TGCh

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Mae’r cwrs hwn yn cynnig hyfforddiant mewn cymwysiadau meddalwedd ac mae’n addas ar gyfer y rhai
sydd eisiau astudio lefel A mwy ymarferol ac sydd â gogwydd tuag at fusnes.

Cysylltwch â: Mrs E. James-Evans

Cynnwys a Strwythur y Cwrs
Uwch Gyfrannol (UG)

Uwch (UG + U2)

Uned 1 Natur a Rôl TGCh

Uned 3 Cysyniadau TGCh Uwch

●Ystyr TGCh

●Effaith TGCh ar arferion gwaith

●Rhwydwaith, Rhyngrwyd

●TGCh a’r Gyfraith

●Materion Cyfreithiol a Moesol

●Cyfathrebu a Rhwydweithiau

●Cymwysiadau sy’n defnyddio TGCh
●Cronfeydd Data
Pwysiad: 60%

Uned 2 Cyflwyno Gwybodaeth (gwaith cwrs)

Pwysiad: 60%

Uned 4 Dylunio Cronfa Ddata
●Dysgu sut i ddylunio cronfa ddata datblygedig

●Dysgu technegau datblygedig CBG
●Defnyddio technegau cronfa ddata perthynol
●Cyflwyniadau amlgyfrwng
●Deall rhai o ffyrdd cyrff busnes o gasglu a chyflwyno

datblygedig
●Deall modelu rhesymegol

TGCh

gwybodaeth
●Profi a chofnodi sytem cronfa ddata
Pwysiad: 40%

Pwysiad: 40%

UG = 2 uned (astudir ym Ml.12) gydag U2 = 2 uned (astudir ym Ml.13) yn gyfartal i Lefel A llawn

Asesiad:

TGCh

Mae 40% yn seiliedig ar bortffolio (2 uned).
Mae 60% yn asesiad allanol (2 uned).

Sgiliau’r pwnc

Gwaith Archwilio
Gwaith Ymarferol

Defnydd gywir o Iaith
Alwedigaethol

Gwerthuso
Adolygu ffyrdd gweithio

Cynllunio

Trefniadaeth
Dysgir mwy nag un uned ar
y tro

Paratoi ar gyfer tasg ymarferol, cwrdd
â therfynau amser a monitro gwaith

Cyfathrebu
Cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig mewn arddull
adroddiad, gyda gwybodaeth wedi’i ymchwilio. Rhaid
prosesu gwaith portffolio ar gyfrifiadur.

Hunan Gymhelliad
Cwblhau gwaith a chwrdd a
therfynau amser. Archwilio ac
ymchwilio yn unigol

Pam dewis Lefel ‘A’ T.G.Ch.?
Rhoi profiad ymarferol
Defnyddio Sgiliau Allweddol yn rhan o’r cwrs
Wedi bod yn cyflwyno Sgiliau Allweddol yn yr holl gyrsiau blaenorol
Rhoi cyfle i ymchwilio ac archwilio
Rhannu gwaith rhwng Bl. 12 ac 13 yn gyfartal
Rhoi amrywiaeth – cynnwys eang a gwahanol
Datblygu lefel uchel ymarferol o TGCh mewn sawl agwedd o feddalwedd

Dewis eang o bosibiliadau gyrfaol gan gynnwys:
Addysg Uwch a Phrifysgol, Gwaith yn y Gwasanaeth Iechyd a Gofal, Gwaith Cymdeithasol a
Gofal, Dysgu a llawer mwy

TGCh

Dilyniant 18+:

