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Y Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol (SCWDP) 

Mae’r Cyngor wedi sefydlu Cydbartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol, ac mae 
ei haelodaeth a’i swyddogaeth wedi’i nodi yn ein cynllun cyfathrebu:-
https://www.wrecsam.gov.uk/assets/pdfs/social_services/workforce_strategy/communication 
_plan_w.pdf 

Mae’r Bartneriaeth wedi’i chreu heb gynrychiolaeth ffurfiol ac mae’n agored i bob darparwr 
cofrestredig yn Wrecsam. 

Blaenoriaethau cyffredinol y bartneriaeth yw: 

“Cydweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu gwasanaethau’r sector gofal o’r safon uchaf 
i bobl Wrecsam” 

Yr amcanion allweddol yw:-

 Codi proffil y sector gofal, yn fewnol ac yn allanol. 
 Cydlynu cyfleoedd hyfforddiant a datblygu. 
 Rhannu arfer da e.e. o ran recriwtio a chadw. 
 Cynyddu mynediad at gyllid hyfforddiant. 
 Nodi’r problemau sy’n benodol i’r gweithlu yn Wrecsam – yn y tymor byr/canolig a’r 

hirdymor. 
 Rhannu gwybodaeth/darparu ymateb cyd-gysylltiedig i bapurau ymgynghori. 
 Ymateb i fentrau’r gweithlu. 

Fe wnaethom ddadansoddi Arolwg Data’r Gweithlu Llywodraeth Cymru a ffurflenni 
dadansoddi anghenion hyfforddiant darparwyr lleol, ac mae’r Bartneriaeth yn parhau i nodi 
mynediad at gymwysterau a chyrsiau byr fel blaenoriaeth. Byddwn yn parhau i fuddsoddi i 
ddarparu hyfforddiant a chymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol er mwyn cefnogi’r sector. 

Cynllun Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol 

Datblygwyd y cynllun lleol gan ddefnyddio gwybodaeth sydd wedi’i chasglu o Ddadansoddiad 
o Anghenion Hyfforddiant blynyddol gan y Bartneriaeth. Gweler Atodiad A (Oedolion) ac 
Atodiad B (Plant). Ar ôl cael ei gymeradwyo, bydd y Cynllun yn cael ei ddosbarthu i holl 
aelodau’r Bartneriaeth. 

Mae llyfryn sy’n nodi’r digwyddiadau hyfforddiant yn cael ei gynhyrchu a’i anfon at bob aelod 
yn electronig. Cyhoeddir y llyfryn hwn a’r cynllun ar y wefan hefyd:-

http://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/social_services/workforce_strategy/index.htm 

http://www.wrecsam.gov.uk/assets/pdfs/social_services/workforce_strategy/workforce_traini 
ng_brochure_w.pdf 

Y Prif Gyswllt ar gyfer SCWDP, Arweinydd Datblygu’r Gweithlu, Louise Davies 
Ffôn: 01978 292982 
E-bost: louise1.davies@wrexham.gov.uk 

Adnoddau 

Mae gan y Cyngor Wasanaeth Datblygu Gweithlu ar gyfer ei swyddogaeth gwasanaethau 
cymdeithasol. Mae cyflawni’r Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol (SCWDP) 
yn rhan o’r cylch gwaith ar gyfer y gwasanaeth hwn. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

2 

http://www.wrecsam.gov.uk/assets/pdfs/social_services/workforce_strategy/workforce_traini
http://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/social_services/workforce_strategy/index.htm
https://www.wrecsam.gov.uk/assets/pdfs/social_services/workforce_strategy/communication


 
 

                 
                

          
 

             
                 

              
        

 
         

 
               
             

      
 

              
                   

       
 

          
 

         
         
        
           
          
          
            
              

   
       

 
             

           
            

               
              

             
                 

            
                

                
 

              
             

             
               

             
               

             
 

             
               

              
               

yn parhau i fuddsoddi yn hyfforddiant a datblygiad y gweithlu am eu bod yn ystyried bod hyn 
yn faes blaenoriaeth. Mae hyn yn cysylltu ag elfen ‘Sefydliad’ Cynllun y Cyngor i “greu 
sefydliad effeithlon ac effeithiol sy’n gallu cefnogi llesiant lleol orau”. 

Gwerth y rhaglen cefnogi hyfforddiant dangosol gan Lywodraeth Cymru yw £441,696. Mae 
hyn yn cynnwys y Grant o £309,187 a hefyd cyfraniad o £132,509 gan yr awdurdod lleol. 
Wrecsam yw un o’r ychydig Awdurdodau Lleol sy’n parhau i fuddsoddi adnoddau sylweddol i 
gefnogi’r grant y tu hwnt i’r 30% gorfodol. 

Trefniadau Cydweithio – Gweler y Cynllun Rhanbarthol am fanylion 

Wrth i’r Cyngor ail-lunio ei wasanaethau i ymateb i’r pwysau ariannol ac anghenion sy’n newid, 
mae cyfleoedd yn bodoli i wella effeithlonrwydd ac archwilio cydweithio pellach ym maes 
datblygu’r gweithlu ar draws Gogledd Cymru. 

Mae’r sector gofal cymdeithasol yn sector amrywiol a gallai anghenion lleol amrywio. Mae 
angen i’r hyfforddiant sy’n cael ei ddarparu allu ymateb i hyn ac ystyried yr hyn y gellir ei wneud 
yn lleol, yn rhanbarthol ac yn isranbarthol. 

Mae angen ystyried y canlynol wrth ddatblygu model cyflawni priodol:-

 Ymgorffori’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 
 Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. 
 Gwasanaethau rhanbarthol/isranbarthol a’u mynediad at Ddatblygu’r Gweithlu. 
 Darparu hyfforddiant arbenigol i grwpiau bach gan gynnwys Gweithwyr Cymdeithasol. 
 Ymateb i fentrau polisi neu ddeddfwriaeth newydd y llywodraeth. 
 Arbedion effeithlonrwydd gan ddefnyddio pŵer pwrcasu sawl Awdurdod Lleol. 
 Partneriaethau gyda darparwyr hyfforddiant eraill, yn benodol Coleg Cambria a Glyndŵr. 
 Cynllun a blaenoriaethau’r Cyngor i “greu sefydliad effeithlon ac effeithiol sy’n gallu cefnogi 

llesiant lleol orau”. 
 Strategaeth Gorfforaethol Sefydliadol Datblygu’r Gweithlu (ODWS). 

