau

tramor e.e. sgïo, teithiau chwaraeon,
diwylliannol ac academaidd.

•Gweithgareddau

diwylliannol.

•Menter

Bro Ogwr.

•Siarad

Cyhoeddus.

•Bwrsarïau
•Mentrau

Gwyddoniaeth e.e. Prosiect Nuffield.

Addysgol.
Ysgol Haf e.e. profiadau meddygol/peirianyddol.

•Eisteddfodau.
•Cyrsiau

Preswyl e.e. Llangrannog, Glan-Llyn.

•Profiad

Gwaith.

•Gwaith

Cymunedol.

•Profiadau

Cymdeithasol e.e. dawnsfeydd / Prom y Chweched.

Dysg...dawn...dyfodol

•Gweithgareddau
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Manteision Chweched Llangynwyd
Trosglwyddo i’r Chweched Dosbarth
Mae’r ysgol yn gwneud ymdrech arbennig i gynorthwyo darpar aelodau’r
Chweched Dosbarth i ddewis cyrsiau a phynciau addas. Hefyd, yn ystod y
flwyddyn gyntaf yn y Chweched, caiff y myfyrwyr gyfarwyddyd manwl ar sut i
addasu i’r newidiadau academaidd a chymdeithasol a ddaw i’w rhan wrth
ddod yn aelodau o’r Chweched.

Dyma grynodeb o’r gweithgareddau a drefnir gan yr ysgol i
gynorthwyo’r trosglwyddo i’r Chweched Dosbarth:Blwyddyn 11:
•

Cyfarwyddyd i ddisgyblion Blwyddyn 11 am yrfaoedd a chyrsiau’r
Chweched Dosbarth.

•

Arolwg myfyrwyr a chofrestru i’r Chweched.

•

Tîm Rheoli’r Ysgol yn cynghori disgyblion.

•

Cyhoeddi Prosbectws y Chweched Dosbarth.

•

Noson Opsiynau’r Chweched Dosbarth – gwybodaeth i rieni a
myfyrwyr.

•

Cyfle i wneud cais am gyrsiau neu adolygu dewisiadau trwy
ymgynghoriad â’r Pennaeth Cynorthwyol sydd â chyfrifoldeb dros CA5.

•

Canlyniadau TGAU a chyfle i drafod dewis pwnc/pynciau neu gwrs/

Dysg...dawn...dyfodol

gyrsiau gyda Thîm Rheoli’r Ysgol.
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Blwyddyn 12:
•

Mynediad i’r Chweched Dosbarth.

•

Cwrs Anwytho ar ddechrau’r flwyddyn

•

Arfarnu’r dewis o gyrsiau neu bynciau fel rhan o’r rhaglen fentora.

Manteision Chweched Llangynwyd
Cwrs Anwytho’r Chweched
Trefnir cwrs ar ddechrau Tymor yr Hydref ar gyfer myfyrwyr newydd y
Chweched. Bwriad y cwrs yw i roi cyfle i’r myfyrwyr ymgartrefu ymysg ei
gilydd a gyda’u Tiwtoriaid Personol. Bydd rhaglen lawn o weithgareddau
amrywiol a chyffrous yn cael ei chynnig. Rhan bwysig o’r cwrs hefyd fydd
cyflwyniad manwl i’r myfyrwyr o anghenion Bagloriaeth Cymru. Bydd yn
gyfle gwych i ymlacio gyda ffrindiau a Thiwtoriaid a sefydlu’r berthynas
wahanol honno a geir yn y Chweched. Ceir hefyd flas ar yr hwyl a’r her a
fydd yn rhan o fywyd y Chweched!

Lwfans Cynnal Addysg (LCA)
Bydd cyfle i unrhyw aelod o’r Chweched geisio am y lwfans sydd yn
ddibynnol ar gyflog y cartref. Os yn gymwys:
•

Rhoddir lwfans i fyfyrwyr yn syth i mewn i gyfrif banc bob
pythefnos.

•

Bydd myfyrwyr ond yn derbyn lwfans os ydy’r ysgol yn fodlon
gyda phresenoldeb, gwaith academaidd ac ymddygiad y
myfyriwr.

Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Dysg...dawn...dyfodol
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Gwisg y Chweched
Disgwylir i fyfyrwyr y Chweched sicrhau’r safonau gorau o
ran y wisg ysgol.

Manylion y wisg yw:
•

Siwmper llwyd tywyll, arddull “V” gyda bathodyn yr ysgol arni neu

•

Cardigan llwyd tywyll, gyda bathodyn yr ysgol arni

•

Crys gwyn llewys byr neu hir, tei chweched (i’w gynllunio) neu

•

Blows (lliw ac arddull i’w benderfynu)

•

Trowsus neu sgert ddu (synhwyrol, proffesiynol)

•

Esgidiau du synhwyrol (dim sodlau uchel na “boots”)

Gemwaith

Dysg...dawn...dyfodol

Caniateir y canlynol:
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•

un pâr o dlysau (styds) yn y glust yn unig

•

un freichled

•

un mwclys i’w wisgo o dan y wisg ysgol

Gwybodaeth Ychwanegol
Dyfeisiau electronig a ffonau symudol
Caniateir i fyfyrwyr ddod â dyfeisiau electronig i’r ysgol, e.e. clinadur, tabled, Ipod a ffôn symudol dan yr amodau canlynol:
•

Ffonau symudol neu offer sy’n chwarae cerddoriaeth ond i gael eu
defnyddio yn ardal y chweched.

•

Nid yw’r ysgol yn cymryd cyfrifoldeb dros unrhyw ddwyn neu ddifrod
i’r eitemau hyn.

Trefnydd Personol
•

Bydd pob aelod o’r Chweched yn derbyn Trefnydd Personol

•

Dylid ei ddefnyddio yn ôl yr arfer, er mwyn cofnodi tasgau gwaith
cartref a gwybodaeth berthnasol arall.

Canolfan Astudio’r Chweched Dosbarth
Mae gan yr ysgol Ganolfan Astudio ar gyfer y Chweched Dosbarth. Bydd
y ganolfan ar gael i fyfyrwyr ymchwilio, astudio a gweithio’n annibynnol.
Gellir defnyddio’r cyfrifiaduron ar gyfer archwilio’r Wê a bydd mynediad ar
gael i’r Chweched ddefnyddio rhwydwaith Wi-fi yr ysgol. Bydd disgwyl i
fyfyrwyr y Chweched glustnodi gwersi astudio ar eu hamserlen a gwneud
defnydd llawn o’r Ganolfan Astudio.

Mae Lolfa’r Chweched yn ganolfan ar gyfer ymlacio a chymdeithasu yn
ystod gwersi penodol. Bydd Pwyllgor y Chweched yn sicrhau trefn, glendid a defnydd bwrpasol o’r Lolfa. Disgwylir i ddefnyddwyr y Lolfa ei pharchu ar bob achlysur. Bydd ffreutur yr ysgol ar agor at ddefnydd myfyrwyr y
Chweched drwy’r dydd yn cynnig ail leoliad i fyfyrwyr pan na fydd gwersi
ganddynt.

Dysg...dawn...dyfodol

Lolfa’r Chweched
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Gwybodaeth Ychwanegol
Presenoldeb
•

Disgwylir presenoldeb da a phrydlondeb i gofrestru, i wersi, i
gyfarfodydd ac i ddyletswyddau.

•

Bydd angen hysbysu am absenoldeb, fel yn y gorffennol am unrhyw
gyfnod o salwch.

•

Dylid rhoi gwybodaeth ymlaen llaw i’r Tiwtor Dosbarth/Athro Pwnc am
unrhyw absenoldeb sy’n ymwneud â chwrs/gweithgaredd penodedig o
fewn yr ysgol.

•

Dylid osgoi gwneud apwyntiadau meddygol a chymryd gwyliau yn
ystod oriau ysgol. Mae’r un peth yn wir am wersi gyrru a ni chaniateir
gwaith rhan amser yn ystod y diwrnod ysgol.

•

Bydd y gyfran bresenoldeb yn cael ei fonitro’n agos. Cysylltir â’r
cartref mewn achos o bryder am bresenoldeb.

Gadael Safle’r Ysgol
•

Bydd yr hawl gan fyfyrwyr i adael safle’r ysgol yn ystod y diwrnod
ysgol.

•

Bydd rhaid iddynt lofnodi mewn ac allan wrth brif dderbynfa’r ysgol, i
gydymffurfio â rheolau Iechyd a Diogelwch.

Dysg...dawn...dyfodol

•
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Ni chaniateir myfyrwyr i barcio cerbydau ar safle’r ysgol.

Adroddiadau ac Asesu
Monitro Cynnydd a Pherfformiad y Myfyrwyr
•

Bydd monitro cynnydd y myfyrwyr yn digwydd yn gyson.

•

Caiff y myfyrwyr gyfweliad unwaith bob hanner tymor gan Fentor y
BAC er mwyn archwilio’u cynnydd a’u perfformiad.

•

Os yw myfyriwr yn cwblhau cwrs dwy flynedd, bydd canlyniadau
arholiadau modiwl yn cael eu defnyddio, er mwyn penderfynu os
yw’n briodol i barhau â’r pwnc ym Mlwyddyn 13.

•

Mae canlyniadau arholiadau modiwl yn rhoi adborth perfformiad i
fyfyrwyr ym mis Mawrth ac Awst o flynyddoedd 12 a 13.

Adroddiadau a Nosweithiau Rhieni
•

Rhoddir adroddiad ar gynnydd myfyrwyr ddwywaith y flwyddyn – ar
ddiwedd Tymor y Nadolig a’r Pasg.

•

Bydd un adroddiad interim a’r llall yn ysgrifenedig.

•

Caiff yr adroddiadau ysgrifenedig eu dosbarthu drwy law’r myfyrwyr.

•

Cynhelir Noson Rhieni yn ystod tymor y Nadolig i drafod cynnydd.

•

Bydd modd i rieni gysylltu â’r Pennaeth Cynorthwyol sydd â
chyfrifoldeb dros y Chweched, yn ystod y flwyddyn er mwyn trafod
unrhyw drafferthion a phryderon.

Arholiadau’r Chweched
Asesir ym mis Ionawr a mis Mehefin.

•

Oni bai bod amgylchiadau arbennig, rhaid bod yn bresennol am y
rhan fwyaf o’r gwersi er mwyn gwarantu cofrestriad ar gyfer unrhyw
arholiad modiwl allanol.

•

Rhaid glynu at ddyddiadau cau gwaith cwrs.

•

Caniateir ail sefyll un arholiad o fewn y cwrs, unwaith yn ddi-dâl.

•

Os yw myfyriwr yn awyddus i sefyll arholiad mwy na dwywaith, rhaid
i’r myfyriwr dalu. Gweler polisi arholiadau’r ysgol am fanylion pellach.

Dysg...dawn...dyfodol
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Cyrsiau’r Chweched Dosbarth
Gwneir y dewis terfynol am y cyfuniad o gyrsiau mewn trafodaeth unigol
rhwng y myfyriwr a rhieni â’r Tîm Rheoli Uwch, yn y cyfnod ar ôl cyhoeddi
canlyniadau TGAU.
Trefnir Rhaglen Gyflwyno fanwl iawn ar ddechrau cyfnod y myfyriwr yn y
Chweched Dosbarth, er mwyn ei gynorthwyo i ddewis cyfuniad unigol o
astudiaethau addas i’w allu a’i ddiddordeb. Bydd modd newid pwnc yn ystod y
cyfnod cychwynnol hwn.
Cyrsiau a gynigir gan yr ysgol:
1. Cymwysterau Bagloriaeth Cymru (BAC).
2. Cyrsiau Uwch Gyfrannol (UG) a Safon Uwch (U2).
3. Safon Uwch Gymhwysol Galwedigaethol.
4. Cymhwyster Sgiliau Allweddol a Hanfodol.
5. Cyrsiau Ail Sefyll TGAU.
6. Cyrsiau Lefel 1-2 eraill.
•

•

Dysg...dawn...dyfodol
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•
•

•

•

Yn unol ag argymhellion adolygiad y Llywodraeth i gymwysterau 14-19
yng Nghymru, bydd pob myfyriwr yn astudio ar gyfer cymhwyster
Bagloriaeth Cymru (BAC).
Rhennir y cymhwyster yn ddwy ran – y craidd a’r pynciau dewisol.
Mae’r pynciau dewisol yn cynnwys dewis y myfyrwyr o UG, U2, Safon
Uwch Gymhwysol Galwedigaethol a chymwysterau Lefel 1-2. Wrth
astudio’r elfen graidd, bydd myfyrwyr yn cwblhau gwaith o fewn y
pynciau canlynol – Cymru, Ewrop a’r Byd, Addysg Bersonol a
Chymdeithasol a’r chwe Sgil Allweddol.
Gellir cyfuno astudiaethau academaidd a chymhwysol galwedigaethol.
Gall myfyrwyr ddewis hyd at 4 pwnc yn eu blwyddyn gyntaf (5 pwnc
mewn achosion eithriadol) ac arbenigo drwy astudio llai o bynciau yn eu
hail flwyddyn.
Bydd graddau (A*- U2 yn unig), A, B, C, D, E (ac U am radd ddiddosbarth neu fethiant) yn cael eu dyfarnu ar gyfer cymwysterau UG, U2
a Chymhwysol Galwedigaethol.
Bydd yr holl gymwysterau - Sgiliau Allweddol a Hanfodol, Y BAC,
cyrsiau UG/U2 a Chymhwysol Galwedigaethol yn ennill pwyntiau UCAS
a fydd yn cyfrannu at fynediad i Golegau a Phrifysgolion Addysg Uwch.
Gweler taflen Tariff UCAS am fwy o wybodaeth.

Cyrsiau’r Chweched Dosbarth
Fel rheol, rhennir pob cwrs Safon Uwch yn 4 uned, gyda 2 ohonynt yn
cael eu hastudio yn y flwyddyn gyntaf a’r 2 arall yn yr ail flwyddyn. Mae’r 2
a astudir yn y flwyddyn gyntaf yn cael eu dynodi fel Safon Uwch Gyfrannol
(UG) sy’n gyfwerth â hanner cwrs Safon Uwch (U2).
Mae’r cymhwyster Uwch Gyfrannol yn darparu cwrs llai a gaiff ei anelu at
y safon y bydd myfyrwyr Blwyddyn 12 fel rheol yn ei chyrraedd ar ôl
astudio’r pwnc am flwyddyn. Mae wedi’i gynllunio i gynnig gwell dilyniant
ar ôl TGAU ac i annog myfyrwyr Blwyddyn 12 i ddewis ystod ehangach o
bynciau. Y tebygrwydd yw y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr Blwyddyn 12 yn
astudio 4 pwnc Uwch Gyfrannol, ond mae hyn yn ddibynnol ar eu
canlyniadau TGAU.
Yn ystod ail flwyddyn eu rhaglen astudio, ym Mlwyddyn 13, bydd y
mwyafrif o fyfyrwyr yn penderfynu arbenigo mewn Safon Uwch lawn
mewn llai o bynciau. Ystyrir y bydd myfyrwyr fel arfer yn astudio tua 3 o’u
pynciau Uwch Gyfrannol, ac yn derbyn cymhwyster Uwch Gyfrannol yn
unig am y pwnc/pynciau a hepgorwyd ar ôl y flwyddyn gyntaf.
Ar gyfer astudio cwrs safon UG ac U2 bydd angen o leiaf pedwar o
bynciau TGAU ar raddau A* - C, neu gyfwerth hyn o fewn pynciau Lefel 2.
Mae’r amrywiaeth eang o bynciau a gynigir o fewn y Chweched yn
dibynnu ar y nifer o fyfyrwyr sy’n dewis y pynciau. Caiff y cyrsiau eu
cynnig o fewn cwricwlwm y Chweched os yw’r nifer o fyfyrwyr yn ddigonol.

