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Oedolion cyrsiau Dysgu Cymunedol i Oedolion Casnewydd 2021-22.
Casnewydd

Os ydych yn newydd i’n gwasanaeth, rydym yn gobeithio y byddwch yn dod o hyd i
gwrs sy’n eich helpu ac sydd o ddiddordeb i chi. Os ydych yn dychwelyd, rydym yn
edrych ymlaen at eich gweld chi eto.
Bydd yr ystod o gyrsiau rydym yn eu cynnig yn diwallu anghenion llawer o bobl,
o roi cymwysterau a chyfleoedd gwaith, i gyflawni nodau personol.

Mae’r cyrsiau yn cynnwys:
Saesneg a Llythrennedd (gan gynnwys TGAU)		 Tud 3
Mathemateg a Rhifedd (gan gynnwys TGAU)		 Tud 4
Cynorthwy-ydd Addysgu		 Tud 5
Iaith Arwyddion Prydain		 Tud 6
Cyfrifiaduron a Sgiliau Digidol		 Tud 7
SSIE (ESOL)		 Tud 8
Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS)		 Tud 10
I holi am neu i gofrestru ar gwrs, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r dulliau isod:
Ffôn:		
01633 656656
Gwefan:
www.newport.gov.uk/communitylearning
E-bost: 		
community.learning@newport.gov.uk
Twitter:
www.twitter.com/CyngorCasnewydd
Facebook:
www.facebook.com/CyngorDinasCasnewydd
Instagram:
www.instagram.com/newportcitycouncil
Neu dewch i’n gweld yn:
Canolfan Ddysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian, Beaufort Road,
Casnewydd, NP19 7UB.

Canllaw lleoliad
Cod

Lleoliad

OL

Ar-lein

SJ

CDCLl Sain Silian

Beaufort Road, Casnewydd, NP19 7UB

SHA

Canolfan Share

Stow Hill, Casnewydd, NP20 4DW

WH

Hyb Cymdogaeth y
Gorllewin

Bideford Road, Newport, NP20 3XT
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Cyfeiriad

Saesneg a Llythrennedd
Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Casnewydd yn cynnig cyrsiau llythrennedd
a Saesneg i bob myfyriwr gan gynnwys cyrsiau i ddechreuwyr a’r rhai sy’n
dymuno gwella eu sgiliau, cyrsiau i ddysgwyr mwy profiadol sy’n dymuno gwella
eu rhagolygon gyrfa a chyrsiau TGAU i’r rhai sy’n dymuno ennill cymhwyster a
gydnabyddir yn genedlaethol.
Rydym yn cynnig dosbarthiadau cyfeillgar a chefnogol, felly beth am ddod draw i
wella eich sgiliau a datblygu rhai newydd. Mae ein holl gyrsiau wedi’u hachredu a
byddwn yn eich helpu i ennill cymhwyster.

Sgiliau Hanfodol - Llythrennedd
Mae cyrsiau Llythrennedd Sgiliau Hanfodol wedi eu cynllunio ar gyfer y rhai sy’n
cymryd eu camau cyntaf yn ôl i fyd addysg ac ar gyfer y rhai sy’n dymuno gwella
eu sgiliau.
ID

Lleoliad

Dyddiad
Dechrau

Wythnosau Diwrnod

Amser Dechrau/
Gorffen

Y gost

W075 SJ

21/09/21 12

MAW

10.00-12.00

£15.00

W076 SJ

11/01/22 20

MAW

10.00-12.00

£15.00

W077 SJ

21/09/21 12

MAW

13.00-15.00

£15.00

W078 SJ

11/01/22 20

MAW

13.00-15.00

£15.00

Saesneg Cyn TGAU
Mae cyrsiau Saesneg cyn TGAU yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu’r sgiliau sydd
eu hangen ar gyfer TGAU Saesneg heb bwysau arholiadau ffurfiol.
ID

