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Rhestr	Termau	
	

EntreComp	 Y	Fframwaith	Cymwyseddau	Entrepreneuriaeth		

Addysg	Entrepreneuriaeth	

Nod	 addysg	 entrepreneuriaeth	 yw	 rhoi	 i	 ddysgwyr	 yr	
wybodaeth,	 y	 sgiliau	 a'r	 cymhelliant	 er	 mwyn	 annog	
llwyddiant	 	 entrepreneuraidd	 mewn	 amrywiaeth	 o	
leoliadau.	 Cynigir	 amrywiadau	 o	 ran	
addysg	entrepreneuriaeth	ar	bob	lefel	o	addysg,	o	ysgolion	
cynradd	neu	uwchradd	 i	 raglenni	prifysgol	 graddedigion	ac	
yn	ystod	addysg	sydd	heb	fod	yn	ffurfiol	ac	anffurfiol.		

Addysgwr	Entrepreneuriaeth	

Unrhyw	 un	 sy'n	 darparu	 addysg	 entrepreneuriaeth,	 yn	
annibynnol	os	yw	hyn	yn	digwydd	yn	y	 fframwaith	addysg	
ffurfiol,	 anffurfiol	 neu	 sydd	 heb	 fod	 yn	 ffurfiol	 ac	 yn	
annibynnol	ar	y	lefel	addysgol.	

Llawlyfr	

Casgliad	 o	 ffeithiau	 amrywiol	 ar	 thema	 neu	 flwyddyn	
benodol	yw	llawlyfrau.	Yn	gyffredinol	maent	yn	tybio	bod	y	
darllenwr	yn	wybodus,	ac	felly	cânt	eu	defnyddio	fel	arfer	i	
ddarparu	atebion	i	ymholiadau	arbenigol.			

Dysgwr	
Rhywun	 sy'n	 dysgu	 gwahanol	 sgiliau	 gan	 athro,	 addysgwr,	
neu	hyfforddwr	mewn	addysg	ffurfiol,	addysg	anffurfiol,	ac	
addysg	sydd	heb	fod	yn	ffurfiol.		

Cwrs	Hyfforddi	Ar-lein	Agored		
Cyfres		o	 wersi	 i	 addysgu'r	 sgiliau	a'r	wybodaeth	ar	 gyfer	
gweithgaredd	 neu	 swydd	 benodol,	 a	 gaiff	 eu	 rhoi	 trwy	 e-
ddysgu.		

Addysg	cyfoedion		

Defnyddir	 y	 term	 addysg	 cyfoedion	 yn	 eang	 i	 ddisgrifio	
ystod	o	 fentrau	 lle	mae	pobl	 ifanc	o	grŵp	oedran,	cefndir,	
diwylliant	a/neu	 statws	cymdeithasol	 tebyg	yn	addysgu	ac	
yn	 hysbysu	 ei	 gilydd	 ynghylch	 amrywiaeth	 helaeth	 o	
faterion.		

Addysgwyr	cyfoedion		

Mae	 addysgwyr	 cyfoedion	 yn	 darparu	 gwasanaethau	
ymgynghori	 i	 wahanol	 grwpiau	 dysgwyr	 o	 grŵp	 oedran	
tebyg.	 Maent	 yn	 datblygu	 ac	 yn	 darparu	
gweithdai/sesiynau	 hyfforddi	 sy'n	 cwmpasu	 amrywiaeth	 o	
bynciau	ac	yn	rhoi	hyfforddiant	i	ddysgwyr	unigol	ac	ati.		

Grŵp	targed	
Y	 grŵp	 penodol	o	bobl	 y	 bwriedir	i	 weithgaredd	 ei	
gyrraedd.	Y	grŵp	 targed	ar	gyfer	y	 cwrs	hyfforddi	hwn	yw	
addysgwyr	entrepreneuriaeth.		

Hyfforddi'r	Hyfforddwyr	(ToT)	
Hyfforddiant	 damcaniaethol	 neu	 ymarferol	 i	 athrawon	 a	
hyfforddwyr.		
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1. Cyflwyniad	i'r	Llawlyfr	
	

Croeso	i'r	Llawlyfr	Hyffordd	ar	gyfer		
Cwrs	Hyfforddi	Ar-lein	Agored	Ap	Eco	System.		

	
Bwriad	y	llawlyfr	yw	helpu	pawb	sy'n	ymwneud	â'r	Cwrs	i	ganfod	eu	ffordd	o	amgylch	ei	

strwythurau	a'i	weithdrefnau,	sy'n	gallu	bod	yn	gymhleth	mewn	mannau.		
Mae'r	 llawlyfr	 yn	 ceisio	 rhoi	 gwybodaeth	 sy'n	 gysylltiedig	 â'r	 modiwlau	 hyfforddiant,	

cynnig	 gwybodaeth	 ychwanegol	 am	 addysg	 entrepreneuriaeth,	 a	 sicrhau	 bod	 yr	 holl	
adrannau	wedi'u	gosod	yn	glir	ac	mewn	ffordd	y	gall	pob	parti	ei	deall.		

	
	

1.1 Ar	gyfer	pwy	y	mae'r	Llawlyfr	hwn	wedi'i	lunio?	
	
Gan	 gydnabod	 cryfder	 ac	 effeithiolrwydd	 addysg	 cyfoedion,	mae'r	 llawlyfr	 hwn	wedi'i	

lunio	 i,	 yn	 y	 pen	 draw,	 gryfhau,	 gwella	 a	 hwyluso'n	 effeithiol	 yr	 wybodaeth	 a'r	 sgiliau	
entrepreneuraidd	sydd	gan	bobl	sydd	â	diddordeb	mewn	addysg	entrepreneuriaeth	ar	bob	
lefel	addysgol.		

	
Felly	gall	y	llawlyfr	gael	ei	ddefnyddio	ar	dair	lefel	wahanol:		
	

• Sesiynau	 Hyfforddi'r	 Hyfforddwyr	 (TOTs)	 neu	 Hyfforddwyr	 Addysgwyr	
Cyfoedion	(PETs)		

Mae'r	llawlyfr	yn	offeryn	hyfforddi	y	bydd	partneriaeth	Ap	Eco	System	yn	ei	ddefnyddio	i	
hyfforddi	 hyfforddwyr,	 y	 cyfeirir	 ato'n	 aml	 fel	 Hyfforddi'r	 Hyfforddwyr	 (TOTs)	 neu	
Hyfforddwyr	 Addysgwyr	 Cyfoedion	 (PETs).	 Gellir	 strwythuro	 a	 chynnal	 pob	 un	 o'r	
gweminarau	hyfforddi	hyn	yn	unol	â	threfn,	cynnwys	a	strwythur	y	llawlyfr	hwn,	gan	alluogi'r	
TOTs/PETs	i	ennill	yr	holl	wybodaeth	a	sgiliau	sydd	eu	hangen	arnynt	fel	y	gallant,	yn	eu	tro,	
gynnal	hyfforddiant	i	ddysgwyr.			

	
• Hwyluso	grŵp	dysgu	cyfoedion		

Rôl	 yr	 addysgwyr	 cyfoedion	 yw	 cymhwyso'r	 sgiliau	hwyluso	maent	wedi	 eu	hennill	 yn	
ystod	 eu	 hyfforddiant	 er	 mwyn	 trefnu	 a	 chynnal	 grwpiau	 dysgu	 cyfoedion	 ar	 lawr	 gwlad	
gyda'u	 cyfoedion	 ac	 aelodau'r	 grŵp.	 Nid	 yw	 eu	 rôl	 o	 reidrwydd	 yn	 golygu	 pasio'r	 sgiliau	
hwyluso	 hyn	 ymlaen,	 ond	 yn	 hytrach	 eu	 defnyddio	 i	 greu	 amgylchedd	 dysgu	 ffafriol	 ac	 i	
drosglwyddo	 gwybodaeth	 a	 sgiliau'n	 effeithiol	 i'r	 cyfranogwyr	 trwy	 ymarferion	
rhyngweithiol.	 Yn	 y	 cyd-destun	 hwn,	mae'r	 llawlyfr	 yn	 adnodd	 gwybodaeth	 ac	 yn	 ganllaw	
cyfeirio	ar	gyfer	pynciau	ac	ymarferion	yn	ystod	grwpiau	dysgu	cyfoedion.		

	
• Hyfforddi	grwpiau	targed	ychwanegol		

Caiff	cynnwys	y	llawlyfr	hwn	ei	deilwra	ar	gyfer	anghenion	grwpiau	targed	ychwanegol.	
Rhaid	 i'r	 hwylusydd	 sicrhau	 bod	 asesiad	 o	 anghenion	 yn	 cael	 ei	 gynnal	 bob	 tro	 cyn	
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strwythuro'r	 hyfforddiant,	 er	 mwyn	 canfod	 lefelau	 gwybodaeth	 y	 cyfranogwyr	 a'u	
hanghenion	penodol.		

	

1.2 Sut	i	ddefnyddio'r	llawlyfr	hwn	
	
Gellir	defnyddio'r	llawlyfr	hwn	mewn	amrywiol	ffyrdd.	
	
Ar	 gyfer	 hwyluso	 TOTs,	 argymhellir	 bod	 hyfforddwyr	 yn	 defnyddio'r	 llawlyfr	 hwn	 fel	

amlinelliad	a	phecyn	cymorth	cryno	a	chyfannol.	Fe'i	llunnir	i	alluogi	hyfforddiant	cydlynol	os	
dilynir	pob	modiwl	yn	y	modd	a	amlinellir	yn	y	llawlyfr.		

	
Fodd	 bynnag,	 mae'r	 strwythur	 hefyd	 yn	 darparu	 ar	 gyfer	 ffyrdd	 eraill	 o	 ddefnyddio'r	

llawlyfr	hwn:	gan	ddilyn	dadansoddiad	ar	sail	anghenion	o	wybodaeth	entrepreneuraidd,	gall	
hwyluswyr	 ddewis	 modiwlau	 penodol	 a	 hwyluso	 hyfforddiant	 wedi'i	 deilwra	 ar	 gyfer	
anghenion	dysgu	penodol.	At	hynny,	yn	wyneb	cefndir	o	hwyluso	grwpiau	dysgu	cyfoedion,	
mae'r	strwythur	modiwl	yn	caniatáu	i'r	dysgu	ddigwydd	dros	nifer	o	wythnosau	neu	fisoedd,	
fel	y	gall	 cyfranogwyr	ddysgu	yn	ôl	 cyfleustra	a	chysylltu'r	 cynnwys	â'r	hyn	sy'n	berthnasol	
iddyn	nhw.	Yn	y	pen	draw,	y	defnyddiwr	a'r	hwyluswr	sydd	i	benderfynu	ar	y	ffordd	orau	o	
ddefnyddio'r	dull	a'r	wybodaeth	a	gyflwynir	yn	y	llawlyfr	hwn.		



	
	

	
	
	

	

6	

	

2. Addysg	Entrepreneuraidd	yn	Ewrop	
	

“The	entrepreneurial	mystique?”	
It’s	not	magic,	it’s	not	mysterious,	and	it	has	nothing	to	do	with	the	genes.	
It’s	a	discipline.	And,	like	any	discipline,	it	can	be	learned”	(Drucker	1985).	

	
Bu	 i'r	Comisiwn	Ewropeaidd	gyfeirio	gyntaf	at	bwysigrwydd	addysg	entrepreneuriaeth	

yn	2003,	yn	y	Papur	Gwyrdd	Ewropeaidd	ar	Entrepreneuriaeth	yn	Ewrop.	Erbyn	2006	roedd	y	
Comisiwn	Ewropeaidd	wedi	 clustnodi	 'synnwyr	o	 flaengaredd	 ac	 entrepreneuriaeth'	 fel	 un	
o'r	 wyth	 prif	 gymhwysedd	 yr	 oedd	 eu	 hangen	 ar	 bob	 aelod	 o	 gymdeithas	 seiliedig	 ar	
wybodaeth.	 Mae	 Deddf	 Busnes	 Bach	 Ewropeaidd	 2008,	 Cyfathrebu	 ynghylch	 Ailfeddwl	
Addysg	 2012,	 Cynllun	 Gweithredu	 Entrepreneuriaeth	 2013-2020,	 ac	 yn	 fwy	 diweddar	 yr	
Agenda	 Sgiliau	 Newydd	 ar	 gyfer	 Ewrop,	wedi	 sicrhau	 y	 rhoddir	 sylw	 i'r	 angen	 i	 hyrwyddo	
addysg	entrepreneuriaeth	a	dysgu	entrepreneuraidd.		
	

Mae	 addysg	 entrepreneuriaeth	 yn	 paratoi	 pobl	 i	 fod	 yn	 unigolion	 cyfrifol	 a	 mentrus.	
Mae'n	 helpu	 pobl	 i	 ddatblygu'r	 sgiliau,	 yr	 wybodaeth,	 a'r	 agweddau	 sy'n	 angenrheidiol	 er	
mwyn	cyrraedd	y	nodau	maent	yn	eu	gosod	i'w	hunain.	Mae	ar	bobl	angen	y	meddylfryd,	y	
sgiliau	a'r	wybodaeth	i	greu	syniadau	creadigol,	ynghyd	â'r	blaengaredd	entrepreneuraidd	i	
roi'r	syniadau	hynny	ar	waith.	Hefyd	dengys	tystiolaeth	fod	pobl	ag	addysg	entrepreneuraidd	
yn	fwy	cyflogadwy.		

	
Yn	ôl	y	Comisiwn	Ewropeaidd,	mae	Entrepreneuriaeth	yn	sgìl	y	mae	modd	ei	ddysgu.	Nid	

oes	rhaid	bod	pobl	wedi'u	geni'n	entrepreneuriaid	er	mwyn	cynnal	busnes	llwyddiannus.	Gall	
pobl	ddod	yn	entrepreneuriaid	 trwy	ddatblygu	meddylfryd	a	sgiliau	entrepreneuraidd.	Gan	
fod	 angen	 mwy	 o	 entrepreneuriaid	 sy'n	 creu	 swyddi	 ar	 Ewrop,	 mae	 angen	 i	 bob	 un	 o	
wledydd	yr	UE	gefnogi'r	math	hwn	o	addysg.	

Prif	 amcan	 y	 Comisiwn	 Ewropeaidd	 yw	 hyrwyddo	 addysg	 entrepreneuriaeth	 a	
phwysleisio	ei	phwysigrwydd	ar	bob	lefel,	o'r	ysgol	gynradd	i'r	brifysgol	a'r	tu	hwnt.		
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3. Addysg	Entrepreneuraidd	yn	y	prosiect	Ap	Eco	System		
	
Nid	 paratoi	 myfyrwyr	 i	 fod	 yn	 entrepreneuriaid	 yn	 unig	 y	 mae	 Addysg	

Entrepreneuriaeth	 yn	ei	golygu.	Fel	 cymhwysedd	allweddol	ar	gyfer	dysgu	gydol	oes,	dylai	
addysg	entrepreneuriaeth	baratoi	disgyblion	at	wynebu	heriau	go	iawn	wedi	iddynt	gwblhau	
addysg	ffurfiol.		

Mae	 meddu	 ar	 gymwyseddau	 allweddol	 yn	 sicrhau	 bod	 gan	 y	 llafurlu	 fwy	 o	
hyblygrwydd,	sy'n	caniatáu	iddo	addasu'n	gyflymach	i	newidiadau	cyson	mewn	byd	mwyfwy	
rhyng-gysylltiedig.	 Felly,	 cydnabyddir	 “Entrepreneuriaeth”	yn	 sgìl	 cwmpasog	allweddol	 sy'n	
GWELLA	CYFLOGADWYEDD	ac	yn	cyfrannu	at	AMCAN	EWROP	2020	O	DWF	DOETH	(sicrhau	
cyfradd	 gyflogaeth	 o	 75%	 i	 bobl	 20-64	 oed	 erbyn	 2020	 –	 trwy	 gael	 rhagor	 o	 bobl	 i'r	 byd	
gwaith).	 Felly,	 mewn	 cyfnodau	 argyfyngus	 yn	 economaidd,	 mae	 cynnig	 addysg	
entrepreneuriaeth	 i	 bawb	 yn	 bwysicach	 nag	 erioed,	 trwy	 gyfrannu	 at	 amcan	 Cynllun	
Gweithredu	Entrepreneuriaeth	2020	o'i	chynnwys	ym	MHOB	LEFEL	ADDYSGOL.		

	
Mae	addysg	entrepreneuriaeth	yn	 fframwaith	 rhanbarthau	sy'n	anelu	at	dwf	doeth	yn	

galw	 am	 FWY	O	GYDWEITHIO	 A	 CHYDLYNIAD	 ac	 yn	mynnu	 bod	 addysgwyr	 yn	meddu	 ar	
SGILIAU,	CYMWYSEDDAU	AC	OFFER	DIGONOL	SY'N	HYBU	SYNERGEDD	rhwng	rhanddeiliaid	
yr	ecosystem	entrepreneuraidd	ac	sy'n	caniatáu	goferu	ar	AR	DRAWS	SECTORAU.		

Mae	ANGEN	HYFFORDDI	ADDYSGWYR	ENTREPRENEURIAETH	 i'w	galluogi	 i	 ymdopi	â'r	
tueddiadau	newydd	hyn	y	mae	twf	doeth	yn	eu	cwmpasu	ac	i	roi	iddynt	y	cymwyseddau	a'r	
methodolegau	i	ddarparu'r	addysg	entrepreneuriaeth	ddiweddaraf.		

	
Bydd	 Ap	 Eco	 System,	 fel	 prosiect	 AML-SECTOR,	 yn	 ymateb	 i'r	 angen	 hwn	 trwy	

fabwysiadu	 DULL	 SYSTEM	 sy'n	 ystyried	 holl	 randdeiliaid	 yr	 ecosystem	 sy'n	 ymwneud	 â	
darparu	cymorth	 i	entrepreneuriaid	 fel	GRŴP	TARGED,	 trwy	eu	cydnabod	 fel	ADDYSGWYR	
ENTREPRENEURIAETH,	 sef:	 athrawon,	 hyfforddwyr,	 ac	 addysgwyr	 o	 bob	 lefel	 addysgol,	
busnesau,	awdurdodau	cyhoeddus	a	sefydliadau	Cymdeithas	Sifil	(cymdeithasau,	sefydliadau	
a	sefydliadau	ieuenctid).		

Ceisia'r	 prosiect	 gyflawni'r	 AMCAN	 CYFFREDINOL	 o	 feithrin	 amgylchedd	
entrepreneuraidd	fydd	yn	rhoi	hwb	i'r	wybodaeth	ecosystemau	sydd	wedi'i	seilio	ar	brofiad	a	
dysgu	entrepreneuraidd.		

	
AMCANION	PENODOL		
• Sicrhau	 gwelliant	 o	 ran	 uwchsgilio	 addysgwyr	 entrepreneuriaeth	 a	 chyfrannu	 at	

sefydlu	addysg	entrepreneuriaeth	ar	bob	lefel	addysgol	
• Hyrwyddo	trosglwyddo	a	manteisio	ar	brofiadau	entrepreneuraidd	ymarferol	a	rhannu	

methodolegau,	 offer	 ac	 adnoddau	 effeithiol	 i	 sicrhau'r	 addysg	 Entrepreneuriaeth	
ddiweddaraf	

• Datblygu	offeryn	asesu	ar	gyfer	dilysu	deilliannau	dysgu		
• Gwella	 cydweithredu	 strategol	 rhwng	 rhanddeiliaid	 ar	 gyfer	 synergedd	 trwy	 gryfhau	

dysgu	rhwng	cyfoedion		
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Mae'r	Consortiwm	Ap	Eco	System	yn	cynnwys	7	endid	(sefydliadau	addysgol,	sefydliad	

cymdeithas	 sifil,	 endid	 cyhoeddus	 a	 busnes)	 sydd	 â	 phrofiad	 sylweddol	 mewn	 addysg	
entrepreneuriaeth	 yn	 yr	 holl	 feysydd	 addysgol	 yr	 eir	 i'r	 afael	 â	 nhw.	 Daw	 partneriaid	 y	
consortiwm	o	7	o	aelod-wladwriaethau'r	Undeb	Ewropeaidd.		

	
I	 gyflawni	 amcanion	 y	 prosiect,	 bydd	 y	 consortiwm	 yn	 cyflawni'r	 GWEITHGAREDDAU	

canlynol:	 A1	 –	 creu	 canllaw	 dysgu	 rhwng	 cyfoedion	 sy'n	 tynnu	 sylw	 at	 fodelau	 rôl	 yr	
ecosystem	 entrepreneuraidd;	 Digwyddiadau	 lluosydd	 D1-D7	 –	 trefnu	 digwyddiadau	
rhyngweithiol	lle	mae	cyfoedion	yn	rhwydweithio,	sy'n	hyrwyddo	cydweithio	a	chydlyniad	ar	
lefel	 ranbarthol	 a	 rhyngwladol;	 A2	 –	 creu	 cwrs	 hyfforddi	 ar-lein	 agored	 i	 addysgwyr	
entrepreneuriaeth	mewn	rhanbarthau	sy'n	anelu	at	dwf	doeth,		A3	–	cynhyrchu	Llawlyfr	sy'n	
darparu	gwybodaeth	ategol	am	y	cwrs	ac	sy'n	hyrwyddo	dysgu	seiliedig	ar	chwilfrydedd,	A4	
–	 datblygu	 a	 pheilota	 rhaglen	 gyfnewid	 rithwir	 rhwng	 entrepreneuriaid	 ac	 addysgwyr	 sy'n	
hyrwyddo	profiad	entrepreneuriaeth	ymarferol	i	addysgwyr,	A5	–	creu	offeryn	asesu	ar	gyfer	
dilysu	a	chydnabod	deilliannau	dysgu;	A6	–	adeiladu	ystorfa	o	adnoddau	addysgol	agored	ar	
gyfer	 addysg	 entrepreneuriaeth	 yn	 y	 fframwaith	 twf	 doeth;	 A7	 –	 sefydlu'r	 “Hwb	 Addysg	
Entrepreneuriaeth”	 fel	 strwythur	 cymorth	 arloesol	 rhwng	 cyfoedion	 sy'n	 helpu	 i	 drafod	 a	
datblygu	 ar	 y	 cyd	 ddulliau,	 methodolegau	 ac	 offer	 newydd	 ar	 gyfer	 addysg	
entrepreneuriaeth	 gall,	 A8	 –	 datblygu'r	 amgylchedd	 dysgu	 rhithwir	 sy'n	 integreiddio	 A1-7;	
cynnal	 gweithgaredd	 hyfforddi	 ar	 y	 cyd	 a	 fydd	 yn	 profi	 allbynnau	 A1-A8	 ac	 ymchwilio	 i	
bosibiliadau	o	wella	canlyniadau'r	prosiect.		

	
Bydd	 y	 prosiect	 yn	 defnyddio	 METHODOLEG	 gyfranogol	 sydd	 wedi	 ei	 seilio	 ar	

gydweithio	 ac	 sy'n	 meithrin	 synergedd	 a	 goferu,	 y	 maent	 yn	 hollbwysig	 i	 drosglwyddo	
canlyniadau'r	 prosiect	 a'r	 gallu	 i'w	 gwella.	 Fel	 rhan	 o	Ap	 Eco	 System,	 bydd	mwy	na	 100	 o	
gyfranogwyr	yn	ymwneud	yn	uniongyrchol	â	gweithgareddau'r	prosiect,	a	chyrhaeddir	mwy	
na	 600	 o	 randdeiliaid	 trwy	 weithgareddau	 dosbarthu	 a	 datblygu.		
	

Y	 CANLYNIADAU	 DISGWYLIEDIG	 yw	 addysgwyr	 entrepreneuriaeth	 â	 gwell	 sgiliau	 ac	
ecosystemau	 entrepreneuriaeth	 bywiog	 sydd	 wedi'u	 seilio	 ar	 gydweithio	 a	 chydlyniad.	 Yr	
EFFAITH	A	DDYMUNIR	yw	nifer	uwch	o	fyfyrwyr	ar	bob	lefel	addysgol	sy'n	elwa	ar	gynnydd	
mewn	cyflogadwyedd	trwy	gymryd	rhan	mewn	addysg	entrepreneuriaeth	gall.		
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4. Addysg	a	Hyfforddiant	Entrepreneuraidd	
	

Amcanion	
Math	 o	 addysg	 yw	 addysg	 entrepreneuriaeth	 sy'n	 anelu	 at	 feithrin	 rhinweddau	

cynhwysfawr	 entrepreneuriaeth,	 gwerth	 ysbryd	 arloesol	 a	 galluoedd	 entrepreneuriaeth.	
Mae	amcanion	addysg	entrepreneuriaeth	i'w	gweld	yn	y	pedair	agwedd	ganlynol.		

	
v Meithrin	ysbryd	entrepreneuriaeth	

Ystyr	 ysbryd	 entrepreneuriaeth	 yw'r	 cysyniad	 a'r	 ideoleg	 o	 ddechrau	 gyrfa,	 y	 stad	
ysbrydol	 o	 hunanddibyniaeth,	 ymdrech	 anodd,	 cyflawniadau	 a	 chyfraniadau,	 ac	 mae'n	
cynnwys	y	tair	agwedd	ganlynol.	

1. Ysbryd	entrepreneuriaeth	yw	ysbryd	hunanddibyniaeth	a	menter,	ynghyd	â	chefnogi	
llwyddiant	mewn	entrepreneuriaeth.	Hefyd,	yr	ysbryd	sy'n	perthyn	i	reol	eich	ffawd,	dangos	
blaengaredd	goddrychol,	ac	ymdrechu	i'r	eithaf	i	wireddu	breuddwydion.		

2. Ysbryd	 entrepreneuriaeth	 yw	 ysbryd	 ymdrech	 anodd	 a	 rhinweddau	 da	 megis	
ehofnder,	darbodaeth	a	dycnwch.		

3. Ysbryd	 entrepreneuriaeth	 yw	 ysbryd	 arloesedd	 ac	 ymwybyddiaeth	 o	 ddatblygu	
syniadau	newydd	a	ffyrdd	newydd.		Dylai'r	holl	gynlluniau	newydd	gael	eu	cynnig	yn	ffyddlon	
ac	yn	ymarferol	i	ryddhau'r	meddwl,	creu	pennawd	newydd	a	chadw	gyda'r	amseroedd.		

	
v Cryfhau	tri	math	o	rinweddau	proffesiynol	

Mae	 angen	 myfyrwyr	 ar	 addysg	 entrepreneuriaeth	 i	 arfer	 a	 gwella	 rhinweddau	 a	
galluoedd	proffesiynol	ym	mhob	agwedd	ar	astudio	ac	ymarfer,	yn	enwedig	o	ran	cryfhau'r	
agweddau	canlynol.		

1. Arweinyddiaeth	
Arweinyddiaeth	 yw'r	 gallu	 i	 gymryd	 mantais	 lawn	 ar	 adnoddau	 dynol	 ac	 amodau	

gwrthrychol	o	fewn	yr	awdurdodaeth	i	berfformio	a	chyflawni	mor	dda	â	phosibl	am	y	gost	
leiaf	 posibl.	 Mae'n	 cynnwys	 y	 gallu	 i	 ddylanwadu,	 cynllunio	 a	 threfnu	 a	 gwneud	
penderfyniadau.		

2. Cymryd	risgiau	
Mae'r	 gallu	 i	 gymryd	 risgiau	 yn	 un	 o	 rinweddau	 sylfaenol	 entrepreneuriaid.	 	 Fel	 arfer	

maent	yn	gosod	nodau	uwch	i'w	hunain,	ac	yna'n	canolbwyntio	ar	gyrraedd	y	nodau	hynny	
gan	 ddefnyddio	 eu	 holl	 alluoedd	 a	 thalent.	 	 Fodd	 bynnag,	 po	 uchaf	 y	 nodau	 a	 osodir,	 y	
mwyaf	 y	 risgiau	 sy'n	 perthyn	 iddynt,	 ac	 felly	mae'n	 ofynnol	 i	 entrepreneuriaid	 feddu	 ar	 y	
gallu	 i	 gymryd	 risg.	 Mae	 entrepreneuriaid	 sy'n	 gwella'r	 gallu	 i	 gymryd	 risgiau	 yn	 barod	 i	
ddefnyddio'u	gallu	 i	gyd	a	gwneud	i	bob	ffactor	ddatblygu	 i'r	cyfeiriad	a	ddisgwylir,	a	gall	y	
gallu	hwn	werthuso'n	wrthrychol	sefyllfaoedd	risg	a	newid	ffactorau	anffafriol.		

3. Gwaith	Tîm	
Gwaith	 tîm	yw'r	ysbryd	 sy'n	perthyn	 i	 gydweithio	gwirfoddol	ac	ymdrechion	ar	y	 cyd	 i	

gyrraedd	 nodau	 a	 ddymunir.	 	 Gall	 grynhoi	 holl	 adnoddau	 a	 thalentau	 aelodau'r	 tîm	 a	
gwaredu'n	awtomatig	yr	awyrgylch	cyfan	sydd	ynghlwm	wrth	anghydfod	ac	anghyfiawnder.	
Hefyd	 bydd	 yn	 gwobrwyo'r	 ymdrechwyr	 gonest	 ac	 anhunanol	 yn	 y	 modd	 priodol.	 Mae	
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gwaith	 tîm	 fel	 a	 ganlyn:	 gwrando	ar	 awgrymiadau	a	defnyddio	profiad	effeithiol,	 goddef	 a	
pharchu	unigrywiaeth	unigolion,	deall	eu	personoliaeth	a'u	hagweddau	eu	hunain	ac	eraill,	
cydlynu	 grwpiau	 i	weithio	 gyda'i	 gilydd	 yn	 effeithiol	 a	 chreu	 awyrgylch	 i	 gefnogi	 ei	 gilydd.		
Hyd	 yn	 oed	 os	 na	 fydd	 y	 cyfranogwyr	 yn	 sefydlu	 eu	 busnes	 bach	 eu	 hunain	 pan	 ddaw'r	
hyfforddiant	 i	 ben,	 mae	 astudio	 ac	 ymarfer	 addysg	 entrepreneuriaeth	 a'r	 rhinweddau	
proffesiynol	 perthynol	 yn	 gallu	 amlygu	 eu	 rhagoriaeth	 o	 ran	 gallu	 a	 gwella	 cystadleuaeth	
broffesiynol	tra	byddant		yn	chwilio	am	swydd.			

	
v Ehangu	ffyrdd	i	gyflogaeth	

Fel	 dewis	 o	 ran	 galwedigaeth,	mae	 entrepreneuriaeth	 yn	 ffordd	 i	 gyflogaeth.	 Pan	 fo'r	
farchnad	 swyddi'n	 anodd,	 mae'n	 rhaid	 datblygu	 addysg	 entrepreneuriaeth	 fel	 y	 gall	 pobl	
ennill	 rhywfaint	o	wybodaeth	am	sefydlu	busnes	bach	a'r	rhinweddau	proffesiynol	sydd	eu	
hangen	ar	entrepreneuriaid.	Ac	i	israddedigion	cyfoes	mae	sefydlu	eu	busnes	bach	eu	hunain	
a	bod	yn	hunangyflogedig	yn	ddewis	o	ran	galwedigaeth,	trwy	eu	galluoedd	cynhwysfawr	a	
thrwy	bolisïau	ffafriol	y	llywodraeth.	

	
v Bod	yn	rhan	o	addysg	sy'n	canolbwyntio	ar	ansawdd		

Yn	 wir,	 mae	 datblygu	 addysg	 entrepreneuriaeth	 yn	 rhan	 o	 ddatblygu	 addysg	 sy'n	
canolbwyntio	ar	ansawdd.	Mae	angen	rhinweddau	cynhwysfawr	ar	gyfer	entrepreneuriaeth,	
a	 rhai	 talentau	 o	 ansawdd	 uchel	 yn	 enwedig.	 Felly,	 mae	 addysg	 entrepreneuriaeth	 yn	
gyfrwng	hyfforddi	 talentau	newydd	a	sefydlir	ar	sail	addysg	sy'n	canolbwyntio	ar	ansawdd.	
Ar	 yr	 un	 pryd,	 fel	 math	 o	 arloesedd,	 mae	 entrepreneuriaeth	 yn	 galw	 am	 orwelion	 eang,	
gwybodaeth	 helaeth,	 llawer	 o	 ddoethineb	 a	 gafael	 effeithiol	 ar	 y	 farchnad.	 Hefyd	 mae'n	
gofyn	am	alluoedd	da	o	ran	trefnu	a	chydlynu	a	sgiliau	o	ran	perthnasoedd	rhyngbersonol.	
O'r	 uchod,	 mae'n	 glir	 bod	 cymdeithas	 yn	 mynnu	 rhinweddau	 o'r	 radd	 flaenaf	 gan	
entrepreneuriaid,	 gan	 gynnwys	 y	 gallu	 i	 feddu	 ar	 briodoleddau	 arloeswr,	 rheolwr	 ac	
ymgyrchydd	 cymdeithasol.	 Gan	 hynny,	 yn	 ddi-os,	 mae	 addysg	 entrepreneuriaeth	 yn	 rhan	
greiddiol,	gynyddol	o'r	addysg	gyfredol	sy'n	canolbwyntio	ar	ansawdd.		

