Llwybrau Dysgu 14 – 16
Llawlyfr Dewisiadau
2021 - 2023

Mr Owain Gethin Davies
Pennaeth
Gyda’ch merch/mab yn awr ym
mlwyddyn 9, daeth yn amser ystyried y
dewis o bynciau ar gyfer blwyddyn 10 a
chyrsiau arholiad. Mae’r llyfryn hwn yn
disgrifio cynnwys y cyrsiau sydd ar gael.
Bydd yr ysgol wedyn yn ceisio
cynorthwyo’r disgyblion wrth iddynt
ddewis pynciau addas. Cynghorir y
disgyblion i ddewis eu pynciau’n ofalus er
mwyn sicrhau cwricwlwm eang a
chytbwys, heb arbenigo’n rhy gynnar.
Gan fod y cyrsiau mor bwysig i ddyfodol y
disgyblion, gofynnir am eu hymroddiad
llwyr drwy gydol y ddwy flynedd.
Disgwylir iddynt gwblhau gofynion gwaith
cwrs mewn da bryd.

ac sydd wedi cyrraedd lefel gadarn yn y
Gymraeg ar ddiwedd Blwyddyn 9 yn dilyn
darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y pynciau
sydd yn cael ei cynnig yn y ddwy iaith.

Dysgir y pynciau i gyd drwy gyfrwng y
Gymraeg a’r Saesneg. Fodd bynnag,
disgwylir y bydd mwyafrif o’r disgyblion
sydd yn dilyn llwybr Cymraeg Iaith Gyntaf

Mr Owain Gethin Davies

Pe dymunir gall rhieni gysylltu â’r ysgol i
drafod unrhyw fater neu holi am wybodaeth
bellach ynglyn â dewis pynciau. Bydd
noson Dewisiadau Blwyddyn 9 hefyd yn
cynnig cyfle i helpu eich plentyn i wneud y
dewis gorau.
Yn gywir,
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Dyddiadau pwysig
DYDDIAD / DATE
9/2/21
9/2/21
23/2/21
1/3/21
8/3/21
15/3/21
12/4/21
7/6/21

Proses Dewisiadau / Option Process 2021
Noson Dewisiadau/ Options Evening
Dewis Rhydd 2 yn agor ar Google Forms 2nd Free Choice opens
Dewis Rhydd 2 yn cau ar Google Forms 2nd Free Choice closes
Dewisiadau Terfynol yn agor ar Google Forms/ Final Options opens on
Google Forms
Dewisiadau Terfynol yn cau ar Google Forms/ Final Options closes on
Google Forms
Athrawon cofrestru yn gwirio dewisiadau / Form Tutors to check options
Noson Rieni Pynciau CRAIDD / CORE Subject Parents Evening
Disgyblion yn cychwyn ar ei cyrsiau TGAU / Pupils start their GCSE
Courses

Cyrsiau Partneriaethol
Mae’r ysgol erbyn hyn yn gweithio mewn partneriaeth â sawl sefydliad addysgol arall er
mwyn darparu dewis eang a llawn i’n disgyblion. Cynigir nifer o gyrsiau galwedigaethol
gan Grŵp Llandrillo Menai ac mae’r cyrsiau hyn yn dystysgrifau BTEC Lefel 1 a 2. Dysgir y
cyrsiau hyn ar ddiwrnodau penodol. Byddwn yn trefnu cludiant a gellir cael mwy o
wybodaeth am y cyrsiau hyn yn yr ysgol.

Beth nesaf?
Mae’n hollbwysig eich bod yn mynd ati i wneud ymchwil personol cyn gwneud y dewis
terfynol. Rydych wedi derbyn gwersi cefnogol yn barod yn yr ysgol yn ogystal â
hyfforddiant ar ddefnyddio gwefan Gyrfa Cymru. Mae gwybodaeth am y pynciau dewisol
ynghyd â thaflenni swyddi ‘a-z’ ar wefan Gyrfa Cymru (www.gyrfacymru.com).
Os oes problem cysylltwch â Mrs Elliw Davies- Cydlynydd Addysg Gysylltiedig â Gwaith yr
ysgol.
Os oes gennych chi unrhyw bryderon ynglŷn â'ch gyrfa / llwybr gyrfa gallwch drefnu i
weld Cynghorydd Gyrfa yr ysgol.
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Pynciau
TGAU

Pynciau Craidd
Mae rhain yn bynciau
gorfodol a statudol

-

Pynciau dewisiol
Bydd posib dewis
uchafswm o dri phwnc
dewisol

-

Bydd y pynciau
dewisol mewn
colofnau dewis (yn
dilyn cwblhau’r broses
dewis agored)

-

Bagloriaeth Cymru
Cymraeg Iaith
Cymraeg Llenyddiaeth
Gwyddoniaeth Dwyradd
Mathemateg
Cymraeg Ail Iaith
Saesneg Iaith
Saesneg Llenyddiaeth
Addysg Gorfforol
Busnes
Astudiaethau Crefyddol
Celf a Dylunio
Cerddoriaeth
Daearyddiaeth
Drama
Dylunio a Thechnoleg – Dylunio Cynnyrch
CoPE
Ffrangeg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol & Gofal Plant
Hanes
Bwyd a Maeth
Cymdeithaseg
Technoleg Digidol
Adeiladwaith
Amaethyddiaeth
Anifeiliaid Bach
Trin Gwallt a Harddwch

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Byddwch hefyd yn derbyn gwersi statudol yn y meysydd isod:
Addysg Grefyddol, Addysg Gorfforol, Addysg Bersonol a Chymdeithasol, Addysg a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd,
Addysg Gysylltiedig â Gwaith, Addysg Iechyd (yn cynnwys Addysg Rhyw),
Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd Eang.

Bagloriaeth Cymru
Cenedlaethol / Sylfaen
Mae astudio yr Tystysgrif Her Sgiliau yn ran gorfodol o Cwricwlwm Craidd CA4
Beth yw y Fagloriaeth?
Ffocws canolog Bagloriaeth Cymru yng Nghyfnod Allweddol 4 yw darparu cyfrwng i rai
14-16 oed atgyfnerthu a meithrin sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd. Bydd y
cymhwysteryn helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer y dyfodol drwy feithrin sgiliau,
priodoleddau a mathau o ymddygiad a gaiff ei werthfawrogi gan addysgwyr Ol-16 a
darpar gyflogwyr. Bydd y dysgwyr yn meithrin sgiliau yng nghyd destun tasgau
pwrpasol a gwybodaeth a dealltwriaeth briodol. Drwy Fagloriaeth Cymru, bydd y
dysgwyr yn codi eu lefelau sgiliau a'u hyder, gan eu galluogi a'u grymuso i ymgymryd
a'u rol fel dinasyddion cyfrifol a gweithgar o fewn cymdeithas amrywiol. Ar y cyd a'r
broses o feithrin sgiliau a thrwy'r broses honno, mae Bagloriaeth Cymru yn rhoi'r cyfle
i'r dysgwyr feithrin eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o gymdeithas, y gymuned maent
yn byw ynddi ac ymwybyddiaeth o faterion, digwyddiadau a phersbectifau byd-eang.
Bydd dwy haen i'r Cymhwyster: Bac Cenedlaethol = TGAU A*-C (Lefel 2) & Bac
Sylfaenol = TGAU Pass/Pass*(Lefel 1). Bwriad y Fagloriaeth yw datblygu sgiliau sydd
yn hanfodol ar gyfer addysg, bywyd a byd gwaith. Bydd Gradd Bac yn dibynnu ar eu
graddau TGAU eraill & ar farciau y dystysgrif her sgiliau. Bydd pob disgybl yn dilyn y
Fagloriaeth ym mlwyddyn 10 & 11.
Asesu
Rhaid i 80% o'r heriau fod ar Lefel 2 er mwyn cael gradd A*-C. Nid oes arholiad, dim
ond tasgau a fydd yn cael eu marcio gan yr athrawon yn yr ysgol a'u safoni yn fewnol.
(Mi fydd y Prosiect Unigol yn cael ei anfon i ffwrdd i'w safoni). Bydd y project a'r Heriau
yn cael eu dysgu fel rhan o raglen TGAU y disgyblion ac yn ystod gwersi Tiwtorial.
Bydd cyfle hefyd i ddisgyblion gael cwrdd a siaradwyr gwadd yn ogystal a mynychu
theithiau er mwyn cael profiadau.
Cynnwys y Bac Cenedlaethol
Bydd pob disgybl yn astudio yr elfennau isod fel rhan o'r Dystysgrif sgiliau:
- Prosiect Unigol, Her Menter a Chyflogadwyaeth, Her Dinasyddiaeth & Her Cymunedol
Bydd y project unigol ac yr heriau yn rhoi cyfle i'r disgybl ddatblygu sgiliau hanfodol
sydd eu hangen ar gyfer addysg uwch, byd gwaith a bywyd. Y saith sgil hanfodol a
chyflogadwy yw: Llythrennedd, Rhifedd, Llythrennedd ddigidol, Meddwl yn feirniadol a
datrys problemau, Cynllunio a threfnu, Creadigrwydd ac arloesi & Effeithiolrwydd
personol. Dyma ychydig mwy am yr elfennau y bydd y disgyblion yn eu hastudio:
Prosiect Unigol (50% o'r Tystysgrif Sgiliau)
Ymchwil ysgrifenedig wedi ei seilio ar rywbeth sydd o ddiddordeb i'r disgybl o ran eu
dyfodol neu byd gwaith
Her Menter a Chvflogadwvedd (20 % o'r Tvstvsgrif Sgiliau)
Datblygu syniad am fusnes a'i gyflwyno i banel ee. Datblygu crys-t i hyrwyddo busnes
lleol neu ddigwyddiad lleol
Her Dinasvddiaeth (15% o'r Tvstvsgrif Sgiliau)
Dysgu sut mae rhai ffactorau (PESTLE) yn cael effaith ar faterion Byd Eang a chodi
ymwybyddiaeth o'r pwnc ar gyfer cynulleidfa pwrpasol. Cyflwynir yr her yn ystod
tymor yr Hydref Blwyddyn 10 fel rhan o’r Cwriclwm Saesneg. Ee. Safle We am y
cynnydd mewn llygredd.
Her y Gvmuned (15 % o'r Tystysgrif Sgiliau)
Cynnig cynllun/gweithgaredd/hyfforddiant sydd o fudd i'r gymuned leol. Treulio 10 awr
yn cymryd rhan yn y weithgaredd. Bydd y ddisgyblion yn cyflawni yr her hon drwy
cynllunio, cynnal a gwerthuso weithgareddau chwaraeon i ddisgyblion ysgol cynradd.
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Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Sarah Tudor

Cymraeg Iaith
TGAU

Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Ein nôd yn Adran y Gymraeg Ysgol Dyffryn Conwy yw meithrin agweddau
cadarnhaol at yr iaith Gymraeg, y dreftadaeth lenyddol a’r diwylliant cyfoes amlgyfrwng, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r Gymraeg a hyrwyddo defnydd
effeithiol ohoni.
Sut y byddaf yn dysgu?
Drwy weithio yn unigol a chydweithio byddwch yn dysgu sut i
• gyfathrebu’n hyderus, yn gywir ac yn rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig mewn
ystod eang o sefyllfaoedd a chyd-destunau;
• arddangos y gallu i gyfrannu’n sylweddol i drafodaethau, gan roi ystyriaeth
briodol i syniadau, amgylchiadau a rôl pobl eraill;
• ymateb i ystod lawn o ddarllen - testunau ysgogol sydd yn hybu diddordeb a
brwdfrydedd; ymateb ar lafar neu’n ysgrifenedig i farddoniaeth, rhyddiaith a
drama;
• ysgrifennu mewn ystod eang o ffurfiau at amrywiaeth o bwrpasau, gan roi sylw i
bwrpas, cynulleidfa a chywirdeb.
Sut y byddaf yn cael fy asesu?
Y mae tair elfen i’r cwrs
• Uned 1 - 30% Tasgau Llafar
• Uned 2 - 35% Darllen ac Ysgrifennu, Disgrifio, Naratif ac Esbonio
• Uned 3 - 35% Darllen ac Ysgrifennu, Trafod, Perswad a Chyfarwyddiadol
Beth sy’n digwydd ar ôl y cwrs hwn?
Gellir parhau i astudio’r Gymraeg ym Mlwyddyn 12 a 13 yn Adran y Gymraeg
Ysgol Dyffryn Conwy i lefel Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.
Syniadau am swyddi!
Mae gwybodaeth o’r Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer y byd gwaith yng
Nghymru.
Eisiau gwybod mwy?
CYMRAEG IAITH GYNTAF CBAC

Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Eira Wyn Jones
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Cymraeg Llenyddiaeth
TGAU

Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Drwy ddilyn y cwrs hwn ein nôd yn Adran y Gymraeg yw annog myfyrwyr i
fwynhau darllen yn eang yn ogystal ag astudio’n fanwl weithiau llenyddol
penodol. Hyrwyddir y gallu i ymateb yn bersonol i lenyddiaeth ac i ddeunyddiau
diwylliannol cyfoes amlgyfrwng gan ennyn gwerthfawrogiad o etifeddiaeth
ddiwylliannol Cymru.
Sut y byddaf yn dysgu?
Drwy weithio yn unigol a chydweithio, byddwch yn dysgu sut i:
• ymateb i ystod o ddeunyddiau llenyddol drwy ddarllen yn eang a gwneud
astudiaeth fanwl o enghreifftiau o lenyddiaeth o wahanol gyfnodau, a thrwy hynny
feithrin ymwybyddiaeth o’r etifeddiaeth lenyddol;
• ymateb i gyflwyniadau llenyddol a gynhyrchir ar gyfer y teledu, radio a ffilm.
• datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer astudio llenyddiaeth, gan gynnwys
dulliau awduron o ddefnyddio iaith er mwyn creu effeithiau;
• ymateb mewn amrywiaeth o ddulliau llafar ac ysgrifenedig.
Sut y byddaf yn cael fy asesu?
Mae pedair rhan i’r cwrs sef dau arholiad ysgrifenedig, un arholiad llafar a gwaith
cwrs. Mae pob cydran yn 25%.
Ar gyfer yr arholiad ysgrifenedig bydd yn ofynnol i’r myfyrwyr astudio detholiad
o farddoniaeth a nofel yn fanwl. Yn yr arholiad llafar bydd y myfyrwyr yn trafod
llunyddiaeth sef astudiaeth o ffilm.
Beth sy’n digwydd ar ôl y cwrs hwn?
Gellir parhau i astudio’r Gymraeg ym Mlwyddyn 12 a 13 yn Adran y Gymraeg
Ysgol Dyffryn Conwy i lefel Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.
Syniadau am swyddi!
Mae gwybodaeth o’r Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer y byd gwaith yng
Nghymru.
Eisiau gwybod mwy?
CYMRAEG LLENYDDIAETH TGAU CBAC

Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Eira Wyn Jones
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Gwyddoniaeth Dwyradd

TGAU

Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Ym mlwyddyn 10 bydd disgyblion yn astudio sylfaen y tri maes gwyddonol; bydd
hyn yn cynnwys uned organebau byw ac yn archwilio gweithred a prosessau
systemau byw a’i impact ar yr amgylchedd; yn ogystal byddant yn ymchwilio
sylweddau fel elfennau a chyfansoddion a’i adweithiau cemegol; yn olaf byddant
yn astudio egni, sut a gynhyrchir, eu priodweddau a sut y defnyddir a’i
thrawsnewid. Ym mlwyddyn 11 bydd disgyblion yn adeiladu ar eu gwybodaeth yn
y tri maes gan parhau i ddatblygu eu sgliiau gwyddonol a’u cymhwyso mewn
amrywiaeth eang o gydestynnau ymarferol.
Sut y byddaf yn dysgu?
Mae’r maesydd pwnc astudio yn galluogu disgyblion i ymchwilio sut mae
gwybodaeth wyddonol yn effeithio ar gymdeithas a sut mae cymdeithas yn
effeithio ar wyddoniaeth.
Mi fyddant yn ymchwilio, arbrofi, dadansoddi, dehongli, gwerthuso, a defnyddio
TGCh drwy synhwyryddion loggio data.
Beth fydd arnaf ei angen?
Offer ysgrifennu a llunio, a chyfrifiannell. Yn ogystal buasai gwerslyfrau i
ddefnyddio gartref yn fuddiol. Bydd angen defnyddio wefannau i gefnogi astudio
annibynnol e.e. Tacteg Gwyddoniaeth; KS3 Science; KS4 Bitesize Science; Doc
Brown’s Chemistry Clinic.
Sut y byddaf yn cael fy asesu?
Asesiad
Math o asesiad
Bl.
Uned 1
Arholiad ysgrifenedig
10
Uned 2
Arholiad ysgrifenedig
Uned 3
Arholiad ysgrifenedig
Bl.
Uned 4
Arholiad ysgrifenedig
11
Uned 5
Arholiad ysgrifenedig
Uned 6
Arholiad ysgrifenedig
Uned 7
Asesiad dan reolaeth

Pryd
Mehefin
Mehefin
Mehefin
Mai
Mai
Mai
Ionawr

Beth sy’n digwydd ar ôl y cwrs hwn?
Mae’r cwrs yn sicrhau fod disgyblion yn cael gwell darpariaeth ar gyfer astudio un
o’r gwyddorau, fel pwnc lefel A. Os ennillir y graddau uchaf yn yr haen uwch,
gellir mynd ymlaen i astudio Bioleg, Cemeg a/neu Ffiseg ar Safon Uwch.
Syniadau am swyddi!
Swyddi yn y gwasanaeth iechyd fel meddygaeth, fferyllaeth, deintyddiaeth,
optegaeth, milfeddygaeth, diwydiant bwyd, amgylchedd, cyllid, y gyfraith,
cyfrifiaduron, daeareg, peirianneg, seryddiaeth, addysg.
Eisiau gwybod mwy?
I ddarganfod mwy am y cwers hwn dyclech ymwled a’r dudalen we ganlynol:

GWYDDONIAETH CBAC

Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Hannah Jones
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Mathemateg
TGAU

Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddysgu:
• amrediad o sgiliau a thechnegau mathemategol yn ymwneud â Rhif, Algebra,
Siâp a Gofod a Thrin Data.
• sut i ddefnyddio sgiliau a strategaethau i ddatrys problemau ac i ymdrin â
materion ble mae angen peth mathemateg mewn bywyd
Sut y byddaf yn dysgu?
Byddwch yn cael pedair gwers 50 munud bob wythnos ym mlwyddyn 10 a 11. Yn
y gwersi byddwch yn cael y cyfle i ddysgu mathemateg newydd a’r pleser o
ymarfer eich mathemateg a gwella ar feysydd nad ydych yn sicr ohonynt. Bydd
cyfle i edrych ar nifer o sefyllfaoedd all godi mewn bywyd a gosod eich meini
prawf eich hunain cyn penderfynu sut i ymateb i’r sefyllfa.
Beth fydd arnaf ei angen?
Disgwylir i pob disgybl fod gyda’r offer Mathamategol priodol, gan gynnwys
pren mesur, onglydd, cwmpawd a chyfrifiannell Casio fx-83GTX, yn ogystal a’r
holl offer ysgrifennu addas. Bydd yr offer yma yn hanfodol yn y gwersi, gyda
gwaith cartref, ac mewn profion ac arholiadau. Gellir prynu’r holl offer fel pecyn
trwy’r ysgol.
Sut y byddaf yn cael fy asesu?
Yn ystod y cyfnod TGAU, bydd pawb yn sefyll 2 arholiad Rhifedd a 2 arholiad
Mathemateg. Bydd dewis o Haen Uwch fydd yn cynnig y graddau A*, A, B a C,
Haen Ganolradd yn cynnig y graddau B, C, D ac E, a’r Haen Sylfaenol yn cynnig y
graddau D, E, F a G. Bydd yr arholiadau yn cael eu sefyll ar ddiwedd blwyddyn
11.
Beth sy’n digwydd ar ôl y cwrs hwn?
Wedi cwblhau’r cwrs gall myfyrwyr a astudiodd yr Haen Uwch fynd ymlaen i
astudio Mathemateg i safon Uwch Gyfrannol a Safon Uwch. Bydd hyn yn rhoi’r
cyfle i astudio Mathemateg mewn Prifysgol ond hefyd yn arf ddefnyddiol iawn
wrth astudio pynciau eraill mewn colegau addysg uwch. Mae nifer o gyrsiau
addysg bellach yn ogystal â chyflogwyr yn mynnu TGAU Mathemateg gan
ymgeiswyr gyda nifer helaeth o lwybrau yn gofyn am radd C neu well.
Syniadau am swyddi!
Sawl proffesiwn fel cyfrifydd neu waith cyllid. Mynediad i swyddi peirianyddol
neu drydanol. Mynediad i swyddi mewn diwydiant cynhyrchu a thechnoleg.
Mynediad i swyddi o fewn y byd addysg.
Eisiau gwybod mwy?
I ddarganfod mwy am y cwrs hwn dylech ymweld â’r dudalen we ganlynol:
www.careerswales.com
Adnoddau a manylebau i'w gweld ar wefan CBAC–Mathemateg
Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Buddug Eleri Jones
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Cymraeg Ail Iaith
TGAU

Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Ein nôd yn Adran y Gymraeg Ysgol Dyffryn Conwy yw meithrin diddordeb yn y
Gymraeg a brwdfrydedd dros yr iaith trwy astudio cwrs astudio eang a chydlynol.
Y prif amcanion yw datblygu hyder wrth gyfathrebu’n naturiol yn yr iaith a
datblygu sgiliau hanfodol ac ymarferol fydd yn diwallu anghenion ymgeiswyr,
cyflogwyr ac addysg bellach.
Sut y byddaf yn dysgu?
Drwy weithio yn unigol a chydweithio byddwch yn dysgu sut i:
• gyfathrebu’n hyderus, yn gywir ac yn rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig mewn
ystod eang o sefyllfaoedd a chyd-destunau;
• arddangos y gallu i gyfrannu’n sylweddol I drafodaethau, gan roi ystyriaeth
briodol i syniadau, amgylchiadau a rôl pobl eraill;
• ymateb i ystod lawn o ddarllen - testunau ysgogol sydd yn hybu diddordeb a
brwdfrydedd; ymateb ar lafar neu’n ysgrifenedig i farddoniaeth, rhyddiaith a
drama;
Sut y byddaf yn cael fy asesu?
UNED 1- Asesiad di-arholiad Llafar: 8-10munud (25%)
Tasg pâr/grŵp o dri yn seiliedig ar sbardun llafar gweledol (clip o fideo)
UNED 2- Asesiad di-arholiad Llafar: 8-10munud (25%)
Tasg pâr/grŵp o dri yn seiliedig ar sbardunau darllen.
UNED 3- Arholiad Ysgrifenedig: 1awr 30munud (25%)
Tasgau Darllen, Tasgau Ysgrifennu
UNED 4- Arholiad Ysgrifenedig: 1awr 30munud (25%)
Tasgau Darllen, Tasgau Ysgrifennu
Syniadau am swyddi!
Mae gwybodaeth o’r Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer y byd gwaith yng
Nghymru.
Eisiau gwybod mwy?
I ddarganfod mwy am y cwrs hwn ymwelwch â’r dudalen wê ganlynol:
CYMRAEG AIL IAITH TGAU CBAC

Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Eira Wyn Jones
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Saesneg Iaith
TGAU
Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Bydd cwrs TGAU Iaith Saesneg yn eich paratoi i wneud penderfyniadau gwybodus
ynghylch dysgu pellach. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio iaith yn effeithiol yn
y gymdeithas a’r byd gwaith. Dylai’r cwrs eich annog i:
• arddangos y sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu sy’n angenrheidiol i
gyfathrebu ag eraill yn hyderus, effeithiol, manwl a phriodol.
• mynegi eich hunan yn greadigol a dychmygus.
• darllen amrywiaeth o destunau gan gynnwys testunau amlfodd yn feirniadol.
• defnyddio darllen i ddatblygu eich sgiliau fel ysgrifennwr.
• deall patrymau, strwythurau a chonfensiynau Saesneg llafar ac ysgrifenedig.
• deall effaith amrywiadau ar yr iaith lafar a’r iaith ysgrifenedig a sut mae hyn yn
cysylltu ag hunaniaeth ac amrywiaeth Ddiwylliannol.
• dethol ac addasu’r iaith lafar a’r iaith ysgrifenedig i wahanol sefyllfaoedd a
chynulleidfaoedd.
Sut fyddaf yn dysgu?
Cwrs dwy flynedd gyda pedwar gwers Saesneg pob wythnos. Cewch gyfle i
astudio amrywiaeth o destunau gan gynnwys barddoniaeth, dramâu, nofelau,
rhyddiaith ac amrywiaeth o destunau amlgyfrwng. Siarad a gwrando, darllen ac
ysgrifennu yw’r meysydd sgiliau pwysicaf. Byddwch yn gweithio’n unigol, mewn
parau ac mewn grwpiau. Bydd dysgu sut i asesu a gwella eich gwaith yn hanfodol
i’ch llwyddiant.
Beth fyddaf ei angen?
Geiriadur Saesneg da i’ch helpu i wneud eich gwaith cartref. Byddai cael
mynediad at gyfrifiadur yn fuddiol iawn i wneud gwaith ymchwil. Bydd angen ffeil
i gadw eich gwaith yn drefnus.
Sut fyddaf yn cael fy asesu?
Uned 1 - 20% Llefaredd Asesiad diarholiad
• Tasg 1 - 10% Cyflwyniad Unigol
• Tasg 2 - 10% Ymateb a Rhyngweithio - trafod mewn grwp
Uned 2-40% Arholiad allanol 2 awr
• Adran A - 20% Darllen
Uned 3 - 40% Asesiad allanol 2 awr
Adran A 20% Darllen
Beth sy’n digwydd ar ôl y cwrs hwn?
Gall disgyblion sydd wedi ennill gradd ‘B’ yn y TGAU Iaith Saesneg a’r TGAU
Llenyddiaeth Saesneg fynd ymlaen i astudio Llenyddiaeth Saesneg Safon Uwch.
Syniadau am swyddi?
-Dysgu - Y Cyfryngau - Newyddiaduriaeth
Eisiau gwybod mwy?
SAESNEG IAITH TGAU CBAC
Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Tesni Chaka
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Saesneg Llenyddiaeth
TGAU

Beth fyddaf yn ei ddysgu
Bydd astudio cwrs TGAU Llenyddiaeth Saesneg yn cynyddu eich diddordeb
mewn llenyddiaeth. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o gyfoeth a dylanwad
llenyddiaeth. Dylai eich galluogi i:
• ddeall fod testunau o etifeddiaeth lenyddol Lloegr, Cymru ac Iwerddon wedi
bod yn ddylanwadol a phwysig dros amser ac archwilio eu hystyr heddiw.
• ymchwilio sut mae testunau o wahanol ddiwylliannau a thraddodiadau yn gallu
adlewyrchu neu ddylanwadu ar werthoedd, rhagdybiaethau a’r synnwyr o
hunaniaeth.
• cysylltu a chymharu syniadau, themâu a materion amrywiaeth o destunau.
• darllen testunau ffuglen a ffeithiol, barddoniaeth a dramâu yn feirniadol
• profi’r gwahanol gyfnodau, diwylliannau, safbwyntiau a sefyllfaoedd sydd i’w
canfod mewn testunau llenyddol.
Sut fyddaf yn dysgu?
Mae hon yn gwrs dwy flynedd. Byddwch yn cael pedwar gwers pob wythnos.
Bydd astudio llenyddiaeth yn rhan hanfodol o’r gwersi hyn. Mae’r Cwricwlwm
Cenedlaethol yn disgwyl i chi gael eich dysgu mewn amrywiaeth o wahanol
ffyrdd. Cewch gyfle i astudio ystod eang a heriol ar adegau, o farddoniaeth,
drama a rhyddiaith. Bydd dysgu i ddadansoddi gwaith yn ofalus a beirniadol yn
bwysig iawn. Bydd defnyddio tystiolaeth gefnogol (dyfyniadau) yn eich gwaith
yn hanfodol, yn ogystal â dysgu i asesu a gwella eich gwaith eich hunan.
Beth fyddaf ei angen?
Bydd angen i chi brynu Geiriadur Saesneg da i’ch helpu i wneud eich gwaith
cartref. Byddai cael mynediad at gyfrifiadur yn fuddiol iawn i wneud gwaith
ymchwil. Hefyd bydd angen ffeil i gadw eich gwaith yn drefnus.
Sut fyddaf yn cael fy asesu?
• Uned 1- Asesiad allanol 35% (2 awr)
• Uned 2a - Asesiad allanol 40% (2 awr)
• Uned 3 - Asesiad di-arholiad 25%
Adran A: Shakespeare - Adran B Barddoniaeth
Beth allaf ei wneud nesaf?
Gall disgyblion sydd wedi ennill gradd ‘B’ yn y TGAU Iaith Saesneg a’r TGAU
Llenyddiaeth Saesneg fynd ymlaen i astudio Llenyddiaeth Saesneg Safon Uwch.
Syniadau am swyddi?
-Dysgu - Y cyfryngau - Newyddiaduriaeth
Eisiau gwybod mwy?
SAESNEG LLENYDDIAETH TGAU CBAC
Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Tesni Chaka