Lleoliad

Dyddiad
Dechrau

W073

SHA

20/09/21 12

W074

SHA

10/01/22 20

Amser Dechrau/
Gorffen

Y gost

LLUN

10.00-12.00

£15.00

LLUN

10.00-12.00

£15.00

Wythnosau Diwrnod

TGAU Iaith Saesneg
Mae cyrsiau TGAU yn bleserus, yn heriol ac yn werth chweil, gan gynnig cymhwyster
gwerthfawr ar gyfer hunan-ddatblygiad, gwella rhagolygon cyflogaeth a mynediad i
addysg uwch.
Yn rhan o bob cwrs TGAU mae angen ymrwymo i waith caled, hunan-astudio,
asesiadau yn yr ystafell ddosbarth ac arholiadau ysgrifenedig ar ddiwedd y flwyddyn.
Byddwch yn cael addysg, cymorth, adborth ac anogaeth ragorol drwy gydol y cwrs.
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ID

Lleoliad

Dyddiad
Dechrau

W003

SJ

21/09/21 30

MAW

18.00-20.30

£205.00

W004

SJ

22/09/21 30

MER

9.45-12.15

£205.00

Wythnosau Diwrnod

Amser Dechrau/
Y gost
Gorffen

Bydd rhai sesiynau’n cael eu haddysgu ar-lein – bydd angen i fyfyrwyr gael mynediad i
ddyfais ddigidol gyda gwe-gamera a meicroffon a chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy.

Mathemateg a Rhifedd
Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Casnewydd yn cynnig cyrsiau rhifedd a
mathemateg i bob myfyriwr gan gynnwys cyrsiau i ddechreuwyr a’r rhai sy’n dymuno
gwella eu sgiliau, cyrsiau i ddysgwyr mwy profiadol sy’n dymuno gwella eu rhagolygon
gyrfa a chyrsiau TGAU i’r rhai sy’n dymuno ennill cymhwyster a gydnabyddir yn
genedlaethol.
Rydym yn cynnig dosbarthiadau cyfeillgar a chefnogol, felly beth am ddod draw i wella
eich sgiliau a datblygu rhai newydd. Mae ein holl gyrsiau wedi’u hachredu a byddwn
yn eich helpu i ennill cymhwyster.

Sgiliau Hanfodol - Rhifedd
Cynlluniwyd cyrsiau Sgiliau Hanfodol Llythrennedd ar gyfer y rhai sy’n cymryd eu
camau cyntaf yn ôl i fyd addysg ac ar gyfer y rhai sy’n dymuno gwella eu sgiliau.
Dyddiad
Dechrau

Wythnosau

Diwrnod

Amser Dechrau/
Gorffen

Y gost

W063 SJ

20/09/21

12

LLUN

10.00-12.00

£15.00

W064 SJ

10/01/22

20

LLUN

10.00-12.00

£15.00

W065 SJ

20/09/21

12

LLUN

13.00-15.00

£15.00

W066 SJ

10/01/22

20

LLUN

13.00-15.00

£15.00

ID

Lleoliad

Mathemateg Cyn TGAU
Mae cyrsiau mathemateg cyn TGAU yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu’r sgiliau sydd
eu hangen ar gyfer TGAU mathemateg heb bwysau arholiadau ffurfiol.
Dyddiad
Dechrau

Wythnosau

Diwrnod

Amser Dechrau/
Y gost
Gorffen

W071 SHA

24/09/21

12

GWE

10.00-12.00

£15.00

W072 SHA

14/01/22

20

GWE

10.00-12.00

£15.00

ID

Lleoliad

TGAU Mathemateg
Mae cyrsiau TGAU yn bleserus, yn heriol ac yn werth chweil, gan gynnig cymhwyster
gwerthfawr ar gyfer hunan-ddatblygiad, gwella rhagolygon cyflogaeth a mynediad i
addysg uwch.
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Yn rhan o bob cwrs TGAU mae angen ymrwymo i waith caled, hunan-astudio,
asesiadau yn yr ystafell ddosbarth ac arholiadau ysgrifenedig ar ddiwedd y flwyddyn.
Byddwch yn cael addysg, cymorth, adborth ac anogaeth ragorol drwy gydol y cwrs.
ID