Gwaith Partneriaeth – Mae cydweithrediad yn ddibynnol ar anghenion y gweithlu. Yn 
Wrecsam, rydym wedi canolbwyntio ar gynorthwyo’r sector i gyflawni Fframwaith Sefydlu 
Cymru Gyfan a pharatoi rheolwyr ar gyfer cyflwyno’r cymwysterau Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol newydd. Ar ôl targedu darparwyr cartref yn bennaf, rydym hefyd yn cynnwys y 
gwasanaethau preswyl, i’w paratoi ar gyfer cofrestriad gorfodol ym mis Mawrth 2022. Rydym 
yn parhau i drefnu digwyddiadau gwybodaeth a chyfarfodydd wyneb yn wyneb gyda rheolwyr 
sector, er mwyn nodi’r cymorth a’r canllawiau sydd eu hangen arnynt hwy a’u timau, ac i drafod 
anghenion datblygu a hyfforddiant eu staff. Ein bwriad yw cefnogi datblygiad Cynrychiolwyr 
Dysgu a Datblygu ar sail gwaith ymhellach ar draws pob un o’r gwasanaethau, er mwyn iddynt 
hwy arwain y gwaith o gyflawni a chydlynu hyfforddiant a datblygiad staff yn eu timau hwy. 

Awtistiaeth – Rydym yn gweithio fel rhan o Randdeiliaid y Gweithlu Llywodraeth Cymru yn 
ymgynghori ar y Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth (Adran 3 – Hyfforddiant) 
er mwyn datblygu canllawiau clir a diffinio cyfrifoldebau Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd 
ynglŷn â dealltwriaeth, gwybodaeth a sgiliau’r bobl maent yn eu cyflogi. Rydym wedi datblygu 
hyfforddiant Awtistiaeth yn dilyn adborth a gwneud gwaith gydag unigolion Awtistig a’r rhai 
sy’n cefnogi unigolion Awtistig yn ardal Wrecsam. Rydym yn bwriadu cynnal sesiwn beilot yn 
gynnar yn 2020 ac rydym yn gobeithio darparu’r cwrs hwn ar hyd 2020/21. 

Cymunedau am Waith – Rydym yn bwriadu parhau i weithio mewn cydweithrediad â 
Cymunedau am Waith er mwyn cynnal cyrsiau “Cyflwyniad i yrfa ym maes Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol” i bobl ddi-waith yn Wrecsam, a’u cynorthwyo i sicrhau cyflogaeth yn y sector 
gofal cymdeithasol. Mae ein partneriaid mewn lleoliadau preswyl a chartref yn parhau i gynnig 
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lleoliadau tymor byr i bobl sy’n dilyn y cwrs ac wrth wneud hynny; rydym yn cefnogi recriwtio 
yn y sector gofal cymdeithasol. Rydym wedi addasu’r rhaglen yn unol â chymhwyster newydd 
a Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan sydd wedi’i gyflwyno gan Gofal Cymdeithasol Cymru. 

Rhaglen hyfforddiant Chwe Cham at Ofal Lliniarol a Diwedd Oes Llwyddiannus – Ein 
nod yw parhau i gefnogi’r pedwar cohort sydd wedi cwblhau’r rhaglen, er mwyn helpu i gynnal 
ansawdd gofal diwedd oes ac ymgorffori’r arfer hwn yn eu lleoliadau gofal. Bydd hyn yn 
cynnwys hwyluso Fforymau Hyrwyddwyr y Chwe Cham ac ymgorffori’r arfer hwn yn eu 
lleoliadau gofal. Rydym yn bwriadu parhau i weithio mewn cydweithrediad â Nyrsys o Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) a Macmillan i ddechrau darparu’r rhaglen hon ar y 
cyd i asiantaethau gofal cartref fel rhan o raglen Mabwysiadu a Lledaenu Comisiwn Bevan. 
Rydym wedi diweddaru’r rhaglen Chwe Cham i adlewyrchu’r newidiadau i ganllawiau a 
safonau deddfwriaethol. 

Mae Wrecsam yn buddsoddi yn y Bartneriaeth Gradd Gwaith Cymdeithasol drwy gyflogi 
Swyddog Datblygu a Hyfforddi Staff y mae eu cyfrifoldebau’n cynnwys cydlynu Cyfleoedd 
Dysgu Arfer. Ystyrir bod hyn yn gyfrifoldeb partneriaeth, yn creu cyfleoedd i ddull isranbarthol 
gyflawni anghenion myfyrwyr. 

Mae Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam yn cydweithio i ddarparu gweithdai i gefnogi dysgu 
ôl-gymhwysol i Weithwyr Cymdeithasol sy’n astudio o fewn y fframwaith CPEL. 

Mae CBSW yn rhan o bartneriaeth gyda Phrifysgol Caer i ddarparu hyfforddiant a 
chymwysterau Iechyd Meddwl Arbenigol ochr yn ochr ag Awdurdodau Lleol (ALl) eraill yng 
Ngogledd Cymru. 

Mae chwe arweinydd y chwe Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru yn cyfarfod yn rheolaidd i 
drafod addysg Gwaith Cymdeithasol ar draws y sector cyfan er mwyn sicrhau dull cyson, 
rhannu arfer da ac ymateb i angen rhanbarthol a nodwyd. Rydym wedi gweithio’n 
llwyddiannus gyda Phrifysgolion Bangor a Glyndŵr i ddatblygu darpariaeth leol (h.y. Gogledd 
Cymru) ar gyfer cymwysterau Addysgwr Practis, a fydd yn disodli’r ddarpariaeth bresennol yn 
2020. 

Mae gwaith Partneriaeth anffurfiol arall yn cynnwys:-

 Archwilio hyfforddiant i Ofalwyr Anffurfiol gyda Chymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol 
Wrecsam (AVOW). 

 Darparu hyfforddiant ar y cyd drwy ddefnyddio arbenigedd mewnol. 
 Darparu hyfforddiant arbenigol drwy gydweithwyr iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr (BIPBC) e.e. Nyrsys Cymunedol. 

 Comisiynu darparwyr lleol i deilwra hyfforddiant i gyflawni anghenion y sector. 
 Adrannau eraill, gan gynnwys Tai, Iechyd yr Amgylchedd ac Iechyd a Diogelwch. 

