Cynllun
Ysgolion
Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam yw’r unig
ddarparwr hyfforddiant cenedlaethol sy’n cyflwyno
cyrsiau Gofal Plant trwy gyfrwng y Gymraeg.
Mae Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam yn
cydweithio’n agos gydag ysgolion uwchradd er
mwyn cynnig rhaglenni hyfforddi sy’n diwallu
anghenion ysgolion a’r gymuned yn y ffordd fwyaf
effeithiol. Cynigir cyrsiau amrywiol i ddisgyblion
mewn ysgolion uwchradd ledled Cymru fel rhan o
gwricwlwm yr ysgol.

Elusen Gofrestredig: 1022320

Darperir gwasanaeth hyblyg o ansawdd uchel
gan diwtoriaid, aseswyr a dilyswyr, sy’n meddu ar
brofiad a chymwysterau priodol. Cynigir amrywiaeth
o gyrsiau, sydd wedi’u teilwra i anghenion unigol
ysgolion a dysgwyr.
Mae Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam wedi cyflwyno
cyrsiau Tystysgrif Lefel 2 i fyfyrwyr ôl 14 a Diploma
Lefel 2/3 a Diploma Estynedig Lefel 3 i fyfyrwyr ôl 16
yn llwyddiannus mewn 30 Ysgol Uwchradd Cyfrwng
Cymraeg ar draws Cymru ers 2006, gyda 1068 o
fyfyrwyr wedi cymhwyso.
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Cymwysterau Newydd

CBAC

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant:
·

Gellir astudio ar gyfer Gradd Unigol neu Ddwyradd.

·

Unedau yn cynnwys:
»

Twf, datblygiad a llesiant dynol

»

Hybu a chynnal iechyd a llesiant

»

Gofal plant yn yr 21ain ganrif

»

Hybu a chynnal iechyd a llesiant i gyflawni canlyniadau cadarnhaol
o fewn Gofal Plant

·

Caiff y cwrs ei gyflwyno a’i asesu trwy gyfrwng y Gymraeg.

·

Dull asesu yn cynnwys arholiadau ac adroddiadau ymchwil.

·

Dilyniant o’r cymhwyster hwn - gellir astudio cyrsiau lefel uwch mewn
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Cymwysterau Newydd

Rhaid astudio’r ddau gwrs canlynol er mwyn ennill cymhwyster
Diploma Lefel 2/3 mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

CBAC Lefel 2

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant:
Craidd
Caiff y cwrs yma ei ddysgu ochr yn ochr â chymhwyster ymarfer Lefel 2/3 ym
maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.
·

Rhaid cyflawni pum uned orfodol gwybodaeth a dealltwriaeth

·

Caiff y cwrs ei gyflwyno a’i asesu trwy gyfrwng y Gymraeg.

·

Dull asesu yn cynnwys tri asesiad mewnol, seiliedig ar senario mewnol,
a osodir yn allanol; ac un prawf dewis lluosog sy’n cael ei farcio’n allanol.

City and Guilds Lefel 2/3

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
Caiff y cyrsiau ymarfer Lefel 2/3 eu cyflwyno ochr yn ochr â’r cymhwyster Lefel
2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd.
·

Angen bod mewn lleoliad gofal plant am 2/3 diwrnod yr wythnos

·

Angen cwblhau 700 awr yn y lleoliad yn ystod y flwyddyn

·

Yn cynnwys unedau gorfodol a dewisol.

·

Caiff y cwrs ei gyflwyno a’i asesu trwy gyfrwng y Gymraeg.

·

Dull asesu yn cynnwys cyfres o dasgau wedi’u gosod yn allanol a’u
marcio’n fewnol; portffolio o dystiolaeth a thrafodaeth broffesiynol.

·

Dilyniant o’r cymhwyster hwn - byd gwaith - cynorthwyydd dosbarth,
arweinydd Cylch Meithrin, Nani, cynorthwyydd Cyfnod Sylfaen.

Cymwysterau Newydd

Lefel 3

Gofal, Chwarae Dysgu a Datblygiad Plant:
Ymarfer a Theori
Mae’r cymhwyster hwn yn addas i bawb sydd eisiau gweithio mewn
lleoliadau neu wasanaethau gofal, dysgu a datblygiad plant yng Nghymru.
Mae’r cymhwyster yma’n galluogi myfyrwyr i feithrin y wybodaeth â’r sgiliau
sydd eu hangen i weithio neu barhau â’u hastudiaethau yn y maes Gofal Plant
·
·
·

Cwrs 2 flynedd
2 ddiwrnod yn yr ysgol gyda thiwtor profiadol
2 ddiwrnod ar leoliad mewn Cylch Meithrin, ysgol Gynradd Gymraeg
neu Feithrinfa Ddydd Gymraeg

Mae’n gwrs gwybodaeth ac ymarfer sydd gyfwerth â 2 x Lefel A. Rhoddir y
pwyntiau UCAS canlynol am y cymhwyster yma:

Gradd

Pwyntiau

Rhagoriaeth*

112

Rhagoriaeth

96

Teilyngdod

64

Llwyddiant

32

Gwybodaeth a Dealltwriaeth
Mae’n cynnwys 7 uned sy’n cael eu
hasesu drwy:

Ymarfer
Mae’n ofynnol i ddysgwyr gwblhau
o leiaf 700 awr o leoliad gwaith er
mwyn cyflawni’r cymhwyster hwn.
Bydd asesydd yn ymweld â’r
lleoliad i asesu cymhwysedd y
dysgwr i weithio gyda phlant.
Y dull asesu yn cynnwys:

·
·
·
·

3 x Astudiaeth achos
prawf dewis lluosog
arholiad allanol
ymchwiliad

·
·
·

portffolio o dystiolaeth
arsylwi ar ymarfer
trafodaeth broffesiynol

Mae cwblhau’r cymhwyster hwn
yn darparu Sylfaen addas ar gyfer
astudio Blynyddoedd Cynnar,
addysg neu nyrsio yn y brifysgol.
Bydd y dysgwr hefyd yn gymwys i
weithio mewn gwahanol leoliadau
Gofal ac Addysg Plant.

