Dysgu dan Arweiniad 		
canllaw cam wrth gam
Helo a chroeso!
Croeso i Raglen Dysgu dan Arweiniad y Prosiect LIMITLESS - cyfle i fenywod i astudio yn
eu cartrefi ac uwchsgilio gyda chefnogaeth 1:1 gan ein tiwtoriaid cymwys, trwy nifer o
blatfformau electronig
Ariennir LIMITLESS gan y European Social Fund (ESF), dan Flaenoriaeth 2, Sgiliau ar gyfer
Twf: AMCAN PENODOL 4. Rhaglen addysgiadol cefnogaeth ydy hi ar gyfer menywod
dros 18 oed, sy’n gweithio neu’n byw yn Sir Caerfyrddin, Sir Benfro, Caerffili a Blaenau
Gwent.
Ar ochr arall y daflen hon (tudalen 2), gwelwch ein canllaw 4-cam mewn darparu ac
achredu’ch hyfforddiant.
CAM 1:
§
CAM 2:

Sgwrsiwch â ni - darganfyddwch fwy am eich hyfforddiant a sut i ymgysylltu.

CAM 3:

Dysgu dan Arweiniad - derbyn cefnogaeth wedi’i theilwra gan ein tiwtoriaid.

CAM 4:

Cyflwyno llyfryn gwaith - cael eich achredu!

Caffael deunyddiau dysgu - byddwn yn sicrhau bod ein cwricwlwm ar gael!

Am fwy o wybodaeth am resymeg a chefndir ein Dysgu dan Arweiniad, cyfeiriwch at
ein Dysgu dan Arweiniad trwy daflen wybodaeth y Prosiect LIMITLESS.

Dilynwch ni!
Bydd cymwysterau newydd ar gael yn ystod yr wythnosau nesaf, a chânt eu
cyhoeddi ar ein gwefan (http://threshold-das.org.uk/services/limitless) ac ar draws
ein cyfryngau cymdeithasol.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni trwy:
Threshold Das

thresholddas

Threshold DAS

@Threshold_DAS

e-bost limitless@threshold-das.org.uk
ffôn (main office) on 01554 700 650
Tudalen 1 o 2

Sgwrsiwch
â ni!

Unwaith eich bod wedi cofrestru,
bydd un o’n tiwtoriaid yn cysylltu â
chi. Rhowch fodd o gyfathrebu iddynt
lle rydych chi’n hapus i gadw mewn
cysylltiad am yr wythnosau nesaf.
Bydd ein tiwtoriaid yn hapus ar hyn
o bryd i esbonio’r hyfforddiant i chi
yn fanwl - am y cymhwyster ei hun,
sut y bydd y dysgu dan arweiniad yn
digwydd, sut y cewch eich asesu ac
ati.
Mae hwn yn amser gwych i chi ofyn
i ni unrhyw gwestiynau sydd gennych
am ein rhaglen Dysgu dan Arweiniad.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau,
awgrymiadau, neu anghenion addysgol
penodol, byddwn yn gwneud ein gorau
i ddarparu ar eu cyfer.
Yma, bydd ein tiwtoriaid yn llenwi
Cynllun Dysgu Unigol (ILP) i chi. Bydd
hyn yn ein galluogi i gadw golwg ar
eich dysgu a darparu profiad gwell
sy’n canolbwyntio ar y dysgwr.
Bydd ein tiwtoriaid yn teilwra
cefnogaeth addas i chi; efallai y
byddwch am bwyso ymlaen unwaith
y byddwch yn derbyn y deunyddiau
dysgu, neu os dymunwch, gall ein
tiwtoriaid osod terfynau amser bach
trwy gydol eich cyfnod Dysgu dan
Arweiniad a chynnig adborth parhaus
(er nad yw’r rhain yn orfodol).

