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Ar ddechrau tymor yr hydref, bydd Dysgu Oedolion yn darparu cymysgedd 

o ddosbarthiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein. Bydd dosbarthiadau wyneb 

yn wyneb yn llai, ond byddwn yn anelu at gynyddu'r niferoedd pan fyddwn 

yn gallu, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. 

  

Mae tymor yr hydref yn rhedeg o 20 Medi 2021 - 10 Rhagfyr 2021.  Mae’r 

cyrsiau sydd wedi’u rhestru wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru a’u 

dylunio i gefnogi unigolion cymwys i ddychwelyd i gyflogaeth, hyfforddiant 

neu addysg bellach. Mae’r cyrsiau yn rhad ac am ddim i unigolion cymwys. 

  

Mae’r rheini sy’n gymwys i gofrestru ar y cyrsiau yn cynnwys: 

  

 y rhai nad ydynt ar hyn o bryd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth, 

sy’n derbyn budd-dal neu gymorth gan y wladwriaeth  

 (ac eithrio pensiwn ymddeol y wladwriaeth) 

  y rhai sydd dros 50 oed nad ydynt mewn cyflogaeth lawn-amser ac sy’n 

chwilio am waith. 

  

Rydym hefyd yn cynnig lle ar y cyrsiau i bobl ag ychydig neu ddim 

cymwysterau ffurfiol. Mae croeso hefyd i atgyfeiriadau gan sefydliadau 

Trydydd Sector ac elusennau sy’n cefnogi unigolion i fynd yn ôl i addysg a 

chyflogaeth. 

  

Mae’r cyrsiau wedi’u rhannu i mewn i bynciau felly darllenwch ymlaen i 

ddod o hyd i'r cwrs cywir i chi. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, 

cysylltwch â ni. Cofiwch wirio a yw'ch dewis gwrs mewn hyb neu ar-lein. 

  

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth barhaus ac am y negeseuon cadarn-

haol rydyn ni wedi’u cael. Gobeithiwn y gallwn eich croesawu i barhau i 

ddysgu gyda Dysgu Oedolion.  

   

Maria Tanner 

Swyddog Addysg Gymunedol  

MTanner@caerdydd.gov.uk  

Canolfan Severn Road 

Croeso 

Dyddiadau Tymor yr Hydref 2021  

Dydd Llun 20/09/20 – Dydd Gwener 

10/12/20  

Hanner Tymor:  
Dydd Llun 25/10/20 – Dydd Gwener 
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Llythrennedd a Rhifedd 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Lleoliad Wythn
osau 

Cod y Cwrs 

Mawrth 10:00-12:00 21/09/21 Hyb 
Treganna 

10 WCANDP001 

Lles Creadigol 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Lleoliad Wythn
osau 

Cod y Cwrs 

Gwener 13:00-15:00 24/09/21 Neuadd 
Llanofer 

10 WLNLDM004 

Sgiliau Hanfodol 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Lleoliad Wythn
osau 

Cod y Cwrs 

Mawrth 13:00-15:00 21/09/21 Hyb 
Treganna 

10 WCANDL007 

Mathemateg Ryngweithiol 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Lleoliad Wythn
osau 

Cod y Cwrs 

Iau 13:00-15:00 23/09/21 Hyb Trelái 10 WECHDL006 

DICE 
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DICE 
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Cyfrifiaduron Hwyl ac Ymarferol 
Dydd Amser Dyddiad 

Dechrau 
Lleoliad Wythn

osau 
Cod y Cwrs 

Mawrth 9:30-11:30 21/09/21 Hyb Ystum 
Taf 

10 WLNHDP002 

Llyfr Lloffion Digidol 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Lleoliad Wythn
osau 

Cod y Cwrs 

Mercher 10:00-12:00 22/09/21 Hyb Ystum 
Taf 

10 WLNHDP001 

Contents  

Cysylltu â ni 
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adultlearningquery@cardiff.gov.uk 

Sut i Gofrestru 

Cofrestrwch ar-lein:  www.dysguioedolioncaerdydd.co.uk/cy 

Cofrestrwch dros y ffôn:  029 2087 1071 Llinell Gyngor  

Angen Cyngor? 
  

Mae gwybodaeth ar gael yn dysguioedolioncaerdydd.co.uk/cy.  
Defnyddiwch yr opsiwn chwilio am gyrsiau i ddod o hyd i wybodaeth am y 
cyrsiau sydd ar gael. Bydd gwybodaeth y cwrs yn rhoi rhywfaint o 
wybodaeth am gynnwys y cwrs, y gost a'r hyn y gallai fod ei angen arnoch o 
ran offer a deunyddiau ar gyfer eich sesiwn gyntaf.  
  

Gall ein tîm roi cyngor ac arweiniad ar y 3 rhaglen dysgu oedolion, Dysgu 
am Oes, Dysgu i Weithio a DICE – Cynnwys Pobl Anabl mewn Addysg 
Gymunedol. Hefyd, gall ein tîm eich helpu i gofrestru, cadarnhau eich bod 
yn gymwys ar gyfer y cyrsiau a’ch cyfeirio at y lefelau addas er mwyn i chi 
ddechrau ar eich camau nesaf o ddysgu.  
E-bostiwch YmholiadAddysgOedolion@caerdydd.gov.uk  

Hygyrchedd 
  

Mae ein cyrsiau’n gynhwysol i bob dysgwr. Gwneir addasiadau rhesymol er 
mwyn gwneud y cyrsiau’n hygyrch i chi gael mwynhau dysgu ar gwrs o’ch 
dewis. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynorthwyo dysgwyr y mae 
angen addasiadau arnynt i’w hadnoddau.  
  

Gall dysgwyr ag anghenion ychwanegol fynd ar gyrsiau ar wahân ar y ddau 
gynllun DICE (Cynnwys Pobl Anabl mewn Addysg Gymunedol). Mae'r 
cyrsiau DICE wedi eu cynllunio er mwyn gwella sgiliau cymdeithasol, hyder, 
iechyd a lles.  

Os hoffech gwblhau cwrs ar-lein ond nad oes gennych fynediad at ddyfais 
ddigidol a/neu’r rhyngrwyd, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio un o'r opsiy-

nau uchod. 

Bydd angen cyfrif e-bost Gmail arnoch hefyd gan fod yr holl gyrsiau ar-lein 
yn cael eu cynnal drwy Google Classroom. Os nad oes gennych gyfrif e-bost 

Gmail ac nad ydych yn siŵr sut i greu un, cysylltwch â ni.  
Gallwn eich helpu i wneud hyn.  
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Ysgrifennu Creadigol 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Lleoliad Wythn
osau 

Cod y Cwrs 

Llun 13:00-15:00 20/09/21 Hyb 
Llanedern 

10 WLPHDM001 

Mawrth 10:00-12:00 21/09/21 Neuadd 
Llanofer 

10 WLNLDM001 

Mercher 10:00-12:00 22/09/21 Ar-lein 10 WOHWMH057 

Ffotograffiaeth 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Lleoliad Wythn
osau 

Cod y Cwrs 

Mercher 13:00-15:00 22/09/21 Hyb Ystum 
Taf 

10 WLNHDP007 

DICE 
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Cyrsiau Cyn Cyflogaeth 

Cyrsiau Cyn Cyflogaeth 

Mae Cyrsiau Cyn Cyflogaeth yn gweithio gyda chyflogwyr. Mae’r 

cyrsiau’n rhedeg drwy gydol y flwyddyn.  Ar ôl cwblhau’r cwrs 

byddwch yn cael cyfweliad gyda’r cyflogwr. 

 Dyma rai o’r cyflogwyr mae Dysgu Oedolion wedi gweithio gyda 

nhw: 

            Premier Inn  Sparkles Cleaning Company 

            Bws Caerdydd  Dewis 

            Tesco   Cartref Gofal Willowbrook 

            1st Grade Care  Costa Coffee 

Mae’r holl gyrsiau hyn yn rhedeg ar adegau gwahanol yn ystod y 

flwyddyn. 

Maen nhw’n para tua 5 diwrnod. Ewch i’n gwefan neu eich hyb 

lleol i gael rhagor o wybodaeth. 

Cyflogwch Fi! 

Mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio ar 

gyfer pobl dros 50 oed sy’n ddi-

waith. 

Mae’r cwrs yn cynnwys: 

 Hyder a Lles 

 Gwasanaeth Cwsmeriaid 

 Cyfathrebu effeithiol 

 Sgiliau gwrando 

 Datrys problemau 

 Chwilio am Swydd 
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Aelod o PDCCF 
  

Mae Cyngor Caerdydd yn aelod o Bartneriaeth Dysgu 

Cymunedol Caerdydd a’r Fro. 