Cymwysterau Newydd

CBAC

TAG UG a Safon Uwch mewn Iechyd
a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant:
·

Bydd y dysgwr yn dilyn astudiaeth eang o iechyd a gofal cymdeithasol,
a gofal plant ar lefel UG, ac yna llwybr Gofal Plant ar gyfer y Safon Uwch

·

Dysgwyr UG yn astudio dwy uned:
» Hybu iechyd a llesiant
» Cefnogi iechyd, llesiant a
gwydnwch yng Nghymru

·

Dysgwyr Safon Uwch yn astudio:
» Hybu iechyd a llesiant
» Cefnogi iechyd, llesiant
a gwydnwch yng Nghymru
» Persbectifau damcaniaethol ar
ddatblygiad plant a phobl ifanc
» Cefnogi datblygiad, iechyd, llesiant a gwydnwch plant a phobl ifanc

·

Rhaid cwblhau 2 aseiniad a osodir yn allanol, a’u marcio’n fewnol a 2
arholiad allanol.

·

Mae’r pwyntiau UCAS canlynol ar gael am y cymhwyster yma:

Gradd

Pwyntiau

A*

56

A

48

B

40

C

32

D

24

E

16

· Mae cwblhau’r
cymhwyster hwn
yn darparu Sylfaen
addas ar gyfer
astudio Blynyddoedd
Cynnar, addysg neu
nyrsio yn y brifysgol

“Rydw i wedi mwyn
hau dysgu am
ffyrdd gwahanol o ge
fnogi plant.
Rydw i wedi cael ce
fnogaeth gan fy
nhiwtor a chael cym
ryd rhan mewn
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th Cyntaf. Wrth
wneud y cwrs rwyf
wedi cael swydd
mewn meithrinfa Gy
mraeg lleol ac
rwy’n gobeithio gw
neud y cwrs Lefel
3 Estynedig … ac yn
y dyfodol, bod yn
athrawes Cyfnod Sy
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Kasey-Jane Richar
ds, cyn-ddisgybl
Lefel 3, Ysgol Mae
s y Gwendraeth

nt o
efnogi pla
c
u
a
h
n
y
di mw
mraeg
“Rwyf we
’r iaith Gy
u
g
s
y
d
d
fy
i
raill
eddau yn
r
a
g
h
wledydd e
it
e
w
mynd
nllunio g
wrs rwy’n
c
a hefyd cy
’r
u
a
lh
b
a
r ôl cw
io ‘Iechyd
d
u
t
s
a
lleoliad. A
i
d
Caerdyd
.’”
i Brifysgol
Chymuned
l Diploma
b
y
g
is
d
d
es, cyn
rddin
Aron Jon
ol Bro My
g
s
Y
,
3
l
e
Lef

Dyfyniadau

“Byddwn yn awgrymu’r cyrsiau yma
oherwydd rwyf wedi eu mwynhau,
dwi wedi bod mewn gwahanol
leoliadau fel meithrinfeydd, ysgolion
cynradd ac ysgolion anghenion
arbennig a dwi wedi cael swydd
allan ohono.
Ers i fi orffen wneud y cyrsiau Lefel 2,
3 ac Estynedig, fi wedi mynd ‘mlaen
i Brifysgol y Drindod Dewi Sant i
wneud gradd Blynyddoedd Cynnar.”
Amy Stewart, cyn-ddisgybl
Diploma Lefel 2, 3 ac Estynedig,
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“Mae Ysgol Glan y Môr yn falch
iawn o ddod yn rhan o Gynllun
Ysgolion Cam wrth Gam gyda Mudiad
Meithrin am y tro cyntaf eleni. Mae’r
cynllun yn rhoi cyfle gwych i griw
o’n disgyblion ddysgu sgiliau, ennill
profiad a llwyddo mewn cymhwyster
ym maes gofal plant. Trwy
gydweithio gyda Mudiad Meithrin fel
hyn rydym yn agor y drws i brofiadau
ardderchog i’n disgyblion, yn rhoi’r
cyfle iddyn nhw flasu maes sy’n
cyflogi nifer dda o bobl yn lleol a hyn
i gyd mewn sefyllfaoedd cyfrwng
Cymraeg naturiol.”
Mr Guto Wyn, Dirprwy
Bennaeth Ysgol Glan y Môr

“Mae’r cwrs Dip
loma Lefel 3 mew
n Gofal,
Dysgu a Datbly
giad Plant yn cy
cydbwysedd da
nnig
o’r academaidd
a’r ymarferol
gyda’r dysgwyr
yn cael profiad
go iawn,
ymarferol o’r m
aes sy’n eu sba
rduno i
lwyddo. Mae da
rpariaeth Cam
w
rth Gam
yn cynnig cyfle
da i ddysgwyr i
barhau â’u
hastudiaethau
trwy gyfrwng y
Gymraeg. Yn
y gorffennol, fe
fyddem wedi co
lli’r dysgwyr
yma i’r sector Sa
esneg. Mae’n g
yfrifoldeb
arnom fel Ysgol
i ddiwallu angh
enion y
farchnad lafur
yn lleol ac mae’
r dysgwyr
yn gweld gwerth
astudio trwy gyf
rwng y
Gymraeg.”
Mr Meurig Jon
es, Pennaeth Ys
gol Gyfun
Gymraeg Llan
gynwyd