Lleoliad

Dyddiad
Dechrau

W001

SJ

13/09/21 30

LLUN

18.30-21.00

£205.00

W002

SJ

22/09/21 30

MER

18.30-21.00

£205.00

Wythnosau Diwrnod

Amser Dechrau/
Y gost
Gorffen

Bydd rhai sesiynau’n cael eu haddysgu ar-lein – bydd angen i fyfyrwyr gael
mynediad i ddyfais ddigidol gyda gwe-gamera a meicroffon a chysylltiad rhyngrwyd
dibynadwy.

Cynorthwy-ydd Addysgu
Mae’r cyrsiau hyn yn rhoi cymorth i fyfyrwyr i astudio’r theori yn ogystal ag elfennau
ymarferol gwaith cynorthwy-ydd addysgu a dysgu mewn lleoliad addysg.
Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn trafodaethau grwp, cyflawni tasgau
ysgrifenedig ac ymarferol a thynnu ar eu profiadau, rhannu syniadau ac arfer da
gyda’u cyd-fyfyrwyr.
Os ydych yn ceisio cael swydd fel cynorthwy-ydd addysgu, bydd angen i chi gyflawni
Tystysgrif Lefel 2 Gwaith Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion. Gallwch wneud
hyn ar ein cyrsiau drwy naill ai ddod ddwywaith yr wythnos am flwyddyn, neu
fynychu unwaith yr wythnos am ddwy flynedd. Bydd gofyn i ddysgwyr ddod o hyd i
leoliad gwaith mewn Ysgol yn rhan o’r cwrs tystysgrif Lefel 2.
Os hoffech gael gwybodaeth am y ddamcaniaeth y tu ôl i weithio mewn lleoliad
addysgol, yna’r cwrs Dyfarniad Lefel 2 Gwaith Cefnogi mewn Ysgolion yw’r un iawn i
chi.
Os ydych eisoes wedi cael TGAU Iaith Saesneg gradd C neu uwch, neu gyfwerth, ni
fydd gofyn i chi gyflawni asesiad cychwynnol cyn dechrau’r cwrs. Os nad oes gennych
gymhwyster TGAU Saesneg Iaith gradd C neu uwch, byddwn yn gofyn i chi gwblhau
asesiad byr cyn y cwrs.
ID

Lleoliad

Dyddiad
Dechrau

Wythnosau Diwrnod

Amser Dechrau/
Y gost
Gorffen

Dyfarniad L2 ar gyfer Gwaith Cefnogi mewn Ysgolion
W005

SJ

20/09/21 30

LLUN

18.00-20.30

£230.00

W006

SJ

21/09/21 30

MAU

18.30-21.00

£230.00

Tystysgrif Lefel 2 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion
W007

SJ

21/09/21 30

MAU

9.30-12.30

£280.00

Bydd rhai sesiynau’n cael eu haddysgu ar-lein – bydd angen i fyfyrwyr gael
mynediad i ddyfais ddigidol gyda gwe-gamera a meicroffon a chysylltiad
rhyngrwyd dibynadwy.
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Cyflwyniad i Gynorthwy-ydd Addysgu
Bydd ein Cyflwyniad i gyrsiau cynorthwywyr addysgu yn eich helpu i ddatblygu’r
sgiliau sydd eu hangen i symud ymlaen i’r Cynorthwy-ydd Addysgu llawn (x2).
ID

Lleoliad

Dyddiad
Dechrau

W013

SJ

28/02/22 8

LLUN

18.30-20.30

£35.00

W014

SJ

28/04/22 8

IAU

18.30-20.30

£35.00

Wythnosau Diwrnod

Amser Dechrau/
Y gost
Gorffen

Bydd rhai sesiynau’n cael eu haddysgu ar-lein – bydd angen i fyfyrwyr gael
mynediad i ddyfais ddigidol gyda gwe-gamera a meicroffon a chysylltiad rhyngrwyd
dibynadwy.