Arfer Effeithiol sy’n Datblygu 

Awtistiaeth – Yn dilyn cynllun peilot ar ddechrau 2020 rydym yn bwriadu cynnal cwrs 
Awtistiaeth yn ystod 2020/21 a ddatblygwyd ochr yn ochr ag unigolion Awtistig a’r rhai sy’n 
gysylltiedig â’u gofal ar ôl nodi anghenion yn rhannau o’r sector. Mae’r hyfforddiant yn 
canolbwyntio ar yr unigolyn yn ddiofyn a bydd yn edrych ar yr unigolion, eu hoffterau a’u 
casbethau, drwy hyrwyddo dealltwriaeth ac empathi yr un pryd ar gyfer adweithiau i’r byd yr 
ydym yn byw ynddo. Datblygwyd yr hyfforddiant i helpu mynychwyr chwilio am, ac adolygu 
strategaethau a fydd yn helpu i leihau effaith y byd ar unigolion, a thrwy hynny leihau neu 
ddiddymu unrhyw straen a phryder yn llwyr. Rydym yn gobeithio datblygu hyn ymhellach yn 
y dyfodol. 

4 



 
 

              
              

              
                

              
               

              
           
              

                  
               

              
              
              

      

            
             

              
               

               
                 
               
                

              
    

            
              

          
       

             
               

       

            
           

                 
              

     

                
          

               
            
             

              
               

             
 

    
 

       

             
               

            

Cynrychiolwyr Dysgu a Datblygu – Ar ôl hwyluso dau gwrs achrededig ‘Cyflwyniad i Sgiliau 
Hyfforddwyr’ ar gyfer y sector oedolion preswyl, y camau nesaf fydd defnyddio’r dull Hyfforddi’r 
Hyfforddwr i gyflwyno’r Cynrychiolwyr Dysgu a Datblygu i nifer o raglenni hyfforddiant. Bydd 
hyn yn eu paratoi ar gyfer cyflwyno hyfforddiant sefydlu a diweddaru i’w gweithlu. Byddwn yn 
sicrhau bod y Cynrychiolwyr Dysgu a Datblygu yn cael mynediad i’n rhaglenni a’n hadnoddau 
hyfforddi, a fydd yn cael eu hadolygu a’u diweddaru yn rheolaidd, i adlewyrchu’r safonau a’r 
arferion cyfredol. Byddwn yn monitro ansawdd y dulliau darparu yn rheolaidd, er mwyn 
monitro’r dulliau o ddarparu’r hyfforddiant ac adolygu’r dystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol 
parhaus Cynrychiolwyr Dysgu a Datblygu er mwyn cefnogi safonau da. Rydym yn bwriadu 
cynnig yr un cyfle i ddarparwyr cartref. Bydd y dull hwn yn lleihau’r galw am hyfforddiant gan 
yr Awdurdod Lleol a darparwyr hyfforddiant allanol eraill ac yn cefnogi diwylliant o ddysgu yn 
y gwasanaethau. Bydd gwasanaethau darparwyr mewn sefyllfa well i gyflawni llawer o’u 
gofynion hyfforddiant, ar amser pan fyddant eu hangen. Bydd y buddiannau hirdymor yn 
cynnwys costau hyfforddiant is i ddarparwyr gwasanaeth, a bydd yn lleihau’r angen i ryddhau 
staff i fynychu digwyddiadau hyfforddiant allanol. 

Mae cyflwyniad Fframwaith Sefydlu a Chofrestru Gweithlu Cymru Gyfan – Datblygu’r Gweithlu 
wedi defnyddio nifer o ddulliau i gefnogi gwasanaethau mewnol ac allanol gyda chyflwyniad 
Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan. Mae hyn wedi cynnwys hwyluso gweithdai a sesiynau 
gwybodaeth. Datblygwyd dogfen “Canllaw i Reolwyr” gan y tîm ac mae wedi’i dosbarthu i’r 
sector. Mae’r ddogfen yn darparu trosolwg o’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan a Lefelau 2 
a 3 y cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd. Mae aseswyr yn y tîm wedi cwrdd 
â rheolwyr yn unigol o nifer o’r gwasanaethau er mwyn cyflwyno’r ddogfen a darparu arweiniad 
a chanllawiau ar y prosesau sefydlu a’r llwybrau at gofrestru. Wrth symud ymlaen, rydym yn 
bwriadu darparu lefel gyfwerth o gefnogaeth i’r sector preswyl, a pharatoi’r ffordd i gofrestru’r 
gweithlu oedolion preswyl. 

Mae gennym gynrychiolydd ar y grŵp “Gofalwn”, yn hyrwyddo prosiect Gofal Cymdeithasol 
Cymru (SCW) sy’n ceisio gwella cyfraddau recriwtio a chadw ar draws y sector Gofal 
Cymdeithasol. Rydym wedi cyfranogi’n weithredol yn “hyrddiadau’r” cyfryngau cenedlaethol, 
a byddwn yn parhau i wneud hynny. 

Mae’r prosiect “Arfer Gorau mewn Gofal Dementia” gyda chartrefi gofal yn Wrecsam yn 
parhau i fod yn llwyddiannus, gyda nifer gynyddol o gartrefi gofal yn parhau gyda’r rhaglen 
eleni, o dan arweiniad eu hyrwyddwyr achrededig. 

e-Ddysgu - Mae gennym gatalog eang o fodiwlau hyfforddiant gofal cymdeithasol, gan 
gynnwys diogelu, ymwybyddiaeth o feddyginiaethau ac ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch 
i’w cynnig i’r sector. Gellir defnyddio’r modiwlau hyn i ddiweddaru neu fel rhan o ddull cyfun 
at ddysgu, a darparu rhywfaint o wybodaeth ar ddeddfwriaeth a damcaniaeth cyn cynnal dysgu 
wyneb yn wyneb mwy ymarferol. 

Mae Community Care Inform (Oedolion a Phlant) ar gael yn awr fel adnodd electronig i bawb 
sy’n cael eu cyflogi yn Adran Gofal Cymdeithasol y Cyngor. 

Rydym yn parhau i gefnogi gweithwyr cymdeithasol ar draws y sector i gael mynediad at 
gymwysterau, gyda phwyslais penodol ar y Dystysgrif i Raddedigion mewn Arfer Gwaith 
Cymdeithasol, sydd bellach yn ofyniad gorfodol ar gyfer cofrestriad parhaus. Rydym wedi 
hwyluso grŵp “Blwyddyn Gyntaf Arfer” i gefnogi staff sydd newydd gymhwyso, fel rhan o’n 
hymrwymiad i Gofal Cymdeithasol Cymru. Rydym wedi bod yn rhan o’r gwaith o ddatblygu 
dull rhanbarthol at ganlyniadau dysgu cyffredin ar gyfer y grŵp hwn o staff. 