Dyma’r rhestr o bynciau UG / Uwch bwriedir eu cynnig yn
Chweched Llangynwyd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Addysg Gorfforol
Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau’r Cyfryngau
Bioleg
Celf a Dylunio
Cemeg
Cerddoriaeth
Cymdeithaseg
Cymraeg
Daearyddiaeth
Drama ac Astudiaethau Theatr
Dylunio a Thechnoleg
(Dewis o Ddylunio Cynnyrch
neu Decstilau)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ffiseg
Ffotograffiaeth
Ffrangeg
Gwleidyddiaeth
Hanes
Mathemateg
(Pur, Ystadegau, Mecaneg,
Pellach)
Saesneg (Iaith)
Saesneg (Llenyddiaeth)
Sbaeneg
Seicoleg

Dysg...dawn...dyfodol

•
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Cyrsiau’r Chweched Dosbarth
Safon Uwch Cymhwysol Galwedigaethol.
•
•

Teithio a Thwristiaeth
TGCh

Mae’r rhain yn bynciau sy’n:
•
•

Gyrsiau 4 uned sy’n gyfwerth ag un Safon Uwch lawn.
Mae angen dwy flynedd i gwblhau’r cyrsiau 4 uned.

Cynlluniwyd y cwrs cymhwysol er mwyn cynnig dilyniant mewn gwahanol
feysydd galwedigaethol. Mae asesiad y cwrs yn seiliedig ar waith cwrs ac
arholiadau. Caiff pob uned ei graddio. Bydd graddau’r unedau wedyn yn cael
eu troi’n bwyntiau a fydd yn cael eu hachredu i gynhyrchu gradd ar gyfer y
cymhwyster cyfan. I astudio’r cwrs hwn, bydd angen o leiaf pedwar o bynciau
Lefel 2 ar raddau A* - C.

Cyrsiau BTEC a chyrsiau galwedigaethol eraill
•
•
•
•
•
•

Dysg...dawn...dyfodol

•
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•
•
•

Adeiladwaith
Arlwyo a Lletygarwch
Busnes
CACHE- Gofal Plant
Chwaraeon
Gofal Anifeiliaid Bach
Gofal Cwsmer
Gwallt a/neu Harddwch Therapi
Gwasanaethau Cyhoeddus
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r cyrsiau uchod yn baratoad arbenigol ar gyfer y byd gwaith neu addysg
uwch. Cynigant ddilyniant trwy lefelau 1-3 a gallwch gyfuno’r cymwysterau
uchod (ag eithro CACHE sy’n cwrs llawn amser) â chymwysterau eraill gan
gynnwys UG, U2, Cymhwysol Galwedigaethol a Sgiliau Allweddol. Cofnodir
graddau o lwyddiant, teilyngdod neu anrhydedd yn asesiad o’r cyrsiau uchod.
Nid oes anghenraid cyrhaeddiad sylfaenol ar gyfer mynediad i’r cyrsiau lefel 2.

Cyrsiau’r Chweched Dosbarth
Cyrsiau Sgiliau Hanfodol ac Allweddol
Mae’r Sgiliau Hanfodol ac Allweddol yn rhan annatod o addysgu a dysgu
ym mhob rhaglen astudio cwrs Safon Uwch a chyrsiau galwedigaethol
gan gynnwys cymhwyster y BAC.
•

•

•

Maent yn bwysig ar gyfer astudiaethau pellach, hyfforddiant neu
gyflogaeth.
Bydd y cyrsiau Safon UG/U2, Uwch Gymhwysol a rhaglen Y BAC yn
darparu cyfleoedd ar gyfer datblygu’r Sgiliau Allweddol – Cyfathrebu,
TG, Cymhwyso Rhif, Gwella Dysgu a Pherfformiad, Cydweithio ag
Eraill a Datrys Problemau.
Caiff gyrhaeddiad ym mhob un o’r Sgiliau Allweddol ei asesu ar
wahân.

Ail-Sefyll TGAU
Bydd cyrsiau ail-sefyll TGAU ar gael yn y pynciau canlynol:
•
•
•
•

Cymraeg Iaith.
Saesneg Iaith.
Mathemateg.
Gwyddoniaeth.

Pethau sy’n effeithio ar ddewis pynciau a chyrsiau

•
•
•
•

Amcangyfrif o ganlyniadau TGAU.
Syniadau am yrfoedd.
Hoff bynciau.
Dull asesu’r cyrsiau.
Cyngor athrawon pwnc.

Defnyddir y wybodaeth a gesglir ar ddewis pynciau’r Chweched Dosbarth
ym Mlwyddyn 11 i gynllunio amserlenni’r ysgolion. Anogir disgyblion felly i
ystyried yn ofalus cyn dewis pynciau, oherwydd y gallai hyn effeithio ar eu
hamserlen bersonol ym Mlwyddyn 12.

Dysg...dawn...dyfodol

•
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System Pwyntiau UCAS (Tariff UCAS)
Dyma’r system a ddefnyddir gan Brifysgolion a Cholegau i
ddewis myfyrwyr. Mae’r tabl isod yn dangos y nifer o bwyntiau a
roddir ar gyfer y graddau gwahanol.
Sgiliau
Hanfodol
ac
Allweddol

Safon
Uwch
Gyfrannol

Safon
Uwch

BAC
Cymru

BTECTystysgrif

BTECDiploma

Pwyntiau
UCAS

Anrh /
Anrh

240
220

Anrh /
Clod

200
180

Clod /
Clod

A

A*

A*

A

A

B

B

C

C

160
140

Anrh

Clod /
Llwyddo

120
100

Clod

Llwyddo /
Llwyddo

60

D

50

B

Dysg...dawn...dyfodol

C

16

80

E

Llwyddo

40

L4

D

30

L3

E

20

L2

10

Bydd prifysgolion yn cynnig llefydd ar yr amod bod myfyrwyr yn ennill graddau
penodol yn eu harholiadau e.e. AAC neu sgôr o 320 pwynt.
Gall Lefel 3 yn y tair sgil hanfodol (Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Thechnoleg
Gwybodaeth) fod o werth 60 pwynt a bydd nifer o golegau yn ystyried y rhain.

Amlinelliad Pynciau
Pwnc
Addysg Gorfforol

Tudalen
18

Adeiladwaith (BTEC)

L3

19

Arlwyo a Lletygarwch (BTEC)

L3

20

Astudiaethau Crefyddol

L3

21

Astudiaethau Cyfryngau

L3

22

Bioleg

L3

23

Busnes Cymhwysol (BTEC)

L3

24

Celf

L3

25

Cemeg

L3

26

Cerddoriaeth

L3

27

Chwaraeon (BTEC)

L3

28

Cymdeithaseg

L3

29

Cymraeg

L3

30

Daearyddiaeth

L3

31

Drama ac Astudiaethau Theatr

L3

32

Dylunio a Thechnoleg (Dylunio Cynnyrch a Thecstilau)

L3

33

Ffiseg

L3

34

Ffrangeg

L3

35

Gwleidyddiaeth

L3

36

Hanes

L3

37

Iechyd a Gofal (BTEC)

L3

38

Maths (Pur/ Yst/ Mec) Pellach

L3

39

Saesneg Iaith

L3

40

Saesneg Llenyddiaeth

L3

41

Sbaeneg

L3

42

Seicoleg

L3

43

Teithio a thwristiaeth

L3

44

TGCh Cymhwysol

L3

45

CACHE Blynyddoedd Cynnar Meithrin

L2

46

Gwasanaethau Cyhoeddus (BTEC)

L3

47

Gofal Anifeiliaid Bach (BTEC)

L2

48

Dysg...dawn...dyfodol

Lefel
L3
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Addysg Gorfforol
Hyd y cwrs
UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

Gofynion Mynediad
4 Cymhwyster Lefel 2
ac yn ddelfrydol C TGAU
Add. Gorff

Cymhwyster
UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

Bwrdd Arholi
CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Addysg Gorfforol?
•
•
•
•
•

•

Mae llwyddiant Safon Uwch yn hanfodol os ydych am barhau ag astudiaeth bellach mewn
addysg gorfforol neu faes seicoleg, gwyddoniaeth neu hyfforddi.
Mae’r cwrs Safon Uwch yn agored i unrhyw fyfyriwr, er mae’n fanteisiol i gael TGAU yn y
pwnc, nid yw’n angenrheidiol.
Rydych yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth hanfodol o gysyniadau Addysg Gorfforol
a’r sgiliau sydd eu hangen i’w defnyddio mewn sefyllfaoedd newydd a newidiol.
Rydych yn datblygu dealltwriaeth o’r cysylltiad rhwng theori ac arbrofi.
Rydych yn dysgu sut mae datblygiadau mewn technoleg gwybodaeth ac offer yn cael eu
defnyddio ym maes chwaraeon ac yn gwerthfawrogi cyfraniad Addysg Gorfforol i’r
gymdeithas.
Rydych yn datblygu eich mwynhad a’ch diddordeb yn y pwnc.

Beth yw cynnwys y cwrs?

Teitlau’r
Unedau
PE1

UG

Dysg...dawn...dyfodol

Uwch
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Cynnwys

Dull Asesu / Arholiad

Gwella Perfformiad mewn Addysg
Gorfforol

Asesu mewnol 15%
Proffil Perfformiad Personol 5%
Hyfforddi neu ddyfarnu 5%

PE2

Dulliau bywiog o fyw ac Addysg
Gorfforol

25% 1awr 45munud
Papur ysgrifenedig.

PE3

Mireinio Perfformiad mewn
Addysg Gorfforol

17.5% Perfformiad ymarferol
7.5%
Ymchwiliad Ymchwilio

PE4

Perfformiad, Darpariaeth a
Chyfranogiad mewn Addysg
Gorfforol

25%
Papur ysgrifenedig 2 awr.

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Bydd safon UG/U2 yn fanteisiol iawn i’r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn unrhyw faes
addysg gorfforol e.e. ffisiotherapydd, maethion neu hyfforddiant biomecaneg. Mae’r amrediad o
sgiliau y byddwch yn datblygu trwy ddilyn y cwrs hwn yn rhai medrwch drosglwyddo i bob math o
swyddi ac mae canran uchel o bobl sydd â chymwysterau mewn Addysg Gorfforol yn symud
ymlaen i weithio fel rheolydd hamdden, newyddiadurwr chwaraeon, yr heddlu neu’r gwasanaeth
tân.

Adeiladwaith (BTEC)
Hyd y cwrs
Dwy Flynedd

Gofynion Mynediad
BTEC Lefel 2 Diploma
mewn Adeiladwaith a dwy
Radd C neu uwch, neu 2
BTEC Diploma Lefel 2 gyda
SHC Rhif.

Cymhwyster
UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

Bwrdd Arholi
EDEXCEL
(www.edexcel.co.uk)

Pam astudio Adeiladwaith?
Mae'r cwrs yn cyflwyno myfyrwyr i amrywiaeth eang o wybodaeth sy'n gysylltiedig ag adeiladu.
Mae'r cwrs yn cael ei gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel dilyniant tuag at gyfleoedd
proffesiynol o fewn y Diwydiant Adeiladu. Mae'r gweithgareddau yn cynnwys dysgu yn y
dosbarth, adeiladu ac arolygu tir. Mae gwaith yn cael ei asesu trwy aseiniadau ysgrifenedig a
chymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol gan gynnwys profi deunyddiau, arolygu a gosod
prosesau.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Cynnwys

Dwy ﬂynedd

• Iechyd, Diogelwch a Lles mewn Adeiladu a'r
Amgylchedd Adeiladu
• Adeiladu Cynaliadwy
• Mathemateg mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiladu
• Gwyddoniaeth a Deunyddiau mewn Adeiladu a'r
Amgylchedd Adeiladu
• Technoleg Adeiladu a Dylunio mewn Adeiladu a
Pheirianneg Sifil
• Technoleg Adeiladu mewn Adeiladwaith
• Rheoli Prosiect mewn Adeiladu a'r Amgylchedd
Adeiladu
• Manylion graffigol mewn Adeiladu a'r Amgylchedd
Adeiladu
• Mesur, Amcangyfrif a Tendro Prosesau mewn Adeiladu
a'r Amgylchedd Adeiladu

Dull Asesu /
Arholiad

Asesu Parhaol

Gall cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus galluogi myfyrwyr i symud ymlaen i swyddi rheoli dan
hyfforddiant, neu ddilyn gyrfa mewn Pensaernïaeth Arolygu Meintiau,, Adeiladu Arolygu a Rheoli
Adeiladu.

Dysg...dawn...dyfodol

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:

19

Astudiaethau Cyfryngau
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

4 Cymhwyster Lefel 2

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Astudiaethau’r Cyfryngau?
Cwrs cyfoes, diddorol a chyffrous yw hwn sy’n rhoi cyfleodd diri i fyfyrwyr ddatblygu eu
safbwyntiau a’u dehongliadau.
Rydych yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o’r cyfryngau drwy ymgysylltu â chynnyrch a
chysyniadau’r cyfryngau a thrwy gymhwyso sgiliau cynhyrchu’n greadigol.
Mae’r cwrs Safon Uwch yn agored i unrhyw fyfyriwr. Er yn fanteisiol i gael T.G.A.U yn y
pwnc, nid yw’n angenrheidiol.
Rydych yn datblygu’n annibynnol o ran eich sgiliau ymchwilio a chymhwyso i’ch gwaith
cynhyrchu, ynghyd â datblygu barn a dehongliadau eich hun.
Dyma gwrs ar gyfer myfyrwyr sy’n gallu deall, defnyddio a chreu ffyrdd amrywiol o
gyfathrebu yn yr oes ddigidol.

•
•
•
•
•

Beth yw cynnwys y cwrs?
Dysgir sut i greu testunau cyfryngol proffesiynol a gwreiddiol gan ddefnyddio’r offer mwyaf
diweddar. Gall y rhain amrywio o sgriptio stori fer ar gyfer y sgrîn neu radio; cynllunio a
chynhyrchu ffilm, rhaglen deledu neu radio; creu gwefan; cynhyrchu posteri ffilm neu
destun print megis papur newydd, cylchgrawn, ymgyrch hysbysebu.
Bydd yr ystod eang o destunau a astudir yn ymestyn dealltwriaeth o faterion moesol,
cymdeithasol, economaidd a diwylliannol y byd sydd ohoni.
Datblygu dealltwriaeth feirniadol o’r cyfryngau nid yn unig trwy astudiaeth o gynnyrch a
chysyniadau cyfryngol, ond hefyd wrth ddefnyddio sgiliau creadigol yn y broses gynhyrchu.
Bydd cyfle archwilio prosesau cynhyrchu amrywiol a’r technolegau digidol mwyaf addas
trwy’r cyfrwng ffilm; teledu; gemau cyfrifiadurol; hysbysebu; cylchgronau; y rhyngrwyd.

•

•
•
•

Teitlau’r
Unedau
MS1

Dysg...dawn...dyfodol

UG
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Uwch

Cynnwys

Dull Asesu / Arholiad

Cynrychioliadau yn y Cyfryngau a
Derbyniad

Arholiad
25%

MS2

Cynhyrchu Testunau o’r
Cyfryngau

Gwaith Cwrs
25%

MS3

Archwiliad a Chynhyrchiad
Cyfryngol

Gwaith Cwrs
25%

MS4

Y Cyfryngau: Testun, Diwydiant a
Chynulleidfa

Arholiad
25%

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae’r gyrfâu sydd yn agored i fyfyriwr sydd yn astudio’r Cyfryngau yn cynnwys bod yn
gynhyrchydd, ymchwilydd, dylunydd ym myd hysbysebu, gemau cyfrifiadurol, newyddiadurwr
teledu neu’r wasg, technegydd camera, athro, darlithydd, ymchwilydd academaidd, sgriptiwr,
golygydd a chyflwynydd.

Bioleg
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

4 Cymhwyster Lefel 2 O
leiaf B TGAU yn y pwnc i
ddilyn yn UG

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Bioleg?
Mae’r cwrs Bioleg yn cyffrous ond yn heriol, gan roi cyfle i ddatblygu dealltwriaeth pellach o sut
mae organebau yn gweithio ac yn rhyngweithio gyda’u hamgylchedd a gyda’i gilydd. Mae’r cwrs
yn rhoi’r cyfle i ddatblygu sgiliau sydd yn ddefnyddiol o fewn y byd diwydiant, ymchwil a
datblygiad a meddygol. Mae’r sgiliau byddwch yn datblygu yn cynnwys ymchwilio’n annibynnol,
datrys problemau a rheoli amser yn effeithiol iawn. Bydd angen i ymgeiswyr deall syniadau
sylfaenol Biolegol, i sicrhau dealltwriaeth gadarn o ddamcaniaethau ag astudiwyd.

Beth yw cynnwys y cwrs?
•
•
•
•
•

UG

Uwch

Biocemeg a’r adeileddau sy’n hanfodol i organebau byw gweithredu
Amrywiaeth organebau, gyda’r pwyslais ar yr addasiadau cymharol
Cyflenwadau egni mewn organebau byw, yn ogystal â microbioleg a phoblogaethau
Amrywiad ac esblygiad, yn ogystal â geneteg a chymwysiadau
Cyfle i wneud gwaith ymarferol a defnydd microsgopau er mwyn ymestyn dealltwriaeth
o’r pwnc.

Teitlau’r
Unedau

Cynnwys

Dull Asesu /
Arholiad

BY1

Biocemeg sylfaenol a threfniadaeth

Arholiad ysgrifenedig

BY2/HB2

Bioamrywiaeth a ffisioleg systemau’r corff

Arholiad ysgrifenedig

BY3

Asesiad ymarferol

Asesiad mewnol

BY4/HB4

Metabolaeth, microbioleg a homeostasis

Arholiad ysgrifenedig

BY5

Yr amgylchedd, geneteg ac esblygiad

Arholiad ysgrifenedig

BY6

Asesiad ymarferol

Asesiad mewnol

Mae gyrfaoedd Biolegol yn amrywiol, yn diddorol ac yn rhoi boddhad mawr. Mae cyfleoedd
gyrfaol ar gyfer graddedigion Bioleg yn cynnwys: meddygaeth, milfeddygaeth, deintyddiaeth,
gwyddoniaeth fforensig, fferyllydd, gwyddoniaeth amgylcheddol, bioleg forol, sŵoleg, therapi
genynnol, ffisiotherapi, nyrsio, athro neu waith iechyd a diogelwch.

Dysg...dawn...dyfodol

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
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Arlwyo a Lletygarwch
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Dwy Flynedd

4 Cymhwyster Lefel 2

BTEC Lefel 3

Bwrdd Arholi
EDEXCEL
(www.edexcel.co.uk)

Pam astudio Arlwyo a Lletygarwch?
Mae’r cwrs yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr:
•

•
•
•
•
•

ymroi i ddysgu sy’n berthnasol iddynt a fydd yn darparu cyfleoedd i ddatblygu
amrediad o sgiliau a thechnegau, sgiliau a phriodleddau personol sy’n allweddol i
berfformiad llwyddiannus mewn bywyd gwaith
cywain gwybodaeth a dealltwriaeth sydd angen i symud ymlaen yn ei diwydiant
dewisol
llwyddo i ennill cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig galwedigaethol Lefel 3
symud ymlaen i swydd mewn sector galwedigaethol penodol
symud ymlaen i gymwysterau galwedigaethol a/neu cymwysterau cyffredinol
perthnasol
ddatblygu sgiliau ymarferol

Beth yw cynnwys y cwrs?
Teitlau’r
Unedau
Uned 1

Dysg...dawn...dyfodol

Dwy
ﬂynedd
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Cynnwys
Datblygu Perthnasau Gwaith mewn
Lletygarwch

Uned 2

Iechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd
Gwaith Lletygarwch

Uned 3

Paratoi, Coginio a Gorffen Sawsiau
Poeth

Uned 4

Paratoi, Coginio a Gorffen Dressing a
Sawsiau Oer

Uned 5

Dull Asesu / Arholiad

Paratoi, Coginio a Gorffen
Prydau Pysgod

Uned 6

Paratoi, Coginio a Gorffen Prydau Cig

Uned 7

Paratoi, Coginio a Gorffen Prydau
Ffowlen

Uned 8

Paratoi, Coginio a Gorffen Prydau
Llysiau

Mae’r asesiad yn faen
prawf gyfeiriol, yn
seiliedig ar llwyddiant
maen prawf asesiad
penodol. Asesir yr holl
unedau drwy brofion
aml ddewis a osodwyd,
a marciwyd, yn allanol.

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae nifer o wahanol opsiynau i fyfyrwyr ar ddiwedd y cwrs e.e. symud ymlaen i addysg uwch
neu i fyd gwaith a/neu hyfforddiant.

Astudiaethau Crefyddol
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

4 Cymhwyster Lefel 2

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Astudiaethau Crefyddol?
•
•
•

•

Mae’r cwrs yn cynnig parhad i’r hyn mae’r myfyrwyr eisoes wedi astudio am grefydd gan
ganolbwyntio ar rôl a pherthnasedd crefydd yn ein cymdeithas heddiw.
Dyma gwrs cyfoes sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr i astudio amrywiaeth o themâu a materion
crefyddol a hynny o safbwyntiau moesol, cyfreithiol, cymdeithasol a diwylliannol.
Rhydd y cwrs gyfle i fyfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau rhesymu a hynny wrth bwyso a mesur
dysgeidiaethau crefyddol a safbwyntiau moesol yn ngoleuni materion a digwyddiadau
cyfoes.
Wrth astudio amrywiaeth o safbwyntiau gwahanol bydd cyfle i fyfyrwyr i ddatblygu eu gallu
i fynegi barn yn gyfrifol wrth ymdrin â materion sensitif a dysgeidiaethau crefyddol.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Teitlau’r
Unedau

RS 1

UG
RS 2

RS 4 H
Uwch

Cyflwyniad i Grefydd yn y Gymdeithas Gyfoes.
Themâu a astudir:
• Materion meddygol ac amgylcheddol. Dadleuon
crefyddol a moesol sydd yn ymwneud ag Ewthanasia a
Hawliau Anifeiliaid.
• Crefydd a Theledu. Astudio’r modd mae themâu
crefyddol yn cael eu portreadu ar y teledu.
• Crefydd a Chymuned. Trafod y modd mae dylanwad
crefydd ar gymdeithas wedi gwanhau ac ymddangosiad
Mudiadau Crefyddol Newydd.
• Crefydd a’r Unigolyn. Ymdrin â’r berthynas rhwng
seicoleg a chrefydd.
Cyflwyniad i Athroniaeth Crefydd.
Themâu a astudir:
• Bodolaeth Duw. Dadleuon cosmolegol a Theleolegol
dros fodolaeth Duw.
• Her Drygioni a Dioddefaint i’r gred ym modolaeth Duw.
• Cyflwyniad i Brofiad Crefyddol a’i ddilysrwydd.
Naill ai Astudio Crefydd mewn Cymdeithas Gyfoes neu
Astudio Athroniaeth Crefydd.
Crefydd a’r Profiad Dynol
Astudir beth yw natur bywyd, marwolaeth a bywyd ar ôl
marwolaeth.
(Fe fydd disgwyl i fyfyrwyr dynnu ynghyd yr hyn maent wedi
astudio dros y ddwy flynedd er mwyn ysgrifennu traethawd.
Fe fydd thema’r traethawd yn cael ei ryddhau mis Ionawr
blwyddyn 13)

Dull Asesu /
Arholiad

25%
Arholiad

25%
Arholiad

25%
Arholiad
25%
Arholiad

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae pobl sydd â chymhwyster Astudiaethau Crefyddol yn medru dod o hyd i swyddi mewn
amryw o feysydd yn arbennig mewn gyrfaoedd sydd yn delio â phobl ac sydd yn gofyn am
resymu a phwyso a mesur safbwyntiau Er enghraifft, gall dealltwriaeth o foeseg, credoau a
diwylliant fod yn ddefnyddio pan yn ystyried gyfra ym myd meddygol, gwaith cymdeithasol,
newyddiaduraeth, y Gyfraith, yr heddlu, byd addysg a llawer mwy.

Dysg...dawn...dyfodol

RS 3

Cynnwys

23

Busnes Cymhwysol (BTEC)
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

Dwy Flynedd

4 Cymhwyster Lefel 2

BTEC Lefel 3
Tystysgrif / Diploma

(www.edexcel.co.uk)

EDEXCEL

Pam astudio Busnes?
Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gynllunio i apelio at fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn
gweithio yn y byd busnes neu sydd am barhau ag astudiaethau yn y pwnc. Mae’r
pedair uned graidd yn y Diploma Atodol yn rhoi myfyrwyr cyflwyniad i a
dealltwriaeth o’r amgylchedd busnes, rheolaeth adnoddau, marchnata a chyfathrebu
– sydd oll yn bwysig i lwyddiant sefydliadau busnes. Mae tystiolaeth asesu yn gallu
amrywio a gallent gynnwys gwaith aseiniad a phrosiect, astudiaethau achos, asesiad
yn y gweithle, chwarae rôl a chyflwyniadau llafar. Anogir myfyrwyr i ymchwilio a
phwysleisir pwysigrwydd gweithio’n annibynnol yn ogystal â fel rhan o dîm. Mae
cyflogwyr yn gwerthfawrogi gweithwyr sydd yn gallu cyfathrebu’n effeithiol, ar lafar
a gan ddefnyddio dulliau cyfathrebu electronig. Mae’r cymhwyster lefel 3 mewn
Busnes yn darparu myfyrwyr gyda’r cyfle i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu yn ystod
y cwrs.

Beth yw cynnwys y cwrs?

Bl.12

Dysg...dawn...dyfodol

Bl.13

24

Teitlau’r
Unedau
Uned 1

Yr Amgylchedd Busnes

Uned 2

Adnoddau Busnes

Uned 3

Cyflwyniad i Farchnata

Uned 4

Cyfathrebu mewn Busnes

Uned 7

Cyfrifeg Reolaethol

Uned 36

Dechrau Busnes Bach

Cynnwys

Dull Asesu / Arholiad

Cyfres o dasgau asesu mewnol.
Nid oes arholiad allanol.

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae’r gyrfâu sydd yn agored i fyfyriwr sydd yn astudio Busnes yn cynnwys, athro, darlithydd,
cyfreithiwr, cyfrifydd, gweithio ym myd hysbysebu

Celf a Dylunio
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

4 Cymhwyster Lefel 2
Yn fanteisiol o leiaf gradd
C yn TGAU Celf

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Celf a Dylunio?
Cwrs cyfoes, anturus ac agored yw hwn sy’n hybu ymchwil ac arbrofi personol a rhoi
cyfleoedd i’r myfyrwyr mynegi eu hunain.
Bydd y myfyrwyr yn cael profiad o weithio gyda gwahanol brosesau ac o fewn amryw o
ddisgyblaethau sy’n briodol i’r maes astudio a ddewisir ganddynt.
Bydd myfyrwyr yn datblygu annibyniaeth cynyddol a hunan-gyfarwyddyd o ran hyd a lled
eu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau creadigol.
Mae hwn yn cwrs ar gyfer myfyrwyr sy'n cymryd bleser go iawn yn y byd gweledol ac sydd
eisiau deall, datblygu a chreu iaith weledol bersonol, ynghyd â ffurf o fynegiant.

•
•
•
•

Beth yw cynnwys y cwrs?
Lluniwyd y cwrs i gwmpasu pedwar prif faes lle ymdrinnir yn feirniadol, yn ymarferol ac yn
ddamcaniaethol â chelf, crefft a dylunio. Mae’r rhain yn pwysleisio dealltwriaeth ddadansoddol, arbrofi ymarferol, ymchwilio a mynegiant unigol.
Mae’r cwrs Celf a Dylunio yn cydblethu’r tair disgyblaeth Celf, Crefft a Dylunio. Bydd TAG
UG a safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn rhoi llawer o gyfleoedd i gymysgu cyfryngau a
syniadau, prosesau a materion.
Bydd y cwrs yn ehangu ar brofiadau, yn datblygu’r dychymyg, yn meithrin creadigrwydd ac
yn hybu datblygiad personol a chymdeithasol.
Bydd myfyrwyr yn ymdrin â gwaith ymarferol a beirniadol/cyd-destunol trwy amryw o
brosesau a chyfryngau 2D a/neu 3D

•

•

•
•

UG

Cynnwys

ART1

Portffolio Celf a Dylunio

ART2

Aseiniad dan Oruchwyliaeth

ART3

Ymchwiliad Personol

ART4

Aseiniad dan Oruchwyliaeth

Dull Asesu /
Arholiad
Gwaith Cwrs
30%
Arholiad 20%
Gwaith Cwrs
30%
Arholiad 20%

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae’r cwrs hwn yn darparu sylfaen addas ar gyfer astudio Celf a Dylunio neu faes pernasol trwy
gwrs addysg uwch sy’n gallu arwain i yrfaoedd mewn therapydd celf, cyfansawdd wynebol,
curadur, archifydd amgueddfa, athro, darlithydd, atgyweirid celf, dylunydd graffeg, dylunydd
ffasiwn, dylunydd llwyfan ar gyfer teledu, ffilm neu theatr, pensaer. Mae’r cwrs hwn hefyd yng
nghydlynol a gwerthfawr ar gyfer myfyrwyr na fyddant yn mynd ymlaen i astudio’r pwnc
ymhellach.

