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DYSGU DIGIDOL
Yn LED, rydym wedi cydnabod pa mor bwysig yw technoleg ddigidol i’n dysgu. O
ganlyniad, rydym wedi bod yn archwilio datrysiadau’n weithredol, gyda’r nod o wella
ein presenoldeb digidol i roi cefnogaeth well i’r staff a wasanaethwn. Rydym wrthi’n
datblygu deunyddiau cwrs gan ddefnyddio pŵer Learning@Wales, platfform e-ddysgu
cenedlaethol a reolir gan Dîm Dysgu Digidol GIG Cymru. Rhagwelir y bydd hyn yn ein
galluogi i hwyluso model dysgu cyfunol yn well, gan gyfuno manteision darpariaeth
ddigidol ac wyneb yn wyneb, i roi’r gefnogaeth orau i’r cyfranogwyr yn ein llu o
gyfleoedd datblygu sydd ar gael.

Hyd yma, rydym wedi gweld nifer o
welliannau o ganlyniad i weithredu’r
newid hwn. Yn gyntaf, mae bod â dull
dibynadwy ar gyfer darparu adnoddau
digidol yn ein galluogi i gynnig cyfoeth
o gynnwys diddorol i’n cyfranogwyr,
gan alluogi defnyddwyr i ddewis a
manteisio ar yr adnoddau sy’n fwyaf
perthnasol iddynt. Rydym wedi gallu
gwneud cyrsiau yn fwy hygyrch i bawb,
drwy sicrhau bod ein hadnoddau’n
gweithredu’n ddidrafferth gyda
thechnolegau megis darllenwyr sgrin a
sgrindeitlo caeedig. Hefyd, rydym wedi
gallu ailfeddwl y ffordd rydym yn mesur
dealltwriaeth cyfranogwyr drwy
integreiddio asesiadau rheolaidd a
chadarn sy’n rhoi adborth ar unwaith i
ddefnyddwyr

Megis dechrau yw’r gwaith hwn: rydym
yn Gwerthuso ystod o opsiynau
gwahanol i wneud ein rhaglenni yn fwy
diddorol a rhyngweithiol! Hyd yma, fel
adran, rydym wedi datblygu cynnwys i
gefnogi’r gwaith o ddarparu’r OSCE, ar
gyfer cyfranogwyr yn y Rhaglen Addasu
i Nyrsys Tramor (ONAP). O ganlyniad,
gallai cyfranogwyr achub y blaen ar eu
hastudiaethau drwy gael gafael ar
gynnwys drwy ystafell ddosbarth
rithwir, gan ymgymryd â chyfnod
gorfodol o ynysu ar ôl cyrraedd yn y DU.
Ar hyn o bryd, mae gennym gyrsiau a
deunyddiau sy’n cael eu datblygu hefyd
i gefnogi’r broses o ddarparu ein
rhaglenni Sgiliau clinigol ac
Arweinyddiaeth a Rheolaeth, yn ogystal
â deunyddiau i gefnogi staff drwy’r
broses Arfarnu yn Seiliedig ar
Werthoedd.

Ni allwn aros i gyflwyno hyn yn llawn a rhoi’r cyfle i’r holl staff fanteisio ar
ddulliau modern ac arloesol o ddysgu!
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DIOGELU OEDOLION A PHLANT
I drefnu lle ar unrhyw un o’r sesiynau isod, cliciwch ar enw’r cwrs neu chwiliwch
yn ESR gan roi 001% cyn teitl y cwrs

Safeguarding Adults Level 3 - Current Themes 08/12/2021 09:30 16:30 Classroom
Safeguarding Children Level 2
20/10/2021 09:30 13:00 MS Teams
Safeguarding Children Level 3 - Current Themes
16/11/2021 09:30 16:30 MS Teams
Violence Against Women (Ask & Act)
13/10/2021 10:00 12:30 MS Teams
03/11/2021 10:00 12:30 MS Team
09/11/2021 14:00 16:30 MS Teams
17/11/2021 14:00 16:30 MS Teams

RECRIWTIO YN SEILIEDIG AR
WERTHOEDD
Dyddiadau:
11 Hydref
10 Tachwedd
Byddwch yn gallu;
Deall sut y caiff gwerthoedd eu defnyddio ar draws pob agwedd ar y
broses recriwtio
Sut a beth i’w baratoi ar gyfer recriwtio yn seiliedig ar werthoedd, gan
ddefnyddio proffiliau llwyddiant
Technegau cyfweld sylfaenol
Sut i gynnal proses gyfweld yn seiliedig ar werthoedd a dogfennaeth.
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DIWEDDARIADAU TÎM YR HWYLUSYDD
YMARFER
SAFONAU BRYS:
Mae safonau brys yr NMC yn
cael eu dileu ar 30 Medi. Mae
hyn yn golygu na all myfyriwr
nyrsio gael un person sy’n gallu
bod yn aseswr ymarfer ac yn
oruchwyliwr ymarfer mwyach.
Felly, bydd yn rhaid i bob
myfyriwr gael un aseswr ymarfer
penodedig ac o leiaf un
goruchwyliwr ymarfer.
Cysylltwch â’ch hwylusydd
ymarfer os bydd gennych
unrhyw bryderon