	



	
	

	
	
	

	

11	

	
Pwrpas	a	nodau'r	rhaglen	hyfforddi	

	

Dulliau	
	

v Cynnig	cyrsiau		
Yn	 ôl	 y	mathau	 a'r	 cyrsiau	 anrhydedd,	 gall	 ysgolion,	 colegau,	 a	 phrifysgolion	 gynnig	 y	

cyrsiau	 gofynnol	 a'r	 cyrsiau	 dewisol	 sy'n	 ymwneud	 ag	 addysg	 entrepreneuriaeth.	 Yn	 y	
cyrsiau,	gall	y	myfyrwyr	feddu	ar	bob	math	o	sgiliau	entrepreneuriaeth	a	gwybodaeth	am	y	
pwnc.	Yn	wahanol	i	rai	cyrsiau	arbenigol,	mae'r	cyrsiau	addysg	entrepreneuriaeth	yn	mynnu	
bod	athrawon	yn	newid	eu	dulliau	addysg	 traddodiadol	ac	 yn	defnyddio	 llawer	o	 fathau	o	
addysgu	megis	dadansoddi	achosion,	 chwarae	 rôl,	 trafodaeth	grŵp	a	gemau	rhyngweithiol	
er	mwyn	gwneud	i	fyfyrwyr	gymryd	mewn	addysg	entrepreneuriaeth	a	chael	syniad	ynghylch	
ei	hanfod.		

v Rhoi	darlithoedd		
Fel	math	o	gwrs	addysg	entrepreneuriaeth	bach,	mae	gan	ddarlith	nodweddion	amser	

byr,	cynnwys	mawr,	cyfoeth	o	wybodaeth,	a	ffurfiau	hyblyg	ac	mae'n	ffordd	effeithiol	o	roi	
addysg	entrepreneuriaeth	ar	waith.		

v Datblygu	gweithdai	
Mae	 datblygu	 gweithdai	 yn	 un	 o'r	 agweddau	 pwysicaf	 ar	 addysg	 entrepreneuriaeth.	

Mae	 gweithdai'n	 gosod	 gwahanol	 themâu	 entrepreneuriaeth,	 yn	 cynnal	 gweithdai	 ac	 yn	
datblygu	 gweithgareddau	 ymarferol	 yn	 unol	 ag	 anghenion	 cyfranogwyr	 a	 nodweddion	
adnoddau.	Hefyd	gallant	ddarparu	llwyfannau	a	chyfleoedd	ymarferol	iddynt,	a	pheri	iddynt	
wella	ac	arfer	amrywiol	rinweddau	a	galluoedd	entrepreneuriaid	yn	y	gweithdai.	
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5. Cyflwyno'r	cyrsiau	hyfforddi		
Mae	 cyd-destunau	 modiwlau	 Ap	 Eco	 System	 wedi	 cael	 eu	 datblygu'n	 unol	 â'r	

Fframwaith	Cymwyseddau	Entrepreneuriaeth	(EntreComp),	y	mae	3	maes	cymhwysedd	a	15	
o	gymwysterau'n	rhan	ohono,	fel	y	dangosir	yn	y	ffigur	isod.	Gellir	defnyddio	EntreComp	at	
ddibenion	cyfeirio	ar	gyfer	dylunio	cwricwla	yn	y	sector	addysg	a	hyfforddiant	ffurfiol.	Hefyd	
gellir	 ei	 ddefnyddio	 ar	 gyfer	 gweithgareddau	 a	 rhaglenni	 mewn	 cyd-destunau	 dysgu	 sydd	
heb	 fod	 yn	 rhai	 ffurfiol	 (er	 enghraifft,	 i	 feithrin	 intrapreneuriaeth	 gyda	 sefydliadau	
presennol).	Ei	nod	yw	pontio	bydoedd	addysg	a	gwaith,	a'u	cael	i	ystyried	entrepreneuriaeth	
yn	gymhwysedd.		

Gellir	 defnyddio	 Model	 Dilyniant	 EntreComp	 at	 ddibenion	 cyfeirio	 ar	 gyfer	 datblygu	
medrusrwydd	gan	ddechrau	â	 chreu	gwerth	a	 gyflawnir	 trwy	gymorth	allanol,	 hyd	at	 greu	
gwerth	 sy'n	 drawsffurfiol.	 Mae'n	 cynnwys	 pedair	 prif	 lefel:	 Sylfaen,	 Canolradd,	 Uwch	 ac	
Arbenigwr.	

Yna,	rhennir	pob	lefel	yn	ddwy	is-lefel.		
ü Ar	y	lefel	Sylfaen,	caiff	gwerth	entrepreneuraidd	ei	greu	gyda	chymorth	allanol.		
ü Ar	 lefel	 Ganolradd,	 caiff	 gwerth	 entrepreneuraidd	 ei	 greu	 gydag	 annibyniaeth	

gynyddol.	
ü Ar	lefel	Uwch,	datblygir	y	cyfrifoldeb	i	drawsnewid	syniadau'n	gamau	gweithredu.		
ü Ar	lefel	Arbenigwr,	mae'r	gwerth	a	grëir	yn	cael	effaith	sylweddol	yn	ei	barth	cyfeiriol.		

	
Mae	 partneriaeth	 Ap	 Eco	 System	 yn	 gwahanu	 saith	 (7)	 modiwl	 yn	 unol	 â'r	 tabl	 isod.	

Dylai	 pob	 partner	 ddiwygio	 strwythur,	 amcanion	 a	 deilliannau	 dysgu	 y	 modiwl	 a	 chafodd	
mapio	i	EntreComp	ei	ddatblygu	a'i	gytuno.		
	
Modiwl	 Teitl	 Disgrifiad		

A	 CYCHWYN	ARNI		

Cyflwyniad	i	sut	y	gall	addysgwyr	integreiddio	addysg	
entrepreneuriaeth	i'w	hymarfer,	gan	ddefnyddio	

EntreComp	fel	y	fframwaith	ar	gyfer	hyn,	ac	unrhyw	
weithgaredd	dysgu.		

B	
CREU	CYFLEOEDD	
GWELEDIGAETH		

Edrych	ar	y	byd	mewn	ffyrdd	gwahanol,	ymchwilio	i	
syniadau	a	gweld	y	tu	hwnt	i'r	hyn	sy'n	amlwg.		

C	
BETH	YW	GWERTH	A	
SUT	YDW	I'N	EI	GREU?			

Deall	y	gwahanol	fathau	o	werth	sy'n	perthyn	i	
syniad,	a'r	gwerth	o	fewn	gwahanol	gyd-destunau	ac	

i	wahanol	bobl.		

D	

YMDDIRIED	YNOF	FY	
HUN	A	DILYN	YR	HYN	
RWY'N	ANGERDDOL	

DROSTO		

Deall	hunanadeiladu	a	hunanymwybyddiaeth	o	
sgiliau	a	chymhellion	ynoch	chi	a'ch	myfyriwr.	

E	
BETH	SYDD	GEN	I	A	
BETH	ALLAF	EI	GAEL		

Edrych	y	tu	hwnt	i	gasglu'r	gefnogaeth	a'r	adnoddau	
sydd	eu	hangen	i	fod	yn	entrepreneuraidd.	

F	
MYND	AMDANI,	

MANTEISIO	AR	GYFLE		
Profiadau	entrepreneuraidd	ymarferol	–	troi	
syniadau	creadigol	yn	gamau	gweithredu	
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entrepreneuraidd.		

G	
A	YW'N	GWEITHIO	–	A	

OEDD	WEDI	
GWEITHIO?	

Asesu	a	dilysu'r	profiad	dysgu	–	monitro	a	
gwerthuso'r	effaith.	Creu'r	ymarfer	nesaf.		

MODIWL	A	
	
Teitl:	CYCHWYN	ARNI	
	
Disgrifiad:	 Cyflwyniad	 i	 sut	 y	 gall	 addysgwyr	 integreiddio	 addysg	 entrepreneuriaeth	

i'w	 hymarfer,	 gan	 ddefnyddio	 EntreComp	 fel	 y	 fframwaith	 ar	 gyfer	 hyn,	 ac	 unrhyw	
weithgaredd	dysgu.		

	
Hyfforddwr	–	Siarter	Frenhinol	Prifysgol	Cymru	y	Drindod	Dewi	Sant	

(PCYDDS):		
Y	 brifysgol	 hynaf	 yng	 Nghymru	 a	 Lloegr,	 heblaw	 am	 brifysgolion	 Rhydychen	 a	

Chaergrawnt.	Mae	Grŵp	PCYDDS	yn	cynnwys	Coleg	Sir	Gâr	a	Choleg	Ceredigion	 fel	 rhan	o	
strwythur	 grŵp	 sector	 deuol	 sy'n	 cynnwys	 colegau	 addysg	 bellach	 a'r	 brifysgol.	 Mae	 gan	
Grŵp	PCYDDS	dros	25,000	o	ddysgwyr	ar	draws	17	o	gampysau	mewn	lleoliadau	gwledig	a	
dinesig.	 Gyda'n	 gilydd	 rydym	 yn	 sicrhau	 buddion	 clir,	 diriaethol	 i	 ddysgwyr,	 cyflogwyr,	 y	
diwydiant	 a	 chymunedau	 trwy	 gynnig	 dull	 galwedigaethol,	 o	 lefel	 fynediad	 i	 ymchwil	 ôl-
ddoethurol.	Mae	gan	PCYDDS	gynllun	strategol	clir	a	chyffrous	sy'n	gosod	pwyslais	ar	ddysgu	
cymhwysol,	 disgyblaethau	 academaidd	 cryf,	 ac	 ymrwymiad	 clir	 i	 arloesedd,	 menter	 a	
throsglwyddo	gwybodaeth.			
	

Amcanion:	
Mae'r	modiwl	hwn	yn	 cynnig	 cipolwg	 i	 addysgwyr	 ar	 yr	 hyn	 y	mae'n	ei	 olygu	 i	 fod	 yn	

addysgwr	 entrepreneuraidd,	 pam	 y	 mae'n	 bwysig,	 a	 beth	 mae	 EntreComp	 yn	 ei	 gynnig	 i	
addysgwyr	a'u	dysgwyr.			

- Pam	y	mae'n	bwysig?	
- Ar	gyfer	pwy	y	mae?		
- Defnyddio	EntreComp	fel	fframwaith	dysgu		
- Dod	yn	addysgwr	entrepreneuraidd	
Mae'r	byd	gwaith	yn	mynd	yn	fwyfwy	cymhleth;	mae'n	newid	yn	gyflym	ac	efallai	nad	

gwybodaeth	heddiw	fydd	yr	wybodaeth	y	bydd	ei	hangen	yfory.	Mae	hyn	yn	cyflwyno	heriau	
i	 addysgwyr	 megis	 ‘beth	 rwy'n	 ei	 ddysgu'	 a	 'sut	 rwy'n	 gwybod	 os	 ydw	 i	 wedi	 bod	 yn	
llwyddiannus?’	Daw	globaleiddio	â	heriau	yn	ogystal,	yn	anad	dim	oherwydd	efallai	na	fydd	
yr	wybodaeth	 y	mae	 ei	 hangen	 ar	 y	 dysgwr	 ar	 gael	 yn	 syth	 ac	 y	 bydd	 angen	 i'r	 addysgwr	
ddysgu	pethau	newydd.		

Yn	 ogystal,	 nid	 yw	 gwybodaeth	 ar	 ei	 phen	 ei	 hun	 yn	 ddigon,	 ac	mae'r	 dasg	 o	 grynhoi	
gwybodaeth	sy'n	addas	i	ddatrys	problem	neu	dasg	newydd	yn	dod	yn	fwy	pwysig	na	chofio	
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ffeithiau	 neu	 ffigurau.	Mae	 angen	 sgiliau	 newydd	 a	 ffordd	 newydd	 o	 feddwl	 ar	 gyfer	 hyn,	
felly	mae'n	rhaid	bod	yr	addysgwyr	yn	gallu	dangos	eu	bod	nhw	hefyd	yn	gallu	bod	yn	fwy	
entrepreneuraidd	–	trwy	eu	dulliau	addysgu.		

Felly,	 mae	 dod	 yn	 athro	 entrepreneuraidd	 yn	 rhan	 annatod	 o	 ddatblygu	 dysgwyr	
entrepreneuraidd,	ond	beth	yw'r	ffactorau	sydd	dan	sylw?	

Fel	 man	 cychwyn	 ar	 gyfer	 datblygu	 cymwyseddau	 entrepreneuraidd,	 cyflwynwyd	
EntreComp	fel	rhan	o	'Agenda	Sgiliau	Newydd	ar	gyfer	Ewrop'.	Ei	nod	yw	cynnig	consensws	
ynghylch	yr	hyn	sydd	ei	angen	i	wynebu'r	heriau	o	ran	sgiliau,	egluro'r	hyn	y	gellir	ei	ddysgu	
a'i	werthuso,	ac	ysbrydoli	addysgwyr	i	greu	cysylltiad	rhwng	bydoedd	addysg	a	gwaith.		

Mae'r	 Fframwaith	 EntreComp	 yn	 cynnwys	 3	maes	 cymhwysedd	 sydd	 wedi'u	 plethu'n	
agos:		

• Syniadau	a	chyfleoedd	–	helpu	i	ddatblygu	sgiliau	gweledigaeth	ar	gyfer	y	dyfodol		
• Adnoddau	–	helpu	i	weld	y	sgiliau	a'r	wybodaeth	sydd	eu	hangen	i	ddechrau	arni		
• Gweithredu	–	helpu	i	ddeall	y	sgiliau	a'r	wybodaeth	sydd	eu	hangen	i	wneud	i	bethau	

ddigwydd		
Fel	y	dengys	y	diagram	canlynol,	mae	pob	un	o'r	cymwyseddau	hyn	yn	cynrychioli	bloc	

adeiladu	entrepreneuriaeth,	 ac	mae	gan	bob	un	bum	elfen	glir	 i	 ddarparu	 sylfaen	ar	 gyfer	
meddwl	o	dan	bob	cymhwysedd.	Mae'n	bwysig	nodi,	wrth	i'r	byd	fynd	yn	fwy	cymhleth,	fod	
y	gallu	i	fod	yn	hyblyg	ac	i	addasu	i	newid	hefyd	yn	dod	yn	bwysig,	felly	mae	bod	yn	wydn	yn	
wyneb	newid	yn	gymhwysedd	ynddo'i	hun.	Mae	EntreComp	yn	croesawu	hyn,	nid	yn	unig	yn	
ei	fodel	cynnydd,	ond	hefyd	trwy'r	ffordd	y	gall	yr	addysgwyr	neu'r	dysgwr,	pan	fo	newid	yn	
digwydd	 neu	 pan	 fo	 sefyllfa'n	 newid,	 neidio	 i'r	 Grŵp	 Cymhwysedd	 perthnasol	 i	 geisio	
ysbrydoliaeth.		
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1ΕntreComp	

	
Mae'r	fframwaith	llawn	yn	datblygu'r	15	cymhwysedd	hyn	ar	hyd	model	cynnydd	8	lefel,	

ac,	yn	y	pen	draw,	yn	darparu	rhestr	gynhwysfawr	o	442	o	ddeilliannau	dysgu,	 sy'n	cynnig	
ysbrydoliaeth	a	chipolwg	i'r	rheiny	sy'n	dylunio	ymyriadau	o	wahanol	gyd-destunau	addysgol	
a	pharthau	cymhwyso.		

Hefyd	mae'r	deilliannau	dysgu	yn	helpu	addysgwyr	 i	werthuso	eu	 lefel	gychwynnol	eu	
hunain,	 ac	 i	 weld	 ffyrdd	 ymlaen	 o	 ran	 datblygiad.	 O	 ganlyniad	mae	 EntreComp	 ei	 hun	 yn	
offeryn	gweledigaeth	sy'n	helpu	i	gynllunio	ar	gyfer	llwyddiant.		