Dysg...dawn...dyfodol

Uwch

Teitlau’r
Unedau

25

Cemeg
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

5 Cymhwyster Lefel 2
O leiaf B TGAU yn y
pwnc i ddilyn yn UG

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Cemeg?
• Mae cemeg UG yn adeiladu ar wybodaeth a dealltwriaeth a ddatblygwyd ar lefel TGAU.
• Mae’r cwrs yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd am ehangu eu dealltwriaeth o’r cysyniadau
sylfaenol yng nghemeg.
• Mae’r unedau yn cynnwys gwaith ar brif feysydd y pwnc; cemeg organig, anorganig,
ffisegol a dadansoddol.
• Mae’n integreiddio theori a gwaith arbrofol a datblygu sgiliau ymchwiliol.
• Fe fydd cyfle i wneud gwaith ymarferol yn y labordai ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn
cael blas ar waith ymchwil.

Beth yw cynnwys y cwrs?
•

•

UG

Dysg...dawn...dyfodol

Uwch

26

Mae’r cwrs yn rhoi cyfle i ddefnyddio damcaniaethau, modelau a syniadau i
ddatblygu ac addasu esboniadau gwyddonol, cyflawni gweithgareddau arbrofol ac
ymchwiliol, dadansoddi a dehongli data i ddarparu tystiolaeth, gan adnabod
cydberthyniadau a pherthnasedd achosol.
Mae yna gyfanswm o chwech uned, tair uned UG a thair uned A2. Mae’r UG yn
ymwneud â newid cemegol, bondio, adeiledd a phriodweddau. Mae A2 yn
atgyfnerthu hyn gyda dadansoddi ac adeiladu moleciwlai, cemeg ffisegol ac
anorganig.
Teitlau’r
Unedau
CH1

Rheoli a mesur newid cemegol

CH2

Priodweddau, adeiledd a bondio

CH3

Uned ymarferol

CH4

Dadansoddi ac adeiladu moleciwlau

CH5

Cemeg ffisegol ac anorganig

CH6

Uned ymarferol

Cynnwys

Dull Asesu / Arholiad
Arholiad
20%
Arholiad
20%
Arholiad Ymarferol
10%
Arholiad
20%
Arholiad
20%
Arholiad Ymarferol
10%

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae cyfleoedd gyrfaol yn eang iawn i ddisgyblion sydd yn dilyn y cwrs gan gynnwys ym myd;
Cemeg, Fferylledd, Meddygaeth, Milfeddygaeth, Peirianwaith, Gwyddoniaeth Fforensig,
Biotechnoleg, Addysg. Yn ogystal, mae’r sgiliau dehongli a dadansoddi sydd yn cael eu datblygu
wrth astudio’r pwnc yn ddeniadol iawn i feysydd tu allan i Wyddoniaeth.

Cerddoriaeth
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

4 Cymhwyster Lefel 2

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Cerddoriaeth?
I ddatblygu gwerthfawrogiad, dealltwriaeth a sgiliau o fewn cerddoriaeth.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Teitlau’r
Unedau

Cynnwys

MU1

Perfformiad unigol a/neu ensemble. Dylai’r perfformiad
fod rhwng 8 a 10 munud o hyd. Dylai un darn
adlewyrchu’r maes astudio a ddewisir.

Perfformio 15%:
Asesir gan arholwr
allanol sy’n ymweld
â’r ganolfan

MU2

2 ddarn cyferbyniol. Dylai’r cyfansoddiadau fod rhwng
4 a 8 munud o hyd. Bydd un cyfansoddiad yn dangos
technegau a chonfensiynau cerddorol sy’n gysylltiedig
â Thraddodiad Cerddorol y Gorllewin a’r llall yn
gyfansoddiad rhydd.

Cyfansoddi 15%:
Gwaith Cwrs a
safonir yn allanol

MU3

Un arholiad gwrando mewn dwy ran.
Rhan 1: Arholiad gwerthuso 1 awr o hyd wedi’i seilio
ar ddetholiadau o gerddoriaeth (gweithiau gosod) a
gymerir o ddau Faes Astudiaeth.
Rhan 2: Dirnadaeth Glywedol 1 awr o hyd (cofnodi
alaw, cyweiriau, cordiau, diweddebau) wedi’i seilio ar
ddarnau o gerddoriaeth heb eu paratoi.

Gwerthuso 20%:
Rhan 1: 12%,
Rhan 2: 8%

MU4

Perfformiad unigol a/neu ensemble. Dylai’r perfformiad
fod rhwng 10 a 12 munud o hyd. Dylai un darn
adlewyrchu’r maes astudio newydd (Cerddoriaeth yn
yr 20fed a’r 21ain ganrif). Bydd yr astudiaeth arbenigol
opsiynol yn cynnwys un darn sy’n adlewyrchu’r maes
astudiaeth pellach.

Perfformio 15-20%:
Asesir gan arholwr
allanol sy’n ymweld
â’r ganolfan.
Rhan opsiynol 5%.

MU5

2 ddarn cyferbyniol. Dylai’r cyfansoddiadau fod rhwng
6 a 10 munud o hyd. Bydd un cyfansoddiad yn dangos
technegau a chonfensiynau cerddorol sy’n gysylltiedig
â Thraddodiad Cerddorol y Gorllewin a’r llall yn
adlewyrchu maes astudio newydd. Bydd yr astudiaeth
arbenigol opsiynol yn un cyfansoddiad rhydd, arloesol

Cyfansoddi 15-20%:
Gwaith Cwrs a
safonir yn allanol.
Rhan opsiynol 5%

MU6

Rhan 1: Arholiad gwrando 1 awr o hyd wedi’i seilio ar
ddarnau anghyfarwydd o’r 20fed a’r 21ain ganrif.
Rhan 2: arholiad gwrando /ysgrifenedig 1 awr o hyd lle
mae gofyn i’r ymgeiswyr ddadansoddi gwaith gosod a
rhoi perspectif cerddorol ehangach i’r gwaith.
Bydd yr arholiad ysgrifenedig opsiynol yn gofyn i
ymgeiswyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o
arddull gerddorol gyffredinol a chynnyrch un o
gyfansoddwyr y gweithiau gosod.

Gwerthuso 15-20%:
Un arholiad
ysgrifenedig mewn
dwy ran.
Rhan 1: 6%,
Rhan 2: 9%,
Rhan opsiynol 5%

UG

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae’r cwrs Safon Uwch yn galluogi myfyrwyr i ehangu’u sgiliau, eu dealltwriaeth, a’u
gwybodaeth o gerddoriaeth fel sail i astudiaeth bellach, boed hynny’n llwybr academaidd neu ar
gyfer datblygiad personol a chymdeithasol.

Dysg...dawn...dyfodol

Uwch

Dull Asesu
/ Arholiad

27

Chwaraeon (BTEC)
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

2 flynedd

4 Cymhwyster Lefel 2 a
diddordeb yn y maes
chwaraeon.

Lefel 3 Diploma
Cyfrannol

EDEXCEL
(www.edexcel.co.uk)

Pam astudio BTEC Chwaraeon?
•

Cwrs cyffroes i unrhywun sydd â diddordeb mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon i
ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau mewn ystod o weithgareddau corfforol.

•

Ceir cyfle i wella perfformiad mewn dewis o weithgareddau, drwy waith ymarferol yn
ogystal ag astudiaeth o’r holl agweddau sy’n arwain at wella perfformiad.

•

Ceir gyfle i gyfarwyddo gyda’r amryw o weithdrefnau a sgiliau hyfforddi ac arwain yn
ogystal â materion iechyd a diogelwch.

•

Mae sgiliau allweddol yn rhan annatod o astudio BTEC Chwaraeon gyda nifer o
gyfleoedd i’w defnyddio a’u hasesu e.e. cyfathrebu, datrys problemau, gweithio gydag
eraill, gwella dysgu a pherfformiad.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Teitlau’r
Unedau
Uned 1
BL12

Uned 2

Egwyddorion Anatomeg a Ffisioleg mewn
Chwaraeon
Ffisioleg Mewn Ffitrwydd

Uned 3

Asesiad Risg mewn Chwaraeon

Uned 4

Uned 6

Profion Ffitrwydd mewn Chwaraeon ac
Ymarfer
Ymarferol Tîm Chwaraeon / Ymarferol Tîm
Unigol
Arweiniaeth mewn Chwaraeon

Uned 7

Seicoleg Mewn Perfformiad Chwaraeon

Uned 5

Dysg...dawn...dyfodol

BL13

28

Cynnwys

Dull Asesu / Arholiad

Asesir pob uned ar sail
Portffolio

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae’r BTEC Cenedlaethol mewn Chwaraeon yn cynnig cyfleodd i ddysgwyr gael mynediad i
gyflogaeth yn y sector chwaraeon neu hamdden actif, neu i ddilyn cwrs addysg uwch
galwedigaethol fel y BTEC Cenedlaethol Uwch mewn Chwaraeon. Mae dilyn y cwrs hwn yn
cynnig amrywiaeth o gyfleoedd swyddi e.e. hyfforddi, dysgu, rheolaeth hamdden a chwaraeon,
ac amryw o ardaloedd gwahanol o fywyd chwaraeon a hamdden.

Cymdeithaseg
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

4 Cymhwyster Lefel 2

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Cymdeithaseg?
Wrth astudio Cymdeithaseg byddwch yn dod i ddeall y gymdeithas a’r hyn sy’n digwydd
o fewn ein cymdeithas. Mae pwyslais ar astudio sefydliadau ‘mawr’ y gymdeithas, megis
system addysg neu’r system ddosbarth, ond hefyd mae cyfle i astudio grwpiau llai, mwy
penodol e.e. troseddwyr, aelodau o is-ddiwylliannau pobl ifanc. Mae’n gwrs sy’n
datblygu nifer o sgiliau pwysig. Rhaid defnyddio ymchwil, astudiaethau a theorïau, er
mwyn dadansoddi ac egluro’r hyn sy’n digwydd o fewn cymdeithas.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Teitlau’r
Unedau

SY1

UG

SY2

Uwch
SY4

Caffael Diwylliant:
Mae’r uned yn gyflwyniad i’r pwnc ac i’r broses o
gymdeithasoli a diwylliant. O fewn y themau hyn
canolbwyntir ar y ffordd y mae ymddygiad yr
unigolyn a’r grŵp yn cael ei ddysgu a’i atgyfnerthu.
Rhaid astudio un o’r canlynol yn fanwl:
•
Teuluoedd a Diwylliant,
•
Diwylliant Ieuenctid,
•
Y Gymuned a Diwylliant.
Deall Diwydiant:
Wrth astudio’r uned bydd myfyrwyr yn datblygu
dealltwriaeth ddyfnach o’r ffordd y mae rhai
strwythurau’n effeithio ar unigolion.
Astudir un neu ddau o’r canlynol:
•
Addysg; Y Cyfryngau;
•
Crefydd:
•
Dulliau Ymchwil Cymdeithasegol
Deall Grym a Rheolaeth:
Astudir un o’r canlynol:
•
Trosedd a Gwyredd;
Gwleidyddiaeth;
•
•
Iechyd
Deall Rhaniadau Cymdeithasol:
Bydd myfyrwyr yn defnyddio gwybodaeth a
dealltwriaeth o’r unedau blaenorol er mwyn
cwblhau’r uned yn llwyddiannus.
Astudir un o’r canlynol:
•
Cymdeithaseg Fyd-Eang;
•
Anghyfartaleddau Cymdeithasol.
•
Dulliau Ymchwil Cymdeithasegol

Dull Asesu /
Arholiad

Arholiad
Allanol
20%

Arholiad
Allanol
30%

Arholiad
Allanol
20%

Arholiad
Allanol
30%

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae’r mwyafrif o brifysgolion yn cynnig cyrsiau gradd mewn cymdeithaseg a/neu
pynciau tebyg e.e. troseddeg, polisi cymdeithasol. Gall astudiaeth o’r pwnc fod yn sail
gadarn i astudiaethau a hyfforddiant pellach mewn amrywiaeth eang o feysydd e.e. y
gyfraith, nyrsio, gwleidyddiaeth, gwaith cymdeithasol, dysgu, gweithio mewn diwydiant.

Dysg...dawn...dyfodol

SY3

Cynnwys
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Cymraeg
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG - blwyddyn
Uwch - 2 flynedd
(UG+1)

4 Cymhwyster Lefel 2
O leiaf gradd C TGAU
mewn Cymraeg Iaith a
Llenyddiaeth

UG - Graddau A-E
Uwch - Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Cymraeg?
•

•
•
•

Cwrs difyr a chynhwysfawr yw hwn sy’n rhoi cyfleodd amrywiol i fyfyrwyr ddatblygu
eu gallu i fynegi eu hunain yn y Gymraeg yn ysgrifenedig ac ar lafar mewn ystod
eang o sefyllfaoedd a chyd-destunau.
Anelir at ddatblygu sgiliau'r ymgeiswyr i ddefnyddio iaith â dychymyg gan
ysgrifennu'n greadigol ac yn ffeithiol i amrywiaeth o bwrpasau.
Hyrwyddir y gallu i ymateb i lenyddiaeth ac i ddeunyddiau diwylliannol cyfoes
amlgyfrwng gan ennyn gwerthfawrogiad o etifeddiaeth ddiwylliannol Cymru.
Mae’r cwrs yn annog disgyblion i ddangos diddordeb, pleser a brwdfrydedd wrth
astudio'r Gymraeg ac i gymryd eu lle priodol mewn cymdeithas ddwyieithog ar
ddechrau'r unfed ganrif ar hugain.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Mae'r Gymraeg yn ei hanfod yn bwnc sydd yn mynnu bod ymgeiswyr yn ystyried
materion ysbrydol, moesol, moesegol, cymdeithasol a diwylliannol wrth ddarllen,
astudio a thrafod ystod eang o lenyddiaeth Gymraeg sy'n rhychwantu'r canrifoedd.
• Ceir cyfle i astudio amrywiaeth o ffurfiau er enghraifft, Drama a Ffilm (CY1),
Rhyddiaith yr Oesoedd Canol a'n Barddoniaeth gynharaf (CY5), Barddoniaeth yr
Ugeinfed Ganrif a'r Unfed Ganrif ar Hugain (CY3 a CY6) a rhai o Nofelau pwysicaf
yr Ugeinfed Ganrif a'r Unfed Ganrif ar Hugain (CY4).
• Yn Uned CY2, rhoddir cyfle i ymgeiswyr ymchwilio i bynciau llosg ein hoes ac i
fynegi barn arnynt.
• Wrth astudio hengerdd Aneirin (CY5), mydryddiaeth Saunders Lewis (CY1) ac
awen gyfoes Iwan Llwyd (CY3), cywyddau Dafydd ap Gwilym (CY5) a chrefft y
Cyfarwydd (CY5) a'r Cyfarwyddwr Ffilm (CY1) cyflwynir rhaglen waith a fydd yn
atgyfnerthu ac yn ehangu ymwybyddiaeth yr ymgeiswyr o le'r Gymraeg yn
nhraddodiad llenyddol Ewrop.