12

Addysg Gorfforol
Te
TGAU
Rhaid i ymgeiswyr fod yn aelod o ddau glwb allanol ac yn cystadlu’n rheolaidd
y tu allan i’r ysgol.
Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Mae cynnwys y pwnc yn canolbwyntio ar bum maes allweddol:
1. Iechyd, ymarfer (training) ac ymarfer corff (exercise)
2. Ffisioleg ymarfer corff (exercise)
3. Dadansoddi symud
4. Seicoleg chwaraeon a gweithgaredd corfforol
5. Materion diwylliannol gymdeithasol mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol.
Mae Unedau 1 a 2 yn gofyn bod dysgwyr yn arddangos dealltwriaeth o sut mae
data ansoddol a meintiol yn cael eu casglu. Hefyd mae’n ofynnol bod dysgwyr yn
dadansoddi a gwerthuso data. Yn Uned 2 rhaid i ddysgwyr gyflwyno data, gan
gynnwys tablau a graffiau, fel rhan o’r rhaglen ffitrwydd bersonol.
Sut fyddaf yn dysgu?
Mae’r cwrs Addysg Gorfforol TGAU yn cael ei ddysgu mewn grwpiau gallu
cymysg. Rhennir y cwrs yn 50% gwaith ymarferol a gwaith cwrs a 50% arholiad.
Dysgwch am amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â chwaraeon megis
‘rhesymau dros gymryd rhan’. Byddwch hefyd yn dysgu sut mae’r corff yn caniatáu
i ni wneud ymarfer corff (cyhyrau, esgyrn ayyb). Mae’r cwrs yn cynnwys gwaith
theori a gwaith ymarferol, a chaiff y gwersi eu rhannu rhwng y rhain. Mae angen i
chi sicrhau eich bod yn cymryd rhan mewn chwaraeon y tu allan i’r ysgol a’ch bod
yn fodlon gwneud dau weithgaredd chwaraeon ar lefel dda. Bydd rhaid i chi brynu
crys TGAU i’w wisgo yn y gwersi ymarferol.
Sut fyddaf yn cael fy asesu?
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 50%
Asesir dysgwyr drwy amrywiaeth o gwestiynau byr ac estynedig. Bydd y
cwestiynau yn seiliedig ar ysgogiadau clyweled a ffynonellau eraill.
Uned 2: Asesu di-arholiad 50%
Asesir dysgwyr mewn tri gweithgaredd gwahanol yn rôl perfformiwr mewn o leiaf
un gamp ar gyfer unigolyn, un gamp ar gyfer tîm ac un arall. Bydd un
gweithgaredd yn brif weithgaredd fydd â rhaglen ffitrwydd bersonol yn
gysylltiedig â’r gweithgaredd.
Beth allaf ei wneud ar ôl cwblhau’r cwrs?
Mae TGAU Addysg Gorfforol yn ffordd dda i baratoi at gyrsiau Lefel 3 mewn
Chwaraeon, Addysg Gorfforol a Hamdden. Ar ôl cwblhau’r cwrs gall y disgyblion
fynd ymlaen i astudio cwrs sy’n gysylltiedig â chwaraeon yn y coleg ac yna mynd
ymlaen I ddilyn gyrfa mewn chwaraeon, hamdden, dysgu, hyfforddi neu
ffisiotherapi.
Syniadau am swyddi!
Cymhorthydd Hamdden, Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr Agored, Gwyddonydd
Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Swyddog Datblygu Chwaraeon, Ffisiotherapydd
Chwaraeon.
Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mr Jason Turner
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Busnes
Te
BTEC
Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Mae BTEC mewn Busnes yn gwrs ymarferol sy’n gysylltiedig a’r byd gwaith
Byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau sy'nseiliedig ar
sefyllfaoedd a gweithgareddau realistig y gweithle:
• Sut i ddechrau busnes newydd a'r ffynonellau cymorth sydd ar gael.
• Edrych ar y pwysau sydd ar fusnesau ar ffyrdd maent yn defnyddio adnoddau*
Pwysigrwydd gwerthu a gofal cwsmer effeithiol.
• Sut i amcangyfrif elw a cholled busnes a defnyddio rhagolwg llif arian.
• Manteision busnes ar-lein.
Sut fyddaf yn dysgu?
• Deunydd astudiaeth achos
• Chwiliadau rhyngrwyd
• Gwybodaeth dablaidd
• Cyflwyniadau llafar
• Trafodaethau
• Gwaith grwp/par
• Erthyglau papur newydd
Beth fyddaf ei angen?
• Mynediad i’r rhyngrwyd er mwyn gallu defnyddio’r adnoddau dysgu sydd ar
gael yn yr ysgol yn eich cartref drwy wefan yr ysgol.
• Cofbin USB i gadw copi'au o’ch gwaith.
Sut fydd fy ngwaith yn cael eu asesu?
Arholiad: Un papur: 25% o'r marc terfynol
Gwaith Cwrs: 3 portfolio mewnol: 75% o'r marc terfynol cyfartal i 1 TGAU.
Beth allaf ei wneud ar oI cwblhau’r cwrs?
Mae cymwysterau galwedigaethol wedi’u dylunio i gynnig dewis o Iwybrau i
Addysg Bellach, Addysg Uwch neu gyflogaeth. Gallwch barhau a’ch
astudiaethau yn Ysgol Dyffryn Conwy drwy ddilyn cwrs BTEC Lefel 3 mewn
Busnes. Mae rhai myfyrwyr yn mynd ymlaen i'r brifysgol i astudio cwrs
sy'nymwneud a busnes.
Eisiau gwybod mwy?
Am wybodaeth bellach ewch i weld Mr Beech neu ewch i wefan:
www.edexcel.com
Bydd y pwnc yma yn cael ei ddysgu yn bennaf trwy’r Saesneg.
Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mr Roger Beech
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Astudiaethau Crefyddol
Te
TGAU
Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Uned 1. Crefydd a Themâu Athronyddol. (Cwrs Byr)
Pa sgiliau a chymhwyster a ddatblygir?
• datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o grefyddau a chredoau
anghrefyddol, megis anffyddiaeth a dyneiddiaeth.
• datblygu gallu’r dysgwyr i lunio dadleuon cytbwys, strwythuredig sydd wedi
eu dadlau’n dda a sy’n seiliedig ar wybodaeth dda, gan ddangos dealltwriaeth
fanwl ac eang o’r pwnc.
• darparu cyfleoedd i ddysgwyr ymgysylltu â chwestiynau mewn perthynas â
chred, gwerth, ystyr, pwrpas, gwirionedd, a’u dylanwad ar fywyd dynol.
Sut fyddaf yn dysgu?
• Gweithio gydag eraill a chyfathrebu
• Datrys problemau
• Darllen, ysgrifennu, disgrifio a gwerthuso
• Gweithio gyda TGCh – pwyntpwer, ymchwil ar y we.
Sut fydd y gwaith yn cael ei asesu?
Arholiad; Bl.11 (Cwrs Byr). Crefydd a Themâu Athronyddol. Papur 2 awr.
Syniadau am swyddi sy’n gysylltiedig ag Astudiaethau Crefyddol:
Ymysg y gyrfaoedd sy’n gysylltiedig ag Astudiaethau Crefyddol mae:
· Gweithwyr Cymdeithasol
· Meddyg
· Nyrsio/Dietegydd
· Athro Cynradd/Uwchradd
· Gweithiwr Ieuenctid
· Gweithiwr Elusennol
· Maes Cenhadaeth yr Eglwys
· Cyfreithiwr
· Gohebydd Tramor
Eisiau gwybod mwy?

Astudiaethau Crefyddol CBAC

Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Glenda Barlow
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Celf a Dylunio
Te
TGAU
Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddysgu:
• Amrediad o sgiliau a thechnegau gyda chysylltiadau pendant gydag artistiaid,
crefftwyr a dylunwyr hanesyddol a chyfoesol.
• Am y gwahanol gyfryngau sydd ar gael, a’r ffyrdd posib i’w defnyddio.
Sut y byddaf yn dysgu?
Yn ystod y cwrs byddwch yn cyflawni gwaith yn seiliedig ar themâu, technegau
a mudiadau celf gan wneud y gorau o’ch cryfderau a’ch diddordebau o fewn
gofynion y pwnc. Bydd cyfle i astudio Celf Gain, Celf Graffeg, Tecstiliau a
Ffotograffiaeth i ddatblygu sgiliau ymhellach.
Beth fydd arnaf ei angen?
Byddwch angen ffolder A3 neu fwy i ddal ac i gario gwaith rhwng yr ysgol a’ch
cartref. Byddwch hefyd angen llyfr braslunio personol ac offer sylfaenol fel
pensiliau, rhwbiwr, offer lliwio ac yn y blaen. Bydd y deunyddiau ar gael i’w
prynu am bris rhesymol drwy’r Adran ar ddechrau’r tymor.
Sut byddaf yn cael fy asesu?
Uned 1 - Gwaith Cwrs 30%
Uned 2 - Gwaith Cwrs 30%
Uned 3 - Papur arholiad allanol 40%
Beth sy’n digwydd ar ôl y cwrs hwn?
Yn dilyn cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallwch fynd ymlaen i wneud cwrs UG
Celf a Dylunio ac wedyn Safon Uwch yn Ysgol Dyffryn Conwy.
Syniadau am swyddi!
Artist- celf gain, cerflunio, ffotograffiaeth...
Crefftwr- crochenwaith, gwaith pren, gwaith metel, gwaith tecstil...
Addysg: Dysgu Celf mewn Ysgol, mewn Coleg neu Oriel, neu redeg gweithdai
Dyluniwr- ffasiwn, graffeg, cynnyrch...
Gweithio- trin gwallt, cynllunio arddangosfeydd, orielau, amgueddfeydd...
A llawer mwy....
Eisiau gwybod mwy?
CELF A DYLUNIO TGAU CBAC

Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Nia Davies
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Cerddoriaeth
TGAU

Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Yn y pwnc yma byddwch yn –
• gweithio yn unigol ac mewn grwpiau gan ganolbwyntio ar y tair agwedd
bwysig, sef Gwrando, Perfformio a Chyfansoddi.
• dysgu am bedwar maes astudiaeth o fewn yr elfen wrando, sef:
1. Ffurfiau a Dyfeisiau Cerddorol
2. Cerddoriaeth ar gyfer Ensemble gan gynnwys
ensemblau jazz a
blues, sioe gerdd, cerddoriaeth siambr a cherddoriaeth werin.
3. Cerddoriaeth Ffilm
4. Cerddoriaeth Boblogaidd
• perfformio lleiafswm o ddau ddarn; Mae un o’r rhain yn gorfod bod yn
berfformiad ensemble sy’n para am o leiaf munud. Hyd y perfformiad yw rhwng
4-6 munud i gyd. Y safon ddisgwyliedig yw gradd 3.
• creu ffolio o ddau gyfansoddiad yn para rhwng 3 a 6 munud. Mae un
cyfansoddiad yn gorfod ymateb i friff a osodwyd gan y bwrdd arholi. Ceir dewis
allan o bedwar briff, a phob un yn gysylltiedig a maes astudiaeth gwahanol (fel
uchod). Mae’r ail gyfansoddiad yn gyfansoddiad rhydd.
Sut y byddaf yn dysgu?
Yn ystod y cwrs byddwch yn cael cyfle i weithio yn unigol ar ddatblygu sgiliau
cyfansoddi a gwrando yn ogystal â gweithio mewn grwpiau fel ensemble i
ddatblygu sgiliau perfformio.
Sut y byddaf yn cael fy asesu?
• Perfformio 35%
• Cyfansoddi 35%
• Gwerthuso 30%
Beth sy’n digwydd ar ôl y cwrs hwn?
Yn dilyn cwblhau’r cwrs yma gellir astudio’r pwnc ar gyfer lefel AS ac A yn Ysgol
Dyffryn Conwy, fel rhan o bartneriaeth LINC Conwy.
Syniadau am swyddi!
• Cerddor perfformio proffesiynol
• Athro/athrawes
• Therapydd galwedigaethol
• Mynediad i swyddi peiriannydd sain a hybu’r celfyddydau
• Mynediad i swyddi fel gwneuthurwyr offerynnau cerdd
Er mwyn gallu ffynnu yn y pwnc rydych angen gallu chwarae offeryn / canu yn
ddelfrydol at gradd 5 neu well.
Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Angharad Ellis
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Drama
TGAU
Beth fydda i’n ei ddysgu?
Yn ystod y cwrs byddwch yn:
• dysgu am ddatblygiad drama a byd y theatr
• datblygu eich sgiliau perfformio a chymeriadu
• datblygu eich sgiliau cynllunio, dylunio, cynhyrchu a chyfathrebu
• dadansoddi dramau a pherfformiadau
• datblygu eich hunan hyder, sgiliau cydweithio a’r sgil o fyfyrio ar eich gwaith eich
hun ac eraill
Mae’r cwrs yn cynnig sylfaen ar gyfer eich rôl yn y dyfodol fel dinasyddion
gweithredol ym myd cyflogaeth ac yn y gymdeithas yn gyffredinol.
Sut fydda i’n dysgu?
Addysgir y cwrs drama drwy gyfuniad o weithdai ymarferol a thasgau ysgrifenedig.
Byddwch yn cael y cyfle i weithio’n annibynnol, mewn grŵp ac fel dosbarth cyfan. O
bob agwedd o theatr.
Sut fydda i’n cael fy asesu?
60% - asesiadau ymarferol a 40% - asesiadau ysgrifenedig.
Uned 1: DYFEISIO THEATR
a.creu, datblygu a pherfformio darn o
Mis
theatr wedi’i ddyfeisio yn seiliedig ar
Asesiad
40% Hydref i Ragfyr
thema.
mewnol
Blwyddyn 11
b.Gwerthusiad a log ysgrifenedig o’r
perfformiad.
Mis
Uned 2: PERFFORMIAD THEATR
Asesiad
20% Chwefror/Mawrth
Dewis darn o ddrama a’i pherfformio.
Allanol
Blwyddyn 11
Uned 3: DEHONGLI THEATR
Arholiad ysgrifenedig 1 ½ awr
ADRAN A: Cyfres o gwestiynau yn
Asesiad
Mis Mai
seiliedig ar destun gosod sy’n gofyn I chi
40%
Allanol
Blwyddyn 11
ymateb fel actor, dylunydd a
chyfarwyddwr.
ADRAN B: Adolygiad o Theatr Fyw
Beth sy’n digwydd ar ôl y cwrs hwn?
Gellir parhau i astudio Drama fel cwrs Uwch Gyfrannol a Safon Uwch ym mlwyddyn 12
a 13.
Syniadau am swyddi:
Actor / perfformiwr; Cyfarwyddwr; Byd ffilm, teledu a theatr e.e. Rheolwr llwyfan,
Dylunydd set, gwisgoedd, technegydd;
Athro, Therapydd Drama, Gweithiwr Ieuenctid;
Newyddiadurwr, Marchnata, Gweinyddu’r Celfyddydau, Ymchwilydd ym myd y
cyfryngau.
Eisiau gwybod mwy?

DRAMA TGAU CBAC

18 Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Catrin Hughes

Daearyddiaeth
TGAU

Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Byddwch yn astudio materion yn ymwneud a’r byd fel y mae heddiw.
Sut y byddaf yn cael fy asesu?
Uned 1: Tirweddau Ffisegol a Dynol Newidiol—40%
Arholiad Ysgrifenedig: 1awr 30munud
• Adran A - Themâu Craidd: Dau gwestiwn ymateb i ddata strwythuredig yn
asesu Thema Graidd 1 (Tirweddau a Phrosesau Ffisegol) a Thema Graidd 2
(Cysylltiadau Trefol-gwledig).
• Adran B – Opsiynau: Un cwestiwn strwythuredig (o ddewis o ddau) yn asesu
nail ai Thema 3 (Tirweddau a Pheryglon Tectonig) neu Thema 4 (Peryglon
Arfordirol a’u Rheolaeth). Mae’r themâu hyn yn darparu mwy o ehangder i’r
astudiaeth ychwanegol ar gyfer y cynnwys sy’n cael ei asesu yn y themâu craidd.
Cwesiynau ymateb i ddata yw’r dull asesu. Bydd angen ymatebion estynedig ar
gyfer rhai o’r cwestiynau.
Uned 2: Materion Amgylcheddol a Datblygu—40%
Arholiad Ysgrifenedig: 1awr 30munud
• Adran A - Themâu Craidd: Dau gwestiwn ymateb i ddata strwythuredig yn
asesu Thema Graidd 5 (Y Tywydd, yr Hinsawdd ac Ecosystemau) a Thema
Graidd 6 (Materion Datblygu ac Adnoddau).
• Adran B – Opsiynau: Un cwestiwn strwythuredig (o ddewis o ddau) yn asesu
nail ai Thema 7 (Materion Datblygu Cymdeithasol) neu Thema 8 (Sialensau
Amgylcheddol). Mae’r themâu hyn yn darparu mwy o fanylder i’r astudiaeth
ychwanegol ar gyfer y cynnwys sy’n cael ei asesu yn y themâu craidd.
Cwesiynau ymateb i ddata yw’r dull asesu. Bydd angen ymatebion estynedig ar
gyfer rhai o’r cwestiynau.
Uned 3: Ymholiad Gwaith Maes—20%
Asesiad di-arholiad 2awr 30munud
• Yn Uned 3 mae gofyn i’r dysgwr ddarparu adroddiad ysgrifenedig sy’n
cynnwys tystiolaeth o’i dealltwriaeth o’r broses ymholi a’i allu annibynnol i
brosesu/cyflwyno data a chwblhau gwaith ysgrifenu estynedig. Rhaid
ysgrifennu’r adroddiad mewn ymateb i gwestiynau penodol a osodir gan CBAC.
Beth sy’n digwydd ar ôl y cwrs?
Astudio daearyddiaeth yn y 6ed dosbarth i safon UG neu Lefel-A
Syniadau am swyddi!
-Asiant teithio
-Cartograffydd
-Meterolegydd
-Daearegwr
-Mudiadau elusennol
-Amgylcheddwr e.e. Cyfoeth Naturiol Cymru
Eisiau gwybod mwy?