Gwerthusiad a Rheoli Perfformiad 

Canlyniad ac effeithiolrwydd yr hyfforddiant a ddarparwyd 

Mae staff sy’n cyflawni cymwysterau y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF) a Gofal 
Iechyd a Chymdeithasol ar draws y sector yn dangos bod yr unigolion hynny’n gallu darparu 
gwasanaeth i safon sy’n cael ei chydnabod gan y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol. 
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Mae canlyniad ac effeithiolrwydd yr hyfforddiant sy’n cael ei gynnig yn cael ei asesu drwy 
werthusiad o’r cwrs, sy’n cael ei gwblhau gan gyfranogwyr. 

 Hyfforddiant rheoli – cynhelir cyfarfodydd gyda rheolwyr yr ymgeiswyr i sefydlu/gwerthuso 
sut mae eu harfer wedi datblygu 

 Cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol – mae ymgeiswyr yn cwblhau ffurflenni 
gwerthuso ac adborth. Maent hefyd yn cael cyfle i gyfarfod â’r Cydlynydd Sicrhau 
Ansawdd mewnol ac allanol. Gofynnir i reolwyr yr ymgeiswyr ddarparu adborth hefyd ar 
y ffurflen, ar ddatblygiad staff a’r broses asesu. 

 Nifer y Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy’n cael eu cyflawni bob blwyddyn yn 
y gwasanaethau darparwyr (arolwg blynyddol o’r gweithlu). 

 Nifer ac ansawdd y Cyfleoedd Dysgu Ymarferol sydd ar gael i Fyfyrwyr Gwaith 
Cymdeithasol (Adroddiadau i’r Uwch Reolwyr) ac i Gofal Cymdeithasol Cymru. 

 Arolygon ar ôl cymhwyso. 

 Adborth gan Gofal Cymdeithasol Cymru drwy Adolygiadau Monitro Blynyddol o holl 
raglenni’r bartneriaeth. 

Yn y tymor hwy, dangosir gwybodaeth ategol fel rhan o’r broses asesu. Mae unigolion yn 
gallu darparu gwasanaeth ar lefel ansawdd a safon sy’n cael ei chydnabod gan Safonau 
Galwedigaethol Cenedlaethol. 

Mae’r data blynyddol a gesglir am y gweithlu yn darparu gwybodaeth am y nifer o staff cymwys 
yn y sector. Mae rheolwyr yn darparu gwybodaeth hefyd am anghenion hyfforddiant yn eu 
gwasanaeth, gan gysylltu’n aml â hyfforddiant arbenigol i gyflawni anghenion unigol. 

Mae’r tîm Monitro Contractau yn cynnal adolygiadau o berfformiad darparwyr. Maent yn 
cyfweld staff, unigolion sy’n derbyn gwasanaethau a’u gofalwyr. Mae gweithwyr yn darparu 
adborth ar gefnogaeth eu rheolwyr, cyfleoedd datblygu a’r gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu. 
Gofynnir i unigolion, eu gofalwyr a’u teuluoedd roi adborth ar y gweithlu a darparu gwasanaeth 
o safon. 

Effeithiolrwydd a chyflawniadau’r bartneriaeth 

Mae’r arolwg o ddata blynyddol y gweithlu yn dangos lefelau uwch o gymwysterau ar draws y 
sector. Yn y blynyddoedd diwethaf, cefnogaeth y Cyngor gyda’r gwaith asesu sy’n gyfrifol am 
hyn. 

Mae ystadegau presenoldeb yn dangos lefelau uchel o bresenoldeb mewn dyddiau 
hyfforddiant o’r sector annibynnol a’r sector ehangach, ar lefel o dros 50%. 

Cyfeiriad Strategol 

 Dangosodd arolwg blynyddol Uned Ddata Cymru, er bod lefelau uwch o gymwysterau, 
mae angen cymorth pellach i ddatblygu’r gweithlu gofal cymdeithasol nad oes ganddynt y 
cymwysterau priodol. 

 Bydd Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn golygu 
goblygiadau i’r sector. Byddwn yn parhau i gynorthwyo darparwyr cofrestredig i gynyddu 
eu lefelau o staff cymwys drwy gynnig cyfleoedd hyfforddiant ac asesu. Mae Gofal Cartref 
wedi bod yn flaenoriaeth hyd yma, a bydd hyn yn ymgorffori gofal preswyl yn awr yn y 
cyfnod yn arwain at gofrestriad gorfodol ym mis Ebrill 2022. 

 Byddwn yn parhau i gefnogi cyflwyniad y Fframwaith Sefydlu Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol wedi’i adolygu/newydd. 
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 Mae’r safonau ar gyfer Gradd Gwaith Cymdeithasol, y Rhaglen Gydgrynhoi a’r fframwaith 
CPEL wedi’u hadolygu yn dilyn ymgynghoriad eang a pharhaus gyda’r holl randdeiliaid. 
Mae’r rhaglenni CPEL, h.y. nid yw’r rhaglenni gwaith Arfer Profiadol, Uwch ac 
Ymgynghorol ar gael bellach yn eu ffurf bresennol. Un flaenoriaeth a nodwyd yw archwilio 
sut i fynd i’r afael â’ch bwlch mewn cymwysterau sydd wedi datblygu o ganlyniad i’r 
adolygiad hwn. 

 Mae dull rhanbarthol at ganlyniadau dysgu i gefnogi’r ddogfen tair blynedd gyntaf o arfer 
wedi’i gynllunio a’i gymeradwyo gan Benaethiaid Gwasanaeth ar draws Gogledd Cymru. 

 Byddwn yn parhau i gefnogi staff mewn rolau Aseswyr Gofal Cymdeithasol i ennill y 
cymhwyster priodol a argymhellir. 

 Byddwn yn ystyried datblygu fframwaith a strwythur gyrfa i annog datblygiad, a fydd yn 
cwmpasu’r rolau cymorth hyn. 

 Byddwn yn cefnogi’r sector ar gyfer recriwtio a chadw. 

 Byddwn yn cynnal y cysylltiadau i’r canlyniadau Llesiant yng Nghynllun y cyngor a’r 
blaenoriaethau yn Strategaeth y Gweithlu Datblygu Sefydliadol (ODWS). 

 Cefnogi’r Cynllun Gweithredu Treigl Rhanbarthol i gyflawni blaenoriaethau Strategaeth 
Gweithlu Gogledd Cymru. 

Blaenoriaethau Lleol 

 Hyrwyddo a chefnogi cyfleoedd i gyflogeion gyflawni cymwysterau arbenigol Iechyd 
Meddwl, Ymarferydd Iechyd Meddwl Cymeradwy. 