Caffael
deunyddiau
dysgu

Ar ôl i chi ddod i adnabod ein tiwtor,
byddant yn darparu’r deunyddiau
Dysgu dan Arweiniad LIMITLESS
ymlaen llaw er mwyn caniatáu ichi
ymgyfarwyddo â’r pwnc dysgu.
Yn graidd i’r cwricwlwm mae PDF
o gyflwyniad PowerPoint. Mae’r
cyflwyniad PowerPoint hwn yr un
peth â’r un y mae ein tiwtoriaid yn
ei ddefnyddio yn ein hyfforddiant
ystafell ddosbarth traddodiadol.
I gyd-fynd â’r cyflwyniad PowerPoint
hwn mae ein Taflenni Cyfarwyddiadau
Dysgu dan Arweiniad - dyfeisiwyd
y taflenni hyn yn benodol gan ein
tiwtoriaid i’ch helpu i gwblhau eich
llyfryn asesu ac i’ch cyfeirio at
ddeunyddiau addysgu.
Ynghyd â’r deunyddiau hyn, efallai
y bydd taflenni gwaith / cwisiau ac
ati - pob un wedi’i gynllunio i’ch helpu
chi i gael gwell dealltwriaeth o’r pwnc
rydych chi wedi’i ddewis.
Cyn gynted ag y byddwch yn derbyn
y deunyddiau hyfforddi, byddwn yn
eich cofrestru gyda’n Corff Dyfarnu
(Agored Cymru).

Dysgu dan
Arweiniad

Mae eich cyfnod Dysgu dan Arweiniad
yn cychwyn yma! Yn ystod y cyfnod
hwn, bydd eich tiwtor yn eich tywys
trwy’r deunyddiau dysgu a bydd wrth
law i drafod / egluro pynciau yn yr
uned astudio o’ch dewis.
Bydd gennych gyfnod o fis i gwblhau
eich llyfr gwaith.
Mae dysgu dan arweiniad yn bersonol
iawn, a chaiff ei arwain gennych chi.
Chi sydd i benderfynu pa mor aml y
byddwch chi’n cysylltu â’ch tiwtor, ond
yn ddelfrydol, dylai pob dysgwr gael
o leiaf un sesiwn gymorth / apwyntiad
tiwtorial yr wythnos.
Ddim yn siŵr faint o oriau o astudio
y dylech chi fod yn ei wneud? Bydd
eich tiwtor wedi trafod amserlenni,
dyddiadau cyflwyno ac ati gyda chi yn
ystod Cam 1, a bydd eich cefnogaeth
deilwredig wedi’i dyfeisio yn ôl nifer y
credydau rydych chi’n eu hastudio.

Cyflwyno’r
llyfryn
gwaith

Ar ôl i chi gwblhau eich Dysgu dan
Arweiniad a dychwelyd eich llyfryn
gwaith i’ch tiwtor, bydd yn cael ei
asesu.
Pe bai angen gwaith pellach ar eich
llyfryn gwaith, bydd ein tiwtoriaid yn
cysylltu â chi ac yn rhoi hyfforddiant
ychwanegol i chi. Bydd gennych
estyniad o wythnos i’w ailgyflwyno.
Fel arall, bydd eich llyfr gwaith yn cael
ei gynnig ar gyfer sicrwydd ansawdd
mewnol, ac os yw popeth yn iawn,
bydd eich dysgu wedi’i achredu a bydd
tystysgrif yn cael ei dyfarnu.
Bydd ein tiwtoriaid yn e-bostio
ffurflenni atoch i’ch gadael o’r uned
hon. Ar ôl ei dderbyn, bydd eich
tystysgrif ar gael i chi.
Os hoffech ymgymryd â mwy o
fodiwlau, cysylltwch â’ch tiwtor.

Nid yw pob dysgwr eisiau neu angen
help helaeth, ond pe byddech chi’n
teimlo fel yr ydych chi, manteisiwch
ar y gefnogaeth 1: 1 sydd ar gael.
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