Briff y Gystadleuaeth
Teitl a lefel y gystadleuaeth
CYSTADLEUAETH OFALGAR WORLD SKILLS CYMRU
RHANBARTH Y GOGLEDD
LEFEL 3 – UWCH
DYDDIAD A LLEOLIAD Y ROWND RANBARTHOL - 29 TACHWEDD 2018
COLEG SIR BENFRO
DYDDIAD A LLEOLIAD Y ROWND RANBARTHOL – 6 RHAGFYR 2018
COLEG CAMBRIA, CAMPWS GLANNAU DYFRDWY
Gofynion mynediad

Dylai’r rhai sy’n dymuno rhoi cynnig ar y gystadleuaeth hon fod:
• Yn astudio neu fod wedi cofrestru ar raglen lefel 3 NEU
• Wedi cyflawni cymhwyster lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ystod y 12 mis diwethaf
Gall ymgeiswyr am Gystadleuaeth Sgiliau Cymru fod o unrhyw oedran, fodd bynnag, dylai ymgeiswyr fod
yn ymwybodol fod cyfyngiad oedran uchaf ar gyfer cystadleuaeth WorldSkills.

Amlinelliad o’r gystadleuaeth
Mae’r gystadleuaeth yn cynnwys tri gweithgaredd:
Gweithgaredd 1: Cwblhau gweithgaredd chwarae rôl mewn parau: hyd at 30 munud
Gweithgaredd 2: Tasg unigol: hyd at 15 munud
Gweithgaredd 3: Holiadur amlddewis: hyd at 15 munud
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Gweithgaredd 1:
Rydych chi’n weithiwr cymorth gofal yn y cartref sy’n ymweld â defnyddwyr gwasanaeth
hŷn yn eu cartrefi eu hunain. Mrs Jones yw un o’ch cleientiaid chi, dynes 70 oed sydd
wedi cael strôc. O ganlyniad, mae hi’n cymryd meddyginiaeth am ei chyflwr. Mae hi’n byw
ar ei phen ei hun. Gan weithio mewn parau, byddwch yn cynorthwyo Mrs Jones gyda’i
gweithgareddau byw boreol, gan gymryd i ystyriaeth ei hanghenion penodol.
Gweithgaredd 2:
Ar ddiwedd Gweithgaredd 1, bydd tasg unigol yn cael ei gosod fydd yn golygu gwneud
rhywfaint o waith arsylwi. Bydd y gweithgaredd hwn yn cynnwys sesiwn fyfyriol a
gwerthuso gyda’r panel beirniadu.
Gweithgaredd 3:
Holiadur amlddewis i’r ymgeiswyr ei lenwi.

Y manylion
Cystadleuaeth undydd yw hon. Bydd angen i’r cystadleuwyr i gyd fynychu cyfarwyddyd
Iechyd a Diogelwch byr (cadw tŷ) wrth gofrestru ar ddyddiad y rownd derfynol.
Bydd cystadleuwyr yn cymryd rhan yng ngweithgaredd 1 (chwarae rôl) mewn parau. Bydd
y parau o gystadleuwyr yn cael eu cadarnhau ar y diwrnod. Ni fydd myfyrwyr o’r un
darparwr yn gallu cystadlu fel pâr.
Bydd disgwyl i’r cystadleuwyr ddelio â materion wrth iddyn nhw ddigwydd, defnyddio’r
wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd ganddyn nhw o sut i gynorthwyo a chefnogi unigolion
gyda’r cyflwr/cyflyrau sydd wedi’u diffinio.
Yn ystod gweithgaredd 2, bydd angen i gystadleuwyr gyflawni a chofnodi data’n unigol o
arsylwadau arferol unigol. Bydd angen iddyn nhw esbonio a darparu rhesymeg gefnogol
am eu perfformiad. Bydd gofyn i gystadleuwyr fyfyrio ar berfformiad eu pâr a’u cyfraniad
eu hunain. Dylen nhw roi sylwadau ar eu cryfderau a’u gwendidau wrth chwarae rôl a sut
y gallai’r pâr berfformio’n well yn y dyfodol. Bydd yr holiadur amlddewis a’r gweithgaredd
myfyrio ar ôl chwarae rôl yn cael eu gwneud yn unigol gan bob cystadleuydd. Bydd yr
holiadur amlddewis yn cynnwys rhai cwestiynau cyffredinol mewn perthynas â theori a
pholisi sy’n berthnasol i’r sector.
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Gall darparwyr gofrestru, gan ddefnyddio’r system gofrestru ar-lein. Dydy hi ddim yn
bosib cofrestru mwy na thri lle.
Bydd lleoedd a ddyfarnwyd yn cael eu cadarnhau yn dilyn y dyddiad cau ar gyfer
cofrestru.
Marcio ac asesu
Bydd tîm o arbenigwyr cymwysedig o’r diwydiant, addysg bellach neu ddarparwyr
hyfforddiant yn marcio ac yn beirniadu’r gystadleuaeth hon. Bydd yr aseswyr yn
defnyddio set o feini prawf marcio wedi’u penderfynu ymlaen llaw er mwyn dyfarnu
marciau.

Rheolau'r gystadleuaeth
Dylai’r rhai sy’n dymuno rhoi cynnig ar y gystadleuaeth hon fod:
• Yn astudio neu fod wedi cofrestru ar raglen lefel 3 NEU
• Wedi cyflawni cymhwyster lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ystod y 12 mis diwethaf.
Gall ymgeiswyr am Gystadleuaeth Sgiliau Cymru fod o unrhyw oedran, fodd bynnag, dylai ymgeiswyr fod
yn ymwybodol fod cyfyngiad oedran wedi ei nodi ar gyfer cystadleuaeth WorldSkills.

Dylai safonau ar gyfer gwisgoedd fod yn broffesiynol ac yn cyd-fynd â’r safonau proffesiynol perthnasol.
Rhaid i’r wisg fod heb frand neu logo arno (h.y.dim logos colegau/cyflogwyr i’w gweld).

Rhaid i’r holl weithgareddau gael eu cwblhau gan gystadleuwyr o fewn yr amser a glustnodir.

Rhaid gwneud pob cofrestriad ar-lein erbyn 5pm ar 20 Hydref 2018.
Dylai POB cofrestriad am gystadlaethau gael eu gwneud trwy’r porth ar-lein yn
www.skillscompetitionwales.ac.uk. Rhaid anfon copïau papur at y cyfeiriad canolog a ddarperir ar y
ffurflen.
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Manylion cyswllt
Os byddwch angen mwy o wybodaeth yna cysylltwch â:
Rosemary Gilmartin
Coleg Cambria
Safle Glannau Dyfrdwy
Ffordd Celstryn/Kelsterton Road
Cei Connah
CH5 4BR
rosemary.gilmartin@cambria.ac.uk
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