	
Bydd	y	modiwl	yn	cyflwyno'r	cefndir	ac	yn	cysylltu	â'r	holl	fodiwlau	eraill.		
	
	
	
	
	

																																																													
1	(EntreComp:	Y	Fframwaith	Cymwyseddau	Entrepreneuriaeth)	
(https://ec.europa.eu/growth/smes/promotingentrepreneurship/support/education_el)	
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MODIWL	B	

	
Teitl:		CREU	CYFLEOEDD	GWELEDIGAETH	
	

Disgrifiad:	Edrych	ar	y	byd	mewn	ffyrdd	gwahanol,	ymchwilio	i	syniadau	a	gweld	y	tu	
hwnt	i'r	hyn	sy'n	amlwg.		

	
Hyfforddwr	 –	 National	 Chamber	 Network	 Women	 Entrepreneurs	

(EEDEGE):		
Sefydliad	 nid-er-elw	 yw	 EEDEGE,	 a	 lywodraethir	 gan	 gyfraith	 gyhoeddus.	 Aelodau'r	

Rhwydwaith	yw'r	59	o	Siambrau	Groegaidd,	sef	cyrff	a	lywodraethir	gan	gyfraith	gyhoeddus	
hefyd.	 Pwrpas	 y	 Rhwydwaith	 yw	 datblygu	 entrepreneuriaeth	 menywod,	 hyrwyddo	
cydraddoldeb	 rhwng	 y	 rhywiau	 mewn	 busnes,	 creu	 amgylchedd	 cyfle	 cyfartal,	 datblygu	
sgiliau	a	galluoedd	menywod	er	mwyn	cyfrannu	at	gynhyrchiant	yr	economi,	a	chlustnodi'r	
rhwystrau	sy'n	atal	menywod	rhag	cyfranogi'n	llawn	at	gyrff	gwaith	cymdeithas;	y	pwysicaf	
ohonynt	yw:	agweddau	ariannol,	problemau	ar	yr	aelwyd	a	gofal	plant.		
	

Amcanion:		
Prif	nod	y	modiwl	yw	cyflwyno,	dadansoddi,	a	chymharu	gwahanol	ddulliau	o	addysgu	

sgiliau	 meddwl	 creadigol	 yn	 y	 broses	 ddysgu.	 Bydd	 cyfranogwyr	 yn	 ennill	 gwybodaeth	
drylwyr	 a	 sgiliau	 ymarferol	 ynghylch	 yr	 amrywiol	 ddulliau,	 cymhorthion,	 ac	 offer	 a	
ddefnyddir	wrth	addysgu	oedolion.	Hefyd	nod	y	modiwl	yw	galluogi	cyfranogwyr	i	gyflwyno	
syniadau	ac	atebion	newydd	i'w	gwaith	o	ddydd	i	ddydd.		

	
Gwybodaeth:	
Cysyniadau	a	syniadau	sylfaenol:		
- cysyniad	 creadigrwydd	 yn	 y	 broses	 ddysgu	 –	 creadigrwydd	 fel	 gallu,	 agwedd	 neu	

broses		
- priodoleddau	a	nodweddion	person	creadigol		
- meddwl	 yn	greadigol	mewn	addysg	 –	beth	 yw	meddwl	 yn	greadigol;	 rhesymau	dros	

fod	yn	greadigol;	sut	y	mae	bod	yn	fwy	creadigol	a	helpu	eich	myfyrwyr	i	ddatblygu	
creadigrwydd?		

- pwysigrwydd	 creadigrwydd	 yn	 y	 broses	 ddysgu	 –	manteision	 bod	 yn	 greadigol,	 dull	
meddwl	yn	greadigol,	sgiliau	meddwl	yn	greadigol	ac	ati		

- y	syniad	o	hunanreolaeth	emosiynol		
- meddwl	yn	'galed'	yn	erbyn	meddwl	yn	'feddal'		
- meddwl	 yn	greadigol	 yn	erbyn	meddwl	 yn	 feirniadol;	 cyfuno	meddwl	 yn	greadigol	 â	

meddwl	yn	feirniadol	(meddwl	yn	gynhyrchiol)		
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Creadigrwydd	mewn	addysg	–	goblygiadau	ar	gyfer	athrawon	a	hyfforddwyr:		
- dulliau	ar	gyfer	meddwl	yn	greadigol		
- dulliau	creadigol	
- meddwl	yn	greadigol:	strategaethau,	dulliau	a	thechnegau		
- deunyddiau	cymorth	ac	adnoddau	addysgu	ar	gyfer	creadigrwydd	–	trosolwg		
- technegau	maes-benodol	(awyr	agored,	dysgu	cydweithredol,	ac	addysgu	deialogaidd)		

	
Offer	a	dulliau	hyfforddi:		
Sesiynau	 hyfforddi	 bach	 gydag	 elfennau	 o	 ddarlithoedd	 a	 chyflwyniadau,	 gweithdai,	

gwaith	 grŵp	 –	 cyfnewid	 profiad	 ac	 ymarfer,	 gwaith	 unigol,	 trafodaethau,	 taflu	 syniadau	
gyda'r	 defnydd	 o	 ymarferion	 ymarferol,	 gweithgareddau	 awyr	 agored,	 cyflwyniadau,	
deunyddiau	argraffedig	ac	ar-lein.		

	
Ymarfer	ymarferol:		

	

	
	

Gêm	25	o	wrthrychau	
	
Y	 nod	 yw	 dangos	 bod	 creadigrwydd	 yn	 fwy	 tebygol	 o	 ffynnu	 o	 dan	 oruchwyliaeth	

ddistrwythur	 na	 goruchwyliaeth	 strwythuredig.	 (Ond	 peidiwch	 â	 dweud	 hyn	 wrth	 y	 grŵp	

Beth yw eich lefel 
greadigrwydd?  
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wrth	gyflwyno'r	gêm.)	Cyn	cyflwyno'r	gêm,	casglwch	25	o	wrthrychau	a'u	rhoi	mewn	amlen	
8½	"11»,	un	amlen	i	bob	tîm.	Dylai	pob	amlen	gynnwys	yr	un	25	o	eitemau.	Dylai'r	eitemau	
gwmpasu	amrywiaeth	eang	o	ddeunyddiau	a	gallant	gynnwys	y	canlynol:		

	
stamp	post	coffa,	 llwy	blastig,	map	priffyrdd,	sos	coch	(mewn	bag	plastig	bach),	paced	

siwgr,	botwm,	ceiniog,	carreg,	mochyn	coed	bach,	Aspirin,	cannwyll,	darn	o	blastig,	allwedd,	
darn	 o	 wifren,	 hoelen	 neu	 sgriw,	 pin	 gwallt,	 pensil,	 nodyn	 atgoffa	 ffôn,	 pinnau	 neu	
nodwyddau,	botwm,	darn	o	liain,	matsis,	agorwr	can	cwrw,	llif	dro		
	

I	chwarae'r	gêm:	
1.	Rhannwch	y	grŵp	yn	dimau	o	bump	i	naw	person.		
2.	Penodwch	arweinydd	i	bob	grŵp.	Mae'r	arweinwyr	i	weithredu'n	wahanol	–	bydd	rhai	

yn	arweinwyr	hamddenol,	anogol,	a	distrwythur	(Goruchwylwyr	A);	bydd	y	gweddill	yn	fwy	
strwythuredig	 (Goruchwylwyr	 B).	 Bydd	 pob	 arweinydd	 yn	 cael	 ei	 gyfarwyddiadau	 yn	
ysgrifenedig	ac	ni	fydd	yn	gweld	cyfarwyddiadau'r	lleill.		
	

Mae'r	 cyfarwyddiadau	 sydd	 i'w	 rhoi	 i'r	 arweinydd	 distrwythur,	 Goruchwylydd	 A,	 fel	 a	
ganlyn:		

	
Cyfarwyddiadau	ar	gyfer	Goruchwylydd	A	(argraffwch	fel	taflen	gyfarwyddyd)	
	
Mae	 gan	 eich	 grŵp	 y	 dasg	 o	 grwpio	 (dosbarthu)	 nifer	 o	 wrthrychau	 amrywiol.	 Bydd	

creadigrwydd	eich	grŵp	yn	cael	ei	fesur	yn	ôl	ei	allu	i	feddwl	am	gynifer	o	grwpiau	ag	y	gall	
yn	 y	 deg	munud	 sydd	 ar	 gael.	 Eich	 gwaith	 chi	 yw	 rhyddhau'r	 creadigrwydd	 sydd	o	 fewn	 y	
grŵp.	Gan	fod	y	dasg	yn	glir,	dechreuwch	trwy	yngan	brawddeg	neu	ddwy	o	anogaeth.	Yna	
rhowch	ei	daflen	gyfarwyddyd	i'r	grŵp,	rhowch	y	25	o	wrthrychau	ar	y	bwrdd,	a	dechreuwch	
weithio	am	y	deng	munud.		
	

Dyma'r	cyfarwyddiadau	ar	gyfer	y	goruchwylydd	strwythuredig:		
	
Cyfarwyddiadau	ar	gyfer	Goruchwylydd	B	(argraffwch	fel	taflen	gyfarwyddyd)	
	
Mae	 gan	 eich	 grŵp	 y	 dasg	 o	 grwpio	 (dosbarthu)	 nifer	 o	 wrthrychau	 amrywiol.	 Bydd	

creadigrwydd	eich	grŵp	yn	cael	ei	fesur	yn	ôl	ei	allu	i	feddwl	am	gynifer	o	grwpiau	ag	y	gall	
yn	y	deg	munud	sydd	ar	gael.	Mae	profiad	blaenorol	o'r	gêm	hon	yn	awgrymu	y	bydd	eich	
grŵp	yn	perfformio'n	dda	os	caiff	"sgwrs	ysgogi"	cyn	ei	fod	yn	bwrw	ati	i	wneud	gwaith	ar	y	
dasg.	 Felly	mae'n	 hanfodol	 eich	 bod	 yn	 siarad	 â	 nhw	 am	 bedwar	 i	 bum	munud	 ynghylch	
pwysigrwydd	rhoi	pethau	mewn	grwpiau	neu	gategorïau.	Defnyddiwch	enghreifftiau	o	blith:	
	

Profiad	bob	dydd	—	er	enghraifft,	ni	allai	archfarchnad	weithio	pe	na	fyddai'n	grwpio	ei	
chynhyrchion	yn	iawn	(afalau,	orennau,	bisgedi,	grawnfwydydd,	cigoedd,	bwydydd	rhewedig	
ac	 ati);	 ni	 allai'r	 diwydiant	 cerbydau	 wasanaethu	 ei	 gleientiaid	 pe	 na	 fyddai'n	 grwpio	 ei	
gydrannau	cyfnewid	yn	ofalus	gan	ddefnyddio	gwahanol	restrau	a	chatalogau;	dychmygwch	
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lyfrgell	heb	system	ar	gyfer	dosbarthu	ei	llyfrau,	neu	gasglwr	stampiau	nad	oedd	yn	grwpio'i	
stampiau	fesul	gwlad,	neu	sŵolegwyr	a	botanegwyr	a	oedd	yn	methu	dosbarthu	anifeiliaid	a	
phlanhigion.		

Profiad	 cwmni—er	 enghraifft,	 mae'r	 swyddfa	 bersonél	 yn	 grwpio	 swyddi	 mewn	
dosbarthiadau	at	ddibenion	recriwtio	a	chyflog;	mae	ysgrifenyddion	yn	cadw	llythyrau	mewn	
grwpiau	(ffeiliau)	er	mwyn	dod	o	hyd	iddynt	yn	hawdd.		

	
Ar	 ôl	 eich	 cyflwyniad,	 peidiwch	 ag	 oedi	 ar	 gyfer	 cwestiynau.	 Dosbarthwch	 y	 taflenni	

cyfarwyddyd,	rhowch	y	25	o	wrthrychau	ar	y	bwrdd,	a	dechreuwch	weithio	am	y	deg	munud.			
	
3.	Y	trefniant	ffisegol	gorau	ar	gyfer	y	gêm	yw	cael	pob	grŵp	i	weithio	mewn	ystafell	ar	

wahân.	 Hefyd	 gall	 ystafell	 fawr	 roi	 preifatrwydd	 a	 golygu	 na	 therfir	 ar	 y	 grŵp	 gan	 grŵp	
arall/grwpiau	eraill.	Os	nad	oes	ystafell	breifat	ar	gael,	gadewch	i'r	timau	weithio	un	ar	y	tro,	
a	chael	y	rhai	nad	ydynt	yn	chwarae	i	aros	y	tu	allan	i'r	ystafell.	Rhowch	gyfarwyddyd	i	bob	
grŵp	aros	gyda'i	gilydd	a	pheidio	â	siarad	â'i	gilydd,	gan	y	bydd	hynny'n	difetha'r	gêm.		

4.	Dylai	pob	tîm	gael	bwrdd	i	weithio	arno,	siart	troi	neu	ddau	i	gofnodi	ei	gategorïau,	a	
phen	blaen	ffelt.			

5.	Gwnewch	i	arweinwyr	y	timau	ddosbarthu'r	cyfarwyddiadau	canlynol	i	bob	aelod	o'r	
tîm	pan	fydd	y	dasg	yn	dechrau	ond	nid	cyn	hynny:		

	
Cyfarwyddiadau	Grŵp	(argraffwch	fel	taflen	gyfarwyddyd)	
Nod	y	gêm	hon	yw	gweld	beth	yw	gallu	creadigol	eich	grŵp.	Eich	tasg	yw	

- Meddwl	am	gynifer	â	phosibl	o	grwpiau	gwahanol	(categorïau	neu	ddosbarthiadau)	o'r	25	o	
wrthrychau	a	 roddwyd	 i	 chi;	 er	 enghraifft,	 gall	 eich	 ysgrifbin	pelenbwynt	gael	 ei	 roi	mewn	
grwpiau	fel	plastig,	metel	ac	ati.		

- Rhestru'r	grwpiau	ar	y	ddalen	papur	papur	newydd.		
- Perfformio'r	dasg	mewn	deg	munud.		

	
6.	Os	oes	digon	o	bobl,	penodwch	arsylwyr,	un	ar	gyfer	pob	tîm.	Dywedwch	wrthynt	am	

edrych	am	ffactorau	sy'n	dylanwadu	ar	greadigrwydd,	boed	hynny	trwy	helpu	neu	rwystro.		
Hefyd,	talwch	sylw	penodol	i	eitemau	ar	eu	taflen	gyfarwyddyd,	sy'n	dilyn:		

	
Cyfarwyddiadau	ar	gyfer	Arsylwr	(argraffwch	fel	taflen	gyfarwyddyd)	
Fel	arsylwr,	rydych	yn	arsylwi	ar	yr	hyn	sy'n	digwydd	yn	ddistaw.	Peidiwch	ag	ymyrryd,	

heblaw	am	ddweud	pan	fydd	y	deg	munud	o	waith	ar	ben.		
	
Noder:	 Mae'r	 arweinydd	 tîm	 yn	 dechrau	 ar	 y	 dasg	 a	 ddynodwyd	 ar	 ôl	 gwneud	 ei	

sylwadau	 cychwynnol.	 Ni	 ddylai	 ganiatáu	 cyfnod	 o	 gwestiynau,	 a	 hynny	 am	 fod	 gan	 y	
cyfranogwyr	daflenni	cyfarwyddyd.	Talwch	sylw	penodol	i	

	
- Ffactorau	neu	ddylanwadau	sy'n	annog	creadigrwydd	y	grŵp.		
- Ffactorau	neu	ddylanwadau	sy'n	cyfyngu	ar	greadigrwydd.	
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- Rȏl	yr	arweinydd:	A	yw	ef/hi	yn	galonogol,	yn	gyfeillgar,	yn	gefnogol,	yn	dominyddu,	yn	
anobeithiol,	yn	ddadleugar,	yn	niwtral	ac	yn	oddefol?		

- Hinsawdd:	Sut	awyrgylch	sydd	ymysg	y	grŵp,	ac	a	yw'n	ffafriol	i	greadigrwydd?			
- Cyfranogiad:	A	yw'n	eang,	neu	a	oes	un	neu	ddau	o	bobl	yn	cymryd	drosodd?	A	yw'n	

helpu	neu'n	niweidio	creadigrwydd?	
- Os	oedd	unrhyw	ddatblygiadau	go	iawn,	beth	oeddent	a	beth	oedd	wedi	eu	creu?	

	
7.	 Rhannwch	 y	 grŵp	 yn	 is-grwpiau	 a	 rhowch	 nhw	 mewn	 mannau	 gwahanol	 yn	 yr	

ystafell.		
Cyflwynwch	y	gêm	fel	a	ganlyn:		“Rydym	ar	fin	cymryd	rhan	mewn	gêm	a	fydd	yn	profi	

gallu	 creadigol	 eich	 grŵp.	 Byddaf	 'nawr	 yn	 penodi	 arweinwyr	 tîm	 ac	 yn	 rhoi	 eu	
cyfarwyddiadau	 iddynt.	 A	 wnaiff	 yr	 arweinwyr	 tîm	 gamu	 ymlaen	 a	 darllen	 eich	
cyfarwyddiadau'n	breifat?"	Ar	ôl	iddynt	ddarllen	eu	cyfarwyddiadau,	rhowch	yr	amlen	fawr	o	
wrthrychau	i	bob	un	ohonynt,	ynghyd	â	grŵp	o	daflenni	cyfarwyddyd	i	gyfranogwyr.		

	
Galwch	bob	grŵp	o	arweinwyr	i'r	neilltu	(A	yn	erbyn	B)	ar	wahân	i	weld	a	oes	ganddynt	

gwestiynau.	Dywedwch	wrthynt	fod	eu	cyfres	o	gamau	fel	a	ganlyn:	
	
1.	“Gofalwch	fod	pawb	yn	dod	o	hyd	i	sedd	o	amgylch	y	bwrdd.”	
2.	 “Gwnewch	 eich	 sylwadau	 cychwynnol	 a	 bwriwch	 ati.	 Peidiwch	 ag	 oedi	 ar	 gyfer	

cwestiynau	gan	fod	y	cyfranogwyr	yn	cael	taflen	gyfarwyddyd.”	
3.	“Dosbarthwch	y	taflenni	cyfarwyddyd	i	gyfranogwyr	a	rhowch	y	25	o	wrthrychau	ar	y	

bwrdd.	Dyma'r	arwydd	i	ddechrau	gweithio.”	
4.	“Gwnewch	y	dasg	am	ddeg	munud.”	
	
Ar	ôl	 i'r	holl	dimau	wneud	eu	gwaith,	naill	 ai	 yr	un	pryd	neu	ar	ôl	ei	 gilydd,	 fel	 y	mae	

amodau	preifatrwydd	yn	ei	ganiatáu,	gofynnwch	i	arweinwyr	y	timau	osod	eu	siartiau	troi	ar	
y	wal,	a	chyfrwch	nifer	y	categorïau	a	grëwyd	gan	eu	grwpiau.	

	
Noder:	Mae	pob	 cynnig	 yn	gategori	 gan	nad	oedd	y	 cyfarwyddiadau'n	dweud	dim	am	

gategorïau	 cyffredinol,	 is-gategorïau	 ac	 ati.	 	 Dylech	 ddisgwyl	 rhywfaint	 o	 herio	 ar	 yr	 adeg	
hon,	ond	daliwch	eich	tir.		

	
Mae	profiad	o'r	gêm	hon	yn	awgrymu	y	bydd	y	canlyniadau	hyn	fel	arfer	fel	a	ganlyn:		
	
1.	Ni	fydd	y	tîm/timau	strwythuredig	yn	perfformio	gystal	â'r	rhai	distrwythur.	Pam?	Gan	

fod	strwythur	yn	rhwystro	creadigrwydd:	“Os	byddwch	yn	rhoi	brwsh	paent	 i	 Johnny	ac	yn	
gofyn	 iddo	 baentio	 ceffyl,	 dim	 ond	 ceffyl	 y	 byddwch	 chi'n	 ei	 gael.	 Ond	 os	 byddwch	 chi'n	
dweud:	‘Johnny,	tynna	lun	o	beth	bynnag	a	ddymuni	di',	efallai	y	cewch	chi'r	Mona	Lisa".		

2.	 Weithiau,	 bydd	 y	 ddau	 fath	 o	 dîm	 yn	 gyfartal,	 neu	 bron	 yn	 gyfartal.	 Os	 felly,	 y	
cwestiwn	 yw:	 “Os	 nad	 yw	 darlithoedd	 yn	 gwneud	 gwahaniaeth,	 pam	 eu	 rhoi	 nhw?	 Pam	
mentro	mygu	creadigrwydd	â	 llawer	o	baldaruo?	Os	byddwch	yn	cyfathrebu	gormod,	mae	
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gan	 y	 grŵp	 ddwy	 broblem:	 	 	 y	 dasg	 a	 neilltuwyd	 a	 sut	 y	 mae	 ymdopi	 â	 mewnbwn	 yr	
arweinydd	ynghylch	y	dasg.”	

3.	 Os,	 fel	 posibilrwydd	 llai	 tebygol,	 bydd	 y	 tîm	 strwythuredig	 yn	 ennill	 o	 bellter,	
gofynnwch	 i'r	 arsylwr	beth	 sbardunodd	 y	 creadigrwydd.	Hefyd,	 dywedwch	 fod	 y	 canlyniad	
hwn	yn	anarferol,	oherwydd	fel	arfer	mae'r	strwythur	ychwanegol	yn	tueddu	i	ddrysu	pobl,	
arafu'r	 grŵp,	 a	 rhwystro	 ei	 greadigrwydd.	 Dewch	 â'r	 drafodaeth	 i	 ben	 trwy	 ofyn	 i'r	
cyfranogwyr	 sôn	 am	 eu	 profiad	 eu	 hunain	 ynghylch	 effaith	 strwythur	 uchel/diangen	 ar	
greadigrwydd.	
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MODIWL	C	

	
Teitl:	BETH	YW	GWERTH	A	SUT	YDW	I'N	EI	GREU?	
	

Disgrifiad:	Deall	y	gwahanol	fathau	o	werth	sy'n	perthyn	i	syniad,	a'r	gwerth	o	fewn	
gwahanol	gyd-destunau	ac	i	wahanol	bobl.	

	
Hyfforddwr	–	Y	Ganolfan	Genedlaethol	ar	gyfer	Datblygu	Arloesedd	

a	Dysgu	Entrepreneuraidd	(NCDIEL):		
Sefydliad	 anllywodraethol,	 nid-er-elw	 a	 sefydlwyd	 yn	 2009.	 Mae'r	 Ganolfan	 yn	 dilyn	

argymhellion	 o'r	 prosiect	 “South-East	 European	 Co-operation	 of	 Innovation	 and	 Finance	
Agencies	 2009-2012”.	 Nod	 Rhwydwaith	 SEE-IFA	 yw	 cryfhau'r	 gallu	 i	 ddarparu	 cymorth	
ariannol,	 arloesedd	 a	 thechnoleg	 i	 gwmnïau	micro,	 bach	 a	 chanolig.	 Cefnogir	 NCDIEL	 gan	
Weinyddiaeth	 yr	 Economi	 a	 Gweinyddiaeth	 Addysg	 a	 Gwyddoniaeth	 Gweriniaeth	
Macedonia,	 y	 tair	 siambr	 fwyaf,	 Cyfadran	 Peirianneg	 Fecanyddol	 –	 Ss.	 Prifysgol	 Cyril	 a	
Methodius,	 y	 Ganolfan	 Ymchwil,	 Datblygu	 ac	 Addysg	 Barhaus,	 y	 Biwro	 ar	 gyfer	 Datblygu	
Addysg.	Hefyd	 fe'i	 cefnogir	gan	gorff	anllywodraethol	 ieuenctid	Roma,	Canolfan	Adnoddau	
Roma,	 Canolfan	 Ewropeaidd	 ar	 gyfer	 Dysgu	 Entrepreneuraidd	 y	 De-ddwyrain,	 a	 thrwy	
sefydliadau	myfyrwyr	ESTIEM,	BEST	ac	AIESEC.	

	
Amcanion:	
Yn	rhan	o'r	modiwl	hwn,	dylai	addysgwyr	entrepreneuraidd	egluro'n	 fras	 i'w	myfyrwyr	

beth	 yw	 ystyr	 y	 term	 GWERTH.	 Gan	 ddefnyddio	 nifer	 o	 enghreifftiau	 ymarferol,	 dylai	
addysgwyr	dywys	eu	myfyrwyr	trwy'r	broses	esblygol	o	ddeall	gwerth:	

	
Gwybodaeth:	

- Dealltwriaeth	sylfaenol	o	werth		
- Y	 posibilrwydd	 y	 gallai	 fod	 i	 un	 syniad/pwnc/eitem	 fathau	 gwahanol	 o	 werthoedd	

(gwerth	personol	yn	erbyn	gwerth	cymunedol	yn	erbyn	gwerth	cymdeithasol)	
- Dealltwriaeth	o	nifer	o	ddulliau	ar	gyfer	dewis	y	syniadau	gorau	o	gronfa	o	syniadau	(+/-	

meddwl	yn	systematig,	dadansoddi	ffactorau	aml-feini	prawf,	Dadansoddiad	ABC,...)			
- Dealltwriaeth	o	gadwyni	gwerth	
- Am	y	tro	cyntaf	bydd	myfyriwr	yn	gallu	dod	yn	gyfarwydd	â	hawliau	eiddo	deallusol.		

	
Fel	 arfer,	mae	un	 syniad	 yn	werth	 0	 (dim).	Dylai'r	myfyrwyr	 ddysgu	bod	un	 syniad	 yn	

werth	dim	i	ddechrau.	Mae	gwir	werth	unrhyw	beth	a	grëir	yn	ymwneud	â'r	modd	y	rhoddir	
syniadau	ar	waith,	yn	hytrach	na'r	syniadau	eu	hunain.		

Mae	meddwl	am	un	syniad	yn	hawdd.	Mae	meddwl	yn	barhaus	am	nifer	o	syniadau	sy'n	
eich	galluogi	 i	addasu	wrth	 i	amgylchiadau	newid	yn	 llawer	mwy	heriol,	ond,	fel	gallu,	mae	
mwy	o	werth	o	 lawer	 i	hynny.	Mae	rhoi	syniadau	ar	waith	yn	anodd	oherwydd	gall	pethau	
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fynd	yn	gymhleth.	Mae'r	manylion	yn	bwysig.	Mae	troi	rhywbeth	meddyliol	yr	ydych	wedi	ei	
ddychmygu	yn	rhywbeth	go	iawn	yn	aml	yn	dipyn	o	her.	Wrth	gwrs,	mae	yna	eithriadau,	ond	
hyd	yn	oed	pan	fo	pobl	yn	gwerthfawrogi	syniadau,	mae	angen	eu	gweithredu	mewn	modd	
pendant	o	hyd	er	mwyn	manteisio	ar	eu	gwerth.		

	
Offer	a	dulliau	hyfforddi:	
Rhan	o'r	 broses	 o	 roi	 syniad	 ar	waith	 yw	ei	wneud	 yn	 fwy	 cadarn,	 a	 hynny	 trwy	 greu	

dogfen	dyluniad	neu	gynllun	busnes.	Mae	cyfathrebu	syniad	hefyd	yn	her	bosibl,	wrth	i	bobl	
ofyn	'pam	newid',	a	'beth	sydd	mor	wahanol'?	Mae	dogfen	gyfathrebu	strwythuredig	yn	fwy	
na	syniad	—	mae'n	rhan	o'r	broses	weithredu.	Dyma	lle	rydych	yn	dechrau	penderfynu	ar	y	
manylion	ymarferol.	Os	byddwch	yn	ei	wneud	yn	dda,	gall	y	math	hwn	o	waith	wneud	i	chi	
dynnu	gwallt	eich	pen	go	iawn.	Ond	mae	hefyd	yn	creu	llawer	o	werth	ac,	yn	bwysig,	llawer	o	
gydnabyddiaeth	o'r	gwerth	hwnnw	i	eraill.	

Yn	yr	adran	hon	bydd	y	myfyriwr	yn	cael	ei	gyflwyno	i	hawliau	eiddo	deallusol,	a	sut	y	
gellir	trawsnewid	syniadau	yn	rhywbeth	i'w	werthu.		

	
Bydd	y	modiwl	yn	cysylltu	â	modiwl	D	(dod	o	hyd	i	adnoddau)	ac	F	(gweithredu).		
	

Ymarfer	ymarferol:		
Mae	Dadansoddiad	Matrics	Penderfynu	yn	fodel	defnyddiol	 iawn	y	gellir	ei	ddefnyddio	

mewn	bron	unrhyw	broses	gwneud	penderfyniadau	bwysig,	lle	nad	oes	opsiwn	clir	ac	amlwg	
a	 ffefrir.	Mae	 yna	 enwau	eraill	 ar	 y	model/dechneg	hefyd:	matrics	 Pugh,	 grid	 penderfynu,	
grid	neu	fatrics	dewis,	matrics	problemau,	matrics	dewis	problemau,	dadansoddi	cyfleoedd,	
matrics	atebion,	ffurflen	graddio	meini	prawf,	matrics	ar	sail	meini	prawf.		
	

Mae	matrics	 penderfynu	 yn	 gwerthuso	 ac	 yn	 blaenoriaethu	 rhestr	 o	 opsiynau.	Mae'n	
arbennig	o	bwerus	lle	bo	gennych	nifer	o	ddewisiadau	da	eraill	i	ddewis	ohonynt,	a	llawer	o	
ffactorau	gwahanol	i'w	hystyried.	Yn	gyntaf,	mae'r	unigolyn	sy'n	gwneud	y	penderfyniad	yn	
llunio	rhestr	o	feini	prawf	wedi'u	pwysoli,	ac	yna'n	gwerthuso	pob	opsiwn	yn	erbyn	y	meini	
prawf	hynny.		

	
Pryd	y	mae	defnyddio	Matrics	Penderfynu?		

• Pan	fo'n	rhaid	cwtogi	rhestr	o	opsiynau	i	un	dewis.	
• Pan	fo'n	rhaid	i'r	penderfyniad	gael	ei	wneud	ar	sail	nifer	o	feini	prawf.		
• Ar	ôl	i'r	rhestr	o	opsiynau	gael	ei	chwtogi	i	nifer	hylaw	trwy	leihau'r	rhestr.	

	
Dyma	sefyllfaoedd	nodweddiadol:	

• Pan	fo'n	rhaid	dewis	un	broblem	neu	gyfle	i	wella	neu	i	weithio	arni/arno.	
• Pan	fo	modd	gweithredu	un	ateb	neu	ddull	datrys	problemau	yn	unig.		
• Pan	fo	modd	datblygu	un	cynnyrch	newydd	yn	unig.	
• Pan	fo	angen	i	chi	ddewis	un	syniad	busnes	i	ddatblygu'r	cysyniad/model	busnes	ac	ati,	

ymhellach.	
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Enghraifft	o	Ddadansoddiad	Matrics	Penderfynu	
	
Mae	 gan	 entrepreneur	 ifanc	 o'r	 enw	 Simon	 dri	 syniad	 ar	 gyfer	 dechrau	 ei	 fusnes.	 Er	

mwyn	dewis	y	syniad	mwyaf	addawol	a	dechrau	datblygu	cysyniad	busnes	sy'n	gysylltiedig	
â'r	syniad	hwnnw,	mae	Simon	yn	dewis	dadansoddiad	matrics	penderfynu	i	ddewis	ei	syniad	
gorau.	 Trwy	 siarad	 ag	 entrepreneuriaid	 mwy	 profiadol	 a	 gwrando	 ar	 gynghorion	 gan	
fentoriaid	o	Ganolfan	Dechrau	Busnes	Skopje,	mae'n	rhestru'r	meini	prawf	pwysicaf	ar	gyfer	
dewis	syniad:	

	
• Proffidioldeb	
• Enillion	ar	fuddsoddiad		
• Dichonoldeb	o	ran	rhoi'r	syniad	ar	waith	
• Amser	ar	gyfer	datblygu'r	syniad	i'r	farchnad	
• Arloesedd	y	syniad	

	
Mae'n	 llunio	 tabl	 (Tabl	 1),	 ac	 yn	 y	 golofn	 gyntaf	mae'n	 nodi'r	 prif	 feini	 prawf	 ar	 gyfer	

dewis	syniad	busnes.	Yn	y	rhes	uchaf,	mae'n	rhestru	ei	dri	opsiwn	(syniadau	busnes)	ar	gyfer	
dechrau	ei	fusnes.		

