Cyfoethogi
Cyrhaeddiad

Adeiladu a’r
Amgylchedd
Adeiledig

Pam dewis CBAC?
Mae CBAC wedi bod yn dylunio a dyfarnu
cymwysterau i'r safon uchaf am dros 60 mlynedd.
Rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth, a dyna
pam bod gan bob athro fynediad uniongyrchol
at ein swyddogion pwnc, gan sicrhau eu bod yn
derbyn y lefel gywir o gefnogaeth pan fod
angen hynny.
Rydym yn cynnig ystod helaeth o gyrsiau
Datblygiad Proﬀesiynol Parhaus (DPP) trwy'r
DU, a hefyd yn cynnig adnoddau digidol arloesol
yn rhad ac am ddim i athrawon a myfyrwyr.
adnoddau.cbac.co.uk
Efallai hefyd bod gennych ddiddordeb yn y canlynol:
Dyfarniad Lefel 1 / 2 Peirianneg

Cysylltu â ni
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni
Subject Oﬃcer
Swyddog Pwnc allan.perry@wjec.co.uk 029 2026 5448
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Sally Griﬃths sally.griﬃths@wjec.co.uk 029 2026 5448

www.cbac.co.uk/adeiladu

"CITB are delighted to have been able to work with WJEC to develop the
level 1 / 2 Construction Qualiﬁcations which are based on industry approved
content and provide the opportunity to inspire the next generation of young
people to consider Construction in its widest context as a Career of Choice."
Gareth Williams, Rheolwr Cymwysterau a Gyrfaoedd, CITB Cymru

Dyfarniadau
Lefel 1 / 2 (IVQ)

Y diwydiant adeiladu

CBAC

Mae'r diwydiant adeiladu yn cyﬂogi dros 3 miliwn o bobl yn y DU yn
unig ac yn cynnig ystod amrywiol o gyﬂeoedd cyﬂogaeth. Mae
gyrfaoedd ar gael ym mhob rhan o'r broses adeiladu gan gynnwys
syniadau a dyluniadau cychwynnol, adeiladu a'r cynllunio a chynnal
strwythurau sy'n digwydd. Mae CBAC wedi datblygu tri chymhwyster
sy'n cyd-fynd â'r rhannau hyn, sy'n cynnig man cychwyn i ymgeiswyr yn
y diwydiant hynod ddynamig hwn.
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Rhesymau dros astudio
Manteision i ddysgwyr
• Datblygu ystod o sgiliau ymarferol ac academaidd, trwy ddysgu cymhwysol
a fydd yn ddefnyddiol yn y gweithle ac ar gyfer dysgu yn y dyfodol
• Darparu sylfaen o wybodaeth am y diwydiant adeiladu a fydd yn helpu
dysgwyr i symud ymlaen at astudiaeth bellach neu gamu i mewn i’r gweithle
• Ysgogi dysgwyr trwy dasgau bwriadol wedi'u gosod mewn cyd-destun
diwydiant adeiladu

Mae Dyfarniad Lefel 1 / 2 Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yn
caniatáu dysgu ac asesu synoptig yn yr astudiaeth o sut mae adeiladau
wedi'u dylunio, eu hadeiladu a'u cynnal. Mae pob dyfarniad wedi'i greu o
dair uned, a phob un â phwrpas cymhwysol sy'n gweithredu fel
canolbwynt. Mae hyn yn annog myfyrwyr i ystyried sut mae'r ﬀordd y
maent yn defnyddio a chymhwyso eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a'u
sgiliau yn eﬀeithio ar unigolion, cyﬂogwyr, cymdeithas a'r amgylchedd.

Strwythur cymwysterau
Dyfarniad Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig

Oriau dysgu
dan arweiniad
(120)

Asesiad

1

Potensial cynllunio projectau adeiladu

30

Allanol

2

Llunio cynlluniau adeiladu

60

Mewnol

3

Strwythurau a deunyddiau adeiladu

30

Mewnol

Dyfarniad Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig

Oriau dysgu
dan arweiniad
(120)

Asesiad

1

Diogelwch ym maes adeiladu

30

Allanol

2

Sgiliau adeiladu ymarferol

60

Mewnol

3

Cynllunio projectau adeiladu

30

Mewnol

Oriau dysgu
dan arweiniad
(120)

Asesiad

Dyfarniad Cynllunio a Chynnal
yr Amgylchedd Adeiledig

Cynllunio, gwneud, adolygu
Mae Dyfarniad Lefel 1 / 2 Adeiladu a'r Amgylchedd
Adeiledig wedi ei ddylunio o amgylch y cysyniad o
'gynllunio, gwneud, adolygu' at ddysgu. Mae hyn yn
adlewyrchu nifer o weithgareddau'n ymwneud â
gwaith mewn diwydiant adeiladu ac yn caniatáu i
addysgu ddigwydd mewn ystod o gyd-destunau. Mae'r
ymagwedd hon yn galluogi ymgeiswyr i gymhwyso ac
ehangu eu dysgu.

Cefnogaeth i fyfyrwyr ac athrawon

1

Ychwanegu gwerth at yr amgylchedd adeiledig 30

Allanol

2

Cynnal yr amgylchedd adeiledig

60

Mewnol

3

Amgylcheddau adeiledig cynaliadwy

30

Mewnol

• Cynnwys wedi'i strwythuro'n glir a meini prawf asesu syml
• Rhwydwaith cefnogi gwych, gan gynnwys Canllawiau Athrawon cynhwysfawr
• Cyrsiau Datblygiad Proﬀesiynol Parhaus rheolaidd
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