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain
Dysgwch am Iaith Arwyddion Prydain (IAP) a sut mae’n wahanol i ieithoedd
arwyddion eraill.
Dysgwch wyddor iaith arwyddion ac arwyddion eraill a fydd yn eich helpu i
gyfathrebu’n fwy effeithiol. Erbyn diwedd y cwrs dylech chi fod yn gallu cael sgwrs
sylfaenol mewn IAP a dechrau deall problemau y gallai person byddar eu hwynebu.
ID

Lleoliad

Dyddiad
Dechrau

Wythnosau

Diwrnod

Amser Dechrau/
Y gost
Gorffen

W008 OL

27/09/21 10

LLUN

18.00-20.00

£60.00

W010 SJ

30/09/21 10

IAU

18.00-20.00

£60.00

W012 OL

23/03/22 10

MER

18.00-20.00

£60.00

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 1
Mae ein cyrsiau Lefel 1 Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau
cwrs Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain ac sy’n dymuno datblygu eu sgiliau.
ID

Lleoliad

Dyddiad
Dechrau

W009

OL

29/09/21 20

MER

18.00-20.00

£120.00

W011

SJ

20/01/22 20

IAU

18.00-20.00

£120.00

Wythnosau Diwrnod

Amser Dechrau/
Y gost
Gorffen

I gymryd rhan mewn
cwrs ar-lein, bydd angen
i fyfyrwyr gael mynediad
i ddyfais ddigidol gyda
chamera a meicroffon
ynghyd â chysylltiad
rhyngrwyd dibynadwy.
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Cyfrifiaduron a Sgiliau Digidol

Mae cyrsiau cyfrifiadurol ar gael i fyfyrwyr o bob lefel, o ddechreuwyr i ganolradd.
Byddwn yn dangos i ddechreuwyr pur sut i roi cyfrifiadur ymlaen, byddwn yn magu
eu hyder, a byddwn yn addysgu hanfodion defnyddio cyfrifiadur personol.
Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau i ddangos i chi sut i aros yn ddiogel ar-lein, sut i chwilio
am wybodaeth ar y Rhyngrwyd, a sut i fod yn greadigol wrth ddefnyddio cyfrifiadur
neu liniadur.

Dyw Cyfrifiaduron Ddim Yn Brathu
ID

Lleoliad

Dyddiad
Dechrau

Diwrnod

Amser Dechrau/
Gorffen

Y gost

W051

SJ

29/09/21 8

MER

12.30-14.30

£15.00

W061

SJ

23/04/22 8

IAU

10.00-12.00

£15.00

Wythnosau

Cyfrifiaduron ar Gyfer Y Rhai sy’n Gwella
ID

Lleoliad

Dyddiad
Dechrau

Wythnosau Diwrnod

Amser Dechrau/
Y gost
Gorffen

Prosesu Geiriau
W053 SJ

30/09/2021 9

IAU

10.00-12.00

£15.00

W056 SJ

12/01/2022 9

MER

12.30-14.30

£15.00

W058 SJ

13/01/2022 9

IAU

10.00-12.00

£15.00

W060 SJ

22/04/2022 9

MER

12.30-14.30

£15.00

Taenlenni

Sgiliau Digidol
Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau Llythrennedd Ddigidol i ddangos i chi sut i aros
yn ddiogel ar-lein, sut i chwilio am wybodaeth ar y Rhyngrwyd, a sut i fod yn
greadigol wrth ddefnyddio cyfrifiadur neu liniadur.
ID

