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Mynediad 1 - Tasg dan Reolaeth - Asesiad
Enghreifftiol
Pecyn i Ymgeiswyr

Diwrnod Hwyl
Fersiwn 2.0
Enw’r Ymgeisydd:
Rhif yr Ymgeisydd:
Dyddiad cofrestru ar gyfer EDLS:
Rhif Unigryw’r Dysgwr (ULN) (os yw’n berthnasol):
Enw neu Rif y Ganolfan:

Cyfarwyddiadau



Gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi eich enw, eich rhif ymgeisydd, eich ULN
(os yn berthnasol) ac enw neu rif y ganolfan yn y blychau ar dop y dudalen hon.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud pob rhan o'r dasg.

Mae gennych chi 6 awr i orffen y dasg, ond mae’n bosib rhannu'r amser hwnnw dros
nifer o sesiynau. Mae’n rhaid i chi gofnodi isod beth oedd dyddiad dechrau a dyddiad
gorffen pob sesiwn:
Dyddiad dechrau'r dasg dan reolaeth:
Dyddiad gorffen y dasg dan reolaeth (dim mwy nag wyth wythnos yn ddiweddarach):
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Dyddiad

Dyddiad

Dyddiad

Dyddiad

Dyddiad
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Hyd

Hyd

Hyd

Hyd

Hyd

Hyd

Cyfanswm yr amser a dreuliwyd yn gwneud y dasg (mewn oriau)
Os oes angen mwy nag wyth sesiwn arnoch chi, rhowch ddyddiad/hyd bob sesiwn arall ar
dudalen ar wahân.
Cynhyrchwyd ar y cyd gan y pedwar corff dyfarnu Sgiliau Hanfodol:
Agored Cymru
City & Guilds
Pearson
CBAC

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys senario a set o gyfarwyddiadau. Mae
hefyd yn cynnwys canllawiau ar gyfer y Drafodaeth Strwythuredig y
bydd angen i chi ei chael gyda'ch aseswr ar ôl gorffen y dasg.
 Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen drwy'r senario a'r cyfarwyddiadau yn






ofalus cyn dechrau.
Bydd rhywun yn eich goruchwylio gydol yr amser rydych chi’n gweithio ar y
dasg, ond byddwch yn gallu defnyddio'r rhan fwyaf o'r offer sydd ar gael i chi fel
arfer mewn sefyllfa go iawn (gan gynnwys defnyddio'r rhyngrwyd) yn ystod y
cyfnod hwnnw.
Mae’n rhaid i bob darn o waith rydych chi’n ei gyflwyno fod yn waith rydych chi
eich hun a neb arall wedi'i wneud. Does neb yn cael eich helpu gyda’r sgiliau
sy'n cael eu hasesu drwy'r dasg dan reolaeth hon.
Rhowch eich gwaith i gyd i mewn ar ddiwedd pob sesiwn. Chewch chi ddim
mynd â deunyddiau'r dasg i ffwrdd gyda chi, a chewch chi ddim eu gweld rhwng
sesiynau.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn llofnodi'r datganiad sydd yng nghefn y pecyn
hwn ar ddiwedd eich sesiwn olaf yn gweithio ar y dasg.

Trafodaeth Strwythuredig
Ar ôl i chi orffen y dasg byddwch yn cymryd rhan mewn Trafodaeth Strwythuredig
gyda’ch aseswr. Efallai mai sesiwn un i un fydd hon, neu efallai y byddwch yn rhan o
grŵp bach.
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Cyfarwyddiadau'r Dasg: Diwrnod Hwyl
Senario
Mae Diwrnod Hwyl i'w gynnal yn y parc lleol. Bydd pob math o weithgareddau gwahanol yn y
Diwrnod Hwyl.
Mae rhywun wedi gofyn i chi wneud rhestr o weithgareddau a fyddai'n gallu cael eu cynnal yn y
Diwrnod Hwyl.
Bydd angen i chi weithio gyda phobl eraill i wneud y rhestr.

Rhan 1:
1.1

Rhowch ddyfais ddigidol ymlaen.

1.2

Defnyddiwch gyfrinair, cod cyfrin neu ryw ffordd arall i gael gafael ar y ddyfais.