	
	

Y	prif	feini	prawf	ar	gyfer	
dewis	y	syniad	gorau		

	 Syniad	1	 Syniad	2	 Syniad	3	

Proffidioldeb	 	 	 	 	

Enillion	ar	fuddsoddiad	 	 	 	 	

Dichonoldeb	o	ran	rhoi'r	
syniad	ar	waith	

	 	 	 	

Amser	ar	gyfer	datblygu'r	
syniad	

	 	 	 	

Arloesedd	y	syniad	 	 	 	 	

Cyfanswm	sgôr	pob	syniad	 	 	 	

	

Tabl	1	
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Y	cam	pwysig	nesaf	(Tabl	2)	yw	gweld	pa	un	o'r	meini	prawf	sydd	bwysicaf.	Unwaith	

eto,	 trwy	 wrando	 ar	 gynghorion	 gan	 entrepreneuriaid	 mwy	 profiadol,	 mae	 Simon	 yn	
penderfynu	mai'r	maen	prawf	pwysicaf	 yw	proffidioldeb	 (mae'r	maen	prawf	hwn	 yn	 cyfrif	
am	30%	o	gyfanswm	y	pwysigrwydd),	ac	mai	arloesedd	yw'r	 ffactor	 lleiaf	pwysig	 (dim	ond	
10%).	
	
	
Y	prif	feini	
prawf	ar	gyfer	
dewis	y	syniad	
gorau	

Pwysoliad	
(pwysigrwydd	

y	meini	
prawf)	

Syniad	1	 Syniad	2	 Syniad	3	

	 	 	 	 	 	

Proffidioldeb	 30	 	 	 	 	 	 	

Enillion	ar	
fuddsoddiad		

25	 	 	 	 	 	 	

Dichonoldeb	o	
ran	rhoi'r	
syniad	ar	waith	

20	 	 	 	 	 	 	

Amser	ar	gyfer	
datblygu'r	
syniad	

15	 	 	 	 	 	 	

Arloesedd	y	
syniad	

10	 	 	 	 	 	 	

Cyfanswm	sgôr	pob	syniad:	 	 	 	 	 	 	

	

Tabl22	

	
Yn	y	cam	nesaf	 (Tabl	3)	mae	Simon	yn	sgorio	pob	syniad	yn	erbyn	pob	maen	prawf.	

Mae'n	 sgorio	o	0	 (gwael)	 i	 5	 (da	 iawn).	Noder	nad	oes	 rhaid	 i	 Simon	gael	 sgôr	wahanol	ar	
gyfer	 pob	 opsiwn	 –	 os	 nad	 oes	 yr	 un	 ohonynt	 yn	 dda	 ar	 gyfer	 maen	 prawf	 penodol	 ym	
mhenderfyniad	 Simon,	 dylai'r	 holl	 opsiynau	 sgorio	 0.	 Mae'n	 berffaith	 dderbyniol	 cael	
ffactorau	ac	iddynt	yr	un	pwysigrwydd.		

																																																													
2	Yr	ail	gam.	Datblygwch	bwysigrwydd	perthynol	y	meini	prawf	yn	eich	penderfyniad.	Dangoswch	y	rhain	fel	

canrannau	hyd	at	100%,	lle	mae	rhifau	bach	yn	golygu	bod	y	maen	prawf	yn	gymharol	ddibwys	yn	y	penderfyniad	
terfynol,	tra	bo	canrannau	uwch	yn	golygu	ei	fod	yn	bwysig	iawn.			
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Ar	y	diwedd,	lluoswch	bob	sgôr	â	phwysoliad	y	maen	prawf,	er	mwyn	dangos	ei	gyfraniad	at	
y	dewis	cyffredinol.	Yn	olaf,	adiwch	gyfanswm	y	sgoriau	ar	gyfer	pob	opsiwn	(syniad	busnes).	
Yr	opsiwn	sydd	â'r	sgôr	uchaf	yw'r	opsiwn	gorau.		
	

Yn	achos	Simon,	dangosodd	y	dadansoddiad	matrics	penderfynu	mai'r	opsiwn	gorau	
oedd	 Syniad	 3	 (cyfanswm	 sgôr	 o	 340	 o	 bwyntiau)	 ac	 mai'r	 syniad	 hwnnw	 y	 dylai	 Simon	
ddechrau	ei	ddatblygu'n	gysyniad	busnes.		

	
Y	prif	feini	
prawf	ar	gyfer	
dewis	y	
syniad	gorau	

Pwysoliad	
(pwysigrwydd	

y	meini	
prawf)	

Syniad	1	 Syniad	2	 Syniad	3	

Sgôr	
Pwysoliad	
x	sgôr	

Sgôr	
Pwysoliad	
x	sgôr	

Sgôr	
Pwysoliad	
x	sgôr	

Proffidioldeb	 30	 3	 90	 2	 60	 4	 120	

Enillion	o	
fuddsoddiad	

25	 3	 75	 1	 25	 3	 75	

Dichonoldeb	
o	ran	rhoi'r	
syniad	ar	
waith	

20	 3	 80	 5	 100	 4	 80	

Amser	ar	
gyfer	
datblygu'r	
syniad	

15	 2	 30	 4	 60	 3	 45	

Arloesedd	y	
syniad	

10	 2	 20	 4	 40	 2	 20	

Cyfanswm	sgôr	pob	syniad:	 280	 280	 340	

	

Tabl33	

	

Casgliad	
Mae	 Dadansoddiad	 Matrics	 Penderfynu	 yn	 eich	 helpu	 i	 benderfynu	 rhwng	 nifer	 o	

opsiynau	 lle	 bo	 angen	 i	 chi	 ystyried	 nifer	 o	 ffactorau	 (meini	 prawf)	 gwahanol.	 Gellir	
defnyddio'r	 dull	 yn	 y	 gweithgor	 rhagweld	 er	 mwyn	 dod	 i	 gonsensws	 ynghylch	 y	 prosiect	
neu’r	senario	gorau.		
	

																																																													
3	Y	trydydd	cam.	Sgoriwch	bob	syniad	(o	0	 i	5)	yn	erbyn	pob	maen	prawf	a	chyfrifwch	gyfanswm	y	sgôr	ar	

gyfer	pob	syniad.		
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Gallai	gael	ei	ddefnyddio	gan	grŵp	o	unigolion	sy'n	gwneud	penderfyniadau	i	ddiffinio	
pa	bolisi	yw'r	un	gorau	i	gyflawni	nod	a	ddiffinnir	gan	nifer	o	feini	prawf.	Ond,	yn	gyffredinol,	
mae	 arbenigwr	 yn	 paratoi'r	 set	 bwysoledig	 o	 feini	 prawf	 ar	 eu	 cyfer,	 ac	 mae'r	 rhai	 sy'n	
gwneud	y	penderfyniad	yn	graddio	pob	opsiwn	polisi	neu	gam	gweithredu	yn	unol	â'r	meini	
prawf	 hyn	mewn	 cyfarfod.	Wrth	 lunio'r	 set	 bwysoledig	 o	 feini	 prawf	 neu	 raddio’r	 camau	
gweithredu	 yn	 unol	 â'r	meini	 prawf,	mae'n	 haws	 gweithio	 gyda	 grŵp	bach	 gan	 fod	 angen	
cael	consensws	os	oes	rhaid	iddo	gael	ei	wneud	mewn	cyfnod	byr	o	amser.		
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MODIWL	D		

	
Teitl:	 YMDDIRIED	 YNOF	 Fi	 FY	 HUN	 A	 DILYN	 YR	 HYN	 YR	WYF	 YN	 ANGERDDOL	

DROSTO	
	
Disgrifiad:	 Deall	 hunanadeiladu	 a	 hunanymwybyddiaeth	 o	 sgiliau	 a	 chymhellion	

ynoch	chi	a'ch	myfyriwr.	
	
Hyfforddwr	–	Coleg	Prifysgol	Ghent	Artevelde,	Aelod	o	Gymdeithas	

Prifysgolion	Ghent	(AU	GENT):		
AU	GENT	 yw	un	 o	 golegau	 prifysgol	mwyaf	 Fflandrys.	Mae'n	 cynnig	 rhaglenni	 astudio	

mewn	hyfforddiant	athrawon,	busnes	ac	addysg	graffeg,	gofal	iechyd	a	gwaith	cymdeithasol.	
Yn	ogystal	mae'n	ganolfan	wybodaeth	i	addysg,	ymchwil	a	gwasanaethau,	lle	mae	myfyrwyr,	
cydweithwyr	 a	 phartneriaid	 strategol	 yn	 cydweithredu	 ac	 yn	 datblygu	 eu	 talentau	 mewn	
amgylchedd	 ysgogol	 a	 rhyngwladol.	 Fel	 sefydliad	 sydd	 wedi'i	 seilio	 ar	 ddiwylliant	 o	
ryngwladoli,	 mae	 Coleg	 Prifysgol	 Ghent	 Artevelde	 yn	 bartner	 gweithredol	 mewn	
rhwydweithiau	 amrywiol	 rhanbarthol,	 cenedlaethol	 a	 rhyngwladol,	 yn	mynychu	 gwahanol	
gynadleddau	 rhyngwladol,	 ac	 yn	 cydweithio'n	 ddwys	 â	 phartneriaid	 rhyngwladol	 at	
ddibenion	addysgol	ac	ymchwil.		
	

Amcanion:	
Diben	y	modiwl	hwn	yw	ysgogi	addysgwyr	entrepreneuraidd	 i	ddefnyddio	eu	cryfderau	

eu	 hunain	 i	 helpu	 myfyrwyr	 i	 ddarganfod	 beth	 yw	 eu	 cymhelliad,	 talentau,	 cryfderau	 ac	
angerdd.	Bydd	y	modiwl	yn	pwysleisio	pam	y	mae	mor	bwysig	dod	o	hyd	i'r	hyn	rydych	yn	ei	
garu	a	gallu	dilyn	hynny.		

Felly	 bydd	 y	 modiwl	 hwn	 yn	 darparu'r	 offer	 i	 helpu	 myfyrwyr	 ac	 addysgwyr	
entrepreneuraidd	i	ddarganfod	beth	yw	eu	cymhellion	a'u	talentau	mewnol	a	beth	maent	yn	
ei	 gredu	 sy'n	 bwysig.	Nid	 yw	pennu	nodau	 ar	 eich	 cyfer	 eich	hun	 yn	ddigon.	Mae	 angen	 i	
fyfyrwyr	 ganfod	 'pam',	 y	 rheswm	gwirioneddol	 dros	wneud	pethau.	 I	wneud	hyn	 yn	 iawn,	
mae'r	modiwl	 yn	 rhoi	 arweiniad	 i'r	 addysgwr	 entrepreneuriaeth	 o	 ran	 sut	 y	mae	 datblygu	
dealltwriaeth	 dysgwyr	 o'u	 hunain.	 Mae'r	 modiwl	 yn	 cyflwyno	 cysyniad	 hunan-
effeithiolrwydd	ac	yn	awgrymu	strategaethau	 i	 feithrin	hunan-effeithiolrwydd	mewn	ffyrdd	
gwahanol.	 Byddwn	 yn	 egluro	 cysyniad	 'dysgu	 dilys'	 (authentic	 learning)	 ac	 yn	 pwysleisio	
pwysigrwydd	 gwneud	 dysgu	 yn	 berthnasol	 i	 fywyd	 go	 iawn	 fel	 ffordd	 o	 ennyn	 diddordeb	
dysgwyr.		
	

Gwybodaeth:	
- Ymddiriedaeth	yn	eu	gallu	eu	hunain	i	greu	gwerth	ar	eu	cyfer	eu	hunain	ac	eraill	
- Gwneud	y	mwyaf	o	gryfderau	a	gwendidau	
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- Parodrwydd	 i	 ymdrechu	 a	 dyrannu	 adnoddau	 tuag	 at	 ddilyn	 eu	 hangerdd	 a	 chreu	
gwerth	i	eraill		

- Gwybodaeth	 am	 beth	 yw	 eu	 gwendidau	 trwy	 ymuno	 ag	 eraill	 a	 thrwy	 ddatblygu	 eu	
cryfderau	ymhellach	

- Dangos	 dycnwch	 a	 gwybod	pam	y	mae	hyn	 yn	 bwysig.	 	Gallu	 canolbwyntio	 ar	 yr	 hyn	
rydych	yn	angerddol	drosto	a	chadw	i	gredu	yn	wyneb	rhwystrau		
	
Offer	a	dulliau	hyfforddi:	
Byddwn	yn	edrych	yn	fwy	manwl	ar	sut	y	mae	geirio	adborth	cadarnhaol	a	negyddol	yn	

gallu	dylanwadu	ar	ddysgwyr	o	 ran	gwneud	penderfyniadau	penodol.	Byddwn	yn	cyflwyno	
offer	 sy'n	 gallu	 helpu'r	 addysgwr	 entrepreneuraidd	 i	 roi	 adborth	 yn	 y	modd	 cywir.	 Hefyd	
byddwn	 yn	 trafod	 pwysigrwydd	methu,	 yr	 hyn	 y	 gellir	 ei	 ddysgu	 ohono,	 a	 pham	 y	mae'n	
bwysig	dysgu	o'ch	camgymeriadau	a	dangos	rhywfaint	o	wytnwch.	Byddwn	yn	canolbwyntio	
ar	pa	mor	bwysig	yw	cyfuno	angerdd	a	dyfalbarhad	a	bod	yn	ddygn	iawn	ynghylch	y	fenter	
rydych	am	ei	sefydlu.		

	
Ymarfer	ymarferol:	Dadansoddiad	SWOT	personol		
Bydd	 angen	 i'r	 addysgwr	 wybod	 beth	 yw	 ei	 gryfderau/wendidau	 ei	 hun	 cyn	 y	 gellir	

helpu'r	 myfyriwr	 i	 ddeall	 hyn.	 Mae	 gwneud	 dadansoddiad	 SWOT	 personol4	 yn	 dechneg	
ddefnyddiol	i'ch	helpu	i	nodi	eich	cryfderau	a'ch	gwendidau	ac	yn	dadansoddi'r	cyfleoedd	a'r	
bygythiadau	sydd	hefyd	yn	bresennol.			

I	gyflawni'r	dadansoddiad	SWOT,	mae	angen	y	grid	isod	ar	y	dysgwr	i	weithio	ynddo.		
	

Cryfderau	
Beth	ydych	yn	ei	wneud	yn	dda?		
Pa	adnoddau	unigryw	y	gallwch	chi	dynnu	
arnynt?	
Beth	yw	eich	cryfderau	ym	marn	pobl	eraill?	

Gwendidau	
Beth	allech	chi	ei	wella?	
Ym	mhle	mae	gennych	lai	o	adnoddau	nag	eraill?	
Beth	y	mae	eraill	yn	debygol	o'i	weld	fel	
gwendid?	

	
	
	
	

	

Cyfleoedd	
Pa	gyfleoedd	sy'n	agored	i	chi?	
Pa	dueddiadau	y	gallech	chi	fanteisio	arnynt?		
Sut	y	gallech	chi	droi	cryfderau'n	gyfleoedd?	

Bygythiadau	
Pa	fygythiadau	a	allai	eich	niweidio?	
Beth	y	mae	eich	cystadleuaeth	yn	ei	wneud?	
I	ba	fygythiadau	y	mae	eich	gwendidau	yn	eich	
amlygu?	

	
	
	
	

	

																																																													
4	Ffynhonnell:	MindTools	–	Essential	skills	for	an	excellent	career.	
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Ysgrifennwch	yr	atebion	i'r	cwestiynau	canlynol.	
	
1. Cryfderau	

- Pa	fanteision	sydd	gennych	yn	wahanol	i	bobl	eraill?		
- Beth	ydych	chi'n	ei	wneud	yn	well	na	phawb	arall?		
- Beth	yw	eich	cryfderau	ym	marn	pobl	eraill?		
- Pa	rai	o'ch	cyflawniadau	ydych	chi'n	fwyaf	balch	

ohonynt?		
- Pa	adnoddau	allwch	chi	dynnu	arnynt?	

