Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar
Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

Adnoddau’r pecyn hyfforddi
Cyflwyniad

Taflenni

Trosolwg o’r cwrs, i bwy mae’r cwrs a’i ddefnydd
posibl. Bydd gwybodaeth am yr asesiad a’r
cyfranogwyr yn helpu i sicrhau ei fod yn cael ei
dargedu’n glir ac yn egluro’r elfen asesu o’r rhaglen
lle bo hynny’n berthnasol.

Bydd cyfranogwyr yn cael y rhain fel deunyddiau i’w
helpu i ddysgu.

Fframwaith sefydlu Cymru
gyfan ar gyfer iechyd a gofal
cymdeithasol
Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i seilio ar uned y
Dyfarniad L2 mewn Sefydliad Gofal Cymdeithasol,
‘Rhaglen sefydlu ar ddiogelu mewn gofal
cymdeithasol yng Nghymru’.

Cynllun gwers a manylion y
cyflwynydd
Mae hwn yn rhoi trosolwg o’r prif feysydd a gaiff eu
hystyried a sut mae’n cysylltu â’r llyfr gwaith y gall
cyfranogwyr ei lenwi fel rhan o’r broses asesu.

Cyflwyniad
Cafodd y cyflwyniad ei lunio i’w ddefnyddio
yn yr hyfforddiant ac mae’n cynnwys nodiadau
cyfarwyddyd i’r hwylusydd.
Gall sefydliadau olygu’r cyflwyniad at eu defnydd
eu hunain.

Taflenni gweithgareddau
Dylai’r rhain gael eu defnyddio yn ystod yr
hyfforddiant ac mae’r cyflwyniad PowerPoint
yn cynnwys cyfarwyddiadau hefyd.

Adolygiadau Ymarfer
Copïau o grynodebau’r adolygiadau ymafer sydd eu
hangen ar gyfer Gweithgaredd 7.
Mae taflen cofnodi materion hefyd wedi’i chynnwys
fel y gall cyfranogwyr gofnodi’r wybodaeth sydd ei
hangen i gwblhau’r gweithgaredd.

Ffurflen werthuso
I’w defnyddio ar ddiwedd y sesiwn hyfforddi.

Cynllun gweithredu
personol
I’w ddefnyddio gan gyfranogwyr i gofnodi’r pethau y
maent wedi’u dysgu yn ystod y sesiwn hyfforddi.

Llyfr gwaith
Mae’r llyfr gwaith i’w ddefnyddio er mwyn
asesu gwybodaeth a dealltwriaeth o elfennau’r
hyfforddiant. Gall y llyfr gwaith gael ei ddefnyddio i
gasglu tystiolaeth at ddibenion achredu neu fel ffordd
anffurfiol o gadarnhau gwybodaeth a dealltwriaeth.
Dylid nodi bydd angen cwestiwn ychwanegol i
gwmpasu Canlyniad Dysgu 1.3 yr uned, sef ‘Esbonio
pam ei bod yn bwysig hysbysu rhywun o unrhyw
bryderon am niwed, camdriniaeth neu esgeulustod
posibl ar unwaith’.