DAEARYDDIATH TGAU CBAC

Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mr Arwel Thomas
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Dylunio a Thechnoleg
Te
Dylunio
Cynnyrch TGAU
Drwy astudio TGAU Dylunio a Thechnoleg, bydd dysgwyr yn barod i gymryd rhan
yn hyderus mewn byd fwy technolegol. Byddant yn ymwybodol, ac yn dysgu oddi
wrth ddylanwadau ehangach dylunio a thechnoleg, gan gynnwys ffactorau
hanesyddol, cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd.
Beth fyddaf yn ei ddysgu?
• Sut mae dylunio a gwneud cynnyrch yn defnyddio gwahanol ddeunyddiau?
• Sut mae defnyddio arfau llaw a pheiriannau gan gynnwys offer CAD/CAM?
• Deall sut mae cynhyrchion yn cael eu dylunio a’u creu mewn diwydiant.
• Defnydd effeithiol o TGCh a CAD.
• Pan yn bosib fe ddysgir y gwaith theori drwy weithgareddau ymarferol ond bydd
hefyd angen gwersi rheolaidd mwy ffurfiol. Bydd dysgu am ddefnyddiau,
technegau cynhyrchu, dylunwyr, cynaladwyedd, rheoli ansawdd ac iechyd a
diogelwch yn bwysig wrth baratoi ar gyfer yr arholiad ysgrifenedig.
Sut y byddaf yn dysgu?
Tair gwers yr wythnos, yn gymysg o weithgareddau dylunio, theori ac ymarferol.
Beth fydd arnaf ei angen?
Bydd offer Iechyd a Diogelwch ar gael ond dylid gwisgo esgidiau addas yn y
gweithdai. Mi fydd angen i chwi brynu deunyddiau addas ym mlwyddyn 11.
Sut y byddaf yn cael fy asesu?
• Prosiect Unigol - 50% - asesiad di-arholiad - 35 awr
• Arholiad - 50% - Dim Haen - 2 Awr
Beth sy’n digwydd ar ôl y cwrs hwn?
Mae cyfle i ddilyn cwrs Dylunio Cynnyrch (UG) ym Mlwyddyn 12 a Lefel-A ym
Mlwyddyn 13. Mae’r cymhwyster yn caniatáu i chi ddilyn nifer o gyrsiau addysg
bellach gan gynnwys Dylunio Cynnyrch, Gweithgynhyrchu, Peirianneg,
Cynhyrchiad Theatr, Pensaernïaeth, Peirianneg Sifil, Dylunio Graffeg a Dylunio
Moduron.
Syniadau am swyddi!
• Swyddi yn ymwneud a dylunio e.e. Penseiri
• Peirianwyr o bob math
• Adeiladwyr/trydanwyr/plymwyr/seiri coed
• Peirianneg sifil ac adeiladwaith
• Adeiladu cyfrifiaduron o systemau a chynnal a chadw
• Cerbydau mecanyddol
• Athro/awes Dylunio a Thechnoleg
• Parhau i astudio cwrs UG neu A2 a phynciau cysylltiedig yn y Brifysgol
Eisiau gwybod mwy?
DYLUNIO A THECHNOLEG TGAU - CBAC
Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Heledd Griffiths
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CoPE
Te
TGAU
Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Mae’r Dystysgrif Effeithiolrwydd Personol yn gymhwyster sylweddol ac eang.
Pwrpas CoPE yw eich galluogi i:
• ddatblygu ac arddangos ystod o sgiliau personol, sgiliau allweddol a sgiliau
cyflogadwyedd.
• ehangu eich profiad.
• reoli eich dysgu mewn amrywiaeth o gyd-destunau bywyd go iawn.
Nod CoPE yw eich dysgu i ddeall, cymryd cyfrifoldeb dros a dysgu oddi wrth
weithgareddau cyfoethog - yn hytrach na’u profi yn unig.
Mae’r Dystysgrif Effeithiolrwydd Personol yn gallu:
• cydnabod eich cyflawniadau personol
• eich helpu i reoli eich dysgu eich hun
• ehangu eich profiad
•datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd ac effeithiolrwydd personol
• eich helpu i adeiladu’ch cofnod cyrhaeddiad
I ennill y Dystysgrif Effeithiolrwydd Personol mae’n rhaid:
• cymryd cyfrifoldeb dros gynllunio, trefnu a chynnal nifer o weithgareddau neu
heriau.
• datblygu a darparu tystiolaeth o weithio gydag eraill, gwella’ch dysgu a’ch
perfformiad eich hun a datrys problemau.
• datblygu a darparu tystiolaeth o sgiliau ymchwil, trafod a chyflwyno.
• cynhyrchu tystiolaeth o’ch cyflawniadau mewn portffolio (ffeil neu blygell).
Beth fyddaf ei angen?
• Ffolder “lever arch”
• Waledi plastig
• Rhanwyr ffeil ‘dividers’
Sut fyddaf yn cael fy asesu?
Ar ôl i bortffolios yr ymgeiswyr gael eu safoni’n fewnol maent yn cael eu hanfon i
gael eu safoni yn allanol. Bydd ASDAN yn cyhoeddi tystysgrifau yn dilyn safoni
allanol llwyddiannus.
Beth allaf ei wneud nesaf?
Addysg bellach, chweched dosbarth, coleg, dysgu sylfaen neu gyflogaeth.
Syniadau am swyddi!
Swyddi yn gysylltiedig i’r maes dinasyddiaeth a chymuned, chwaraeon a
hamdden, yr amgylchedd, materion cenedlaethol, celfyddydau mynegiannol,
dysgu a mentergarwch yn gysylltiedig â gwaith, gwyddoniaeth a thechnoleg,
credoau a gwerthoedd, byw yn annibynnol, paratoad galwedigaethol ac iechyd a
ffitrwydd.
Eisiau gwybod mwy? www.asdan.org.uk
Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Miss Tracey Stone
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Ffrangeg
TGAU

Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Bydd y cwrs newydd TGAU yn datblygu eich sgiliau iaith trwy ymestyn wahanol
destunau astudiwyd ym mlynyddoedd 7-9. Cewch gyfle i wella eich
ymwybyddiaeth ddiwylliannol yn ogystal â gwella safon eich Ffrangeg.
Byddwch yn dysgu mwy am Ffrainc – y wlad, y bobl a’r gymdeithas a gwledydd
eraill lle siaredir Ffrangeg.
Sut y byddaf yn dysgu?
Yn ystod y cwrs byddwch yn cael y cyfle i ymarfer ac i ddatblygu eich sgiliau
iaith trwy ystod eang o weithgareddau. Byddwch yn gwella eich iaith yn y bedair
sgil – gwrando, darllen, ysgrifennu a siarad. Hefyd, byddwch yn cael pecynnau
gwrando, llyfryn geirfa a chyfle i ddarllen cylchgronau a defnyddio rhaglenni y
wê er mwyn i chi ddysgu yn annibynnol a datblygu eich holl sgiliau. Bydd cyfle
hefyd i ymweld â Pharis yn ystod y cwrs yn ogystal â gweithio gydag assistant
neu frodor o’r wlad er mwyn i chi ddatblygu eich sgiliau llafar.
Beth fydd arnaf ei angen?
Byddwch angen archebu geiriadur Ffrangeg – Saesneg /Gymraeg yn ogystal â
ffeil A4 i gadw eich gwaith. Buasai hefyd yn syniad archebu ‘USB’/Cof bach er
mwyn cael recordio gwaith llafar a gwrando.
Sut y byddaf yn cael fy asesu?
Byddwch yn cael eich asesu yn y pedair sgil:
• Gwrando (25%) Arholiad allanol 45 munud.
• Darllen (25%) – Arholiad allanol 1awr 15 munud.
• Siarad (25%) – 3 dasg, asesu mewnol.
• Ysgrifennu (25%) – Tasgau ysgrifennu a cyfieithu, 1awr 30munud.
Beth sy’n digwydd ar ôl y cwrs hwn?
Yn dilyn y cwrs hwn gallwch fynd ymlaen i’r chweched dosbarth yn Ysgol
Dyffryn Conwy i astudio Safon Uwch Gyfrannol ac Uwch (fel rhan o partneriaeth
LINC Conwy).
Syniadau am swyddi!
Nid yw un iaith yn ddigonol bellach os am gystadlu gyda phobl ifanc Ewrop am y
swyddi gorau. Mae’n bwysig iawn cael iaith dramor os ydych eisiau gweithio
gydag unrhyw fusnes dyddiau yma. Mae hyn hefyd yn berthnasol i gwmniau ar
y Wê sy’n masnachu yn rhyngwladol. Dyma rai enghreifftiau o’r meysydd sy’n
galw am bobl gydag ieithoedd. Gwasanaethau busnes; llywodraeth. canolfannau
cyswllt; peirianneg; gwasanaethau ariannol; marchnata; y cyfryngau a’r wê;
technoleg; teithio a thwristiaeth; y sector gwirfoddol ac elusennol; addysg.
Eisiau gwybod mwy?

FFRANGEG CBAC

Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Sarah Philips
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Iechyd a Gofal Cymdeithasol a
Gofal Plant

TGAU

Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Bydd y TGAU mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Dyfarniad Sengl)
yn ymdrin â phynciau allweddol fel:
• twf, datblygiad a lles dynol
• hyrwyddo a chynnal iechyd a lles
Bydd y cymwysterau yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i ddysgwyr o
ddatblygiad a gofal unigolion o feichiogi i henaint.
Bydd dysgwyr yn dod i ddeall sut mae darpariaeth gwasanaeth yn y sectorau
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yng Nghymru yn cefnogi datblygiad a
lles unigolion.
Bydd dysgwyr hefyd yn cael eu cyflwyno i ystod eang o rolau yn y sectorau Iechyd
a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant a fydd yn eu helpu i ddatblygu dealltwriaeth
o'r llwybrau gyrfa sydd ar gael iddynt.
Sut y byddaf yn dysgu?
Bydd y TGAU mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Dyfarniad Sengl)
yn cynnwys dwy uned orfodol.
Gallai dysgwyr sy'n cwblhau'r TGAU mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal
Plant astudio cymwysterau eraill o fewn y gyfres, gan gynnwys:
• Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd
• Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
• Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
• Lefel 3 TAG Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
• Lefel 3 Tystysgrif a Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a
Chyd-destunau
• Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
• Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc).
Sut y byddaf yn cael fy asesu?
• Asesir y cymwysterau yn allanol ac yn fewnol
• Mae’r arholiad ysgrifenedig yn cynrychioli 40% o’r cymhwyster.
• Bydd 60% o’r cymhwyster yn dod o 2 uned NEA.
Beth Nesaf?
Efallai bydd gan ddysgwyr ddiddordeb mewn symud ymlaen i astudio pellach a /
neu hyfforddiant mewn meysydd cysylltiedig gan gynnwys: Cymdeithaseg,
Seicoleg a Gwyddor. Feddygol
Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Marian Pritchard
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Hanes
TGAU

Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Uned 1: Oes Elisabeth 1558-1603
Uned 2: UDA 1910-1929, Gwlad o Wahaniaethau
Uned 3: Trosedd a Chosb c. 1500 hyd heddiw
Uned 4: Asesiad-di-Arholiad: Yr Almaen Natsiaidd
Sut y byddaf yn dysgu?
• Dysgir y cwrs dros gyfnod o ddwy flynedd.
• Defnyddir rhaglenni teledu, ffilmiau a TG.
• Byddwch yn cael nodiadau parod ac yn creu rhai eich hun drwy amrywiol
dasgau.
• Bydd cyfle i weithio yn unigol, pâr a grŵp.
• Byddwch yn chwilota gwybodaeth, gofyn cwestiynau astudio ffynonellau yn
feirniadol datrys problemau a mynegi barn - sgiliau fydd yn eich paratoi ar gyfer
swyddi'r dyfodol.
Sut byddaf yn cael fy asesu?
• Rhoddir profion mewnol yn rheolaidd.
• Bydd tri arholiad 1 awr o hyd. Gellir sefyll un neu ddau arholiad ym mlwyddyn
10 a’r llall/lleill ym mlwyddyn 11. 80% o farciau.
•Gwaith cwrs (Blwyddyn 11). Astudiaeth o ffynonellau a gwaith ymchwil ar bwnc
dadleuol o hanes Cymru a Phrydain. (20% o farciau).
Beth sy’n digwydd ar ôl y cwrs hwn?
Mynd i fyd gwaith neu fynd ymlaen i’r chweched dosbarth yn Ysgol Dyffryn Conwy
i astudio Hanes i lefel UG ac Uwch.
Syniadau am swyddi!
Mae cyflogwyr yn ystyried Hanes fel pwnc academaidd sydd yn hyfforddi
myfyrwyr i feddwl yn annibynnol a beirniadol.
Y Gyfraith , Pensaernïaeth
Amgueddfa, Addysg
Cyfryngau, Actio
Gwasanaeth Sifil / Twristiaeth
Ymchwil a llawer mwy…
Eisiau gwybod mwy? HANES CBAC
Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Beca Brychan
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Bwyd a Maeth
TGAU
Beth fyddaf yn ei ddysgu?
· Nwyddau bwyd
· Egwyddorion Maeth
· Deiet a iechyd da
· Gwyddor bwyd
· Ble daw bwyd
· Coginio a pharatoi bwyd
Sut byddaf yn dysgu?
Bydd y fanyleb bwyd a maeth yn galluogi dysgwyr i wneud cysylltiadau rhwng
theori a gwaith ymarferol fel eu bod yn
gallu cymhwyso eu dealltwriaeth o wyddor bwyd a maeth at goginio ymarferol.
Mae’r cynnwys hwn yn berthnasol i astudio bwyd a diodydd.
Beth fyddaf ei angen?
Bydd rhaid gwisgo ffedog a chap pan yn coginio. Bydd angen ffeil A4 a cyflenwad
o bapur A4.
Sut fyddai’n cael fy asesu?
Uned 1: Egwyddorion Bwyd a Maeth Arholiad ysgrifenedig: 1 ½ awr—40%
Bydd yr uned hon yn cynnwys dwy adran, a’r ddwy yn cynnwys cwestiynau
gorfodol.
Adran A: Cwestiynau’n seiliedig ar ddeunydd ysgogi.
Adran B: Amrywiaeth o wahanol fathau o gwestiynau er mwyn asesu’r holl
gynnwys sy’n gysylltiedig â bwyd a maeth.
Uned 2: Bwyd a Maeth ar Waith asesiad di-arholiad: wedi’i asesu’n fewnol a’i
safoni’n allanol.
Asesiad 1- 10 awr, Asesiad 2- 15 awr 60% o’r cymhwyster 120 marc.
Asesiad 1: Asesiad ymchwiliad bwyd- Bydd 20% o gyfanswm y marciau sydd ar
gael yn cael eu neilltuo ar gyfer ymchwiliad bwyd gwyddonol fydd yn asesu
gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth y dysgwr mewn perthynas â’r egwyddorion
gwyddonol sy’n sail i baratoi a choginio bwyd
Asesiad 2: Asesiad paratoi bwyd- bydd 40% o gyfanswm y marciau sydd ar gael
yn cael ei neilltuo i dasg sy’n asesu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth y dysgwr
mewn perthynas a chynllunio, paratoi, coginio a chyflwyno prydau i greu
bwydlen.
Beth sy’n digwydd ar ôl y cwrs hwn?
Gellir dychwelyd i’r ysgol i ddilyn cyrsiau UG, neu ddilyn cyrsiau arlwyo yn y
coleg.
Syniadau am swyddi!
• Cogydd • Gweinydd • Gweinydd mewn bar • Maethegydd
Eisiau gwybod mwy? BWYD A MAETH
Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Marian Pritchard
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Cymdeithaseg
TGAU
Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Astudiaeth o gymdeithasau yw Cymdeithaseg - sut mae cymdeithasau’n gweithio a
sut maent yn newid. Byddwch yn dysgu sut mae cymdeithasau’n siapio syniadau ac
ymddygiad pobl, a sut mae pobl yn rhyngweithio ac yn siapio’u cymdeithasau.
Cewch gyfle hefyd i ystyried eich profiad o’r byd o’ch cwmpas. Byddwch hefyd yn
datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i fod yn rhan o’r gymuned.
Sut byddaf yn dysgu ac yn cael fy asesu?
Cydran 1: Deall Prosesau Cymdeithasol - 50%
Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud
Mae’r gydran hon yn ymdrin â’r meysydd testun canlynol:
• Cysyniadau a phrosesau allweddol trosglwyddo diwylliant
• Teuluoedd
• Addysg
• Dulliau ymchwil cymdeithasegol
Asesiad ysgrifenedig yn cynnwys cymysgedd o atebion byr, cwestiynau
strwythuredig a chwestiynau atebion estynedig. Mae pob cwestiwn yn orfodol. Yn y
cwestiynau atebion estynedig, bydd gofyn i ymgeiswyr gyfuno meysydd
gwybodaeth, sgiliau a/neu ddealltwriaeth gwahanol o’r cynnwys perthnasol yn y
fanyleb.
Cydran 2: Deall Strwythurau Cymdeithasol - 50%
Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud
Mae’r gydran hon yn ymdrin â’r meysydd testun canlynol
• Gwahaniaethu cymdeithasol a haenu
• Trosedd a gwyredd
• Dulliau cymhwysol o ymholi cymdeithasegol
Asesiad ysgrifenedig yn cynnwys cymysgedd o atebion byr, cwestiynau
strwythuredig a chwestiynau atebion estynedig. Mae pob cwestiwn yn orfodol. Yn y
cwestiynau atebion estynedig, bydd gofyn i ymgeiswyr gyfuno meysydd
gwybodaeth, sgiliau a/neu ddealltwriaeth gwahanol o’r cynnwys perthnasol yn y
fanyleb.
Beth allaf ei wneud ar ôl cwblhau’r cwrs?
Gallwch fynd ymlaen i astudio cwrs Safon Uwch Cymdeithaseg yn Ysgol Dyffryn
Conwy. Mae rhai myfyrwyr yna’n mynd i’r brifysgol i astudio Cymdeithaseg.
Syniadau am swyddi:
•Ymchwilydd cymdeithasol
• ymchwilydd cyffredinol
•Cyfreithiwr / gweithiwr cymdeithasol
•Athro / troseddegwr / darlithydd.
Eisiau gwybod mwy? CYMDEITHASG
Dalier Sylw: Bydd y pwnc yma yn cael ei ddysgu trwy gyfrwng y Saesneg manyleb
EDQUAS.
Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Elin Jones Atherton
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Technoleg Ddigidol
TGAU

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Mae cymhwyster TGAU CBAC mewn Technoleg Ddigidol yn gymhwyster eang sy’n
galluogi dysgwyr i adeiladu ar y sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth ddigidol a
ddefnyddir yn eu bywydau yn yr ysgol a’u bywydau bob dydd.
Bydd y cymhwyster yn galluogi dysgwyr i feithrin eu dealltwriaeth o’r amrywiaeth o
systemau technoleg ddigidol a ddefnyddir yn ein cymdeithas gysylltiedig a byd-eang.
Bydd hefyd yn galluogi dysgwyr i archwilio natur ddatblygol systemau technoleg
ddigidol a sut y gellir defnyddio’r systemau hyn mewn ffordd gynhyrchiol, greadigol
a diogel.
Sut y byddaf yn dysgu?
Llunnir cynnwys y pwnc a gofynion yr asesiad i sicrhau bod dysgwyr yn datblygu
gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau priodol sy’n eang ym maes technoleg ddigidol.
Sut byddaf yn cael fy asesu?
Asesiad yw 40% o arholiad a 60% o asesiadau dan reolaeth ac mae wedi'i rannu'n
bedair uned:
Uned 1: Arholiad Allanol: Y Byd digidol
40%
1 awr 30 munud
 systemau technoleg ddigidol
 gwerth technoleg ddigidol
 safbwyntiau ar dechnoleg ddigidol.
Uned 2: Asesiad di-arholiad: Arferion Digidol
45 awr
 holi data mewn taenlen
 cynhyrchion digidol wedi’u llywio gan ddata.

40%

Uned 3: Asesiad di-arholiad: Arferion Digidol
15 awr
 y cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebiadau
marchnata ar-lein
 creu asedau digidol a chynllunio cyfathrebiadau
digidol.

20%

Syniadau am swyddi!
Mae llwybrau gyrfaol yn cynnwys: isadeiledd telathrebu, dylunio telathrebu,
atgyweirio a datblygu telathrebu, dylunio a datblygu meddalwedd/gemau, rhaglenni
a phrofi meddalwedd/gemau, dylunio a datblygu caledwedd cyfrifiadurol,
dadansoddi a dylunio systemau, integreiddio systemau ac, wrth gwrs, addysgu
TGCh.
Eisiau gwybod mwy? Technoleg Ddigidol CBAC
Am wybodaeth pellach cysylltwch â: Mrs Sarah Tudor
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Adeiladwaith
Lefel 1/2

