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Mae’r Brentisiaeth hon wedi’i chynllunio ar 
gyfer dysgwyr sy’n ddarpar reolwyr ond 
nad ydynt eto mewn rôl arwain a rheoli yn 
y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Bydd cwblhau’r cymhwyster hwn yn eich galluogi i ddatblygu, 
darparu a chynnal ymarfer sy’n cefnogi canlyniadau cadarnhaol 
unigolion yn eich gweithle/lleoliad.  

Bydd y cymhwyster Ymarfer Proffesiynol Lefel 4 mewn Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol yn eich galluogi i ddatblygu a dangos eich 
gwybodaeth, eich dealltwriaeth, eich ymddygiadau, eich sgiliau 
a’ch ymarfer yng nghyd-destun eich llwybr dewisol.  Yn benodol, 
byddwch yn gallu dangos eich bod yn gallu:

• datblygu a chymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn 
eich llwybr dewisol  

• datblygu a chymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o 
ddamcaniaethau, modelau a dulliau sy’n berthnasol i’ch llwybr 
dewisol  

• datblygu a chymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o sut i 
gynnal a gwella canlyniadau i unigolion o fewn eich llwybr 
dewisol  

• datblygu fel dysgwyr effeithiol ac annibynnol, ac fel meddylwyr 
beirniadol a myfyriol gyda meddyliau chwilfrydig yng nghyd-
destun eich llwybr dewisol  

• defnyddio dull chwilfrydig, beirniadol o wahaniaethu rhwng 
ffeithiau a barn; i lunio dadleuon a ffurfio barn wybodus yng 
nghyd-destun eich llwybr dewisol o fewn lleoliadau/cyd-
destunau iechyd a gofal cymdeithasol  

• datblygu hunanymwybyddiaeth er mwyn gwella ymarfer yn eich 
llwybr dewisol  

• datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ddulliau person-
plentyn-ganolog ar draws ystod o leoliadau / cyd-destunau 

• defnyddio sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol 
fel y bo’n briodol o fewn eich rôl

Drwy gydol y cymhwyster Ymarfer Proffesiynol Lefel 4 mewn 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, canolbwyntir ar sut y byddwch yn 
dangos eich gallu i gefnogi a chyflwyno arferion gwell o fewn ardal 
llwybr a ddewisir.

Sut rydym yn darparu’r rhaglen hon

Caiff y rhaglen hon ei darparu ar sail un i un gan eich Rheolwr 
Datblygiad Personol penodedig eich hun. 

Byddant yn cyfarfod â chi bob mis (wyneb yn wyneb neu’n 
rhithwir) i ddarparu addysg a hyfforddiant i’ch helpu i ddatblygu 
gwybodaeth a sgiliau newydd a’ch tywys drwy’r rhaglen.  

Yna, byddant yn asesu eich cymhwysedd drwy arsylwi sut rydych 
yn defnyddio’r sgiliau newydd yn y gwaith a’ch helpu i ddatblygu 
portffolio o dystiolaeth i brofi eich bod wedi bodloni’r gofynion. 

Bydd hyn yn cynnwys prosiect sy’n cynnwys cyfres o dasgau 
ysgrifenedig, arsylwi ymarfer yn uniongyrchol a thrafodaeth 
broffesiynol.

Prentisiaeth Uwch Lefel 4 
mewn Ymarfer Proffesiynol 
mewn Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol



On successful completion you will achieve the following 
qualifications:

• Ymarfer Proffesiynol Lefel 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

• Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif Lefel 2 (os oes angen)  

• Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu Lefel 2 (os oes angen) 

• Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol Lefel 2 (dewisol)

Er mwyn ennill y cymhwyster Ymarfer Proffesiynol Lefel 4 mewn 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, rhaid i chi gyflawni cyfanswm o 
62 credyd o leiaf (bydd hyn yn dibynnu ar y llwybr a ddewiswyd 
gennych).

Mae’r grŵp gorfodol yn cynnwys unedau 410 a 420 ar draws 
pob llwybr pathway.

Cymwysterau sydd wedi’u cynnwys yn y Brentisiaeth hon

  Unedau Gorfodol Rhif CV* 

Deddfwriaeth, damcaniaethau, a modelau ymarfer 
sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn /plentyn

Ymarfer proffesiynol

410 

420 

22 

6

*Gwerth credyd

Dewisir y credydau sy’n weddill o’r llwybr o’ch dewis  
(Unedau 421-424).

  Uned Rhif CV* 

Cefnogaeth arweiniol ar gyfer lleihau arferion 
cyfyngol drwy ddulliau cadarnhaol o ymdrin ag 
ymddygiad

Arwain ymarfer gydag unigolion sy’n byw gyda 
salwch meddwl

Arfer arweiniol gydag unigolion sy’n byw gyda 
dementia

Arfer arweiniol gydag unigolion sy’n byw gydag 
anabledd dysgu/awtistiaeth

421 
 

422 

423 

424 
 

35 
 

34 

37 

37

Y prif ddulliau asesu o fewn y cymhwyster hwn fydd drwy bortffolio o dystiolaeth, prosiect sy’n cynnwys cyfres o dasgau ysgrifenedig, 
arsylwi ymarfer yn uniongyrchol a thrafodaeth broffesiynol.  Mae’r gweithgareddau asesu wedi’u cynllunio fel bod cyfle i gasglu 
tystiolaeth gyfannol. Mae hyn yn golygu y cesglir eich tystiolaeth o sefyllfaoedd gwaith go iawn sy’n dangos y gallwch weithio’n hyderus 
ac yn gyson ar draws pob agwedd ar y cymhwyster ar fwy nag un achlysur.

Bydd y tasgau’n ei gwneud yn ofynnol i chi integreiddio eich gwybodaeth a’ch sgiliau mewn ffordd sy’n adlewyrchu gofynion y gweithle 
a’r sector i ddarparu arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol.  Mae’r asesiad, felly, yn canolbwyntio ar sicrhau ansawdd a chysondeb eich 
ymarfer.





Gofal, dyna beth rydyn ni’n ei wneud

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni yn: 029 2079 9133
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