Dylai'r	 dysgwyr	 ystyried	 hyn	 o'u	 safbwynt	 eu	 hunain,	 ond	 hefyd	 gofyn	 i	 bobl	 o'u	
hamgylch.	Dylent	geisio	bod	mor	wrthrychol	ag	y	gallant.	Pan	fyddant	yn	gwybod	beth	yw	eu	
cryfderau,	gallant	eu	defnyddio'n	well	mewn	cyd-destun	gwaith.	Os	bydd	dysgwyr	yn	ei	chael	
hi'n	 anodd	 adnabod	 eu	 cryfderau	 personol,	 gallant	 geisio	 ysgrifennu	 eu	 rhinweddau	
personol	yn	y	lle	cyntaf.	Gallai	rhai	o'r	rhain	fod	yn	gryfderau.		
Awgrym:	gall	 dysgwyr	hefyd	 feddwl	am	gryfderau	mewn	perthynas	â'r	 bobl	 o'u	hamgylch.	
Gofynnwch	 i'r	 bobl	 yr	 ydych	 yn	 gweithio	 gyda	 nhw,	 pa	 dasgau	 yr	 ydych	 yn	 debygol	 o'u	
gwneud	 orau.	 Gofynnwch	 iddynt	 beth	 y	maent	 yn	 eich	 gweld	 yn	 ei	 wneud	 yn	 fwy	 na	 neb	
arall,	a	pha	dalentau	sydd	gennych.		
	

2. Gwendidau	
- Pa	dasgau	ydych	chi	fel	arfer	yn	eu	hosgoi	am	nad	

ydych	yn	teimlo'n	hyderus	yn	eu	gwneud?		
- Beth	fydd	pobl	o'ch	amgylch	yn	eu	hystyried	fel	eich	

gwendidau?		
- A	ydych	chi'n	gwbl	hyderus	yn	eich	addysg	a'ch	

hyfforddiant	sgiliau?	Os	nad	ydych,	beth	yw	eich	prif	wendidau?		
- Beth	yw	eich	arferion	gwael	o	ran	eich	gwaith	(er	

enghraifft,	methu	ymdopi'n	dda	o	dan	bwysau,	yn	aml	yn	hwyr,	cymryd	amser	hir	cyn	
dechrau	arni)?	

- A	oes	yna	agweddau	ar	eich	cymeriad	sy'n	eich	dal	yn	
ôl	rhag	cyflawni'r	hyn	rydych	am	ei	gael?		

Dylai	 dysgwyr	 hefyd	 ystyried	 y	 gwendidau	 o	 safbwynt	 allanol.	 A	 yw	 pobl	 eraill	 yn	 gweld	
gwendidau	nad	ydynt	yn	gallu	eu	gweld	dros	eu	hunain?	Dylent	geisio	gwneud	hyn	mewn	
ffordd	realistig,	mae'n	well	wynebu	newyddion	amhleserus	cyn	gynted	â	phosibl.		
	

3. Cyfleoedd	
- Pa	dechnoleg	newydd	all	eich	helpu?	Sut	y	gallai	pobl	

eraill	eich	helpu?		
- A	yw	eich	diwydiant	yn	tyfu?	Os	felly,	sut	y	gallwch	

fanteisio	ar	hyn?		
- A	oes	gennych	rwydwaith	o	bobl	sy'n	gallu	eich	helpu	

neu	roi	cyngor	i	chi?		
- Pa	dueddiadau	ydych	chi'n	eu	gweld	a	allai	fod	o	

ddefnydd	i	chi?		
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- A	yw	eich	cwmni/syniad	yn	diwallu	angen	nad	oes	neb	
yn	ei	ddiwallu	ar	hyn	o	bryd?	Beth	sy'n	gwneud	eich	syniad	yn	unigryw?		

Awgrym:	gall	 dysgwyr	ddod	o	hyd	 i	 syniadau	da	ar	gyfer	 cael	help	 yn	 ystod	digwyddiadau	
rhwydweithio,	 dosbarthiadau	 addysgol	 neu	 gynadleddau.	 Ni	 ddylent	 ofni	 ehangu	 eu	
gorwelion	ac	ysgwyddo	rôl	neu	swyddogaeth	newydd	yn	eu	swydd	bresennol.	Dylai	dysgwyr	
ystyried	eu	cryfderau	a	gofyn	i'w	hunain	a	yw'r	rhain	yn	esgor	ar	gyfleoedd.	Wrth	ystyried	eu	
gwendidau,	 gallant	 ofyn	 i'w	 hunain	 a	 allant	 esgor	 ar	 gyfleoedd	 trwy	 gael	 gwared	 ar	 y	
gwendidau	hynny.		
	

4. Bygythiadau	
- Pa	rwystrau	sy'n	eich	wynebu	yn	y	gwaith?		
- A	oes	unrhyw	un	o'ch	cydweithwyr	yn	cystadlu	â	chi	

am	brosiectau	a	rolau?		
- A	yw	eich	swydd	yn	newid?	
- A	yw	newidiadau	mewn	technoleg	yn	bygwth	eich	

swydd?		
- A	allai	unrhyw	un	o'ch	gwendidau	arwain	at	

fygythiadau?			
Bydd	cyflawni'r	dadansoddiad	hwn	yn	aml	yn	rhoi	gwybodaeth	allweddol	i'r	dysgwr.	Gall	

dynnu	 sylw	 at	 yr	 hyn	 y	 mae	 angen	 ei	 wneud,	 a	 rhoi	 problemau	 mewn	 persbectif.	
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MODIWL	E	

	
Teitl:	BETH	SYDD	GEN	I	A	BETH	ALLAF	EI	GAEL	
	

Disgrifiad:Edrych	y	tu	hwnt	i	gasglu'r	gefnogaeth	a'r	adnoddau	sydd	eu	hangen	i	fod	
yn	entrepreneuraidd.	

	
Hyfforddwr	 –	 Asiantaeth	 Datblygu	 Rhanbarthol	 Senec-Pezinok		

(RDA):		
Cymdeithas	 fuddiant	 o	 endidau	 cyfreithiol	 sy'n	 ymwneud	 â	 datblygu	 rhanbarthol	 ers	

2002.	 Mae'n	 aelod	 o	 rwydwaith	 integredig	 o	 52	 o	 asiantaethau	 datblygu	 rhanbarthol	 a	
sefydlwyd	 gan	 Weinidog	 Trafnidiaeth,	 Adeiladu	 a	 Datblygu	 Rhanbarthol	 Gweriniaeth	
Slofacia.	 Prif	 genhadaeth	 yr	 Asiantaeth	 yw	 darparu	 cymorth	 technegol	 ar	 gyfer	 datblygu	
cynlluniau,	 strategaethau,	 prosiectau	 a	 rhaglenni	 rhanbarthol.	 Mae	 gan	 RDA	 lwyddiant	
blaenorol	mewn	dylunio	a	gweithredu	prosiectau	VET	a	LDV,	gan	ddatblygu	mwy	na	130	o	
brosiectau,	 yn	 cynnwys	 rôl	 arweiniol	 o	 ran	 prosiectau	 rhyngwladol	 mawr	 (prosiectau	 â	
chyllideb	o	fwy	nag	1	miliwn	Ewro).	Mae	RDA	yn	cydweithio	â	73	o	ranbarthau	dinesig,	mwy	
na	 12	 o	 ysgolion	 VET,	 partneriaid	 cymdeithasol,	 y	 cyhoedd,	 mentrau	 bach	 a	 chanolig	 eu	
maint,	sectorau	anllywodraethol	yn	Slofacia	a	dramor.		
	

Amcanion:	Mae	Modiwl	E	yn	canolbwyntio	ar	y	pwnc	pwysig	ar	gyfer	meithrin	ysbryd	
entrepreneuraidd	ymysg	myfyrwyr	–	deall	a	rheoli	adnoddau,	datblygu	llythrennedd	ariannol	
ac	economaidd	a	chasglu'r	gefnogaeth	 sydd	ei	hangen	ar	gyfer	dechrau	a	chynnal	menter.	
Nod	Modiwl	E:	BETH	SYDD	GEN	I	A	BETH	ALLAF	EI	GAEL?	yw	helpu	i	addysgu	myfyrwyr	sut	y	
mae	 deall	 adnoddau	 mewn	 ystyr	 ehangach,	 eu	 cymell	 i	 ddefnyddio	 adnoddau'n	 gyfrifol,	
gwerthfawrogi	 pwysigrwydd	 rhannu	 adnoddau,	 deall	 cysyniadau	 economaidd	 ac	 ariannol	
sylfaenol	rhedeg	busnes,	a'u	haddysgu	sut	y	mae	cyfathrebu'n	effeithiol	a	chael	y	gefnogaeth	
sydd	ei	hangen	i	fod	yn	entrepreneur.		

	

Gwybodaeth:		
Strwythur	Modiwl	E:		
1. CRYNHOI	ADNODDAU	

1.1 Deall	adnoddau	a	rheoli	adnoddau'n	gyfrifol		
1.2 Pwysigrwydd	rhannu	adnoddau	a	rhwydweithio	
	

2. LLYTHRENNEDD	ARIANNOL	AC	ECONOMAIDD	
2.1 2.1	Cyfraith	cyflenwad	a	galw	ac	Economeg	un	uned		
2.2 2.2	Amcangyfrif	costau	–	rhagweld	treuliau	
2.3 2.3	Cyllidebu	
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3. CRYNHOI	ERAILL	
3.1 3.1	Cymwyseddau	cymdeithasol	
3.2 3.2	Sgiliau	cyfathrebu	
Offer	a	dulliau	hyfforddi:	
Mae'r	modiwl	hwn	wedi'i	lunio	fel	set	o	weithgareddau/ymarferion	ymarferol	sy'n	gallu	

helpu	 addysgwyr	 entrepreneuraidd	 wrth	 iddynt	 gael	 myfyrwyr	 i	 ddod	 yn	 gyfarwydd	 â'r	
pynciau.	 Mae'n	 ganllaw	 cam	 wrth	 gam	 trwy	 weithgareddau	 addysgu	 sy'n	 defnyddio	
technegau	a	dulliau	addysgeg	amrywiol	 fel	gwaith	grŵp	rhyngweithiol,	gwaith	unigol,	 taflu	
syniadau	 yn	 yr	 ystafell	 ddosbarth,	 ymarferion	 trafod,	 arddangosion	 ac	 enghreifftiau	 sy'n	
cymell	o'r	byd	go	iawn.		

		

Ymarfer	ymarferol:		
Ym	 Modiwl	 E	 cewch	 nifer	 o	 enghreifftiau	 ymarferol	 o	 weithgareddau,	 yn	 ogystal	 â	

chanllaw	cam	wrth	gam	ynghylch	sut	y	mae	eu	cynnal	gyda	myfyrwyr:		
		
Gweithgaredd	–	Deall	adnoddau	
Gweithgaredd	–	Rheoli	adnoddau'n	gyfrifol		
Gweithgaredd	–	Cyfraith	cyflenwad	a	galw		
Gweithgaredd	–	Economeg	un	uned	
Gweithgaredd	–	Deall	cyllidebu	
Gweithgaredd	–	Gweithdy	cyllideb	aelwyd		
Gweithgaredd	–	Datblygu	ein	cymwyseddau	cymdeithasol		
Gweithgaredd	–	Sgiliau	cyfathrebu	
	
Yn	 y	 llawlyfr	 hwn,	 fel	 enghraifft	 o	 ymarfer	 ymarferol,	 byddwn	 yn	 rhoi'r	 Gweithgaredd	 –	
Economeg	 un	 uned.	 Mae'n	 wers	 gweithdy	 sy'n	 gallu	 helpu	 myfyrwyr	 i	 ddeall	 ac	 egluro	
cysyniad	economeg	un	uned,	deall	ac	adeiladu'r	dangosyddion	ariannol	 sydd	eu	hangen	ar	
gyfer	gweithgaredd	sy'n	creu	gwerth,	gwahaniaethu	costau	amrywiol	a	sefydlog	a	diffinio'r	
term	maint	y	cyfraniad.		
	
Gweithgaredd	–	Economeg	un	uned	
	

Rhannwch	 eich	 dysgwyr	 yn	 grwpiau	 llai	 (5-6	myfyriwr)	 a	 dosbarthwch	 Taflen	Waith	
Economeg	 un	 uned	 fesul	 grŵp.	 Dywedwch	wrthynt	 am	 feddwl	 am	 y	 tegan	 byddant	 yn	 ei	
gynhyrchu	a'i	werthu.	Hefyd	dylent	feddwl	am	enw'r	tegan,	y	deunydd	mae'r	tegan	wedi	ei	
wneud	ohono,	pris	y	deunydd	hwnnw	fesul	tegan	unigol,	yr	amser	sydd	ei	angen	 i	greu	un	
tegan,	 pris	 llafur	 yr	 awr	 sydd	 ei	 angen	 i	 greu	 un	 tegan,	 yn	 ogystal	 ag	 unrhyw	 gostau	
ychwanegol	 cysylltiedig	 â'r	 tegan	 (morgludiant,	 deunydd	 pecynnu,	 comisiynu	 ac	 ati).	 Ar	 ôl	
hynny,	 dywedwch	wrth	 y	 dysgwyr	 am	 rannu	 eu	 canlyniadau,	meddwl	 am	gynnyrch	 arall	 y	
gellir	 ei	 gyfrif,	 a	 thrafod	 y	 posibilrwydd	 o	 leihau	 pris	 y	 cynnyrch	 er	 mwyn	 codi'r	 galw	 a	
chynyddu	 cyflenwad.	 Isod	 gallwch	weld	 enghraifft	 o'r	 daflen	waith.	 Gallwch	 ddod	 o	 hyd	 i	
fersiwn	argraffedig	yn	y	deunyddiau	fel:	Taflen	waith	Economeg	un	uned.		
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Taflen	waith	Economeg	Un	Uned		
	

Gan	weithio	fel	grŵp,	meddyliwch	eich	bod	yn	gwmni	sy'n	gwneud	teganau.	Rydych	
newydd	greu	tegan	newydd	y	byddwch	yn	ei	werthu	i'ch	cwsmeriaid.		
	

Disgrifiad	o'r	tegan:	
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________	
	
Enw'r	tegan:		
___________________________________________________________________________	
	
Cwsmer	a	dargedir:	
___________________________________________________________________________	
	
Y	deunyddiau	sydd	eu	hangen	i	greu	UN	tegan	
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________	
	
Amser	(mewn	oriau)	sydd	ei	angen	i	greu	UN	tegan:	
___________________________________________________________________________	
	
Ar	ôl	i	chi	gael	eich	tegan	newydd	wedi	ei	ddylunio'n	llawn,	meddyliwch	am	economeg!		
Penderfynwch	ar	bris	y	deunyddiau	sydd	eu	hangen	i	greu	un	tegan	€	_____________	
Penderfynwch	faint	y	byddwch	yn	ei	dalu	yr	awr	am	greu	tegan	€	____________	/	yr	awr	
Lluoswch	yr	amser	sydd	ei	angen	i	greu	un	tegan	a'r	gyfradd	dalu	yr	awr	ar	gyfer	eich	cost	
llafur	a	nodir	uchod		€____________	/	tegan	
Penderfynwch	a	oes	unrhyw	dreuliau	amrywiol	eraill	fesul	uned		(er	enghraifft	cost	
morgludiant)																															€___________	/	tegan																			

	
CYFRIF	ECONOMEG	UN	UNED	

	
Pris	gwerthu	fesul	uned	 (A)=€	
Cost	nwyddau	a	werthwyd	(cyfanswm	
deunyddiau	a	llafur)	fesul	tegan		

(B)=€	

Treuliau	amrywiol	eraill	fesul	uned	
(morgludiant…)	

(C)=€	

Cyfanswm	treuliau	fesul	uned	(B+C)	 (D)=€	
Maint	y	Cyfraniad	(A-D)	 	

	
Rhannwch	eich	tegan	a'ch	cyfrifiadau	â'r	dosbarth!		
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MODIWL	F	
	
Teitl:	MYND	AMDANI,	MANTEISIO	AR	GYFLE	

Disgrifiadau:	 Profiadau	 entrepreneuraidd	 ymarferol	 –	 troi	 syniadau	 creadigol	 yn	
gamau	gweithredu	entrepreneuraidd.	