 Ail-fuddsoddi mewn cyfleoedd i gyflogeion presennol ennill cymwysterau proffesiynol ochr 
yn ochr â’r angen a nodwyd i gadw staff Gwaith Cymdeithasol. 

 Parhau i fuddsoddi yn y cymhwyster Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 Ymateb i’r ffurflenni Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddiant Arolwg y Gweithlu (a nodir 
ar y calendr) sy’n cynnwys sgiliau hyfforddi i reolwyr, cymryd risgiau cadarnhaol, gofal 
dementia a chymorth gyda chymwysterau. 

 Ymateb i anghenion datblygu sy’n cysylltu i CEM Berwyn. 

 Cymhwyso staff gofal cymdeithasol i gynnal Gwaith Taith Bywyd gwell mewn ymateb i’r 
Fframwaith Cenedlaethol. 

 Atgyfnerthu’r defnydd o adlewyrchiad wrth oruchwylio mewn ymateb i adroddiadau 
arolygu. 

 Hyrwyddo e-Ddysgu fel dull cyfunol i ddatblygu’r gweithlu. 

 Cefnogi datblygiadau gyda Dysgu a Datblygu i Ofalwyr Maeth yn Dilyn Cymeradwyaeth y 
Fframwaith Maethu Cenedlaethol er mwyn gwella sgiliau gweithwyr cymdeithasol i gefnogi 
hyn a gwaith uniongyrchol gyda gofalwyr maeth. 

 Hyrwyddo pwysigrwydd Gwaith Stori Bywyd er mwyn gwella hunanhyder ein Plant sy’n 
Derbyn Gofal. 

 Rydym yn gweithio gyda Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru i gynyddu capasiti gweithwyr 
cymdeithasol i weithio ochr yn ochr â’r Heddlu ar gyfer Cyflawni’r Dystiolaeth Orau (ABE). 

 Cefnogi datblygiadau gyda’r agenda Diogelu Rhyddid i staff a rheolwyr a chefnogi’r 
cymwysterau newydd. 
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 Mae ein fframwaith datblygu gyrfa i weithwyr cymdeithasol yn destun adolygiad, ac rydym 
ni, ochr yn ochr â’r adran Adnoddau Dynol, yn darparu llawer o gefnogaeth i uwch reolwyr 
ddatblygu strwythur sy’n addas i’r diben, fel rhan o’n strategaeth recriwtio a chadw 
ehangach. 

 Parhau i ddatblygu dealltwriaeth o risg a dadansoddiad wrth wneud penderfyniad i 
ddiogelu plant. 

 Cynyddu’r capasiti ar gyfer asesiadau arbenigol Ymddygiad Rhywiol Niweidiol a’r gallu i 
fagu plant i’r rhai ag anabledd dysgu cydnabyddedig drwy ddefnyddio Meddalwedd Asesu 
Rhieni (PAMS). 

Cefnogi sgiliau ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol rheng flaen 

(a) Byddwn yn parhau i gynnig e-Ddysgu fel dull cyfunol ac ehangu ei argaeledd i’r sector. 

(b) Mae adroddiadau archwilio Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) yn nodi bylchau hyfforddiant 
ar draws y sector. Byddwn yn parhau i ymateb i’r angen hwn. 

(c) Byddwn yn parhau i rannu ein deunyddiau hyfforddiant gyda rheolwyr cofrestredig i’w 
cynorthwyo i ddatblygu gwybodaeth staff yn ystod cyfarfodydd tîm a dyddiau datblygu. 

Byddwn yn parhau i gynnig mynediad at gymwysterau drwy ganolfan asesu y Cyngor ei hun. 
Byddwn yn ymchwilio i ddull rhanbarthol ar gyfer y buddsoddiad hwn. 
Bydd cymwysterau eraill yn cael eu cyflawni drwy berthnasau uniongyrchol cyflogwyr gyda 
chanolfannau asesu eraill. Bydd gan bob gweithiwr y sector gofal cymdeithasol fynediad at 
gyrsiau hyfforddiant y Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol, sy’n darparu 
gwybodaeth ategol. 

Darpariaeth Iaith Gymraeg 

Bydd hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth yn Wrecsam. Rydym wedi darparu hyfforddiant ar y 
fframwaith strategol “Mwy na Geiriau” ar gyfer gwasanaethau Iaith Gymraeg ym maes Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol a hyfforddiant sgiliau penodol y Gymraeg ar gyfer staff gofal 
uniongyrchol. 

Hyfforddiant Therapydd Galwedigaethol 

Bydd pob aelod o staff Therapi Galwedigaethol yn gallu cael mynediad at ystod o gyrsiau 
proffesiynol e.e. Hyfforddiant Arbenigol Addasu Tai, Cynhadledd Tai, Cynhadledd Therapi 
Galwedigaethol y Gymdeithas Bediatreg, y Gynhadledd Back Exchange. Mae Therapyddion 
Galwedigaethol wedi cwblhau’r dystysgrif Hyfforddi’r Hyfforddwr ar Symud a Chodi a Chario 
(hyfforddiant hanfodol ar gyfer pob Therapydd Galwedigaethol cymwys gyda chwrs diweddaru 
bob dwy flynedd) – bydd y cymhwyster hwn yn parhau i gael ei gynnal. 

Wrth i fuddiannau gofal gan unigolyn gael eu cydnabod, mae’n bwysig ei hyrwyddo yn y 
gwasanaethau. Bydd Therapyddion Galwedigaethol a Hyfforddwyr Codi a Chario yn cael eu 
datblygu i sicrhau eu bod yn hyderus i ddefnyddio’r technegau cywir a bod ganddynt 
wybodaeth am offer priodol er mwyn cyflawni gofal gan unigolyn yn effeithiol. Bydd 
hyfforddiant ar gyfer y tîm Therapi Galwedigaethol yn cynnwys:-

 Pasbort Codi a Chario a Hyfforddwyr Allweddol. 
 Aseswr Dibynadwy neu BTEC mewn darparu offer cymunedol. 
 Hyfforddiant Ymddygiad Heriol / Breakaway (Hyfforddiant Diweddaru Blynyddol). 
 Symud a Chodi a Chario Hyfforddi’r Hyfforddwr Edge (hyfforddiant diweddaru bob dwy 

flynedd). 
 Gofal gan Unigolyn/Urddas mewn Gofal 

8 



 
 

             
         

               
         

             
    
      
                

     

     

              
 

     

               
               

       
 

        
  

 
         

   

                  
               

              
               

       

               
             

                
                
                 

         

             
          

 
             

                 
                 

              
              
              

                
            

            
              

   
 

 Addasiadau – rampiau, ystafelloedd ymolchi, deall cynlluniau, dylunio cegin, a dylunio ar 
gyfer plant ag ymddygiad heriol ac yn y blaen. 