  

Partneriaeth o ddarparwyr dysgu i oedolion yw hon sy'n cael ei 

chydnabod gan Lywodraeth Cymru. Mae’r darparwyr yn 

gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod safonau uchel yn cael eu 

cynnal yn y maes addysg i oedolion. 

Partneriaethau 

Rydyn ni’n cynnig ystod o gymorth digidol am 
ddim i’ch helpu i fynd ar-lein a gwella eich  
sgiliau digidol. Does dim angen profiad.  
  
Gallwn helpu gydag unrhyw anghenion o ran 
hyfforddiant digidol, cymorth gyda dyfeisiau 
digidol ac ymholiadau digidol. 
  
Rydym yn gweithio rhwng 9am a 4pm o ddydd 
Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau’r Banc). 
  
Ein nod yw helpu Caerdydd i fod yn gwbl 
gynhwysol yn ddigidol.  

Os hoffech gysylltu â ni defnyddiwch un o'r dulliau isod: 
  

Ffoniwch y Llinell Gyngor ar 029 2087 1071 a gofynnwch am Cymorth Digi-
dol. 
 E-bostiwch ymholiadaddysgoedolion@caerdydd.gov.uk 
  
Anfonwch neges uniongyrchol atom ar unrhyw un o’n cyfryngau 
cymdeithasol: 
  

 Facebook – https://www.facebook.com/digisupportcardiff 
  

 Twitter – https://twitter.com/digisuppcardiff 
  

 Instagram – https://www.instagram.com/digisupportcardif 
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https://www.facebook.com/digisupportcardiff
https://twitter.com/digisuppcardiff
https://www.instagram.com/digisupportcardiff


Rydym yn cynnig cyrsiau ag achrediad llawn megis: 

• Cymorth Cyntaf • Diogelwch Bwyd • Codi a Chario • 

• Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle  •        

 Gwasanaeth Cwsmeriaid • Gwaith gofal  Gwaith warws • 

Ymwybyddiaeth o Asbestos • Gwaith adeiladu •  

 Cyrsiau heb achrediad megis 

• Gwella Sgiliau Sgwrsio Saesneg • Sgiliau Cyfweliad • 

 Rheoli Gwrthdaro • Cymorth Cyntaf i Deuluoedd • 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: 

cyngorimewniwaith@caerdydd.gov.uk • 029 2087 1071 

Gall Dysgu Oedolion yn y Gymuned ddarparu amrywiaeth o gyr-

siau hyfforddiant byr sy’n ymwneud â gwaith. 

Cyflwynir y cyrsiau hyn wyneb yn wyneb ac ar-lein yn fisol. 
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Cyrsiau Byr Misol 

Edrychwch ar y wefan Dysgu Oedolion am fanylion. 

Cyrsiau Cyflogadwyedd 

Cyrsiau i Mewn i... 

Bydd y Cyrsiau i Mewn i... i Oedolion yn rhoi'r sgiliau sydd eu 

hangen arnoch i ddod o hyd i gyflogaeth mewn sectorau gwa-

hanol. Mae’r holl gyrsiau yn dod gydag achrediad. 

I Mewn i Lanhau 

Enillwch gymwysterau i’ch helpu i gael swydd 

yn y diwydiant glanhau. 

I Mewn i Ganolfannau Gal-

Dysgwch y sgiliau sydd eu hangen ar-

noch i weithio mewn canolfan alwadau. 

I Mewn i Fanwerthu 

Enillwch gymhwyster mewn 

Gwasanaeth Cwsmeriaid. Dysgwch sut i 

drin cwsmeriaid anodd. Dysgwch sut 

brofiad yw gweithio yn y byd manwerthu. 

I Mewn i Ofal 

Enillwch gymwysterau a chael syniad o sut beth yw gyrfa yn y sector 

gofal. Mae Dysgu i Oedolion yn gweithio mewn partneriaeth â char-

trefi gofal ac asiantaethau amrywiol. 
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Bydd y cyrsiau hyn yn mynd rhagddynt ar wahanol adegau drwy 



Sgiliau ar gyfer Gwaith a 

Busnes 

Gwnïo - Trwsio ac Addasu 

Drwy’r cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i addasu eich dillad i ffitio a 

thrwsio dillad sydd wedi'u difrodi. Byddwn yn ymdrin â chodi hemiau, 

tynhau semau, trwsio rhwygiadau, gosod sipiau newydd, gofalu am 

eich peiriant a dysgu pwrpas a swyddogaethau holl rannau’r peiriant. 