Dysg...dawn...dyfodol

•

30

UG

Teitlau’r
Unedau
CY1

Y Ffilm a'r Ddrama a Llafaredd

Arholiad llafar 20%

CY2

Asesiad Mewnol Ysgrifenedig

Gwaith cwrs 15%

CY3

Defnyddio'r Iaith a Barddoniaeth

CY4

Y Nofel a Llafaredd

CY5

Y Chwedlau, Yr Hengerdd a'r
Cywyddau
Gwerthfawrogi Llenyddiaeth a
Defnyddio'r Iaith

Uwch
CY6

Cynnwys

Dull Asesu / Arholiad

Arholiad ysgrifenedig 15%
Arholiad llafar 15%
Arholiad ysgrifenedig 15%
Arholiad ysgrifenedig 20%

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
O astudio’r Gymraeg fel pwnc mae posibiliadau gyrfaol niferus. Os y dymunwch ddilyn
gyrfa mewn newyddiaduraeth neu yn y Cyfryngau; yn y llywodraeth leol neu’r Cynulliad;
ym myd cysylltiadau cyhoeddus neu addysgu, dyma’r pwnc i chi. Cyniga’r cwrs lu o
gyfleoedd i unrhyw un sydd am swydd ble mae angen sgiliau cyfathrebu huawdl a
graenus.

Daearyddiaeth
Hyd y cwrs
UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

Gofynion Mynediad
4 Cymhwyster Lefel 2

Cymhwyster
UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

Bwrdd Arholi
CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Daearyddiaeth?
•
•
•
•
•
•

Cewch eich ysbrydoli gan y byd o’ch cwmpas, a chael pleser a boddhad o’r astudiaethau
daearyddol a deall eu perthnasedd.
Rydych yn cael y cyfle i ddatblygu a chymhwyso eich dealltwriaeth o gysyniadau a
phrosesau daearyddol er mwyn deall a dehongli ein byd newidiol;
Rydych yn datblygu eich ymwybyddiaeth o gymhlethdod rhyngweithiadau o fewn a rhwng
cymdeithasau, economïau, diwylliannau ac amgylcheddau o raddfa leol i raddfa fyd-eang;
Byddwch yn datblygu fel dinasyddion byd-eang sy’n cydnabod sialensiau cynaliadwyedd
a’r goblygiadau i fywydau eich hunain ac eraill;
Cewch gyfle i wella fel dysgwyr beirniadol a myfyriol sy’n ymwybodol o agweddau a
gwerthoedd, yn cynnwys rhai eich hunain;
Byddwch yn dod yn fedrus mewn defnyddio a chymhwyso sgiliau a thechnolegau newydd
drwy eich astudiaethau daearyddol o fewn yr ystafell ddosbarth a’r tu allan.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Mae’r cwrs yn cydnabod y rhan hanfodol sydd i ddaearyddiaeth ym maes llafur yr 21ain ganrif.
Mae’n hybu myfyrwyr i ddeall eu bywydau hwy eu hunain mewn sefyllfa fyd-eang ac i ddeall y
materion hanfodol, cymhleth a rhyngberthynol y bydd yn rhaid iddynt eu hwynebu yn eu
bywydau, materion megis newid hinsawdd, tlodi ac amddifadedd, symudiadau byd-eang mewn
pŵer economaidd a’r sialens i ddefnyddio adnodd cynaliadwy. Mae’r fanyleb yn canolbwyntio ar
y ddaear fel lle dynamig lle mae prosesau a newidiadau ffisegol, amgylcheddol a dynol yn
rhyngweithio i gynhyrchu byd sy’n newid yn gyson ac y bydd y myfyrwyr yn mynd iddo yn fuan fel
oedolion. Astudir cysyniadau a phrosesau pwysig yng nghyswllt lleoedd go iawn sy’n bodoli
mewn cyswllt lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.
Mae’n pwysleisio agwedd ymholi myfyriwr-ganolog at ddysgu sy’n hybu agwedd weithredol at
syniadau a gwybodaeth. Er mwyn gallu deall y byd newidiol, bydd y myfyrwyr yn datblygu eu
hagweddau a’u gwerthoedd eu hunain yn seiliedig ar eu hastudiaeth o rai materion cymhleth sy’n
wynebu cymdeithas. Wrth iddynt ddatblygu agweddau a gwerthoedd byddant yn caffael ystorfa o
sgiliau: llythrennedd, rhifedd, graffigedd, cartograffeg a SGD (GIS).
Cynnwys

Dull Asesu /
Arholiad

G1

Amgylcheddau Ffisegol Newidiol

Arholiad 25%

G2

Amgylcheddau Dynol Newidiol

Arholiad 25%

G3

Themâu Cyfoes ac Ymchwil mewn Daearyddiaeth

Arholiad/Gwaith
Cwrs 30%

G4

Cynaliadwyedd

Arholiad 20%

UG

Uwch

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae’r gyrfâu sydd yn agored i fyfyriwr sydd yn astudio Daearyddiaeth yn cynnwys bod yn
feteorolegwr, gwyddonydd hinsawdd, cynlluniwr trefol, cyfreithiwr, dysgu, darlithydd, swyddog
amgylcheddol, ymgynghorydd amgylcheddol, arolygwr, cyfrifydd, gweithio gyda chyfrifiaduron a
llawer mwy.

Dysg...dawn...dyfodol

Teitlau’r
Unedau
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Drama ac Astudiaethau Theatr
Hyd y cwrs
UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

Gofynion Mynediad
4 Cymhwyster Lefel 2

Cymhwyster
UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

Bwrdd Arholi
CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Drama ac Astudiaethau’r Theatr?
Rydych yn datblygu diddordeb a mwynhad mewn drama a theatr fel perfformwyr ac
aelodau gwybodus o gynulleidfa.
Rydych yn datblygu eich dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o arwyddocâd dylanwadau
cymdeithasol, diwylliannol a hanesyddol ar ddatblygiad drama a’r theatr.
Byddwch yn derbyn nifer o gyfleoedd i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau dramatig a
theatraidd â’r gallu i weithio’n greadigol a chydweithio i gyrraedd bwriadau dramatig ar y
cyd.
Byddwch yn datblygu a defnyddio theorïau ac ymarfer trwy ddealltwriaeth o gysyniadau
beirniadol a defnydd o derminoleg y pwnc.
Mae’r cwrs Safon Uwch yn agored i unrhyw fyfyriwr. Er yn fanteisiol i gael TGAU yn y
pwnc, nid yw’n angenrheidiol.

•
•
•

•
•

Beth yw cynnwys y cwrs?
Byddwch yn astudio damcaniaethau Arloeswyr Drama, yn eu defnyddio mewn gwersi ac
mewn perfformiadau byw.
Byddwch yn astudio dramâu cyfoes a hanesyddol gan ddadansoddi’r dramâu hynny yn
barod ar gyfer arholiadau ysgrifenedig.
Darperir cyfleoedd i wylio amrywiaeth o berfformiadau byw gan ddatblygu sgiliau
ysgrifennu adolygiadau.
Datblygir sgiliau ysgrifennu sgript a chreu gwaith dyfeisiedig.
Cynnigir amrywiaeth o gyfleoedd allgyrsiol i ymweld â’r theatr, mynychu gweithdai er
mwyn datblygu sgiliau perfformio a’u defnyddioyn eich gwaith.
Gellid ddatblygu sgiliau technegol (goleuadau, sain) a chynllunio (gwisgoedd, set) yn lle
perfformio.

•
•
•
•
•

Dysg...dawn...dyfodol

•

32

UG

Uwch

Teitlau’r
Unedau

Cynnwys

Dull Asesu / Arholiad

DA1

Gweithdy Perfformio

Arholiad Ymarferol 20%

DA2

Testun mewn Perfformiad

Arholiad Ysgrifenedig 30%

DA3

Perfformiad ar thema osod

Arholiad Ymarferol 30%

DA4

Testun mewn cyd-destun

Arholiad Ysgrifenedig 20%

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae’r gyrfâu sydd yn agored i fyfyriwr sydd yn astudio Drama ac Astudiaethau’r Theatr yn
cynnwys bod yn actor proffesiynol (theatr, teledu, ffilm, radio a chyfryngau ‘r rhyngrwyd),
trosleisio (teledu, ffilm neu radio), cyflwynydd, cyfarwyddwr, sgriptiwr, athro, darlithydd, hyfforddi
pobl proffesiynol a Chorfforaethol i siarad yn gyhoeddus, therapydd Drama, technegydd theatr,
rheolwr llwyfan/ theatr, cynllunydd goleuadau, cynllunydd gwisgoedd a chynllunydd sain.

Dylunio a Thechnoleg
Hyd y cwrs
UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

Gofynion Mynediad
4 Cymhwyster Lefel 2

Cymhwyster
UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

Bwrdd Arholi
CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Dylunio Cynnyrch a / neu Decstilau?
• Mae’r byd yr ydym yn byw ynddo yn llawn cynhyrchion sydd wedi cael eu dylunio i fodloni anghenion
gwahanol bobl yn ein cymdeithas. Mae gofynion modern y cwsmer yn gyson yn cynyddu ar gyfer
cynhyrchion. O ganlyniad mae dylunwyr a pheirianwyr gyda rôl allweddol mewn datblygu datrysiadau
newydd ac addas ar gyfer y gofynion technolegol yma. Dim ond y dylunwyr mwyaf arloesol a fydd yn
gallu cynhyrchu cynhyrchion sy’n addas, diogel a llwyddiannus a fydd yn cefnogi bywyd diogel,
cynaliadwy i ni oll yn y 21ain ganrif.
• Mae cwrs mewn Dylunio a Thechnoleg yn cynnig cyfle unigryw yn y cwricwlwm i ymgeiswyr
ddarganfod a datrys problemau go iawn trwy ddylunio a gwneud cynhyrchion neu systemau mewn
amrywiaeth eang o gyd-destunau yn ymwneud â’u diddordebau personol. Mae Dylunio a Thechnoleg
yn datblygu sgiliau rhyngddisgyblaethol yr ymgeiswyr, eu gallu i feddwl mewn ffordd ddyfeisgar ac
arloesol, eu creadigrwydd a’u hannibyniaeth.
• Mae’n fuddiol fod ymgeiswyr eisoes wedi meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o Ddylunio a
Thechnoleg trwy ddilyn manyleb TGAU neu TGAU (Cwrs Byr) mewn Dylunio a Thechnoleg gan
gyrraedd gradd C neu uwch. Yn dilyn o hyn gall y fanyleb hon gael ei dilyn gan unrhyw ymgeisydd,
beth bynnag y bo ei ryw/rhyw neu gefndir ethnig, crefyddol neu ddiwylliannol.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Teitlau’r
Unedau

Cynnwys

DT1

Bydd dwy adran yn y papur hwn a fydd yn asesu gwybodaeth
a dealltwriaeth yr ymgeiswyr, gan dynnu ar y cynnwys pwnc o
un maes penodol a restrir isod:
• Dylunio ac arloesi
• Dadansoddi cynnyrch
• Defnyddiau a chydrannau
• Arfer diwydiannol a masnachol.
Mae cwestiynau Adran A yn gofyn am atebion byr. Mae
cwestiynau Adran B yn gofyn am atebion penagored ar ffurf
traethodau.

Papur
Arholiad
Allanol
Dylunio
Cynnyrch
20%

DT2

Bydd yr ymgeiswyr yn cyflwyno un dasg dylunio a gwneud a
fydd yn bodloni’r meini prawf asesu ar gyfer UG.

Tasg
Dylunio a
Gwneud
30%

UG

Uwch

DT4

Papur
Arholiad
Allanol 20%

Prif Brosiect
30%

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Gyrfâu posib yw Pensaernïaeth, adeiladwaith, rheolaeth dechnegol, peirianneg sifil, dylunio a
rheoli gwefannau, dylunio meddalwedd, dylunio arddangosfeydd, dylunio ffasiwn, dylunio
graffigol, dylunio mewnol, dylunio cynnyrch, ymchwil i'r farchnad, marchnata, gweithio gyda’r
amgylchedd, gwyddoniaeth defnyddiau.

Dysg...dawn...dyfodol

DT3

Bydd tair adran yn y papur hwn a bydd yn asesu gwybodaeth
a dealltwriaeth yr ymgeiswyr, gan dynnu ar gynnwys pwnc
cyfan un maes penodol. Mae cwestiynau Adran A ac Adran B
yn gofyn am atebion byr ac mae cwestiynau Adran C yn gofyn
am atebion penagored ar ffurf traethodau a byddant yn rhoi
sylw penodol i gynnwys y fanyleb a restrir isod:
•Defnyddiau a chydrannau
• Dadansoddi cynnyrch
•Rhyngweithiad cyhoeddus
• Dylunio ac arloesi
•Arfer diwydiannol a masnachol
• Cyfrifoldeb dynol
•Systemau cynhyrchu a rheolaeth • Prosesau
Bydd yr ymgeiswyr yn ymgymryd ag un project sylweddol.
Bob blwyddyn bydd CBAC yn gosod wyth thema ar gyfer y
project, er y gall yr ymgeiswyr hefyd gyflwyno eu cynigion eu
hunain i’w cymeradwyo. Mae’r project yn gofyn i’r ymgeisydd
ddangos y gallu i gyfuno sgiliau dylunio a gwneud a
gwybodaeth a dealltwriaeth.

Dull Asesu /
Arholiad

33

Ffiseg
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG- 1 flwyddyn

5 cymhwyster lefel 2.
Gradd B neu’n uwch yn
Ffiseg yn ddymunol.

UG- Graddau A-E

CBAC

Uwch- Graddau A*-E

(www.cbac.co.uk)

Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

Pam astudio Ffiseg?
•

Mae Ffiseg yng nghalon pob peth ac yn bwnc diddorol iawn i astudio yn yr ysgol, yn y brif
ysgol ac yn bellach.

•

Mae Ffiseg yn helpu darganfod atebion i gwestiynau anodd fel sut ddechreuodd y
bydysawd a sut y bydd yn dod i ben? Beth yw twll du? Ydy e’n bosib teithio yn ôl mewn
amser?

•

Ffiseg sy’n darparu’r sylfaen i ddatblygiad technolegau newydd a dyfodol ein byd.
O ddarnau lleiaf ein cyrff i’r galaethau mwyaf,

•

Bydd astudio Ffiseg hefyd o gymorth wrth i ni ddatblygu'r sgiliau trosglwyddadwy hanfodol
sydd eu hangen ym myd gwaith.

