Prentisiaeth mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu
Mae'r cymhwyster lefel 3 yma yn ddelfrydol os oes gennych brofiad sylweddol fel gweithiwr cefnogi
ysgolion ac yn dymuno symud i rôl fwy arbenigol mewn gweinyddiaeth, cefnogi neu reoli dysgu.
Bydd yr asesiad drwy gyfrwng aseiniadau, astudiaethau achos, arsylwi arferion gwaith, tystiolaeth
tystion arbenigol, ymarfer ffug a thrafodaethau proffesiynol. Byddai’r cymhwyster hwn yn addas ar
gyfer Addysgu/Dosbarth/Cynorthwywyr Cymorth Dysgu, Cynorthwywyr Cymorth Ymddygiad/Cyddrefnwyr, Bugeiliol/Cynorthwywyr Cefnogi Lles, Cynorthwywyr Cymorth Ddwyieithog neu Arweinwyr
Tîm. Mae'r rhaglen hon yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn rhannol gan Gronfa
Gymdeithasol Ewrop *.

Mae’r Fframwaith Prentisiaeth mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu yn cynnwys Diploma City and
Guilds lefel 3 mewn Cymorth Arbenigol ar gyfer Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion a Chyfathrebu,
Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol Sgiliau Hanfodol Cymru.

I fynegi eich diddordeb, neu i gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch
01248 671850 neu anfonwch eich manylion cyswllt drwy e-bost i
ymholiadau@cadcentreuk.com
Mae’r wybodaeth farchnata hon ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Cyflwynir y Cynllun yn y Gymraeg a Saesneg.

Prentisiaeth mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu
Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi dealltwriaeth fanwl o'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio yn uniongyrchol gyda
phlant neu bobl ifanc mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig. Mae'n cwmpasu pob agwedd ar Gefnogaeth Arbenigol
gan gynnwys cynllunio, darparu, adolygu a strategaethau asesu i gefnogi dysgu ochr yn ochr â'r athro, cefnogi anghenion
dwyieithog ac arbennig a datblygiad personol ac ymarfer myfyriol.
Mae’r fframwaith yn cynnwys dwy elfen (a) Tystysgrif Lefel 2 City and Guilds mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion
(b) a Chyfathrebu, Cymhwyso Rhif a TGCh Sgiliau Hanfodol Cymru.
(a) Diploma lefel 3 mewn Cymorth Arbenigol ar gyfer Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion
Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi cyfle i ddatblygu set eang o sgiliau fydd yn hwyluso cynnydd yn y gweithle a / neu ymlaen i ddysgu
pellach y dysgwr. Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys unedau gorfodol a llwybrau dysgu dewisol.
Unedau Gorfodol
Uned 301 - Cyfathrebu a pherthynas broffesiynol gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion
Uned 302 – Ysgolion fel sefydliadau
Uned 303 – Cefnogi gweithgareddau dysgu
Uned 304 – Hybu ymddygiad positif plant a phobl ifanc
Uned 305 – Datblygu perthnasoedd proffesiynol gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion
Uned 306 – Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn gwaith gyda phlant a phobl ifanc
Uned 307 – Asesu cefnogaeth ar gyfer dysgu
Uned 331 – Deall datblygiad plentyn a pherson ifanc
Uned 332 - Cymryd rhan mewn datblygiad personol mewn iechyd, gofal cymdeithasol neu osodiadau plant a phobl ifanc
Uned 333 – Deall sut i ddiogelu lles plant a phobl ifanc
Uned 334 – Cefnogi iechyd a diogelwch plant a phobl ifanc
Llwybrau Dysgu Dewisol (12 credyd o'r canlynol)
Uned 310 – Cynllunio a chyflwyno gweithgareddau dysgu o dan gyfarwyddyd yr athro (4 credyd)
Uned 313 – Cefnogi dysgu ac addysgu mewn maes cwricwlwm (3 credyd)
Uned 325 – Arwain gweithgaredd allgyrsiol (3 credyd)
Uned 326 – Cynnal cofnodion dysgwyr (3 credyd)
Uned 329 – Goruchwylio plant a phobl ifanc ar deithiau, ymweliadau a gweithgareddau y tu allan i'r lleoliad (3 credyd)
Uned 343 – Hyrwyddo lles a hydwythdedd plant a phobl ifanc (4 credyd)
(Mae unedau eraill ar gael ar gyfer asesiad siaradwch â'ch aseswr am ragor o wybodaeth)
O fewn pob llwybr dysgu mae yna nifer o unedau dewisol i ddewis o, er enghraifft, Darparu cymorth llythrennedd a rhifedd;
Cefnogi dysgwyr dwyieithog; Cefnogi plant a phobl ifanc anabl a'r rheini ag anghenion addysgol arbennig; Gwella presenoldeb
plant a phobl ifanc mewn addysg statudol; Cynnal cofnodion dysgwyr a gweithio gydag ymarferwyr eraill i gefnogi plant a phobl
ifanc.
(b) Sgiliau Hanfodol Cymru (Lefel 2)
Mae gan y sgiliau hyn rôl bwysig i’w chwarae wrth helpu dysgwyr gynyddu eu sgiliau ac i gwblhau eu rhaglen ddysgu yn effeithiol.
Cyfathrebu hanfodol yn canolbwyntio ar sgiliau mewn:

Siarad a Gwrando

Darllen

Ysgrifennu
Er mwyn ennill y cymhwyster Cyfathrebu Hanfodol rhaid i ddysgwyr arddangos sgiliau mewn tasg dan reolaeth a phrawf cadarnhau byr.
Cymhwyso Rhif hanfodol yn canolbwyntio ar sgiliau mewn:

Deall Data Rhifiadol

Cynnal Cyfrifiadau

Dehongli a Chyflwyno Canlyniadau a Chanfyddiadau
Er mwyn ennill y cymhwyster Cymhwyso Rhif Hanfodol rhaid i ddysgwyr arddangos sgiliau mewn tasg dan reolaeth a phrawf cadarnhau byr.
Llythrennedd Digidol Hanfodol

Llythrennedd Digidol hanfodol yn ymwneud â gwybodaeth, sgiliau, agweddau ac ymddygiad yn y defnydd o ddyfeisiau digidol

Chyfrifoldeb Digidol - gwybod sut i aros yn ddiogel ac i weithredu’n briodol ar-lein

Cynhyrchiant Digidol - gwybod pa dechnolegau, offer a thechnegau i'w defnyddio a sut i drefnu, rhannu a diogelu gwybodaeth ddigidol

Gwybodaeth Ddigidol Llythrennedd - yn gallu dod o hyd i, gwerthuso'n feirniadol a defnyddio gwybodaeth ddigidol yn ddiogel

Cydweithio’n Ddigidol - rhannu gwybodaeth a chydweithio ag eraill i gwblhau tasgau a datrys problemau

Creadigrwydd Digidol - bod yn gallu defnyddio cyfryngau digidol i gwblhau tasgau, creu cynnwys a datblygu cyfleoedd

Dysgu Digidol - deall sut y gall technoleg ymestyn cyfleoedd dysgu
Er mwyn ennill y cymhwyster Llythrennedd Digidol Hanfodol rhaid i ddysgwyr arddangos sgiliau mewn tasg dan reolaeth a phrawf cadarnhau byr.

*Yn amodol ar fodloni meini prawf cymhwysedd ac os oes cyllid ar gael gan y llywodraeth

