
Tystysgrif AQA Paratoi ar gyfer Bywyd Gwaith 

Mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i gynnig sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth i helpu  
paratoi disgyblion ar gyfer bywyd Gwaith, ‘nawr ac yn y dyfodol, fel unigolion hyderus
ac aelodau o’r gymdeithas.

Bydd yn galluogi disgyblion i ddysgu am gyllid, mentrau, ymarferion Gwaith a sut 
mae busnesau wedi cael ei trefnu a’I gweithredu. Bydd, hefyd yn galluogi disgyblion I
ddysgu sgiliau cyflogadwyedd, fel y gallu I ddatrys problemau, cyfathrebu’n effeithiol 
a gweithio’n dda fel rhan o dîm.

Rhannir y pwnc yn naw rhan sy’n cael ei trafod yn fanwl ac mewn manylder:

Ymwybyddiaeth Bersonol 
Ffordd o fyw Iach a Chydbwysedd Bywyd-gwaith  
Perthynas a Gwahaniaeth  Rhwng Pobl 
Byd Gwaith yn Newid
Ceisio am Swyddi a Chyrsiau 
Agweddau Economeg a Chyllidol Bywyd  
Cyfleoedd Cyflogaeth  
Gweithgareddau Mentrau
AdnabodPerygl yn y Cartref, Ffyrdd ac yn y Gwaith 
 
Trwy astudio’r cwrs bydd disgyblion yn datblygu gwell ymwybyddiaeth o faterion 
ffyrdd o fyw yn cynnwys sut i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel. Bydd yn ei galluogi
i ddatblygu dealltwriaeth o strwythurau sefydliadol yn y Gwaith gan ymchwilio rôl y 
cyflogai o fewn strwythur.

Byddant yn ennill dealltwriaeth o amrediad o gyfleodd cyflogaeth ynghyd ậ’r 
cymwysterau sydd angen i ennill cyflogaeth. Byddant yn gallu defnyddio’r 
wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth a ddatblygwyd trwy astudio’r cwrs er mwyn 
teimlo’n hyderus ynglyn ậ gwneud penderfyniad economaidd personol yn y dyfodol.

Asesu
 Asesir yn furfiannol trwy gydol y cwrs trwy arsylwi’r athro a marcio Gwaith 
gorffenedig I helpu monitor ei cryfderau a gwendidau. Rhoddir adborth parhaus er 
mwyn targedu mannau ar gyfer gwella a dysgu.Rhoddir asesiad crynodol trwy 
gwblhau arholiad ysgrifenedig sydd werth 80% o’r marciau. Ar gyfer y cwrs. Rhannir 
y papur arholiad yn dri adran, Adran A yn cynnwys atebion aml-ddewis, Adran B 
atebion braweddegau byr.ac Adran C gyda chwestiynau wedi’i strwythoro’n hirach. 
Mae hefyd elfen o waith cwrs.sy’n cyfrif am 20% o’r marciau. Ar gyfer hwn, bydd 
angen i’r disgyblion greu: Llythyr cais am swydd neu gwrs, Cwricwlwm Vitae a 
nodiadau ar sut i ddarparu ar gyfer cyfweliad. 

Mae Tystysgrif Darparu ar Gyfer Bywyd Gwaith AQA yn boblogaidd iawn gyda 
disgyblion Woodlands. Mae’n ymarferol iawn ac yn hawdd i gael mynediad. Bydd y 



disgyblion sy’n cwblhau y cwrs yn derbyn unai Lefel 1 sy’n cyfateb i radd D-F TGAU, 
Lefel 2 sy’n cyfateb raddau A-C TGAU.
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