Pobl chwilfrydig sy’n hoffi gwybod sut a pham mae pethau yn digwydd sy’n gwneud Ffisegwyr
da. Mae angen sgiliau rhesymegol a rhifedd da a’r gallu i ddatrys problemau. Gwnawn ddefnydd
helaeth o dechnoleg gwybodaeth i gynnal arbrofion, gan ddefnyddio sgiliau llythrennedd a
chyfathrebu da i gyflwyno gwaith yn gyhoeddus neu ar ffurf adroddiad. I astudio Ffiseg ym
mlwyddyn 12 fydd rhaid ennill gradd B neu’n uwch yng Ngwyddoniaeth TGAU. Gallwn ystyried
disgybl â gradd C dim ond iddo berchen ar y sgiliau angenrheidiol i astudio Ffiseg. Byddai gradd
C TGAU Maths yn ddymunol

Beth yw cynnwys y cwrs?
Mae’r cwrs Ffiseg yn cynnwys llawer o waith ymarferol a fydd yn cael ei ddefnyddio fel sail i
drafodaeth bellach ac i ddatrys problemau.
Teitlau’r
Unedau
PH1

Mudiant, Egni a Gwefr

Arholiad Allanol

PH2

Tonnau a Gronynnau

20%
Arholiad Allanol

PH3

Ffiseg ymarferol

PH4

Osgiliadau a Meysydd

10%
Arholiad Allanol

PH5

Electomagnetdd, Niwclysau a Opsiynau

18%
Arholiad Allanol

Cynnwys

Dysg...dawn...dyfodol

UG

34

Uwch
PH6

Opsiynau:

Ffiseg Ymarferol

Dull Asesu / Arholiad

20%
Arholiad Ymarferol

22%
Arholiad Ymarferol 10%

Cerryntau Eilaidd, Chwildroadau yn Ffiseg, Deunyddiau Mesuriadau Biolegol a
Delweddu Meddygol, Achosion Egni.

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae Ffiseg yn fan cychwyn i nifer o swyddi ac astudiaethau megis Cyfrifiadureg, Electroneg,
Meddygaeth, meysydd Peirianneg, Seryddiaeth a Chyfrifeg.

Ffrangeg
Hyd y cwrs
UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

4 Cymhwyster Lefel 2-

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Awgrymir y byddai angen o
leiaf gradd B TGAU yn y
pwnc i’w ddilyn yn UG

Pam astudio Ffrangeg?
Efallai nad ydych yn meddwl bod astudio iaith yn angenrheidiol yn y byd modern; mae pawb yn
siarad Saesneg, nad ydynt? Na! Mae ieithoedd ym mhobman o’n cwmpas; mae eu hangen ym
mhob math o sefyllfa, tra ym myd gwaith, ar wyliau neu mewn bywyd bob dydd. Rydym i gyd yn
byw mewn cymdeithas aml-ieithoedd fyd-eang.
Mae astudio iaith / ieithoedd at Safon Uwch yn ddewis doeth os ydych am ddilyn cwrs diddorol
sydd yn cynnig amrywiaeth o bosibiliadau gyrfa a hŵyl ar y ffordd. Mae dilyn ieithoedd Safon
Uwch yn rhoi cyfle i astudio agweddau gwahanol o fywyd (cymdeithas, hanes, y cyfryngau ac ati)
yn y wlad, gan ddatblygu ystod eang o wybodaeth a sgiliau.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Astudir y themâu Hamdden a Dulliau byw, Yr Unigolyn a’r Gymdeithas (UG); Materion
Amgylcheddol, Materion Cymdeithasol a Gwleidyddol (U2)
Teitlau’r
Unedau
FN1

Cynnwys
Trafodaeth o dopigau dan reolaeth yr arholwr
Sgwrs gyffredinol

FN3

Trafodaeth strwythuredig
Exposé llafar

FN4

Gwrando ac Ymateb
Darllen ac Ymateb
Cyfieithu o Gymraeg i’r iaith darged
Traethawd Astudiaethau Cyfeiriedig – astudiaeth
ffilm neu lyfr

Uwch

Arholiad
Gwrando,
Darllen ac
Ysgrifennu yn
Ffrangeg
30%
Arholiad
Llafar
20%
Arholiad
Gwrando,
Darllen ac
Ysgrifennu yn
Ffrangeg
30%

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae Safon Uwch mewn iaith fodern yn ddefnyddiol iawn ar gyfer sawl swydd a maes, gan
gynnwys: Y Gyfraith, Meddygaeth, Newyddiaduriaeth yn ogystal â swyddi ieithyddol traddodiadol
megis dysgu, cyfieithu. Mae hefyd yn gweddu’n dda gyda sawl dewis pynciol, gan gynnwys y
Celfyddydau (Celf, Drama), y Dyniaethau (Hanes / Daearyddiaeth), Saesneg, Cymraeg a
Gwyddoniaeth.
Am fwy o wybodaeth: www.whystudylanguages.ac.uk

Dysg...dawn...dyfodol

FN2

Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu
Gwrando ac Ymateb
Darllen ac Ymateb
Tasgau gramadeg
Cyfieithu o’r iaith darged i Gymraeg
Traethawd

UG

Dull Asesu /
Arholiad
Arholiad
Llafar
20%
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Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

4 Cymhwyster Lefel 2

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Llywodraeth a Gwleidyddiaeth?
Ychydig iawn o bynciau sydd yn ymwneud â’n bywydau pob dydd gymaint â Llywodraeth a
Gwleidyddiaeth. Mae gwleidyddiaeth yn dominyddu’r newyddion, ac mae cyfreithiau newydd yn
penderfynu sut yr ydym yn cael ein haddysgu, ein cartrefi, ein gofalu mewn ysbytai a’n diogelu
rhag trais. Mae astudio gwleidyddiaeth yn datblygu amrywiaeth o sgiliau sydd yn addas ar gyfer
pob math o astudio pellach. Byddwch yn datblygu ymwybyddiaeth o sefydliadau a chyfundrefnau
gwleidyddol Prydain ac America, ynghyd â sgiliau dadansoddi, ymchwilio ac ysgrifennu
estynedig, sgiliau holl bwysig i brif ysgolion. Mae’r cwrs Safon Uwch yn agored i unrhyw fyfyriwr,
er disgwylir eich bod wedi ennill cymhwyster TGAU Gradd C yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Ar Safon UG, bydd ymgeiswyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth eang o system wleidyddol
y DU, trwy astudio dwy uned orfodol. Mae’r uned gyntaf yn canolbwyntio ar gyfranogiad ac
ymddygiad pleidleisio, systemau etholiadol, pleidiau gwleidyddol a charfanau pwyso/mudiadau
protest; a’r ail uned yn canolbwyntio ar lywodraeth fel proses gan edrych ar strwythurau
seneddol, adrannau gweithredol creiddiol a llywodraethu aml-lefel yng Nghymru ac yn y DU.
I’r rheini sydd yn parhau hyd at Safon Uwch, gwelir Arbenigaeth bellach trwy unedau sy’n
canolbwyntio ar y sefyllfa wleidyddol yn yr UDA
Teitlau’r
Unedau

GP1

UG

GP2

Dysg...dawn...dyfodol

GP3

36

Uwch

GP4

Cynnwys

Gwleidyddiaeth, pobl a chyfranogiad
Systemau etholiadol
Pleidiau Gwleidyddol
Carfannau Pwyso a Mudiadau Protest
Llywodraeth Cymru Fodern
Cyfansoddiad Prydain
Senedd Prydain a Chynulliad Cymru
Yr Adran Weithredol yng Nghymru a
San Steffan
Gwleidyddiaeth yr UDA
Y Broses Etholiadol a Democratiaeth
Uniongyrchol
Pleidiau Gwleidyddol
Patrwm Pleidleisio
Llywodraeth yr UDA
Cyfansoddiad yr UDA
Adran Deddfwriaeth y llywodraeth:
Y Gyngres
Adran Weithredol y Llywodraeth

Dull Asesu
Arholiad

Arholiad
ysgrifenedig
1 ½ awr o hyd
25%
Arholiad
ysgrifenedig
1 ½ awr o hyd
25%
Arholiad
ysgrifenedig
1 ½ awr o hyd
25%
Arholiad
ysgrifenedig
1 ½ awr o hyd
25%

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae astudio gwleidyddiaeth yn gallu eich helpu i gael ystod eang o swyddi gwahanol
mewn meysydd gwahanol. Enghreifftiau o rhain yw dysgu, ymchwilio, y cyfryngau,
cyflwyno, gweithio ym myd gwleidyddiaeth, y gyfraith neu fusnes.

Hanes
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

4 Cymhwyster Lefel 2

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Hanes?
Ein nod yw rhoi mwynhad a chynyddu diddordeb y myfyrwyr yn Hanes, a rhoi sylfaen gadarn
iddynt, pe dymunent, ar gyfer astudiaeth bellach o’r pwnc. Mae Hanes yn cael ei gydnabod yn
gyffredinol fel pwnc academaidd. Profa i gyflogwr bod y myfyriwr yn gallu delio’n effeithiol â chorff
sylweddol o wybodaeth a gwneud synnwyr ohono. Yn ogystal â bod yn ddiddorol ynddo'i hun,
mae astudio hanes yn cynnig gweledigaeth a all ein helpu i ddeall digwyddiadau'r byd sydd
ohoni. Mae’r cwrs Safon Uwch yn agored i unrhyw fyfyriwr. Er yn fanteisiol i gael T.G.A.U yn y
pwnc, nid yw’n angenrheidiol.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Caiff ddau gyfnod penodol eu hastudio dros y ddwy flynedd:
Hanes Cymru a Lloegr, tua 1880-1980.
Astudir amrediad o destunau yn ymwneud ag agweddau ar hanes Cymru a Lloegr, tua
1880-1980. Bydd angen i fyfyrwyr ystyried y broses o newidiadau hanesyddol ynghyd ag
achosion, canlyniadau ac arwyddocâd hynny yn y tymor hir a’r tymor byr. Yn ogystal bydd rhaid
ystyried natur gyfnewidiol cymdeithas, ynghyd â tharddiad, natur ac effaith newidiadau
gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a chrefyddol.
Yr Almaen Natsiaidd, tua 1933-1945.
Bydd angen astudio’n fanwl amrediad o destunau hanesyddol a phroblemau’n ymwneud â’r
Almaen Natsïaidd, tua 1933-1945. Yn eu hastudiaethau, bydd angen i fyfyrwyr ystyried amrediad
o bersbectifau, yn cynnwys materion gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd, crefyddol a
diwylliannol, a hynny’n bennaf trwy astudio amrediad eang o ffynonellau hanesyddol o bob math,
rhai o’r cyfnod a rhai diweddarach, ynghyd â dehongliadau hanesyddol.

Teitlau’r
Unedau

Cynnwys

HY 2

Astudiaeth Fanwl
•
Yr Almaen Natsiaid 1933-1945

HY 3

Asesiad Mewnol
•
Hitler a’r Holocost

HY 4

Astudiaeth o Gyfnod a Manwl
•
Dirwasgiad a Chaledi 1929-1951
•
Diwygio Cymdeithasol 1880-1980
•
Cefnogaeth, Gwrthwynebiad a Gwrthsafiad o
fewn y Drydydd Reich

UG

Uwch

Arholiad
ysgrifenedig
30%
Arholiad
ysgrifenedig
20%
Asesiad
Mewnol
Traethawd Hir
20%
Arholiad
ysgrifenedig
30%

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae’r pwnc yn sylfaen dda ar gyfer nifer o gyrsiau addysg uwch ac i yrfaoedd megis
bancio, y gyfraith, newyddiaduraeth, dysgu a darlledu.

Dysg...dawn...dyfodol

HY 1

Astudiaeth o Gyfnod
•
Hanes Cymru a Lloegr 1880-1929
•
Gwleidyddiaeth Plaid 1900-1940

Dull Asesu /
Arholiad

37

Sbaeneg
Hyd y cwrs
UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

Gofynion Mynediad
4 Cymhwyster Lefel 2Awgrymir y byddai angen
o leiaf gradd B TGAU yn
y pwnc i’w ddilyn yn UG

Cymhwyster
UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

Bwrdd Arholi
CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Sbaeneg?
Efallai nad ydych yn meddwl bod astudio iaith yn angenrheidiol yn y byd modern; mae
pawb yn siarad Saesneg, nad ydynt? Na! Mae ieithoedd ym mhobman o’n cwmpas;
mae eu hangen ym mhob math o sefyllfa, tra ym myd gwaith, ar wyliau neu mewn
bywyd bob dydd. Rydym i gyd yn byw mewn cymdeithas aml-ieithoedd fyd-eang.
Mae astudio iaith / ieithoedd at Safon Uwch yn ddewis doeth os ydych am gwrs diddorol
sydd yn cynnig amrywiaeth o bosibiliadau gyrfa a hwyl ar y ffordd. Mae dilyn ieithoedd
Safon Uwch yn rhoi cyfle i astudio agweddau gwahanol o fywyd (cymdeithas, hanes, y
cyfryngau ac ati) yn y wlad, gan ddatblygu ystod eang o wybodaeth a sgiliau.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Astudir y themâu canlynol: Hamdden a Dulliau byw, Yr Unigolyn a’r Gymdeithas (UG);
Materion Amgylcheddol, Materion Cymdeithasol a Gwleidyddol (A2)
Teitlau’r
Unedau

SN1

UG

SN2

Dysg...dawn...dyfodol

SN3

38

Uwch

SN4

Cynnwys

Trafodaeth o dopigau dan reolaeth yr
arholwr
Sgwrs gyffredinol
Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu
Gwrando ac Ymateb
Darllen ac Ymateb
Tasgau gramadeg
Cyfieithu o’r iaith darged i Gymraeg
Traethawd
Trafodaeth strwythuredig
Exposé llafar
Gwrando ac Ymateb
Darllen ac Ymateb
Cyfieithu o Gymraeg i’r iaith darged
Traethawd Astudiaethau Cyfeiriedig –
astudiaeth ffilm neu lyfr

Dull Asesu / Arholiad

Arholiad Llafar
20%
Arholiad Gwrando,
Darllen ac Ysgrifennu yn
Sbaeneg
30%

Arholiad Llafar
20%
Arholiad Gwrando,
Darllen ac Ysgrifennu
yn Sbaeneg
30%

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae Safon Uwch mewn iaith fodern yn ddefnyddiol iawn ar gyfer sawl swydd a maes,
gan gynnwys:
Y Gyfraith, Meddygaeth, Newyddiaduriaeth yn ogystal â swyddi ieithyddol traddodiadol
megis dysgu, cyfieithu. Mae hefyd yn gweddu’n dda gyda sawl dewis pynciol, gan
gynnwys y Celfyddydau (Celf, Drama) y Dyniaethau (Hanes / Daearyddiaeth) Saesneg,
Cymraeg a Gwyddoniaeth.
Am fwy o wybodaeth: www.whystudylanguages.ac.uk

Seicoleg
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

4 Cymhwyster Lefel 2
yn cynnwys C neu uwch
yn Mathemateg

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Seicoleg?
Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ymgeiswyr i’r damcaniaethau a’r dulliau a ddefnyddir ym maes
Seicoleg. Bydd cyfle iddynt astudio sut mae Seicolegwyr yn mynd i’r afael a deall pobl a’r modd y
mae pobl yn rhyngweithio â’r byd o’u cwmpas. Bydd cyfle iddynt ddatblygu eu dealltwriaeth o
natur dynol mewn nifer o feysydd gan drafod materion cyfoes, diddorol, heriol a sensitif. Nod y
cwrs yw datblygu sgiliau a gwybodaeth ymgeiswyr ym maes Seicoleg. Bydd ymgeiswyr yn
edrych ar amrywiaeth o astudiaethau Seicolegol sy’n cynrychioli’r amrywiaeth o ddiddordebau a
dulliau Seicoleg a ddefnyddir.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Mae’r cymhwyster UG yn cynnwys dau bapur ysgrifenedig sy’n canolbwyntio ar y canlynol:
•
•

PY1: astudiaeth o ymagweddau Seicoleg e.e. gwybyddol, ymddygiadol, biolegol a
seicodeinamig gan edrych ar amrywiaeth o theorïau a therapïau sy’n gysylltiedig.
PY2: astudiaeth o ddulliau ymchwil cymhwysol a ddefnyddir gan seicolegwyr mewn 10
ymchwiliad craidd.