 Addysg Arfer (Practice Education) (APPLE yn flaenorol - yn cael ei gynnal gan bob 
Prifysgol yn awr (h.y. Glyndŵr yn yr ardal hon). 

 ILM lefel 2/3 oherwydd bydd y lefel hon yn goruchwylio staff SCA. 
 Hyfforddi a Mentora. 
 Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
 Bydd angen lefel uwch o ILM ar reolwyr ym maes Therapi Galwedigaethol a mwy o 

ddatblygiad proffesiynol ar sail ymchwil. 

Targedau Cymwysterau Hyfforddi Rheolwyr 

Byddwn yn parhau i gynnig cyfleoedd datblygu i reolwyr yn y sector gofal cymdeithasol. 

Rhaglen Datblygu Rheolwyr Tîm (TMDP) 

Rydym yn parhau i fuddsoddi yn y cymhwyster hwn ar gyfer rheolwyr gweithredol ac mae 
angen monitro cyfraddau cadw yn y maes hwn. Mae diddordeb mewn rhaglenni ar gyfer 
Rheolwyr Canol wedi bod yn llai llwyddiannus. 

Cynllun Hyfforddiant Cymhwyso Gwaith Cymdeithasol a Hyfforddiant Ôl-gymhwysol 
Gwaith Cymdeithasol 

Hyfforddiant Cymhwyso Gwaith Cymdeithasol – Gradd Gwaith Cymdeithasol – 
Cyflogeion a Gefnogir 

Bydd tri cyflogai (dau sy’n cael eu noddi’n llawn, ac un sy’n cael eu cefnogi gyda phrofiad arfer 
fel myfyriwr ‘agored’) yn cwblhau eu hyfforddiant er mwyn cymhwyso ym mis Rhagfyr. 

Bydd pob un yn derbyn rôl gwaith cymdeithasol ym maes Gofal Cymdeithasol Oedolion ac 
maent wedi’u ‘paru’ gyda chyfleoedd dysgu arfer priodol. Byddant wedi’u contractio i aros yn 
eu rolau am gyfnod o ddwy flynedd. 

Mae’r Cyngor wedi gwneud ymrwymiad i wario mwy na £30,000 i gefnogi’r hyfforddiant hwn. 
Mae’r costau yn cynnwys ffioedd Prifysgol a threuliau cysylltiedig, yn ogystal â chefnogaeth 
ariannol ar gyfer amnewid staff. Bydd y cynllun yn cael ei adolygu gyda’r gwasanaethau Plant 
ac Oedolion, ond rydym yn gobeithio noddi o leiaf un unigolyn i ddechrau ar hyfforddiant ym 
mis Hydref 2020. Rhoddir ystyriaeth ar gyfer cefnogi’r unigolion sy’n dilyn y Radd yn awr fel 
myfyrwyr ‘Agored’ (h.y. nad ydynt yn cael eu noddi). 

Mae cyflogeion ym maes Gofal Cymdeithasol Plant yn cael mynediad at hyfforddiant gan 
brifysgolion eraill gyda’r cynnig o Gyfleoedd Dysgu Arfer yn Wrecsam. 

Hyfforddiant Gradd Gymdeithasol arall - Myfyrwyr sy’n cael eu “Cynnal” a Dysgu Arfer 

Mae’r Cyngor yn parhau i fod yn ymrwymedig i Gyfleoedd Dysgu Arfer o safon uchel i fyfyrwyr 
Gwaith Cymdeithasol ac mae’n parhau i gefnogi hyd at 45 o fyfyrwyr sy’n cael eu ‘cynnal’ ar 
draws pob lefel o hyfforddiant o dan drefniadau partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr. Mae 
diddordeb yn y cymwysterau Asesu Arfer perthnasol yn parhau i fod yn gyson, gyda 
cheisiadau o’r sector annibynnol a gwirfoddol yn cyfrannu at ystod ac ehangder y cyfleoedd 
dysgu sydd ar gael i fyfyrwyr. Mae ymrwymiad parhaus i’r broses hon yn hyrwyddo datblygiad 
sgiliau i gyflogeion ac yn darparu cyfleoedd i ymarferwyr sicrhau Safonau Galwedigaethol 
Cenedlaethol, Codau Arfer Proffesiynol a safbwyntiau damcaniaethol. Mae hefyd yn creu 
rhwydwaith o ymarferwyr profiadol sy’n gallu cefnogi ac asesu eraill ar gyfer ystod o 
ddyfarniadau ôl-gymhwysol amrywiol. 
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Mae nifer y staff sydd newydd gymhwyso sy’n cael eu recriwtio i swyddi parhaol a ‘sesiynol’ 
yn parhau i fod yn gyson, ac mae Swyddogion y Gweithlu Adnoddau Dynol yn cysylltu gyda’r 
myfyrwyr sy’n cael eu cynnal ar bob lefel er mwyn hyrwyddo’r cyngor fel cyflogwr. 

Hyfforddiant Ôl-gymhwysol Gwaith Cymdeithasol 

Gwobrau Addysgu Arfer – Rydym wedi cynnal y cyllid sydd ar gael i hyfforddi Gweithwyr 
Cymdeithasol sy’n cael eu cyflogi gan yr Awdurdod Lleol neu asiantaethau Gwaith 
Cymdeithasol/Gofal Cymdeithasol eraill, i gynnal Cymwysterau Addysg Arfer. Cafodd y wobr 
ei datblygu mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor a Glyndŵr, ac mae’n cael ei chynnal fel 
rhaglen ‘beilot’ ar hyn o bryd, ochr yn ochr â’n darpariaeth bresennol gan Brifysgol De Cymru. 
Rhagwelir y bydd y ddarpariaeth yn cael ei chyflenwi gan y bartneriaeth newydd hon yn y 
flwyddyn academaidd nesaf. 

Cydgrynhoi/Y 3 Blynedd Gyntaf o Arfer – Mae’r Cyngor wedi ffurfioli’r broses ar gyfer 
mynediad at y gwobrau cydgrynhoi yn unol â dogfen “Y 3 Blynedd Gyntaf o Arfer’ Gofal 
Cymdeithasol Cymru. 