Lleoliad

Dyddiad
Dechrau

Wythnosau Diwrnod

Amser Dechrau/
Y gost
Gorffen

Cadwch mewn Cysylltiad drwy Ddefnyddio Llechen neu Ffôn Clyfar
W054 SJ

30/09/2021 10

IAU

12.30-14.30

£15.00

Rhyngrwyd ac E-bost
W059 WH

13/01/2022 10

IAU

12.30-14.30

£15.00

W118 WH

21/09/2021 10

MAW

9.30-11.30

£15.00

12.30-14.30

£15.00

Cadw mewn Cysylltiad – TG o Ddydd i Ddydd
W062 SJ
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23/04/2022 10

IAU

Calendr a Ffurflenni
W119

WH

21/09/2021

10

MAW

12.00-14.00

£15.00
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GWE

10.00-12.00

£15.00

Aros yn Ddiogel Ar-lein
W120

WH

24/09/2021

Cymhwyster ECDL

Os ydych chi’n chwilio am gyrsiau i wella eich siawns o gael swydd argymhellir a
chymeradwyir ECDL Lefel (x2) a lefel 2 gan gyflogwyr. Mae’r ddau gwrs yn cynnwys
modiwlau prosesu geiriau, taenlenni a chyflwyno.
ID

Lleoliad

Dyddiad
Dechrau

Wythnosau Diwrnod

Amser Dechrau/
Y gost
Gorffen

Lefel 1
W049 SJ

27/09/2021 24

LLUN

18.30-20.30

£130.00

W055 SJ

10/01/2022 24

IAU

19.00-21.00

£130.00

17/09/2021 16

GWE

9.30-12.30

£130.00

28/09/2022 30

MAW

18.00-20.00

£175.00

Lefel 1 (Llwybr Carlam)
W117 SJ
Lefel 2
W050 SJ

Cyflwyniad i Ddylunio Gwefannau

Dysgwch sut i ddefnyddio meddalwedd ar-lein am ddim i greu, golygu a chyhoeddi
eich gwefan.
ID

Lleoliad

W052 SJ

Dyddiad
Dechrau

Wythnosau

29/09/2021 9

Diwrnod

Amser Dechrau/
Y gost
Gorffen

MER

18.45-20.45

£52.00

Cyflwyniad i Olygu Delweddau Digidol

Dysgwch y sgiliau y bydd eu hangen arnoch i wneud y gorau o’ch lluniau gan
ddefnyddio meddalwedd golygu delweddau ar-lein.
ID

Lleoliad

Dyddiad
Dechrau

W057

SJ

12/01/2022 9

Wythnosau

Diwrnod

Amser Dechrau/
Y gost
Gorffen

MER

18.45-20.45

£52.00

SSIE (ESOL) - Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Yn amodol ar gymhwysedd, rydym yn croesawu pob oedolyn nad Saesneg yw eu
hiaith gyntaf.
Addysgir dosbarthiadau ESOL mewn lleoliadau yng nghanol y ddinas. Rydym yn
cynnig cyrsiau sy’n amrywio o ddechreuwyr absoliwt i gyrsiau lefel 1 uwch.
Cynhelir ein dosbarthiadau mewn amgylchedd cefnogol ac fe’u cynlluniwyd i helpu
gyda phob agwedd ar fywyd a gwaith yn y Deyrnas Gyfunol.
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Mae ein Hyb ESOL REACH + yn darparu pwynt cyswllt canolog i unrhyw un sy’n
dymuno cael mynediad at ddosbarthiadau Saesneg mewn lleoliadau gwahanol ar draws
Casnewydd.
Byddwn yn asesu pob person a’i gyfeirio at y cwrs a’r gefnogaeth orau. Ein nod yw cael
pawb ar y cwrs cywir mor gyflym ac mor rhwydd â phosibl.
Bydd angen i chi drefnu apwyntiad un ai yng Nghanolfan REACH+ yn y Llyfrgell Ganolog,
John Frost Square NP20 1PA neu ar-lein yn www.reach.wales
Dewch i’r apwyntiad hwnnw a chewch asesiad gydag un o’n staff cymwynasgar. Mae hyn
yn cymryd tua 2 awr. Mae’n cynnwys:
• cyfweliad byr i brofi eich sgiliau gwrando a siarad
• tasg darllen ac ysgrifennu
Wedyn byddwn yn rhoi gwybod i chi am y lefel gywir o ran cwrs ESOL i chi ac yn dweud
wrthych pryd a ble mae’n dechrau.

