
 

 

 

Negeseuon Allweddol ar gyfer dysgwyr, cyflogwyr, busnesau lleol a 

rhanddeiliaid eraill  

Dyluniwyd y cynnwys hwn i ategu'r templedi a phosteri marchnata prosiect y 

cytunwyd arnynt. Gellir ei addasu fel y bo'n briodol gan bartneriaid o fewn eu dull 

cyfathrebu eu hunain am y prosiect.  

 

Teitlau Cyrsiau    Saesneg Bob Dydd 1  

              Saesneg Bob Dydd 2 

    Mathemateg Bob Dydd 1, ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 

   Mathemateg Bob Dydd 2, ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 

 

Pennawd    Dysgu heddiw ar gyfer yfory  

Hashnod        #Sgiliaubobdydd  

 

 

 

Dysgu Sgiliau Bob Dydd mewn Mathemateg a Saesneg ar-lein  

Mae'r Brifysgol Agored, mewn partneriaeth â Choleg Gwent, Coleg Cambria, NPTC 

ac Addysg Oedolion Cymru, yn cynnig ystod o gyrsiau ar-lein cyffrous newydd am 

ddim i unrhyw un sydd am wella ac adnewyddu ei sgiliau bob dydd mewn 

Mathemateg a Saesneg.  

Dyluniwyd y cyrsiau am ddim hyn er mwyn galluogi dysgwyr i astudio ochr yn ochr 

â'u hymrwymiadau bywyd gwaith prysur a datblygu eu sgiliau Mathemateg a 

Saesneg ar gyflymder sy'n addas iddynt. Mae'r pynciau i gyd yn berthnasol i sgiliau 

bywyd gwaith a bydd dysgwyr yn gwella eu sgiliau cyfathrebu a rhifedd gan ddysgu 

sut i'w cymhwyso mewn sefyllfaoedd bob dydd.  

Mae'r cyrsiau Sgiliau Bob Dydd ar-lein ar gael ar ddwy lefel a gall dysgwyr ddewis yr 

un sy'n addas ar gyfer eu gallu. Mae'r cyrsiau hyn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un 

sy'n awyddus i uwchsgilio er mwyn cael dyrchafiad neu i helpu plant gyda'u gwaith 

cartref. Gellir hefyd eu defnyddio i baratoi ac fel gwybodaeth sylfaenol ar gyfer 

unrhyw un sydd am gymryd cymhwyster Sgiliau Hanfodol, neu fel rhan o 

brentisiaeth.  

Sgiliau Bob Dydd mewn Mathemateg a Saesneg 

 

Ar gyfer busnesau, cyflogwyr a phartneriaid cymunedol  



Mae dyddiadau dechrau'n hyblyg drwy gydol y flwyddyn a gall dysgwyr astudio pan 

fydd ganddynt amser rhydd neu gallant ddewis dysgu'n gynt – gellir cwblhau pob 

cwrs Mathemateg a Saesneg Bob Dydd mewn cyn lleied â 48 awr.  

 

Beth yw'r manteision i fusnesau lleol?  

Mae cyrsiau Sgiliau Bob Dydd yn dda i fusnesau lleol a gallant helpu eich staff i 

ddatblygu. Gall busnesau gael budd o'r canlynol:  

• Effeithlonrwydd gwell 

• Mwy o gynhyrchiant  

• Llai o drosiant staff  

• Bodlonrwydd cwsmeriaid gwell  

• Cynnydd mewn lles staff  

 

 

 

Ydych chi am wella eich sgiliau darllen, ysgrifennu neu fathemateg? 

Dyluniwyd y cyrsiau ar-lein am ddim hyn er mwyn eich galluogi i astudio ochr yn ochr 

ag ymrwymiadau bywyd gwaith prysur a datblygu eich sgiliau Mathemateg a 

Saesneg ar gyflymder sy'n addas i chi. Mae'r pynciau i gyd yn berthnasol i sgiliau 

bywyd gwaith a byddwch yn gwella eich sgiliau cyfathrebu a rhifedd gan ddysgu sut 

i'w cymhwyso bob dydd.  

Mae'r cyrsiau Sgiliau Bob Dydd ar-lein ar gael ar ddwy lefel a gallwch ddewis y lefel 

sy'n addas ar gyfer eich gallu. Mae'r cyrsiau hyn yn ddelfrydol os ydych yn awyddus i 

gael dyrchafiad, helpu plant gyda'u gwaith cartref neu barhau â'ch astudiaethau ar 

gymhwyster Sgiliau Hanfodol. Gellir eu cymryd hefyd ochr yn ochr â chymwysterau 

galwedigaethol a phrentisiaethau eraill.  

Mae dyddiadau dechrau'n hyblyg drwy gydol y flwyddyn a gallwch astudio ar adeg 

sy'n gyfleus i chi neu ddewis dysgu'n gynt – gellir cwblhau pob cwrs Sgiliau Bob 

Dydd mewn cyn lleied â 48 awr.  