Y Dystysgrif “Porth Agored” i Raddedigion mewn Arfer Gwaith Cymdeithasol Cyfunol 
– Datblygwyd hyn gyda Phrifysgol y Drindod Dewi Sant ac mae wedi bod ar gael ers Mai 2013, 
gyda chohort o 15 yn cofrestru yn Chwefror 2020. Mae partneriaid yn ymwybodol o’r cyswllt 
ffurfiol gyda Chofrestriad. Mae yna 24 o Weithwyr Cymdeithasol yn ymgysylltu’n weithredol 
gyda’r rhaglen ar draws dau gohort gyda 8-10 o gofrestriadau pellach yn cael eu rhagweld ar 
gyfer 2020/21. Mae gweithdai sy’n cael eu cynnal yn lleol i gefnogi dysgu ar y lefel hon wedi’u 
cynllunio yng nghyd-destun y canlyniadau dysgu y cytunwyd arnynt yn rhanbarthol ar gyfer y 
tair blynedd gyntaf o arfer yn ogystal â chanlyniadau dysgu Gofal Cymdeithasol Cymru. 

Aseswr Iechyd Meddwl a Budd Gorau (BIA) – Mae’r Cyngor yn parhau i ymgysylltu â 
Phartneriaeth Ymarferwyr Iechyd Meddwl Cymeradwy Swydd Gaer (AMHP) ar gyfer y Wobr 
Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol Caer. Mae dau gyflogai wedi dechrau ar raglen Ionawr 2020 
ac mae tri wedi’i chwblhau’n llwyddiannus. Mae’r diddordeb yn y modiwl ‘cyn AMHP’ yn parhau 
i fod yn iach, ac rydym yn bwriadu cefnogi hyd at 2 o bobl gyda’r bwriad o ddechrau’r 
hyfforddiant AMHP yn Ionawr 2021. Mae un unigolyn wedi’i gefnogi i ddilyn y cymhwyster BIA 
hyd nes y bydd cymwysterau’n cael eu datblygu, eu dylunio a’u gweithredu yn y dyfodol, yn 
unol â’r Mesurau Diogelu Rhyddid newydd. 

CPEL – Mae’r broses o ail-dendro ar gyfer y rhaglenni hyn wedi’i chwblhau yn awr, ac rydym 
yn aros am gyngor a chyfarwyddyd pellach gan SCW ynghylch eu dyfodol. Nid ydynt ar gael 
mwyaf ar eu ffurf bresennol. 

Bydd y cynllun a’r llyfryn hyfforddi hyn ar gael ar y Rhyngrwyd yn: 
http://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/social_services/workforce_strategy/index.htm 
erbyn diwedd mis Chwefror a bydd yn disodli cynllun a llyfryn 2019/20 sydd wedi’u 
postio yno yn awr. 
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Atodiadau 

Rhaglen Datblygu 

Gweithlu Gofal Cymdeithasol 

2020/21 

Calendr Cryno Cynlluniedig (Oedolion) 2020/21 Atodiad A 

Calendr Cryno Cynlluniedig (Plant) 2020/21 Atodiad B 
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CALENDR CRYNO CYNLLUNIEDIG (OEDOLION) 2020/21 ATODIAD A 

Teitl / Maes y Cwrs Nifer y 
Dyddiau 

Nifer y 
Lleoedd 

fesul Cwrs 

Presenoldeb 
Bras 

DIOGELU 

Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu (Plant ac Oedolion) 12 18 216 

Diogelu ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol 6 18 108 

Caethwasiaeth Fodern (hanner diwrnod) 1 15 15 

Rôl rheolwr gwasanaethau gofal a chefnogaeth 2 18 36 

Gwaith aml-asiantaeth i ymdrin ag achosion unigol 2 18 36 
Sgyrsiau a/neu e-Ddysgu Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol 

I’w 
gadarnhau 

Ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig (Pobl Hŷn) (hanner diwrnod) 1 15 15 
MCA, Hawliau Dynol a Mesurau Diogelu Rhyddid (Goblygiadau o 
ran arfer) 

2 25 50 

Mesurau Diogelu Rhyddid i Ddarparwyr – Staff gofal uniongyrchol 
(2 x hanner diwrnod) 

1 12 12 

Is-gyfanswm 27 139 488 

CYFFREDINOL AC ARBENIGOL 

Sgiliau Adrodd a Chofnodi (hanner diwrnod) 1.5 12 18 

Arfer Gofal sy’n Canolbwyntio ar Ganlyniadau 2 15 30 

Sgiliau Hyfforddi ar gyfer rheolwyr / goruchwylwyr 2 15 30 

Cymryd Risgiau Positif 1 20 20 

Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth 5 15 75 

Colli Dau Synnwyr (hanner diwrnod) 1 12 12 

Rheoli Colled a Newid (hanner diwrnod) 1 12 12 

Gofal Dementia sy’n canolbwyntio ar yr Unigolyn 6 15 90 

Ymwybyddiaeth Ofalgar (hanner diwrnod) 1.5 12 18 

Trin Meddyginiaethau 8 15 120 

Chwe Cham – Gofal Diwedd Oes I’w 
gadarnhau 

Cyrsiau amrywiol Hawliau Lles 8 8 64 

Deall Ymddygiad / Cyfathrebu 1.5 12 18 

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl 4 12 48 

Gweithio gyda phobl sy’n celcio 2 15 30 

Y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu 2 12 24 

Ymwybyddiaeth o Drosedd ar Stepen y Drws a Sgamiau 2 20 40 

"Sgyrsiau Gwell" mewn Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 2 10 20 

Is-gyfanswm 50.5 232 669 

YN BENODOL AR GYFER GWAITH CYMDEITHASOL 

Porth Agored – Gweithdai Crynhoi 5 5 25 

AMHP 18 2 36 

Cynnal Cymhwyster AMHP 4 5 20 

Cymhwyster Addysgwr Arfer 6 5 30 

Gweithdai Addysgwr Arfer 3 5 15 

Gofal Iechyd Parhaus (CHC) Oedolion I’w 
gadarnhau 

Goruchwyliaeth Adlewyrchol 2 20 40 

MCA, LPS a Rôl AMCP 3 15 45 

Ymdrin â Gwrthdaro I’w 
gadarnhau 

1 x Gwaith Cymdeithasol Arbenigol 1 15 15 

Gweithdai Hyrwyddo Gofal Cymunedol I'w 
gadarnhau 

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl 1 15 15 

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl 1 15 15 

Is-gyfanswm 43 87 241 
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Teitl / Maes y Cwrs Nifer y 
Dyddiau 

