DPP
Cyflwyniad i Addysg Gofal Iechyd
Anwytho Rhithwir (1awr) – Dydd Mawrth 19eg Ionawr 2021
Gweithdy Rhithwir 1 – Dydd Mawrth 2il Chwefror 2021, 8.30am – 1pm
Gweithdy Rhithwir 2 – Dydd Iau 25ain Chwefror 2021, 8.30am – 1pm
Gweithdy Rhyngweithiol 3 – Dydd Llun 22ain Mawrth 2021* 9am-5pm
*Bwriedir I hwn fod yn ddigwyddiad wyneb yn wyneb. I’w gadarnhau*

TROSOLWG:
Bellach mae addysg, hyfforddiant a goruchwyliaeth cydweithwyr yn cael ei chydnabod fel rhan naturiol o waith bob dydd fferyllwyr a
thechnegwyr fferyllol. Nod y rhaglen hon yw rhoi cyflwyniad i sgiliau a thechnegau addysg a hyfforddiant gofal iechyd effeithiol.
Trwy fynychu'r gweithdai a chwblhau'r portffolio o dystiolaeth yn ymarferol, bydd cyfranogwyr yn gallu defnyddio'r sgiliau
a'r technegau addysg hyn i gynorthwyo cydweithwyr sy'n ymgymryd â chyfleoedd datblygu yn y gweithle yn effeithiol.

DEILLIANNAU DYSGU:
•
•
•
•
•
•

Dewch yn hyfforddwr, tiwtor neu fentor effeithiol
Cymhwyso egwyddorion sylfaenol theori dysgu oedolion yn ymarferol
Dysgu sut i reoli ymddygiadau ac addysgu proffesiynoldeb
Cynllunio gweithgareddau dysgu effeithiol
Darparu adborth amserol, cywir ac adeiladol ar gynnydd hyfforddeion
Deall dulliau asesu a ddefnyddir mewn addysg a hyfforddiant

CYMHWYSEDD:
•
•
•
•
•

Technegwyr Fferylliaeth neu Fferyllydd
Cymeradwyaeth gan uwch aelod o'u sefydliad (oni bai ei fod yn cwblhau'r cwrs yn ei amser ei hun)
Ymrwymiad i fynychu holl ddyddiadau'r rhaglen ac i gwblhau'r gweithgareddau cyn cwrs ar gyfer pob sesiwn hyfforddi
Rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithio gyda chydweithwyr sy'n ymgymryd â rhaglen hyfforddi yn y gwaith
Llenwi ffurflen gofrestru ar-lein (dyfernir lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin)

STRWYTHUR Y CWRS:
• Gweithgareddau cyn y cwrs: cyn mynychu’r gweithdai rhyngweithiol, bydd gofyn i’r cyfranogwyr gwblhau’r gweithgareddau cyn y cwrs,
gan gynnwys y pecyn e-ddysgu ‘Helpu Eraill i Ddysgu’
• Mynychu gweithdai rhyngweithiol rhithwir a byw: bydd pob gweithdy'n cynnwys gweithgareddau a chyflwyniadau gan weithwyr
iechyd proffesiynol profiadol, sydd â rôl mewn addysg gofal iechyd
• Gweithgareddau ymarfer: cwblhau tasgau ôl-gwrs a phortffolio myfyriol sy'n seiliedig ar dystiolaeth

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU 04/01/2021

Am fanylion pellach ac I gofrestry
ar gyfer digwyddiadau, ewch i:

Cysylltwch â ni
Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)
Ty Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ
03300 585 004
HEIW.Pharmacy@wales.nhs.uk

https://www.wcppe.org.uk/shop/