Sgiliau Byw’n Annibynnol
Bwriedir cyrsiau Sgiliau Byw’n Annibynnol (SBA/ILS) ar gyfer oedolion sydd ag anawsterau
dysgu.
Mae Dysgu Cymunedol i Oedolion Casnewydd yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau yng
Nghanolfan Ddysgu Gymunedol a Llyfrgell Sain Silian ac yn Nhŷ Tredegyr. Mae’r cyrsiau’n
cynnwys coginio, garddio, celf a chrefft, hanes, daearyddiaeth, Saesneg, mathemateg, ffilm
a drama a mwy!
I gael rhagor o wybodaeth ac i drafod cymhwysedd ar gyfer y cyrsiau hyn, anfonwch
e-bost at community.learning@newport.gov.uk, ffôn (01633) 656656 neu alw i mewn
yng Nghanolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.

Gwybodaeth Gyffredinol
Consesiynau

Efallai y byddwch yn gymwys i gael gostyngiad ar brisiau cyrsiau. Sylwch fod amodau’n
berthnasol i unrhyw bris gostyngol a bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth o fudd-daliadau,
sy’n gorfod bod yn ddilys ar y diwrnod y byddwch yn cofrestru ar y cwrs.

Ad-daliadau

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd yr hawl i ganslo neu gyfuno cyrsiau. Os oes angen,
gellir rhoi ad-daliad llawn neu rannol. Ni roddir ad-daliadau am unrhyw reswm arall.

Anabledd

Anabledd – Rhowch wybod i ni, cyn cofrestru, os oes gennych anabledd a allai effeithio ar
eich cyfranogiad yn eich dewis gwrs fel y gallwn fodloni eich anghenion.
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Ymunwch â’ch Llyfrgell
Heddiw – Mae am ddim!
Mae bod yn aelod o’ch llyfrgell yn rhoi llawer o fuddion i chi:
• Ystod eang o lyfrau ar gyfer pob diddordeb ac oedran
• Cewch chi fenthyca tuag 20 o eitemau ar eich cerdyn llyfrgell
• Casgliad o lyfrau print bras a llyfrau llafar
• Lawrlwytho e-lyfrau a llyfrau e-lafar
• Mynediad at y rhyngrwyd/cyfrifiadur am ddim
• Ewch ar-lein 24/7 gyda LION – Llyfrgelloedd a
Gwybodaeth Ar-lein yng Nghasnewydd
www.newport.govuk/Llyfrgelloedd

Dysgwch Gymraeg
gyda ni!
Boed yn ddechreuwr pur neu’n parhau i ddysgu Cymraeg,
mae cyrsiau ar gael ar hyd ardal Casnewydd mewn
amrywiaeth o leoliadau ac ar amseroedd cyfleus.
Rydym yma i helpu pob dysgwr y Gymraeg yn ardal
Casnewydd, beth bynnag yw eich lefel.
 ysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth, i sicrhau eich lle ar un
C
o’n cyrsiau neu i dderbyn copi o’n Prosbectws diweddaraf.
Sut i gysylltu â ni
Gwefan: learnwelsh.cymru/gwent
Ffoniwch ni: 01495 333710
E-bostiwch ni: welsh@coleggwent.ac.uk
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