Lefel 1 Sgiliau Adeiladwaith ‘City and Guilds’
Ar gyfer pwy mae’r cymhwysterau?
Mae’r cymhwysterau yma ar gyfer ymgeiswyr sydd yn dymuno enill dealltwriaeth a
phrofiad ymarferol o amryw o fasnachau yn y diwydiant adeiladwaith.
Beth mae’r cymhwyster yn ymdrin a?
Mae’r cymhwyster yn ymdrin a amryw o sgiliau llaw a tasgau ymarferol yn yr
ardaloedd masnachol canlynol: · Bricwaith · Gwaith Saer · Plastro · Teilsio Waliau a
Lloriau · Paentio ac Addurno · Gweithrediadau Adeiladu · Plymio · Trydanol
Dulliau asesu
Mae’r cymhwystetr yma yn cael ei asesu mewn sawl ffordd, er mwyn darparu
mynegiad clir o wybodaeth a sgiliau’r ymgeisydd. Gan gynnwys:
· Tasgau gwybodaeth a dealltwriaeth, Cwestiynnau wedi’u marcio’n Mewnol, Tasgau
ymarferol
Lefel 1/2 Adeiladu yr Amgylchedd Adeiladol
Mae Gwobr WJEC Lefel 1/2 Adeiladu yr Amgylchedd Adeiladol yn cynnig profiad o
ddysgu sydd yn canolbwyntio ar addysgu disgyblion 14-19 oed drwy ddysgu
cymhwysol e.e. Caffael a chymhwyso gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth drwy
tasgau pwrpasol wedi eu gosod yng nghyd-destun sector neu phwnc sydd â
nodweddion o waith go iawn. Mae pob cymhwyster wedi ei adeiladu o unedau
arwahanol, ond yn caniatáu dysgu synoptig yn ogystal a asesu. Mae gan pob uned
bwrpas cymhwysol sydd yn gweithredu fel canolbwynt yr addysgu yr uned. Mae
pwrpas cymhwysol yn gweithredu fel cerbyd i berthnasedd a phwrpas cynnwys yr
addysgu. Dyma yw’r modd sydd yn gwneud dysgwyr yn frwd, ymgysylltiedig ac yn
eu cymell i astudio sut mae adeildadai yn cael eu adeiladu. Mae’r pwrpas
cymhwysol yn darparu cyfleoedd am addysg dilys sy’n gysylltiedig a gwaith, ond yn
fwy na hyn, yn gofyn i ddysgwyr ystyried sut y mae defnydd a chymhwysiad eu
dysgu yn effeithio ar unigolion, cyflogwyr, cymdeithas ac yr amhylchedd.
Beth fyddwch yn ei ddysgu
Mae pwrpas cymhwysol yn galluogi dysgwyr i ddysgu mewn ffordd y byddent hefyd
yn datgblygu:
· Sgiliau anghenrheidiol ar gyfer dysgu a datblygiad anibynnol;
· Amryw o sgiliau generig a trosglwyddadwy;
· Y gallu i ddatrus problemau;
· Sgiliau ymchwilio, datblygu a chyflwyno seiliedig ar brosiect;
· Y gallu sylfaenol i gyd-weithio gyda gweithwyr proffesiynnol , mewn amgylchedd
proffesiynnol;
· Y gallu i gymhwyso dysgu mewn cyd-destunau galwedigaethol.
Mae’r cymhwysterau wedi eu dyfeisio o gwmpas y cysyniad o dull ‘cynllunio,
gwneud, adolygu’ i addysgu, ble mae dysgwyr yn cael eu cyflwyno i gyd-destun ar
gyfer dysgu, adolygu dysgu blaenorol i gynllunio gweithgareddau, cyflwyno
gweithgareddau a adolygu’r canlyniadau a’r dysgediaethau. Mae’r dull yma yn
debyg i sawl gweithgaredd sydd yn gysylltiedig a gwaith yn Adeiladu yr
Amgylchedd Adeiladol, ac hefyd yn darparu dysgu mewn sawl cyd-destyn sydd yn
galluogi dysgwyr i ymgeisio ac ymestyn eu dysgu. Yn ogystal, mae’r cymhwyster yn
darparu dysgwyr gyda gwerthfawrogiad eang o waith Adeiladu yr Amgylchedd
Adeiladol a chyfleoedd eraill am gyfleoedd o fewn addysg bellach, cyflogaeth neu
hyfforddiant.
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Amaethyddiaeth
Lefel 2
Beth fyddaf yn ei astudio?
• Cyflwyniad i Hwsmonaeth Anifeiliaid a Phlanhigion
• Cynnal a Chadw Ystad
• Cynhyrchu Anifeiliaid Fferm
• Gweithrediadau Peiriannau Fferm
Pa sgiliau a chymwysterau ddatblygir?
• Y parodrwydd i ddysgu
• Gweithio fel rhan o dîm
• Y gallu i gyd-drefnu’n dda
• Y gallu i adrodd yn ôl ar y tasgau ymarferol
Beth fyddai’n ddysgu?
Bydd y cwrs hwn yn cael ei astudio yng Ngholeg Glynllifon 4 awr yr wythnos ym
Ml.10 ac 11, trwy ddosbarthiadau ymarferferol a theori a gynhelir yn y Coleg.
Math o weithgareddau—trin a symud da byw, wyna, gyrru tractor, ffensio, gwaith
maes, bwydo lloi, triniaethau iechyd ar gyfer gwartheg a defaid, gofalu am gefn
gwlad.
Sut fydd fy ngwaith yn cael ei asesu?
• Bydd yr asesu yn digwydd trwy gydol y cwrs. Cewch eich asesu ar y tasgau
ymarferol a’ch gwybodaeth a byddwch yn casglu ffeil dystiolaeth.
• Mae’r cymhwyster yn cyfateb i 2 TGAU A* i C.
I ble allai’r cwrs arwain?
Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi cymhwyster mewn Amaethyddiaeth gan y
dysgir amrywiaeth o sgiliau defnyddiol. Cyrsiau Lefel 3 Diploma Cenedlaethol
mewn Amaethyddiaeth.
Ymysg y gyrfaoedd sy’n gysylltiedig ag Amaethyddiaeth mae:
• Ffermio neu weithio ar fferm
• Gweithio gyda anifeiliaid
• Peirianwaith amaethyddol
• Contractio
• Ffensio
Sut i wneud cais
Cysylltwch â’ch ysgol am ragor o fanylion ar sut i wneud cais.
Bydd disgyblion sydd yn astudio y cwrs yn anelu i gyrraedd o leiaf 2 gradd
llwydiant (cyfwerth â 2x C).
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Gofal Anifeiliaid Bach
Lefel 2
Beth fyddaf yn ei ddysgu?
• Bwydo anifeiliaid
• Paratoi llety anifeiliaid
• Hwsmonaeth anifeiliaid
• Deall ac ymdrin a materion iechyd anifeiliaid
• Deall ymddygiad anifeiliaid
• Iechyd a diogelwch yn y gweithle
Sut fyddaf yn dysgu?
• Mae’r cwrs yn bartneriaeth rhwng ysgolion uwchradd a Choleg Meirion Dwyfor,
Glynllifon ac yn cyfateb i 2 TGAU.
• Byddwch yn treulio bore neu brynhawn llawn ar safle Glynllifon.
• Bydd eich ysgol yn trefnu cludiant am ddim i chi i ac o Glynllifon.
• Mae’r cwrs yn gymysgedd o dasgau ymarferol ac ystafell ddosbarth a byddwch
yn cael cyfle i baratoi ac ymarfer eich sgiliau cyn i chi gael eich asesu.
• Bydd gofyniad i wneud rhywfaint o waith cwrs tu allan i’r Coleg.
Beth fyddaf ei angen?
• Ymroddiad a disgyblaeth i weithio’n gydwybodol a gofalus mewn amgylchedd
gweithle
• Offer amddiffynnol personol (esgidiau diogelwch, oferôls a chôt wen)
Sut fyddaf yn cael fy asesu?
Byddwch yn cynhyrchu gwaith a asesir gan eich tiwtor cwrs a’r bwrdd arholi.
Beth sy’’n digwydd ar ôl y cwrs hwn?
Ar ddiwedd y cwrs, cewch ddewis un o’r llwybrau canlynol:
• Dilyn cwrs llawn amser Lefel 2 neu Lefel 3 Gofal Anifeiliaid ar safle Glynllifon.
• Dilyn un o amrywiaeth o gyrsiau academaidd neu alwedigaethol yn un o
safleoedd Grŵp Llandrillo Menai.
• Gweithio yn y diwydiant gofal anifeiliaid.
Syniadau Gyrfaoedd
• Nyrs milfeddygol
• Swyddog lles anifeiliaid
• Hyfforddwr anifeiliaid
• Rheoli neu weithio mewn sw neu parc bywyd gwyllt
• Rheoli neu weithio
Sut i wneud cais
Cysylltwch â’ch ysgol am ragor o fanylion ar sut i wneud cais.
Bydd disgyblion sydd yn astudio y cwrs yn anelu i gyrraedd o leiaf 2 gradd
llwydiant (cyfwerth â 2x C).
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Trin Gwallt a Harddwch
Lefel 2
Beth fyddwch yn ei astudio?
Datblygwyd y cymhwyster yma i roi rhagarweiniad i dylino croen y pen ac mae’n
cynnwys iechyd a diogelwch, golchi gyda siampŵ, gweithio yn y diwydiant a
thylino croen y pen. Mae strwythur y cymhwyster yn cynnwys cyfanswm o bedwar
uned gyda chyfanswm o 14 credyd.
201 Gweithio yn y diwydiant gwallt
202 Cynnal a chadw iechyd a diogelwch yn y salon
204 Rhoi siampŵ a chyflyrydd yn y gwallt ac ar groen y pen
215 Tylino croen y pen
Hyd y Cwrs
Mae’r cwrs wedi’i gynnwys yn y rhaglen dwy flynedd.
Ar gyfer pwy mae’r Cwrs?
Mae’r cwrs yn rhagarweiniad i dylino croen y pen o fewn y diwydiant trin gwallt
sydd ar gael yn unig i ddysgwyr sydd wedi cwblhau cymhwyster Lefel 1 mewn
Rhagarweiniad i Wallt a Harddwch.
Sut byddwch yn astudio?
Caiff y cwrs ei ddysgu trwy weithdai a dosbarthiadau theori. Byddwch yn dysgu
mewn amgylchedd salon go iawn.
Sut cewch eich asesu?
Cewch eich asesu trwy dystiolaeth ar lafar, arsylwi ac ysgrifenedig. Byddwch yn
llunio portffolio o dystiolaeth yn cynnwys agwedd ymarferol ac yn tanategu
deunyddiau asesu.
Argaeledd Cwrs
Mae’r cwrs ar gael yn y campws/campysau canlynol:
• Y Rhyl
• Llandrillo-yn-Rhos
Gofynion Mynediad
• Cwblhau Rhagarweiniad i’r Diwydiant Gwallt a Harddwch Lefel 1 .
• Brwdfrydedd, ymrwymiad a’r parodrwydd i ddysgu .
Eich dewisiadau ar ôl y cwrs
Symud Ymlaen i Drin Gwallt Lefel 1/2
Sut i wneud cais
Cysylltwch â’ch ysgol am ragor o fanylion ar sut i wneud cais
Fel y cwrs Adeiladwaith bydd y cwrs yn cynnig cwrs lefel 1 fel sylfaen (cyfwerth â
gradd D) gyda cyfle i ennill ail gradd uwch lefel 2 (cyfwerth â gradd C).
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