Lefel 2 City and Guilds Cyﬂwyniad i Sgiliau
Hyﬀorddwyr (7300) (Rhan-Amser)
Dyluniwyd Cyﬂwyniad City & Guilds i Sgiliau Hyﬀorddwyr i roi cyﬂwyniad cadarn i’r cyfranogwyr i gysyniadau dull
systematig o hyﬀorddi. Mae’n gynhwysfawr o ran cynnwys ar y lefel hon, gan adeiladu sgiliau, gwybodaeth a
galluoedd cyfranogwr sy’n ofynnol i fod yn hyﬀorddwr eﬀeithiol.
Ar ôl cwblhau’r Cyﬂwyniad i Sgiliau Hyﬀorddwyr, bydd dysgwyr yn arfogi eu hunain a’u cyﬂogwr gydag aelod o
staﬀ sy’n gallu cynllunio, cyﬂwyno a gwerthuso hyﬀorddiant eﬀeithiol, ni waeth beth yw cynnwys y pwnc y
maent yn ei gyﬂwyno.
Mae’r cwrs yn seiliedig ar y cylch hyﬀorddi, sy’n ymdrin â thri phrif faes:
1. cynllunio (gan gynnwys cynllunio sesiynau)
2. danfon (bydd cyfranogwyr yn cyﬂwyno ‘sesiwn’ 10-15 munud y maent wedi’i chynllunio)
3. gwerthuso (hunan, grwp cymheiriaid a gwerthuso cyrsiau).
Mae hwn yn gymhwyster rhagarweiniol ac mae’n ddelfrydol ar gyfer y rhai heb unrhyw hyﬀorddiant ﬀurﬁol
blaenorol yn y modelau a’r technegau ar gyfer hyﬀorddi a datblygu cydweithwyr yn y gweithle.
Bydd y cymwysterau hyn yn eich helpu yn eich rôl o ddydd i ddydd ond gallent hefyd ddarparu cam cyntaf tuag
at rolau hyﬀorddi a datblygu fel:
• Mentor Dysgu
• Gwiriwr Mewnol / Allanol
• Swyddog / Rheolwr Hyﬀorddi
Hyd y cwrs yw 12 awr (2 ddiwrnod x 6 awr) ac yn ddelfrydol mae’r dyddiau fel arfer wythnos ar wahân i ganiatáu
i ymgeiswyr baratoi eu sesiynau
Dyddiadau cychwyn – Mae cyrsiau’n rhedeg trwy gydol y ﬂwyddyn a gallant hefyd ddarparu opsiynau dosbarthu
pwrpasol i fusnesau sydd â nifer lluosog sydd angen hyﬀorddiant.

Cysylltwch â: Phil Jones phill.jones@nptcgroup.ac.uk i gael mwy o wybodaeth.

Gofynion Mynediad
Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol ac nid oes angen i ddysgwyr gael oriau ymarfer addysgu i gyﬂawni'r
cymhwyster.

Rhagolygon Gyrfa
Efallai yr hoﬀai ymgeiswyr ystyried symud ymlaen i'n Gwobr Lefel 3 City & Guilds 16 wythnos mewn Addysg a
Hyﬀorddiant

Asesiad
Rhaid i bob cyfranogwr gyﬂwyno sesiwn hyﬀorddi 10 – 15 munud a chymryd cwis amlddewis ar ddiwedd y cwrs.
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