Bydd eich aseswr yn agor rhaglen i chi. Ar eich sgrin byddwch yn gweld rhestr o
weithgareddau sy’n gallu cael eu cynnal yn y Diwrnod Hwyl. Byddwch yn ychwanegu at y
rhestr hon.
1.3 Rhowch un gweithgaredd arall i mewn a fyddai’n gallu cael ei gynnal yn y Diwrnod Hwyl.
Nawr byddwch yn gallu gweld y gweithgareddau mae pobl eraill wedi'u hychwanegu at y
rhestr.

Rhan 2:
Dywedwch wrth eich aseswr bod angen i chi gael y ffeil ar gyfer Rhan 2.
2.1 Agorwch y ffeil mae eich aseswr wedi'i rhoi i chi. Byddwch yn gweld rhai gweithgareddau
sy’n gallu cael eu cynnal yn y Diwrnod Hwyl.
2.2 Mae eisiau i chi ychwanegu'r canlynol at y rhestr:



un gweithgaredd arall sy'n gallu cael ei gynnal (cewch ddefnyddio’r gweithgaredd
rydych wedi’i roi yn 1.3)
un o'r gweithgareddau mae rhywun arall wedi’i roi yn Rhan 1.

2.3 Defnyddiwch o leiaf ddwy nodwedd greadigol i wneud i'r rhestr edrych yn well.
Cadwch y ffeil. Cewch ofyn i'r aseswr eich helpu i wneud hyn.
2.4 Diffoddwch y ddyfais ddigidol yn ddiogel.

Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol | Lefel Mynediad 1 | SAM

3

Mae'r dudalen hon wedi’i gadael yn wag yn fwriadol
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Does ddim rhaid cynnal y Drafodaeth Strwythuredig yn ystod yr amser sydd wedi’i
neilltuo ar gyfer y Dasg dan Reolaeth. Mae hi hefyd yn gallu cael ei chynnal ar ôl y
cyfnod gweithio o 8 wythnos.

Trafodaeth Strwythuredig
(i ddigwydd ar ôl i chi orffen eich Tasg dan Reolaeth yn llwyddiannus)
Mae’n rhaid i chi baratoi ar gyfer y drafodaeth a rhoi unrhyw nodiadau rydych chi
wedi’u gwneud i mewn: Gall y nodiadau fod ar lafar neu wedi’u hysgrifennu.
Yn ystod y drafodaeth, bydd angen i chi wneud y canlynol:



nodi tair ffordd o leiaf o gadw eich hun yn ddiogel ar-lein



adnabod tair ffynhonnell wybodaeth ddigidol o leiaf



rhestru tri o ddyfeisiau ac offer digidol o leiaf sy'n gallu cael eu defnyddio i
ddysgu (rhaid i chi gynnwys o leiaf un offeryn ac un ddyfais).
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Datganiadau
Mae’n rhaid llenwi datganiad yr ymgeisydd a datganiad yr
aseswr.

Enw’r Ymgeisydd:

Datganiad yr ymgeisydd:
Rwyf yn cadarnhau mai fy ngwaith fy hun yn gyfan gwbl yw hwn a fy mod
wedi'i wneud yn ystod yr amseroedd sydd wedi'u nodi ar glawr blaen y
llyfryn hwn.
Llofnod yr ymgeisydd

Dyddiad

At ddefnydd staff y ganolfan a'r corff dyfarnu yn unig

Datganiad yr aseswr:
Rwyf yn cadarnhau bod yr ymgeisydd hwn wedi cyrraedd y safon sy'n
ofynnol ar gyfer y dasg dan reolaeth. Cynhaliwyd y dasg dan reolaeth yn
unol â'r amodau a nodwyd a’i chwblhau o fewn y cyfnod gweithio a'r
gofynion o ran amser gweithio.
Llofnod yr aseswr

Dyddiad

Datganiad y Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol (IQA):
(os samplwyd)

Rwyf wedi sicrhau ansawdd y gwaith hwn yn fewnol ac rwyf yn cadarnhau
bod y safonau wedi cael eu bodloni.
Llofnod yr IQA

Dyddiad

Datganiad y Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol (EQA):
(os samplwyd)

Rwyf wedi sicrhau ansawdd y gwaith hwn yn allanol ac rwyf yn cadarnhau
bod y safonau wedi cael eu bodloni.
Llofnod yr EQA
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