HYFFORDDIANT PONTIO
Mae’r broses o bontio staff
sydd wedi cwblhau’r rhaglen
fentoriaeth flaenorol yn
aseswyr ymarfer a
goruchwylwyr ymarfer yn
cyfateb i 85% ar hyn o bryd.
Deallwn ei bod yn anodd
rhyddhau staff ar gyfer
hyfforddiant, felly gallwn
bellach gynnig hyfforddiant
pontio a hyfforddiant
goruchwyliwr ymarfer drwy
Google Classrooms. Cysylltwch
â LED i drefnu lle. Nodwch y
bydd angen cyfrif Google
Gmail arnoch i gael mynediad
at hyn. Ewch i’n tudalen
mewnrwyd i weld rhestr lawn
o’r dyddiadau sydd ar gael.

MYFYRWYR NYRSIO A SGILIAU CLINIGOL:
Caiff cylchlythyr ei gynhyrchu a fydd yn amlinellu pa sgiliau clinigol y gall y myfyrwyr
ar y cwricwlwm newydd ymgymryd â hwy. Os nad ydych yn siŵr pa sgiliau clinigol y
gall myfyrwyr ymgymryd â hwy, cysylltwch â thîm yr Hwylusydd Ymarfer ar 02921
842053.
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Qualified Nurse
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O WEITHIWR CYMORTH GOFAL IECHYD I
NYRS GYMWYSEDIG
GCSE Maths and English (Grade C or above) OR Level 2 essential skills
Application of Number and Communication (after 2016)

Level 3 Clinical Healthcare Support

Mathemateg a Saesneg TGAU (Gradd C neu uwch) NEU sgiliau
hanfodol Lefel 2 Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu (ar ôl 2016)

Cymorth Gofal Iechyd Clinigol Lefel 2

Cymorth Gofal Iechyd Clinigol Lefel 3

Tystysgrif Addysg Uwch ar gyfer Gweithwyr
Cymorth Gofal Iechyd

Gradd Nyrsio Rhan Amser Hyblyg

Qualified Nurse
Nyrs Gymwysedig

Mae sawl llwybr i ddod yn nyrs gymwysedig. P’un a ydych yn fand 2, 3 neu 4, fe’ch
cyflogir fel Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd ac mae gennych ddiddordeb mewn
bod yn nyrs gofrestredig. Siaradwch â’ch rheolwr neu nyrs datblygu ymarfer i gael
rhagor o wybodaeth.
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NAWR AR GAEL: SGILIAU HYFFORDDI
AR GYFER ARWEINWYR A RHEOLWYR
Y GYNULLEIDFA DARGED:
Pob aelod o staff clinigol ac anghlinigol sydd â chyfrifoldebau arwain a rheoli, o arweinwyr tîm i
uwch reolwyr
AMCANION Y CWRS:
Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd yr ymgeisydd yn gallu:
• Dewis y dull hyfforddi priodol i ddiwallu anghenion yr unigolyn, y tîm a’r sefydliad
• Cymhwyso technegau hyfforddi yn hyderus yn y gweithle gan ddefnyddio amrywiaeth o offer
a modelau
• Defnyddio hyfforddiant i helpu pobl i ymgymryd â newid
• Nodi’r camau sydd eu hangen i sefydlu diwylliant hyfforddi a gwelliant parhaus o fewn ei dîm,
ei adran a’i sefydliad ei hun

DYDDIADAU:
9 Tachwedd 2021
2 Rhagfyr 2021
18 Ionawr 2022
8 Chwefror 2022
24 Mawrth 2022
AMSER: 9.30am-5pm

I DREFNU LLE - CLICIWCH YMA NEU DEFNYDDIWCH Y COD QR
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DIWEDDARIADAU ALLWEDDOL
I drefnu lleoedd yn ESR gan
ddefnyddio unrhyw un o’r dolenni
yn y cylchlythyr hwn - pan ofynnir i
chi - dewiswch ‘Employee Self
Service; i drefnu lle ar gyfer eich
hun neu ‘Manager Self Service’ i
drefnu lle ar gyfer aelodau eich
tîm. Os codir y cyfyngiadau cadw
pellter cymdeithasol, bydd lleoedd
pellach ar gael yn agosach at yr
amser

Mae’r Hwb ESR yn
argymell defnyddio
chwiliwr rhyngrwyd
Google Chrome i
gwblhau’r modiwlau eddysgu yn ESR

Fantastic achievement!
To date we have 163
international nurses
who have successfully
passed their OSCE and
joined the UHB as
registered nurse.

I drefnu lleoedd ar y
cyrsiau
mewngofnodwch ar
ESR a dilynwch y
cyfarwyddiadau
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PRIF FANYLION CYSWLLT LED