 

Gwybodaeth am y Cwrs 

Saesneg Bob Dydd 1:  

Cyflwyniad i sgiliau sylfaenol Saesneg sy'n cwmpasu sillafu, atalnodi, gramadeg, 

darllen er mwyn deall a sgiliau cyfathrebu.  

Saesneg Bob Dydd 2:  

Cwrs sgiliau Saesneg uwch ar ysgrifennu adroddiadau, ysgrifennu e-byst a llythyrau, 

casglu gwybodaeth, meddwl yn feirniadol a sgiliau cyflwyno.  

For learners 



Mathemateg Bob Dydd 1: (Ar gael yn Gymraeg a Saesneg) 

Cyflwyniad i sgiliau sylfaenol rhifedd sy'n cwmpasu adio (+), tynnu (-), lluosi (x), 

rhannu (÷), ffracsiynau sylfaenol (
1

4
) a chanrannau (%). Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys 

gweithio gydag arian, mesuriadau a siapiau, a thrin data sylfaenol. 

Mathemateg Bob Dydd 2: (Ar gael yn Gymraeg a Saesneg) 

Cwrs sgiliau mathemateg uwch sy'n edrych ar newid canrannol a chanrannau 

gwrthdro; sut i drosi gwerthoedd rhwng ffracsiynau, degolion a chanrannau; sut i 

gyfrifo perimedrau, arwynebedd a chyfaint; a throsi arian. 

 

Sut rai yw'r cyrsiau?  

Mae pob cwrs Sgiliau Hanfodol yn canolbwyntio ar ddatrys problemau ac mae'n 

cymhwyso sgiliau at sefyllfaoedd bywyd go iawn a'r gweithle:  

• Gweithio gydag arian  

• Ysgrifennu e-byst, llythyrau ac adroddiadau  

• Cyfathrebu â phobl  

• Gweithio canrannau allan  

• Datrys problemau 

• Creu cyflwyniadau  

• Rheoli cyllid  

• Casglu gwybodaeth  

• Meddwl yn feirniadol  

Mae'r rhain yn gyrsiau ar-lein y byddwch yn eu hastudio o gyfrifiadur. Caiff y cyrsiau 

eu rhannu yn gyfres o adrannau hawdd i'w rheoli, gyda chwisiau rhyngweithiol, 

taflenni gwybodaeth a gweithgareddau i'ch cymell a'ch ysbrydoli.  

 

Sut bydd y cyrsiau hyn o fudd i mi?  

Gall cyrsiau Sgiliau Bob Dydd roi ystod eang o fanteision personol a phroffesiynol i 

chi, gan gynnwys y canlynol:  

• Helpu plant gyda gwaith cartref  

• Llenwi ffurflenni a dogfennau'n gywir  

• Hybu sgiliau yn y gwaith  

• Meithrin hunanbarch a hyder  

• Gwella rhagolygon swydd  

• Gwella sgiliau cyfathrebu  

 

Beth yw gofynion y cwrs?  

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch. Mae'r cyrsiau am ddim a gall 

unrhyw un gofrestru arnynt. Bydd angen i chi fod yn hyderus yn defnyddio cyfrifiadur 



a chael mynediad rheolaidd at un sydd â chysylltiad â'r rhyngrwyd.  Os nad ydych yn 

siŵr a yw'r cyrsiau'n briodol i chi, cysylltwch ag un o'r partneriaid coleg lleol.  

 

Pa ymrwymiad sydd angen i mi ei wneud? 

Gellir cael gafael ar gyrsiau Sgiliau Bob Dydd ar-lein unrhyw le ac fe'u cynllunir i gyd-

fynd yn hyblyg â'ch amserlenni prysur. Bydd pob cwrs yn golygu gwneud tua 48 awr 

o astudio ar-lein. Rydym yn argymell eich bod yn ymrwymo o leiaf 5 awr yr wythnos 

ar gyfer eich astudiaethau ar-lein.  

 

Pa opsiynau astudio sydd gen i ar ôl y cyrsiau hyn?  

Mae cyrsiau Sgiliau Bob Dydd yn rhoi bathodyn digidol Y Brifysgol Agored i chi am 

eich cyflwyniad y gallwch ei ychwanegu at eich proffil cyflogaeth a'ch CV.  

 

Mae gennych yr opsiwn hefyd i gofrestru ar gyfer cymhwyster Sgiliau Hanfodol drwy 

eich coleg lleol.  

Efallai yr hoffech hefyd symud ymlaen i gymwysterau ffurfiol eraill yn eich coleg lleol.  

 

Sut ydw i'n cael rhagor o wybodaeth?  

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Sgiliau Hanfodol, ewch i  

Bob coleg er mwyn ychwanegu manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau dysgwyr  

Dolenni gwefannau priodol  

 

Pob coleg i ychwanegu gwybodaeth am gynnydd, achredu modelau cyflawni ac ati  

 

 