Nifer y 
Lleoedd 

fesul Cwrs 

Cyfanswm 
yn 

Bresennol 

IECHYD A DIOGELWCH 

Pasbort Symud a Codi a Chario (2 ddiwrnod) 10 8 80 

Cymorth Cyntaf Brys yn y Cartref 28 12 336 

Hyfforddiant Diweddaru Symud a Codi a Chario (1 diwrnod) 2 8 16 

Diogelwch bwyd (CIEH 1 diwrnod) 4 14 56 

Symud a Chodi a Chario Llwythi (3 x hanner diwrnod) 1.5 12 18 

Hyfforddwr Allweddol Symud a Codi a Chario (3 diwrnod) 6 10 60 
Hyfforddiant Diweddaru Hyfforddwr Allweddol Symud a Codi a 
Chario (1 diwrnod) 

6 10 60 

Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch 3 15 45 
Symud a Codi a Chario (yn benodol ar gyfer Therapi 
Galwedigaethol) 

2 8 16 

Iechyd a Diogelwch gan gynnwys Rheoli Heintiau 3 15 45 

Ymchwilio i Ddamweiniau, Asesu a Monitro Risgiau (1.5 diwrnod) 6 12 72 

Asesu Risg (3 x hanner diwrnod) 1.5 15 22.5 

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (3 diwrnod ?) 4 8 32 

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (2 ddiwrnod ?) 3 8 24 

Cymorth Cyntaf Pediatreg Brys yn y Gwaith 6 12 72 

Is-gyfanswm 86 167 954.5 

CYFANSWM 206.5 625 2352.5 
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CALENDR CRYNO CYNLLUNIEDIG (PLANT) 2020/21 ATODIAD B 

Teitl / Maes y Cwrs Nifer y 
Dyddiau 

Nifer y 
Lleoedd 

fesul Cwrs 

Cyfanswm 
yn 

Bresennol 

DIOGELU 
Hyfforddiant Diogelu ar gyfer gweithwyr proffesiynol (hanner 
diwrnod) 

2 20 80 

Diogelu plant gydag anableddau 2 20 40 

Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant 2 20 40 

Cam-fanteisio’n Droseddol ar Blant 2 20 40 

Masnachu mewn Plant (hanner diwrnod) 2 20 80 

Is-gyfanswm 10 100 280 

CYFFREDINOL 

Gweithio gyda theuluoedd amharod 2 20 40 

Gwaith Stori Bywyd 3 15 45 

MAKATON i Ddechreuwyr 4 12 48 

MAKATON – canolradd 4 12 48 

MCA a LPS ar gyfer pobl ifanc 2 20 40 

Diogelwch personol 2 6 12 

Iechyd meddwl ar gyfer rheolwyr 1 12 12 

Sgiliau hyfforddi ar gyfer rheolwyr 1 12 12 

Ymgorffori canlyniadau 2 15 30 

Awtistiaeth: Gweithio gyda phobl ifanc gyda nodweddion awtistig 1 20 20 

Ymlyniad 2 20 40 

Cynadleddau a Grwpiau Craidd 2 15 30 

Deall caethiwed – achosion, effeithiau ac adferiad 1 20 20 
Drugs Now – sylweddau newydd, tueddiadau newydd, problemau 
newydd 

1 20 20 

Is-gyfanswm 28 219 417 

YN BENODOL AR GYFER GWAITH CYMDEITHASOL 

PAMS – Asesu rhieni ag anawsterau dysgu 4 3 12 

AIMS – Asesiad HSB 6 3 18 

Asesu a Dadansoddi Risg i Weithwyr Cymdeithasol 4 12 32 

Goruchwyliaeth Adlewyrchol 2 15 30 

Cronolegau (hanner diwrnod) 2 12 36 

Is-gyfanswm 18 45 128 

CYDWEITHIO/MENTRAU CENEDLAETHOL A RHANBARTHOL 

Hyfforddiant Cyd-ymchwilio 3 6 18 

Cyflawni’r Dystiolaeth Orau 5 2 10 

Dysgu a Datblygu Ôl-gymeradwyaeth i Ofalwyr Maeth 3 6 18 

Is-gyfanswm 11 14 46 

IECHYD A DIOGELWCH (pob un yn e-Ddysgu ac yn y dosbarth*) 

Gweinyddu ac Ymdrin â Meddyginiaethau yn Ddiogel 

Diogelwch Bwyd 

Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch/Rheoli Heintiau 

Hyfforddiant Diogelwch Seddau Car Plant 

*Cymorth Cyntaf Pediatreg Brys yn y Gwaith 6 12 72 

Is-gyfanswm 6 12 72 
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Teitl / Maes y Cwrs Nifer y 
Dyddiau 

Nifer y 
Lleoedd 

fesul Cwrs 

Cyfanswm 
yn 

Bresennol 

GWASANAETH MAETHU 

Cofnodi, cyflwyno a rhannu gwybodaeth (hanner diwrnod) 1 10 20 

Dull Solihull ar gyfer Gofalwyr Maeth 2 12 24 

Gweithio a Chyswllt gyda Theuluoedd Biolegol 2 12 24 

Diogelu, gan gynnwys honiadau 2 12 24 

Cefnogi Addysg a Datblygiad 2 12 24 

Cymorth Cyntaf Brys Pediatreg yn y Gwaith 3 12 36 

Is-gyfanswm 12 70 152 

GWASANAETH CYMORTH TEULU INTEGREDIG 

Gwella Cymhelliant 2 15 30 

Ymyriadau sy’n seiliedig ar Nodau 2 15 30 

Ymgysylltu â Newid Ymddygiadol 2 15 30 

Is-gyfanswm 6 45 90 

CYFLAWNI NEWID GYDA’N GILYDD A TEULUOEDD YN GYNTAF 

Cyflwyniad i TAC x 2 (hanner diwrnod) 1 18 18 

Datblygu Sgiliau TAC 2 18 36 

Is-gyfanswm 3 36 54 

GWASANAETH CYFIAWNDER IEUENCTID 

Hyfforddiant cyfranogi 2 15 30 

Hyfforddiant diogelu i wirfoddolwyr 2 15 30 

Is-gyfanswm 4 30 60 

GWEITHIWR CYMDEITHASOL ÔL-GYMHWYSOL 

Porth Agored – Gweithdai Cydgrynhoi 5 5 25 

Cymhwyster Addysgwr Arfer 6 5 30 

Gweithdai Addysgwr Arfer 3 5 15 

Gofal Iechyd Parhaus (CHC) Plant I’w 
gadarnhau 

Goruchwyliaeth Adlewyrchol 2 20 40 

MCA a LPS – Rôl AMCP I’w 
gadarnhau 

Is-gyfanswm 16 35 110 

CYFARWYDDWR GOFAL/WCCIS (65 hanner diwrnod) Is-gyfanswm 32.5 6 195 

CYFANSWM 146.5 612 1604 
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