Bydd angen peiriant gwnïo, offer gwnïo - siswrn, edefyn, pinnau, dillad 

sydd angen eu trwsio a’u haltro a darnau bach o ffabrig y gallwch eu 

defnyddio i wneud samplau 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Lleoliad Wyth-
nosau 

Cod y Cwrs 

Iau 10:00-12:00 23/09/21 Ar-lein 5 WCR066 

Iau 10:00-12:00 04/11/21 Ar-lein 5 WCR068 
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Gwnïo - Gwneud Rhywbeth Newydd o Rywbeth 
Hen 
Crëwch wardrob newydd allan o ddillad sydd gennych chi eisoes! 

Ailgylchwch ac ailddefnyddiwch ddillad drwy dorri, datgymalu ac addurno i 

drawsnewid dillad nad ydych yn eu gwisgo yn ddillad y byddwch chi wrth eich 

bodd â nhw! Nid yn unig y byddwch yn arbed arian ond bydd eich gwisgoedd 

yn unigryw. Bydd angen peiriant gwnïo arnoch. 
Dydd Amser Dyddiad 

Dechrau 
Lleoliad Wyth-

nosau 
Cod y Cwrs 

Iau 12:30-14:30 23/09/21 Ar-lein 5 WCR069 

Iau 12:30-14:30 04/11/20 Ar-lein 5 WCR067 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Rheoli Straen – Lefel 1 

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall achosion a symptomau straen 

ac ystyried ffyrdd o reoli straen. Byddwch hefyd yn meithrin dealltwri-

aeth o dechnegau ymlacio. 
Dydd Amser Dyddiad 

Dechrau 
Wyth-
nosau 

Cod y 
Cwrs 

Lleoliad 

Llun 09:30-11:30 20/09/21 11 WHC203 Hyb Llanedern 

Deall a Chefnogi Pobl â Phroblemau Iechyd 
Meddwl - Lefel 1 

Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad i ymwybyddiaeth o Iechyd a Lles Med-
dyliol. Byddwch yn dysgu am les emosiynol, ffactorau risg a all niwei-
dio iechyd meddwl person a ffactorau a all amddiffyn iechyd meddwl 
person. 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Lleoliad Wyth-
nosau 

Cod y Cwrs 

Llun 12:00-14:00 27/09/21 Hyb 
Trelái 

11 WHC201 
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Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Ymwybyddiaeth o Ddiogelu mewn Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol – Lefel 1 

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall diogelu mewn iechyd a 

gofal cymdeithasol. Byddwch yn dysgu am ddiogelu oedolion a 

phlant sy’n wynebu risg, deall polisïau a gweithdrefnau y mae’n 

rhaid i sefydliadau eu cael er mwyn diogelu oedolion a phlant, 

adnabod camau i’w cymryd os oes unrhyw bryderon o ran 

diogelwch rhywun, dysgu am ffiniau cyfrinachedd, a phryd mae 

angen rhannu gwybodaeth ac ymchwilio i ffynonellau o gymorth a 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Lleolia
d 

Wythn
osau 

Cod y 
Cwrs 

Mawrth 9:45-11:45 28/09/21 Hyb 
Trelái 

11 WHC202 

8 8 

Gweithio gyda phobl ag anabledd dysgu 

Byddwch yn dysgu pwysigrwydd dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn wrth 
weithio gydag unigolion ag anabledd dysgu,  beth yw prif achosion 
anabledd dysgu a phwysigrwydd cyfathrebu effeithiol i unigolion ag 
anabledd dysgu. 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Wythn
osau 

Cod y 
Cwrs 

Lleolia
d 

Mawrth 12:30-14:30 21/09/21 11 WHC199 Yr Hyb 
Canolo

Egwyddorion Diogelu mewn Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol – Lefel 2 

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i adnabod arwyddion cam-drin, sut i 

ymateb i gam-drin tybiedig neu honedig a deall y cyd-destun 

cenedlaethol a lleol o ran diogelu ac amddiffyn rhywun rhag 

camdriniaeth. 
Dydd Amser Dyddiad 

Dechrau 
Lleolia

d 
Wythn
osau 

Cod y 
Cwrs 

Mercher 9:45-11:45 22/09/21 Ar-lein 11 WHC200 

Sgiliau ar gyfer Gwaith a 

Busnes 
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Cael eich Gwaith Celf a’ch Delweddau mas ‘na 