I gwblhau’r cymhwyster Safon Uwch, bydd disgwyl i’r ymgeiswyr astudio dau bapur ysgrifenedig
sy’n canolbwyntio ar y canlynol:
•
•

PY3: datblygu dealltwriaeth a gwerthusiad o ddulliau ymchwil ynghyd a dethol ystadegau
disgrifiadol a chasgliadol ar gyfer dadansoddi data.
PY4: disgrifio a gwerthuso’u dealltwriaeth o faterion dadleuol, testunau a chymwysiadau o
fewn Seicoleg gan gynnwys Seicoleg fforensig, Perthnasoedd a Seicoleg Abnormalrwydd.

Ym mhob un o’r unedau hyn edrychir ar sut gellir rhoi Seicoleg ar waith mewn sefyllfa ymarferol.

Cynnwys

PY1

Ymagweddau mewn Seicoleg

PY2

Astudiaethau Craidd a Dulliau ymchwil cymhwysol

PY3

Dulliau ymchwil a materion mewn ymchwil

PY4

Materion dadleuol, Testunau a Chymwysiadau

UG

Uwch

Dull Asesu /
Arholiad
Arholiad Allanol
20%
Arholiad Allanol
30%
Arholiad Allanol
20%
Arholiad Allanol
30%

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae Seicoleg yn cael ei gydnabod fel pwnc delfrydol sydd yn cyfuno’n wych gyda nifer helaeth o
gyrsiau Safon Uwch eraill mewn meysydd gwyddoniaeth, dyniaethau, neu gelfyddydau am ei fod
yn bwnc amrywiol iawn. Mae’r pwnc yn gweddu yn dda ar gyfer dyfodol mewn nifer eang o
yrfaoedd gan fod amrywiaeth o sgiliau arbennig yn cael eu datblygu. Mae Seicoleg yn bwnc
defnyddiol ar gyfer gyrfaoedd yn y meysydd gwyddonol megis meddygaeth, y gyfraith,
newyddiaduraeth, dysgu, cwnsela, chwaraeon, maes gofal ac iechyd, busnes a masnach.

Dysg...dawn...dyfodol

Teitlau’r
Unedau

39

Iechyd a Gofal (BTEC)
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

Dwy Flynedd

4 Cymhwyster Lefel

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

(www.edexcel.co.uk)

EDEXCEL

Pam astudio Iechyd a Gofal?
Mae’r BTEC Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi’u llunio i ddatblygu’r wybodaeth a’r
ddealltwriaeth sy’n ofynnol i weithio yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol neu am addysg
bellach. Mae hefyd wedi cysylltu’r i’r Fframwaith sgiliau a dealltwriaeth y GIG a chafodd ei
ddatblygu i ddiffinio a datblygu swyddi staff yn y GIG.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Mae’r fanyleb yn caniatáu gwaith creadigol trwy ddefnyddio profiad gwaith fel pwynt ffocal sy’n
galluogi dysgwyr i fod yn actif, ymarferol ac yn gysylltiedig gyda’r byd gwaith. Yn ogystal a hyn
mae’n datblygu cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau, nodweddion
personol a rhinweddau ac agweddau sy’n hanfodol i berfformio’n llwyddiannus yn eu bywyd
gwaith.
Teitlau’r
Unedau
Uned 1
Uned 2
Uned 3
Dwy
Flynedd

Uned 4
Uned 9
Uned 10

Cynnwys
Datblygu Cyfathrebu Effeithiol yn Iechyd a Gofal
Cymdeithasol
Cydraddoldeb a Hawliau yn Iechyd a Gofal
Cymdeithasol
Iechyd, Diogelwch a Diogeled yn Iechyd a Gofal
Cymdeithasol
Datblygiad ar hyd Cyfnodau Bywyd

Dull Asesu
/ Arholiad

Asesu Parhaol

Gwerthoedd a Chynllunio ym Maes Gofal
Cymdeithasol
Gofalu am Blant a Phobl Ifanc

Dysg...dawn...dyfodol

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:

40

Ar ddiwedd y cwrs, mae sawl opsiwn ar gael i fyfyrwyr:
•
•

Symud ymlaen i addysg uwch - Cymdeithaseg, nyrsio, addysg, therapi lleferydd
Cyflogaeth a hyfforddiant

Mathemateg
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

5 Cymhwyster TGAU
gan gynnwys gradd B
mewn Mathemateg

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Mathemateg ?
Os wnaethoch chi fwynhau’r sialens o ddatrys problemau ar gyfer TGAU, dylai cynnwys y cwrs yma
apelio’n fawr atoch chi.

•
•
•
•

Mae’n gwrs sy’n llawn her ond yn ddiddorol ac yn cynnig cryn foddhad.
Defnyddir sgiliau mathemategol yn y cwrs, rhesymeg a gwybodaeth i ddatrys problemau
cymhleth, a nifer ohonynt wedi eu gosod o fewn cyd-destun bywyd go iawn.
Mae’r cwrs yn un sy’n cefnogi nifer o gymwysterau eraill. Mae hefyd yn gymhwyster defnyddiol
ar gyfer byd gwaith a chyrsiau addysg uwch.
Yn ogystal ag astudio lefel bellach o Fathemateg, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddatblygu
rhai o’r sgiliau allweddol a fydd yn bwysig ar gyfer y Fagloriaeth Gymreig ac i’ch dewis o lwybr
dysgu wedi hynny.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Mae’r cwrs hwn yn adeiladu ar y sgiliau, gwybodaeth a’r ddealltwriaeth a oedd yn hanfodol ar gyfer
Haen Uwch Mathemateg TGAU. Yn ddelfrydol, disgwylir gradd B neu uwch yn TGAU i gael mynediad
i’r cwrs. Mae’r cyrsiau Safon UG ac Uwch rydym yn cynnig yn rhai modiwlar ac yn cael eu harholi’n
allanol gan CBAC. Bydd rhaid cymryd 3 uned am gymhwyster UG a chwe uned am gymhwyster Lefel
Uwch. Rhaid astudio'r unedau Pur ac yna dewis unai Mecaneg, Ystadegeth neu cyfuniad o’r ddau.

Teitlau’r
Unedau

C1 / C2
Mathemateg
Pur
Gorfodol

UG

S1
Ystadegaeth
Opsiynol

Uwch

Mathemateg bur yw astudiaeth algebra, geometreg, trigonometreg a chalcwlws.
Ystadegaeth yw’r astudiaeth o gasglu, cyflwyno ac
arddangos data, gan gynnwys datblygiad a
chymhwysiad o theorïau tebygolrwydd a modelu.
Yn gyffredinol, mathemateg ag opsiwn ystadegaeth
yw’r cwrs i ddewis os ydych am arbenigo mewn
bioleg, daearyddiaeth, cyfrifeg neu economeg.
Mae Mecaneg i wneud â datrys problemau mewn
dynameg a stateg. Yn gyffredinol, mathemateg ag
opsiwn mecaneg yw’r cwrs i ddewis os ydych am
arbenigo mewn ffiseg, peirianneg neu electroneg.

Dull Asesu /
Arholiad

Arholiad
1½ awr i bob
uned 33.3%
Arholiad
1½ awr i bob
uned
16.7%
Arholiad 1½
awr i bob uned
16.7%

C3 /C4
Mathemateg
Pur
Gorfodol.

Gweler uchod.

Arholiad
1½ awr i bob
uned
33.3%

S1/M1/S2/
M2
Opsiynol

Gellir ganolbwyntio ar Ystadegau neu Mecaneg yn
unig neu astudio cyfuniad o’r ddau.

Arholiad 1½
awr i bob uned
16.7%

Mi fydd hefyd opsiwn i rhai disgyblion astudio Mathemateg Pellach yn ystod A2. Mae hwn gwerth
Safon Uwch ychwanegol

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae Safon Uwch yn Mathemateg yn gymhwyster pwysig iawn ar gyfer amrywiaeth fawr o gyrsiau
Addysg Uwch ac yn ddefnyddiol wrth ddilyn pynciau tebyg i Beirianneg; Daearyddiaeth;
Cyfrifyddiaeth; Gwyddoniaeth; Astudiaethau Busnes; Dysgu; Technoleg; Cyfrifiaduron; Astudiaethau
amgylchedd; Economeg; Meddygaeth; Seicoleg

Dysg...dawn...dyfodol

M1
Mecaneg
Opsiynol

Cynnwys

41

Saesneg Iaith
Hyd y cwrs
UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

4 Cymhwyster Lefel 2

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Yn ddelfrydol, gradd B yn
TGAU Saesneg Iaith a Llen

Pam astudio Saesneg Iaith?
Mae’r Safon Uwch cymharol newydd hwn yn wych! Mi fyddet ti’n ymchwilio i sut mae pobl yn
cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig. Ceir cyfle i ddadansoddi a gwerthuso pa mor effeithiol mae
pobl - o David Cameron i Russell Howard i’r person cyffredin ar y stryd – yn mynegi eu syniadau.
Ac, yn well fyth, os wyt ti’n mwynhau ysgrifennu, dyma’r Safon Uwch i ti oherwydd byddet
ti’n astudio gwahanol genres ac yna’n creu dy fersiynau di dy hun ohonynt.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Teitlau’r
Unedau
LG1

LG2
UG

Cynnwys
Rhan A: Iaith Testunau
Cymharu dau destun sy’n gysylltiedig o ran thema neu
genre. Bydd angen i ti ddadansoddi’r iaith a ddefnyddir
ynddynt.
Rhan B: Ffocws ar iaith
Bydd angen i ti ymateb i elfen arbennig o fewn un neu fwy
o destunau. Bydd y prif ffocws ar sut mae’r awdur neu
siaradwyr yn defnyddio iaith i fynegi barn, rhagfarn,
teimladau ayyb.
Rhan A: Ysgrifennu gwreiddiol
Byddet ti’n ysgrifennu darn gwreiddiol o dua 1,000 o
eiriau mewn modd ‘llenyddol’ penodol (e.e. stori fer;
rhan o nofel; gwaith mewn arddull penodol megis rhamant
neu nofel ditectif; ymson; sgript ar gyfer drama lwyfan,
radio neu deledu; parodi).
Mae’n rhaid ysgrifennu sylwebaeth tua 500-750 o eiriau
i fynd gyda’r gwaith uchod, bydd hwn yn rhan bwysig o’r
asesiad o’r gwaith.

Dysg...dawn...dyfodol

LG3

42

Uwch
LG4

Dull Asesu /
Arholiad
Arholiad ysgrifenedig
2 ½ awr- 30%
Rhan A: 1 cwestiwn
gorfodol
Rhan B: 1 cwestiwn
gorfodol

Gwaith cwrs – caiff ei
farcio’n fewnol
20%

Rhan B: Dadansoddi iaith llafar
Byddet ti’n ysgrifennu dadansoddiad o iaith llafar (tua
1,500 o eiriau) e.e. hysbysebion teledu neu radio,
‘phone-ins’ ayyb.
Rhan A: Ymchwiliad iaith
Astudiaeth tua 1,500 o eiriau am destun penodol e.e acen
a thafodiaith; Saesneg America a Phrydain.
Rhan B: Ysgrifennu at bwrpas arbennig
Byddet ti’n ysgrifennu darn estynedig ‘ffeithiol’ o dua 1,000
o eiriau (e.e. areithiau; adroddiadau chwaraeon;
bywgraffiad).
Mae’n rhaid ysgrifennu sylwebaeth tua 500-750 o eiriau
i fynd gyda’r gwaith uchod, bydd hwn yn rhan bwysig o’r
asesiad o’r gwaith.
Rhan A: Dadansoddiad o iaith lafar
Bydd angen i ti ddadansoddi a gwerthuso’r iaith a
ddefnyddir mewn mwy nag un testun llafar
Rhan B: Dadansoddiad o iaith ysgrifenedig dros
gyfnod o amser
Bydd angen i ti drafod sut mae cyd-destun amser wedi
dylanwadu ar yr iaith a ddefnyddir mewn testunau o
wahanol gyfnodau.

Gwaith cwrs – caiff ei
farcio’n fewnol
20%

Arholiad ysgrifenedig
2 ½ awr- 30%
Rhan A: 1 cwestiwn
gorfodol
Rhan B:1 cwestiwn
gorfodol

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae’r cymhwyster Safon Uwch Saesneg Iaith yn un gwerthfawr iawn o safbwynt gwneud cais i
brifysgolion a chyflogwyr. Gall arwain at unrhyw yrfa sydd angen sgiliau cyfathrebu cryf, yn enwedig
newyddiaduriaeth, y Cyfryngau, y Celfyddydau Creadigol, gwleidyddiaeth ac addysg.

Saesneg Llenyddiaeth
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

4 Cymhwyster Lefel 2

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

(www.cbac.co.uk)

Yn ddelfrydol, gradd B yn
TGAU Saesneg Iaith a Llen

CBAC

Pam astudio Llenyddiaeth Saesneg?
Os wyt ti wedi mwynhau astudio’r llyfrau gosod yn ystod Blwyddyn 7 i 11, mi fyddet ti WRTH DY
FODD yn dilyn y cwrs hwn. Mi fyddet ti’n astudio testunau cyfoes yn ogystal ag astudio gwaith
awduron sydd wedi marw ers blynyddoedd; ond cyn i ti feddwl bod ‘hen’ yn golygu ‘diflas’ ac
‘amherthnasol’, cofia: roedd yr awduron hynny yn bobl gig a gwaed fel ti a fi ac roeddynt wedi
mynegi eu syniadau gydag angerdd! Os wyt ti’n dewis y cwrs hwn mi fyddwn yn crio a chwerthin
gyda’n gilydd (mewn ffordd da!) wrth i ni edrych ar sut mae awduron wedi llwyddo i gyfathrebu
syniadau mor ddwys mewn ffurf mor brydferth.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Teitlau’r
Unedau

LT1

Cynnwys
Rhan A: Barddoniaeth ers 1900
Byddet ti’n yn astudio cyfrol o gerddi gan fardd
modern – e.e. Carol Ann Duffy neu Seamus Heaney. Mi
fyddet ti hefyd yn astudio cyfrol o gerddi gan fardd arall fel
‘partner text’.
Rhan B: Drama ers 1990
Byddi di’n astudio drama gan ddramodydd fodern e.e. Tom
Stoppard neu Arthur Miller.

