SGILIAU BYW’N
ANNIBYNNOL
Mae Sgiliau Byw’n Annibynnol (SBA) wedi’u dylunio ar
gyfer myfyrwyr nad ydynt yn barod am addysg prif lif.
Caiff rhaglenni eu teilwra i fodloni anghenion dysgwyr unigol, gan weithio gyda’i
galluoedd a’u dyheadau. Byddwch yn datblygu’r sgiliau sy’n canolbwyntio ar iechyd
a lles, cyflogadwyedd, byw’n annibynnol a chynhwysiad cymunedol.
Mae nifer o’n dysgwyr SBA yn mynd ymlaen i astudio cwrs galwedigaethol ar ôl
cwblhau’r rhaglen.

Mae dewis o ddau lwybr:
Cyrsiau Cyflogadwyedd
Byddwch yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen
ar gyfer cyflogadwyedd gan gynnwys
cyfathrebu, gwaith tîm a gwybodaeth am
sector penodol. Drwy gymryd rhan mewn
profiad gwaith, byddwch yn archwilio
gwahanol yrfaoedd tan i chi ddod o hyd i’r
un delfrydol i chi, gan gael hyfforddiant wrth
weithio.

Cyrsiau Sgiliau Byw
Gan ganolbwyntio ar wella hunanhyder
ac annibyniaeth, byddwch yn gweithio
i amserlen bwrpasol sy’n cyd-fynd â’ch
anghenion. Byddwch yn dysgu sgiliau meddal
sy’n ofynnol gan gyflogwyr, e.e. cyfrifoldeb,
gweithio mewn tîm a hunan-ysgogiad.
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Beth allaf i ei astudio, ac ymhle?
Lefel
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GWEITHIO’N GALED, SGILIAU
CYFATHREBU A RHEOLI AMSER YW’R
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