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut i ennyn sylw ar gyfer eich 
celf a'ch lluniau.  Byddwn yn defnyddio nifer o wefannau lle 
gallwch hyrwyddo eich gwaith ac yn edrych ar safleoedd lle 
gallwch ychwanegu eich gwaith at grysau-t, mygiau, calendrau ac 
ati.  Sylwer:  Bydd angen cyfeiriad e-bost dilys ar fyfyrwyr i gymryd 
rhan. 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Wythno
sau 

Cod y Cwrs Lleolia
d 

Llun 10:00-12:00 20/09/21 11 WJB377 Ar-lein 



Sgiliau ar gyfer Gwaith a 

Busnes 

18 

Sesiynau wythnosol untro yw'r cyrsiau hyn, a gyn-
helir bob wythnos o 21/09/21 

Gweithdy CV 
Bydd y gweithdy 2 awr hwn yn dangos i chi sut i greu CV a fydd 
yn denu sylw. Byddwch yn dysgu cynlluniau, gwybodaeth bwysig 
i'w chynnwys a sut i deilwra eich CV i gyd-fynd â'r swydd rydych 
yn gwneud cais amdani. 

Dydd Amser Sesiwn 
gyntaf 

Wythn
osau 

Cod y Cwrs 

Mawrth 9:30-11:30 21/09/21 1 WJB378 

Gweithdy Sgiliau Cyfweliad 
Mae hwn yn weithdy 2 awr a fydd yn rhoi cyngor ac awgrymiadau i 
chi ar eich cyfweliad. Sut mae ateb cwestiynau, cwestiynau i'w 
gofyn, cyflwyniad, iaith y corff a hyder. 

Dydd Amser Sesiwn 
gyntaf 

Wythn
osau 

Cod y Cwrs 

Mawrth 12:30-14:30 21/09/21 1 WJB379 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

8 9 

Ymwybyddiaeth o Ddementia 

Mae'r cwrs Ymwybyddiaeth o Ddementia yn addas ar gyfer unrhyw un 
sydd am ddatblygu ei wybodaeth a'i ddealltwriaeth o ddementia.  Mae'n 
rhoi trosolwg sylfaenol o beth yw dementia, ynghyd â'r gwahanol fathau o 
ddementia, a’r arwyddion a’r symptomau. Mae hefyd yn ymdrin â sut mae 
dementia yn effeithio ar ymddygiad, synhwyrau a chyfathrebu unigolyn yn 
ogystal â sut i feithrin perthynas gadarnhaol â phobl y mae dementia yn 
effeithio arnynt. 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Wythn
osau 

Cod y 
Cwrs 

Lleolia
d 

Mercher 14:30-16:30 29/09/21 11 WHC206 Ar-lein 

Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Cwnsela - Lefel 2 

Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno'r sgiliau a'r agweddau angenrheidiol ar 

gwnsela, ac yn eich gwneud yn ymwybodol o’r gwerthoedd a’r 

sgiliau a allai effeithio ar berthynas gynorthwyol. Bydd yn rhoi 

cyflwyniad i chi i’r cymwysterau sydd eu hangen i weithio mewn 

lleoliad cwnsela.  
Dydd Amser Dyddiad 

Dechrau 
Wythn
osau 

Cod y Cwrs Lleolia
d 

Mercher 12:15-14:15 29/09/21 11 WHC198 Ar-lein 



Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

8 

 

Magu Hyder 

A yw’ch emosiynau yn effeithio ar y ffordd yr ydych yn gwneud 
penderfyniadau weithiau? Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i 
sylweddoli sut mae’ch emosiynau’n chwarae rhan wrth wneud 
penderfyniadau. Byddwch yn dechrau adnabod nodweddion person 
hyderus. Byddwch yn deall y rôl y gall sgiliau cyfathrebu da ei 
chwarae wrth wella eich hunan-hyder. Pwysigrwydd gwrando ar yr 
hyn y mae pobl yn ei ddweud a'i ddeall. Byddwch yn dysgu 
pwysigrwydd mynegi eich barn a'ch safbwyntiau.  Erbyn diwedd y 
cwrs, byddwch yn gallu gosod targedau i wella eich hunan-hyder 
eich hunan. 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Wythn
osau 

Cod y 
Cwrs 

Lleolia
d 

Mercher 14:30-16:30 29/09/21 11 WHC206 Ar-lein 
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Sgiliau ar gyfer Gwaith a 

Busnes 

Cyflwyniad i Animeiddio 

Mae'r cwrs hwn yn eich cyflwyno i'r grefft o Animeiddio Stop-

Symud, gan ddysgu'r elfennau sylfaenol a chreu eich fideo 

animeiddiad cyntaf. 

Mae’r pynciau’n cynnwys: creu stori, cynhyrchu byrddau stori, 

datblygu cymeriad, ffilmio, defnyddio meddalwedd animeiddio, 

ychwanegu teitlau, trac sain ac allbynnu eich ffilm i'w rhannu/

dangos. 

Mae’n ddelfrydol i bobl sy'n dymuno creu cynnwys ar gyfer 

YouTube, blogio a gwefannau. 
Dydd Amser Dyddiad 

Dechrau 
Wythn
osau 

Cod y 
Cwrs 

Lleoliad 

Mawrth 12:30-14:30 21/09/21 11 WIT413 Hyb 
Ystum Taf 

17 

Cyflwyniad i Ddylunio Gwefan 
Byddwch yn dysgu sut i greu gwefan ar y cwrs hwn.  Byddwch yn 
dysgu beth sy'n gwneud gwefan dda ac yn ennill y sgiliau i greu 
eich gwefan syml eich hun. 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Wythno
sau 

Cod y Cwrs Lleolia
d 

Iau 12:30-14:30 23/09/21 11 WIT414 Ar-lein 



Sgiliau ar gyfer Gwaith a 

Busnes 

Rôl y Derbynnydd 

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i ddyletswyddau derbynnydd, gan 

gynnwys sut i ateb y ffôn, cymryd negeseuon, cofnodi mewn 

dyddiadur a defnyddio llungopïwr. 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Wythn
osau 

Cod y 
Cwrs 

Lleoliad 

Llun 09:30-11:30 20/09/21 11 WJB371 Yr Hyb 
Canolo

Camau Cyntaf at Weithio mewn Canolfan 
Alwadau 

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i weithio mewn canolfan 

alwadau. Byddwch yn dysgu beth yw canolfan alwadau, sut i 

ymdrin â galwadau ffôn anodd a sgiliau cyfathrebu, cyfrinachedd a 

diogelwch. Byddwch hefyd yn nodi'r rhinweddau sydd eu hangen i 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Wythn
osau 

Cod y Cwrs Lleoliad 

Llun 12:30-14:30 20/09/21 11 WJB372 Yr Hyb 
Canolo

16 

Gweithio gyda Phlant 

11 

Seicoleg Plant Lefel 1 

Bwriad y cwrs hwn yw eich helpu i ddeall rhai o'r dulliau sy'n cael eu 

defnyddio wrth astudio seicoleg plant.  Bydd yn eich helpu i ddeall y 

broses o ymlyniad, caffael iaith a chaffael rôl rhywedd. 
Dydd Amser Dyddiad 

Dechrau 
Lleoliad Wythn

osau 
Cod y 
Cwrs 

Mercher 12:30-
14:30 

22/09/21 Ar-lein 11 WWC304 



Gweithio gyda Phlant 

Rheoli Ymddygiad Plant Lefel 1 

Ar y cwrs hwn bydd dysgwyr yn dechrau deall pa ddylanwad y mae 

gwahanol ffyrdd o rianta yn ei gael ar blant.   Byddwch yn dysgu am 

ymddygiad sy’n gysylltiedig â datblygiad plentyn, ac am ymddygiad 

sy'n herio rhieni.  Byddwch yn trafod ffyrdd effeithiol o gyfathrebu â 

phlant, sut i ddefnyddio chwarae i gefnogi ymddygiad plentyn a hefyd 

ffyrdd o leihau ymddygiad sy’n tarfu. 
Dydd Amser Dyddiad 

Dechrau 
Wythn
osau 

Cod y Cwrs Lleoliad 

Mercher 09:30-
11:30 

22/09/21 11 WWC306 Ar-lein 

Gwener 13:00-
15:00 

24/09/21 11 WWC307 Hyb Trelái 

12 

Sgiliau Digidol a Thechnoleg 

15 

Defnyddio Google Classroom i wella eich Sgiliau 
digidol 

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i lywio eich ffordd o amgylch Google 