UG

Rhan A: Astudiaeth o ryddiaeth 1800-1945
Traethawd 1500 o eiriau sy’n cymharu dau destun perthynol. Mae’n rhaid bod un o’r testunnau wedi cael ei
ysgrifennu rhwng 1800-1945.
LT2
Rhan B: Darllen Creadigol
Byddet ti’n yn ysgrifennu dau ddarn 750 o eiriau yr un:
Ymateb creadigol bersonol wedi’i ysgrifennu ar ffurf genre
penodol er mwyn dangos eu bod yn deall yr arddull;
Esboniad o dy ymateb creadigol bersonol.

Dull Asesu /
Arholiad
Arholiad
ysgrifenedig
2 ½ awr- 30%
Dewis 1 cwestiwn o
2 ar y farddoniaeth
Dewis 1 cwestiwn o
2 ar y ddrama

Gwaith cwrs – caiff
ei farcio’n fewnol
20%

Astudiaeth o Gyfnod a Genre
LT3

Rhan A: Dehongliad Critigol o Farddoniaeth
Byddet ti’n astudio gwaith bard ‘clasurol’ – e.e. Geoffrey
Chaucer, John Donne neu John Milton.

Uwch
LT4

Rhan B: Shakespeare a Drama Cysylltiedig
Byddet ti’n astudio un o ddramau Shakespeare yn fanwl;
byddet ti hefyd yn astudio drama arall cysylltiedig fel
‘partner text’ (e.e. “King Lear” ac “Oedipus Rex” gan
Sophocles).

Gwaith cwrs – caiff
ei farcio’n fewnol
20%

Arholiad
ysgrifenedig
2 ½ awr- 30%
Dewis 1 cwestiwn o
5 ar y farddoniaeth
Dewis 1 cwestiwn o
2 ar y ddrama

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae’r cymhwyster Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth yn un werthfawr iawn o safbwynt gwneud cais i
brifysgolion a chyflogwyr. Gall arwain at unrhyw yrfa sydd angen sgiliau cyfathrebu cryf, yn enwedig
newyddiaduriaeth, y Gyfraith, y Cyfryngau, y Celfyddydau Creadigol, gwleidyddiaeth ac addysg.

Dysg...dawn...dyfodol

Traethawd o dua 3,000 o eiriau lle y byddet ti’n trafod a
chymharu tri thestun sydd â chyslltiad thematig (e.e.
gothic horror).
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Teithio a Thwristiaeth
Hyd y cwrs
UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

Gofynion Mynediad
4 Cymhwyster Lefel 2

Cymhwyster
UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

Bwrdd Arholi
CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio Teithio a Thwristiaeth?
Mae teithio a thwristiaeth yn bwnc sydd o ran ei natur yn gofyn bod ymgeiswyr yn ystyried materion
ysbrydol, moesol a diwylliannol. Mae’r fanyleb yn darparu fframwaith ar gyfer archwilio materion o’r fath ac
mae’n cynnwys pethau penodol sy’n datblygu ymwybyddiaeth o effeithiau twristiaeth ar grwpiau gwahanol
ac o werthoedd ac agweddau gwahanol yn y gymdeithas. Bydd ymgeiswyr hefyd yn gallu datblygu
ymwybyddiaeth o grwpiau, gwerthoedd ac agweddau gwahanol yn y gymdeithas.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Teitlau’r
Unedau

T&T 1

T&T 2

UG
T&T 3

T&T 4

Dysg...dawn...dyfodol

T&T 5
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T&T 6

Uwch

T&T 7

T&T 8

Cynnwys
Cyﬂwyno Teithio a Thwrisaeth
- Natur Teithio a Thwris2aeth
- Datblygiad Teithio a Thwris2aeth
- Sectorau’r diwydiant Teithio a Thwris2aeth a chyd-ddibyniaeth
Ymchwilio i Gyrchfannau Twrisaeth
- Nodweddion cyrchfannau twris2aeth
- Apêl cyrchfan
- Tueddiadau mewn poblogrwydd
- Cylchred oes ardal dwristaidd
Marchnata mewn Teithio a Thwrisaeth
- Y broses farchnata
- Amcanion marchnata
- Dadansoddiadau SWOT a PEST
- Technegau ymchwil marchnata
- Y cymysgedd marchnata
Gweithio gyda Chwsmeriaid mewn Teithio a Thwrisaeth
- Sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid
- Pwysigrwydd gwasanaeth i gwsmeriaid
- Ymdrin â chwsmeriaid
- Dyletswyddau, hyﬀordiant a nodweddion personol staﬀ
Eﬀeithiau twrisaeth a datblygu twrisaeth
- Eﬀeithiau economaidd, amgylcheddol a diwylliannol gymdeithasol
- Asiantau datblygu twris2aeth
- Twris2aeth gyfrifol
- Twris2aeth gynaliadwy
- Datblygu twris2aeth
Tueddiadau a Materion mewn Teithio a Thwrisaeth
- Newid technolegol
- Newid yn nisgwyliadau cwsmeriaid
- Newid gwleidyddol a materion gwarchodaeth
- Datblygu cynnyrch
- Newid amgylcheddol
Rheoli Cyrﬀ Teithio a Thwrisaeth
- Rheoli gwasanaeth i gwsmeriaid
- Iechyd, diogelwch a gwarchodaeth
- Gosod targedau a sgiliau gwerthu
- Swyddogaethau a chyfrifoldebau rheolwyr
Rheoli Digwyddiad mewn Teithio a Thwrisaeth
- Cynllunio busnes
- Adeiladu Am
- Gwneud penderfyniadau

Dull Asesu /
Arholiad
Papur Ysgrifenedig
1 ½ awr
10%

Asesiad PorBfolio
15%

Papur Ysgrifenedig
1 ½ awr
10%

Asesiad PorBfolio
15%

Papur Ysgrifenedig
2 awr
10%

Asesiad PorBfolio
15%

Papur Ysgrifenedig
2 awr
10%

Asesiad PorBfolio
15%

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae’r fanyleb yn rhoi’r cyﬂe i fyfyrwyr gaﬀael amrywiaeth o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth gyﬀredi-

TGCh Cymhwysol
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

UG- 1 flwyddyn
Uwch- 2 flynedd
(UG+1)

4 Cymhwyster Lefel 2
o leiaf Gradd Teilyndod (B)
yn OCR Nationals.

UG- Graddau A-E
Uwch- Graddau A*-E

CBAC
(www.cbac.co.uk)

Pam astudio TGCh Cymhwysol?
Mae TAG CBAC mewn TGCh Cymhwysol wedi ei ysgrifennu er mwyn cynnig i fyfyrwyr brofiad
cyfoes iawn mewn TGCh. Mae'n ceisio cynnig arloesedd wrth ei gyflwyno ac mae'n hyrwyddo
creadigedd myfyrwyr trwy gynllun asesu di-bapur. Mae gan broblemau y byd real yr angen am
ddatrysiadau byd real, datrysiadau sy'n cydnabod natur amlweddog TGCh yn y gymdeithas
heddiw.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Teitlau’r
Unedau

Cynnwys

Uned 1

eFusnes - Ennill Sgiliau mewn eFusnes

Uned 2

eSgiliau - Rheoli data eFusnes

Uned 3

eBroject - Cynllunio Project ar gyfer TGCh

UG

Uwch
Uned 4

Dewis un o’r canlynol:
eNwyddau - Caledwedd a Meddalwedd
eStiwdio - Cyfathrebu Marchnata TGCh
eDrafod - Gwerthu a TGCh

Dull Asesu /
Arholiad
Allanol:
arholiad
3 awr ar-sgrin
Mewnol:
Aseiniad a
ddyfeisiwyd gan y
corff dyfarnu
Allanol:
aseiniad dan
oruchwyliaeth
1.Allanol: aseiniad
dan oruchwyliaeth
2.Mewnol: Aseiniad
a ddyfeisiwyd gan y
corff dyfarnu
3.Mewnol: gwaith
cwrs

Mae’r fanyleb hon wedi ei llunio i roi sail addas ar gyfer astudio TGCh, neu faes astudio
perthnasol, mewn addysg bellach neu uwch a/neu baratoad ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.
Mae enghreifftiau o addysg bellach/uwch yn cynnwys:
•
•
•

Graddau Anrhydedd a Sylfaen mewn TGCh neu bwnc perthynol
Cymwysterau Cenedlaethol Uwch mewn TGCh neu bwnc perthynol
Lefel 4 a Lefel 3 NVQ mewn TGCh neu bwnc perthynol

Dysg...dawn...dyfodol

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
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CACHE Blynyddoedd Cynnar Meithrin
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

1 flwyddyn

4 Cymhwyster Lefel 1

CACHE Lefel 2
Dyfarniad / Tystysgrif
mewn Gofal ac
Addysg Plant

CACHE
(www.cache.org.uk)

Pam astudio CACHE Lefel 2?
Mae’r cymhwyster hwn yn eich paratoi ar gyfer gweithio dan oruchwyliaeth, gyda
phlant a’u teuluoedd mewn amrywiaeth o leoliadau ac amgylcheddau o fewn y sector Gwasanaethau Plant. Rhennir y cymhwyster Lefel 2 yn ddau gam: Dyfarniad a
Thystysgrif.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Teitlau’r
Unedau

Dysg...dawn...dyfodol

Bl.12
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Cynnwys

Dull Asesu / Arholiad

Mae’r cwrs yn edrych ar wahanol
agweddau o Ofal Plant. Byddwch
yn astudio’r unedau canlynol:
• Cyflwyniad i weithio gyda phlant
• Datblygiad Plant
• Amgylchedd Iach a Diogel ar gyfer
Plant
• Plant a Chwarae
• Sgiliau Proffesiynol a Chyfathrebu o
fewn Gofal ac Addysg plant
• Yr Ymarferwr Gofal Plant yn y
Gweithle
• Un Uned Dewisol
• Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys
cyfnod o brofiad gwaith mewn
sefydliad Gofal ac Addysg
Plant

Caiff y cwrs ei gyflwyno
a’i asesu drwy gyfrwng
y Gymraeg. Mae’r dull
asesu yn cynnwys
Prawf Cwestiwn Amlddewis, Aseiniadau,
Portffolio a Chofnodion
Tystiolaeth o waith
Ymarferol yn y lleoliad.

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallwch fynd ymlaen i astudio cyrsiau lefel uwch,
megis Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma CACHE Lefel 3 mewn Gofal ac Addysg Plant, neu
fynd ymlaen i weithio, dan oruchwyliaeth mewn sefydliad Gofal ac Addysg Plant - e.e.
Cynorthwy-ydd Meithrin mewn ysgol, Meithrinfa Ddydd, neu Gylch Meithrin.

Gwasanaethau Cyhoeddus (BTEC)
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Dwy Flynedd

4 Cymhwyster Lefel 2

BTEC Lefel 3

Bwrdd Arholi
EDEXCEL
(www.edexcel.co.uk)

Pam astudio Gwasanaethau Cyhoeddus?
Mae’r BTEC Lefel 3 mewn wedi ei gynllunio ac addasu ar gyfer y sector gwasanaethau
cyhoeddus i ddarparu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau y mae eu hangen ar
ddysgwyr i lwyddo wrth iddynt symud tuag at yrfa neu addysg bellach yn y
gwasanaethau gwisg unffurf, er enghraifft yr Heddlu, y Gwasanaethau Tan Brys, y
Gwasanaeth Carchardai a’r Gwasanaethau Diogelwch neu Arfog.

Beth yw cynnwys y cwrs?
Mae’r cwrs yn darparu’r cyfleoedd canlynol:
•
Addysg a Hyfforddiant ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal
•
Ennill cymhwyster cenedlaethol adnabyddedig mewn pwnc galwedigaethol
arbenigol.
•
Cynnig i fynediad cyflogaeth yn y gwasanaethau cyhoeddus neu i symud ymlaen i
gymhwyster Uwch
•
Datblygu ystod eang o sgiliau a thechnegau, sgiliau personol a rhinweddau
angenrheidiol
Teitlau’r
Unedau

Cynnwys

Uned 1

Y Llywodraeth, polisïau ar wasanaethau cyhoeddus

Uned 2
Dwy
Flynedd

Uned 3
Uned 5
Uned 15

Arweinyddiaeth a gwaith Am yn y gwasanaethau
cyhoeddus
Dinasyddiaeth ac amrywiaeth yn y gwasanaethau
cyhoeddus
Paratoi’n gorﬀorol, Iechyd a ﬀordd o fyw ar gyfer y
gwasanaethau cyhoeddus.
Cynllunio a rheoli digwyddiadau mawr

Dull Asesu /
Arholiad

Asesu Parhaol

Yr Heddlu, y Gwasanaethau Tan Brys, y Gwasanaeth Carchardai a’r Gwasanaethau
Diogelwch neu Arfog.

Dysg...dawn...dyfodol

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
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Gofal Anifeiliaid (BTEC)
Hyd y cwrs

Gofynion Mynediad

Cymhwyster

Bwrdd Arholi

Un Flynedd

2 radd D TGAU neu’n
uwch

BTEC Lefel 2

EDEXCEL
(www.edexcel.co.uk)

Pam astudio Gofal Anifeiliaid?
Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i alluogi myfyrwyr i astudio gofal anifeiliaid a symud
ymlaen i yrfa yn y diwydiant neu i gwrs Lefel 3. Gall y myfyriwr caffael sgiliau ymarferol
sylfaenol, ynghyd ag astudio agweddau theori.

Beth yw cynnwys y cwrs?

Teitlau’r
Unedau

Un
Flynedd

Unedau

Cynnwys
•
•
•
•
•

Gofal Ceffylau
Llety Anifeiliaid a Bwydydd
Ymddygiad a Thrin
Bioleg
Profiad Gwaith Cysylltiedig

Dull Asesu /
Arholiad

Asesu Parhaol

Llwybrau’r Dyfodol / Gyrfâu:
Mae'r cyfle i weithio mewn / fel:
• Cynorthwy-ydd cartref anifeiliaid
• Gweithio mewn parlwr trin cŵn; siop anifeiliaid anwes; sefydliadau lles anifeiliaid

Dysg...dawn...dyfodol

• Cynorthwy-ydd mewn meddygfa milfeddygol.
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