Classroom. Byddwch yn dysgu sut i greu a defnyddio eich cyfrif e-bost 

Google a phori apiau Google. Byddwch yn dysgu sut i greu, cyrchu a 

storio ffolderi yn Google Drive. Byddwch hefyd yn cael gwybodaeth 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Lleoliad Wythn
osau 

Cod y 
Cwrs 

Mercher 13:00-15:00 22/09/21 Ar-lein 11 WIT415 

Mynd i'r Afael â Thaenlenni 

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i raglen daenlenni Excel. Byddwch 

yn dysgu sut i greu taenlenni syml ac ychwanegu data, defnyddio 

fformiwlâu a swyddogaethau, a chadw, argraffu a golygu taenlenni. 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Lleoliad Wythn
osau 

Cod y 
Cwrs 

Mawrth 13:30-15:30 21/09/21 Ysgol 
Uwchradd 
Cathays 

11 WIT412 



Sgiliau Digidol a Thechnoleg 

Mae technoleg yn symud yn gyflym – mae angen i ni i gyd gadw 

fyny yn y gwaith a’n bywydau personol.  Bydd y cyrsiau ar y 

tudalennau canlynol yn eich cefnogi i ddatblygu sgiliau digidol da 

14 

ICDL (ECDL gynt) 

Mae hwn yn gymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn eang ac sy'n 

galluogi pobl â rhywfaint o brofiad cyfrifiadurol i ddangos eu sgiliau 

ac i wella'u cyfleoedd gyrfaol.  I gael y cymhwyster llawn rhaid 

gwneud 7 modiwl, 4 ar Lefel 1 a 3 ar Lefel 2. 

Dydd Amser Dyddiad 
Dechrau 

Wythn
osau 

Cod y 
Cwrs 

Lleoliad 

Mawrth 09:30-11:30 21/09/21 11 WIT408 Hyb 
Llanedern 

Mawrth 12:30-14:30 21/09/21 11 WIT409 Hyb 
Llanedern 

Iau 9:30-11:30 23/09/21 11 WIT410 Ar-lein 

Iau 12:30-14:30 23/09/21 11 WIT411 Ar-lein 

Gweithio gyda Phlant 

13 

Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion 

Bydd y cwrs Lefel 2 hwn yn edrych ar fodelau Cymorth Dysgu sy’n 

cael eu defnyddio mewn ysgolion.  Byddwch yn dysgu am rôl y Cy-

northwy-ydd Cymorth Dysgu ac yn dechrau adnabod y sgiliau sydd 

eu hangen ar gyfer y swydd hon. Yn ogystal, byddwch yn trafod 

agweddau gwahanol ar ymddygiad derbyniol, ac yn edrych ar 

ffyrdd i annog ymddygiad cadarnhaol mewn plant.  Byddwch hefyd 

yn astudio gofynion iechyd a diogelwch a chyfreithiol ysgolion. Ar y 

cwrs hwn, byddwch hefyd yn paratoi at ymgeisio am waith mewn 

ysgolion. 
Dydd Amser Dyddiad 

Dechrau 
Wyth-
nosau 

Cod y Cwrs Lleoliad 

Mawrth 12:15-14:15 28/0921 11 WWC310 Hyb 
Trelái 

Llun 12:30-14:30 20/09/21 Ar-lein 11 WWC312 

Gwener 10:00-12:00 24/09/21 Hyb 
Trelái 

11 WWC313 

Rheoli Ymddygiad Plant Lefel 2 

Ar y cwrs hwn bydd dysgwyr yn dechrau deall pa ddylanwad y mae 

gwahanol ffyrdd o rianta yn ei gael ar blant.   Byddwch yn dysgu am 

ymddygiad sy’n gysylltiedig â datblygiad plentyn, ac am ymddygiad 

sy'n herio rhieni.  Byddwch yn trafod ffyrdd effeithiol o gyfathrebu â 

phlant, sut i ddefnyddio chwarae i gefnogi ymddygiad plentyn a 

hefyd ffyrdd o leihau ymddygiad sy’n tarfu. 
Dydd Amser Dyddiad 

Dechrau 
Wythn
osau 

Cod y Cwrs Lleoliad 

Llun 09:45-
11:45 

27/09/21 11 WWC308 Hyb 
Trelái 

Mawrth 09:30-
11:30 

21/09/21 11 WWC309 Yr Hyb 
Canolog 