	
Hyfforddwr	-	Innogate	to	Europe	(INNO):		
SME,	a	grëwyd	yn	2011	gan	ddwy	fenyw	sy'n	entrepreneuriaid.	Mae'n	darparu	ADDYSG	

OEDOLION	sy'n	canolbwyntio	ar	addysg	entrepreneuriaeth	a	dinasyddiaeth	weithredol.	Yn	yr	
ystyr	 hwn,	mae'n	 arbenigo	mewn	 hyrwyddo	 entrepreneuriaeth,	 datblygu	 prosiectau'r	 UE,	
hyfforddiant,	trosglwyddo	technoleg	ar	lefel	yr	UE	a	gwella	cydweithio	rhyngwladol	ymysg	y	
gwahanol	 rai	 sy'n	 rhan	 o	 gadwyn	 werth	 y	 broses	 arloesedd	 o	 ecosystemau	
entrepreneuriaeth	ddoeth.	Mae	gan	y	cwmni	wybodaeth	eang	am	reoli	prosiectau	yn	ogystal	
â	gweithgareddau	lledaenu,	cyfathrebu	ac	ecsbloetio.	Hefyd	mae'n	darparu	cefnogaeth	o	ran	
llunio	dull	methodolegol,	monitro	datblygiad	prosiectau,	paratoi	cynlluniau	gweithredu	ar	y	
cyd	a	mapiau	ffordd,	dadansoddiad	SWOT,	asesiadau	a	chronfeydd	data.		
	

Amcanion:	
Bwriad	 y	 modiwl	 “Mynd	 amdani,	 manteisio	 ar	 gyfle"	 yw	 helpu	 addysgwyr	

entrepreneuraidd	i	baratoi	eu	myfyrwyr	ar	gyfer	profiadau	entrepreneuraidd	ymarferol	trwy	
ddangos	iddynt	sut	y	mae	nodi'r	broblem	maent	am	ei	datrys	mewn	modd	effeithiol,	deall	ei	
chymhlethdod,	a	datblygu	strategaeth	datrys	problemau	i	roi'r	ateb	arfaethedig	ar	waith.		

	
Gwybodaeth:	

ü Nodi	a	diffinio'r	broblem.		
ü Creu	nifer	o	atebion	neu	ddewisiadau	eraill.		
ü Gwerthuso'r	dewisiadau	eraill	a	chloriannu'r	risgiau	i	ddethol	y	dewis	arall	

mwyaf	addas.		
ü Rhoi'r	ateb	ar	waith.		

	
Offer	a	dulliau	hyfforddi:	
Amcan	y	modiwl	yw	cyflwyno	offer	gwahanol	ar	gyfer	diffinio	problemau	i	addysgwyr,	y	

gallant	 eu	 defnyddio	 i	 helpu	 eu	 dysgwyr	 i	 nodi	 problemau,	 megis	 y	 '5	 pam'	 neu'r	
'dadansoddiad	 o	 wraidd	 y	 broblem'.	 Mae'r	 model	 yn	 cyflwyno	 pwysigrwydd	 deall	
cymhlethdod	 y	 broblem	 yr	 eir	 i'r	 afael	 â	 hi	 ac	 yn	 awgrymu	 offer	 sy'n	 gallu	 helpu	 i	
ddadansoddi	a	deall	yn	well	y	we	o	faterion	cydgysylltiedig,	megis	diagram	'Achos	ac	effaith'.	
Hefyd	 bydd	 y	 modiwl	 yn	 nodi	 gwerth	 cael	 nifer	 o	 atebion,	 gan	 wneud	 y	 cysylltiad	 â	
chreadigrwydd	 ar	 gyfer	 creu	 dewisiadau	 eraill	 a	 chael	 dealltwriaeth	 o'r	 defnydd	 o	
broblemau.	 Caiff	 offer	 eu	 cyflwyno	 sy'n	 gallu	 helpu	dysgwyr	 i	 ddethol	 y	 dewis	 arall	mewn	
modd	strwythuredig	(e.e.	trwy	nodi'r	risg	a'i	gwerthuso	gyda	siart	tebygolrwydd	risg).		
Bydd	y	modiwl	yn	gwneud	cysylltiadau	â	modiwl	D	a	F.	
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Ymarfer	ymarferol:	Y	Diagram	Achos	ac	Effaith	(Diagram	Ishikawa)		
Cam	 pwysig	 tuag	 at	 ddatrys	 problem	 yw	 nodi	 ei	 hachosion.	 Mae'r	 diagram	 achos	 ac	

effaith	yn	eich	helpu	 i	ystyried	yr	holl	achosion	posibl,	yn	hytrach	na	mynd	i'r	afael	â'r	rhai	
mwyaf	 amlwg	 yn	 unig.	 Mae'r	 diagram	 yn	 helpu	 i	 chwilio'n	 ddadansoddol	 am	 achosion	 y	
broblem	 a	 nodi	 gwraidd	 y	 broblem.	 Yn	 yr	 ystyr	 hwn,	mae'n	 ddefnyddiol	 dod	 o	 hyd	 i	 ateb	
mwy	 pendant.	 Bydd	 yr	 ymarfer	 hwn	 yn	 helpu'r	 addysgwr	 i	 ymarfer	 un	 o'r	 dulliau	mwyaf	
cyffredin	 i	 feddwl	 am	 broses	 datrys	 problemau	 gyda'i	 ddysgwyr.	 Gall	 fod	 yn	 hynod	
ddefnyddiol	ar	gyfer	gweithgareddau	grŵp,	gan	ymarfer	ar	yr	un	pryd	y	gallu	i	weithio	fel	tîm	
(hefyd	gweler	Modiwl	G)	a	chreadigrwydd	(hefyd	gweler	Modiwl	B).			

Mae'r	ymarfer	hwn	yn	cyflwyno	Diagram	Ishikawa,	a	elwir	hefyd	yn	aml	yn	 'ddiagram	
saethben'	 oherwydd	 bod	 diagram	 gorffenedig	 yn	 gallu	 ymdebygu	 i	 ysgerbwd	 pysgodyn.	
Cafodd	y	dull	ei	ddatblygu	gan	yr	Athro	Kaoru	Ishikawa	yn	yr	1960au.		

Mae'r	ymarfer	yn	ysgogi	dull	tîm	i	ddatrys	problemau.	Mae'n	hynod	ddefnyddiol	mewn	
sefyllfaoedd	lle	bo'r	wybodaeth	feintiol	sydd	ar	gael	yn	brin.	Dylai'r	addysgwr	ddilyn	y	camau	
a	nodir	isod:		

	
Cam	1:	Diffinio	problemau		
Cyn	 bod	 yr	 addysgwr	 yn	 rhannu'r	 dysgwyr	 yn	 grwpiau,	 dylid	 nodi'r	 broblem	 yr	 eir	 i'r	

afael	â	hi.	I	wneud	hyn,	mae'n	hanfodol	gallu	disgrifio'r	broblem	yn	fanwl	gywir.	Felly,	mae'r	
addysgwr	yn	gofyn	i'r	dysgwyr	ddisgrifio	er	enghraifft:		

• Pwy	y	mae'r	broblem	yn	effeithio	arnynt?		
• Pryd	y	mae'r	broblem	yn	codi?		
• Ble	mae'r	broblem	yn	codi?		

Mae'r	grwpiau'n	ysgrifennu'r	broblem	mewn	blwch	ac	yn	tynnu	 llinell	 lorweddol	ar	
draws	y	papur.		

	
Awgrym:	Yn	dibynnu	ar	ba	mor	anodd	y	dymunir	i'r	ymarfer	fod,	gall	yr	addysgwr	ddewis	

problem	y	gall	y	dysgwyr	uniaethu	â	hi	ac	sy'n	effeithio	ar	y	dysgwyr	eu	hunain	neu	broblem	
y	dônt	ar	ei	thraws	yn	llai	aml.		

Enghraifft5:	
	

																																																													
5	 Ffynhonnell:	 Reiprich,	 A.;	 Steinel,	 M.:	 Qualitätsmanagement	 in	 Gastronomie	 und	

Gemeinschaftsverpflegung,	In:	AID	Spezial,	tudalen	14.	
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Cam	2:	Nodi'r	prif	ffactorau		
Mae'r	addysgwr	yn	gofyn	i'r	dysgwyr	grwpio'r	prif	achosion	yn	gategorïau.	Gallai'r	rhain	

gynnwys	y	canlynol:		
• Y	bobl	sy'n	gysylltiedig		
• Peiriannau	a	Chyfarpar		
• Deunyddiau	i	gynhyrchu'r	cynnyrch	terfynol	ac	ati		

Gall	 y	 prif	 achosion	 berthyn	 i'r	 categorïau	 a	 nodir	 uchod	 neu	 gallant	 fod	 yn	 rhai	
gwahanol	(gweler	yr	enghraifft	 isod).	Ar	gyfer	pob	prif	ffactor,	caiff	 llinell	 letraws	ei	thynnu	
a'i	labelu.		

	

	
	

	
Enghraifft:		Yn	yr	enghraifft	hon,	mae'r	prif	ffactorau	canlynol	wedi	cael	eu	nodi:		
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Cam	3:	Nodi	achosion		
Mae'r	 addysgwr	 yn	 gofyn	 i'w	 fyfyrwyr	 yn	 awr	 i	 nodi	 achosion	 posibl	 a'u	 cysylltu	 â	

ffactorau	a	nodwyd.		Mae'n	bwysig	annog	y	dysgwyr	i	feddwl	am	nifer	o	atebion	a	meddwl	
yn	rhydd.	Dylai'r	addysgwr	annog	y	dysgwyr	 i	ddefnyddio'u	creadigrwydd	a	thaflu	syniadau	
at	ei	gilydd	i	ganfod	yr	achosion	llai	amlwg	hefyd.	Os	oes	angen,	gall	achosion	cymhleth	gael	
eu	rhannu'n	is-achosion	a'u	hychwanegu	at	y	'llinellau	achos	llorweddol'	fel	llinellau	lletraws.	
Wrth	wneud	hynny,	efallai	 fydd	angen	 i'r	addysgwr	helpu	ei	 fyfyrwyr	 i	graffu	ar	bob	achos	
gan	ofyn	 'pam',	ond	ar	 yr	un	pryd	eu	helpu	 i	beidio	â	drysu.	Yn	y	diagram	 terfynol,	mae'n	
ddefnyddiol	arddangos	yr	achosion	mwyaf	tebygol	yn	unig,	er	mwyn	sicrhau	bod	y	diagram	
yn	eglur.		
	

	
Enghraifft:	Gallai	diagram	gorffenedig	edrych	fel	hyn	o	bosibl.		
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Cam	4:	Dadansoddi	a	gwerthuso		
Yn	olaf	bydd	dysgwyr	yn	dadansoddi	ac	yn	gwerthuso'r	achosion	posibl	a	nodir	er	mwyn	

eu	cloriannu'n	briodol	yn	ôl	eu	harwyddocâd	a'u	dylanwad	ar	y	broblem.		
Awgrym:	 I	helpu'r	dysgwyr	 i	gloriannu'r	achosion,	dangoswch	y	diagram	a	gadewch	 i'r	

dysgwyr	nodi	beth	yw'r	achosion	yn	eu	barn	nhw	sydd	â'r	pwys	mwyaf	yn	ôl	eu	harwyddocâd	
a'u	dylanwad	ar	y	broblem.		

Yn	dibynnu	ar	ba	mor	anodd	yw	ac	ar	arbenigedd	y	grŵp,	gallwch	wneud	hyn	naill	 ai	
mewn	 trafodaeth	grŵp,	 neu	gallwch	 roi	 3	 sticer	 coch	 i	 bob	 cyfranogwr.	Mae'n	 rhaid	 i	 bob	
cyfranogwr	 roi	 un	 sticer	 yn	 ymyl	 y	 3	 achos	 y	 mae	 ef	 neu	 hi	 yn	 barnu	 yw'r	 rhai	 mwyaf	
arwyddocaol.	Mae'n	debyg	mai'r	achos	â'r	nifer	fwyaf	o	sticeri	coch	yn	ei	ymyl	yw'r	un	sydd	
o'r	 pwys	 mwyaf.	 Yn	 yr	 ystyr	 hwn,	 mae'r	 ymarfer	 hwn	 yn	 gallu	 helpu	 i	 nodi	 gwraidd	 y	
broblem.		

	
Gellir	defnyddio'r	canlyniadau	a	gafwyd	i	ddatblygu	opsiynau	posibl	ar	gyfer	camau	i'w	

cymryd	i	fynd	i'r	afael	â	gwraidd	y	broblem.		
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MODIWL	G		

	
Teitl:		A	YW'N	GWEITHIO	–	A	OEDD	WEDI	GWEITHIO?	
	

Disgrifiad:	 Craidd	 Modiwl	 G	 yw	 dadansoddi	 cymwyseddau	 Gweithio	 gydag	 eraill,	
Cynllunio	 a	 rheoli	 a	 Dysgu	 trwy	 brofiad,	 sef	 y	 ffordd	 o	 adolygu'r	 holl	 gymwyseddau	 yr	
ymchwilir	 iddynt	 ym	 modiwl	 A-F	 yn	 ogystal	 â	 darparu	 offer,	 strategaethau	 a	 rhesymeg	
monitro	ac	asesu	perthnasol.		

Bydd	cynnwys	Modiwl	G	yn	cael	ei	strwythuro	fel	a	ganlyn:		
1.	Cyflwyniad	 	 	 	 	 	
2.	Gweithio	gydag	eraill	 	 	 	 	
3.	Cynllunio	a	rheoli		
4.	Dysgu	trwy	brofiad		
5.	Offer	monitro	ac	asesu	ar	gyfer	pob	modiwl		
Un	o	heriau	asesu	effeithiol	yw	sicrhau	bod	y	nodau	dysgu,	y	gweithgareddau	addysgu	a	

dysgu	 sy'n	 anelu	 at	 gyflawni'r	 nodau	 dysgu,	 a'r	 tasgau	 asesu	 a	 ddefnyddir	 i	 asesu	 a	 yw'r	
nodau	 dysgu	 wedi	 cael	 eu	 cyflawni,	 yn	 cyd-fynd	 yn	 agos.	 O	 ganlyniad,	 y	 cam	 cyntaf	 i'w	
gymryd	 er	 mwyn	 datblygu	 system	 asesu	 a	 gwerthuso	 effeithiol	 yw	 ateb	 y	 cwestiynau	
canlynol:		

	
Hyfforddwr	–	MATERAHUB:		
Mae	MATERAHUB	yn	dod	â	phobl	a	busnes	at	ei	gilydd,	gan	annog	creu	cyfleoedd	swyddi	

newydd	 a	 hyrwyddo	 datblygiad	 cynaliadwy.	 Drwy	MATERAHUB	mae	 pynciau	 gwahanol	 yn	
darparu	 arbenigedd	 a	 syniadau	 i	 faloreiddio	 (valorize)	 y	 gymuned	 leol	 a	 rhanbarthol,	 sy'n	
dod	 yn	 fan	 cychwyn	 ac	 yn	 fan	 cwrdd	 i	 realiti	 creadigol	 cenedlaethol	 a	 rhyngwladol	 sy'n	
gysylltiedig	 â'r	 HUB.	 Am	 y	 rheswm	 hwn,	 mae	 MATERAHUB	 yn	 darparu	 lle	 ac	 adnoddau,	
cysylltiadau	a	gwybodaeth,	talentau,	cyfleoedd	a	buddsoddiadau	i	helpu	pobl	i	droi	syniadau	
yn	 realaeth.	 Prif	 nod	MATERAHUB	 yw	 ansawdd	 bywyd	 gwell,	 a	 hynny	 trwy	 ailddarganfod	
gwerthoedd	 traddodiadol	 ac	 atebion	 arloesol	 i	 anghenion	 newydd,	 gydag	 arloesedd	
cymdeithasol	 a	 chreadigrwydd	 yn	 ganolog	 i	 bob	 prosiect.	Mae	MATERAHUB	 yn	 hyrwyddo	
cyfnewid	 gallu	 a	 gwybodaeth	 ymarferol	 a	 gweithgareddau	 cydweithio	 gyda'r	 nod	o	 greu	 a	
chynllunio	meysydd	creadigol	sy'n	rhoi	bod	i	brosiectau	newydd.		

	
Amcanion:	
Bwriad	 y	 modiwl	 “A	 yw'n	 gweithio	 –	 a	 oedd	 wedi	 gweithio?"	 yw	 helpu	 addysgwyr	

entrepreneuraidd	i	asesu	a	dilysu'r	profiad	dysgu	yn	ogystal	â	monitro	a	gwerthuso	effaith	y	
llwybr	dysgu.	Hefyd	mae'r	modiwl	yn	canolbwyntio	ar	greu'r	ymarfer	nesaf,	gan	weithio	gyda	
rhanddeiliaid	 a	 gwerth	 gweithio	 ar	 draws	 sectorau	 e.e.	 ymgysylltu	 ag	 addysg	 /	 busnes	 /	
rhanddeiliaid	cymunedol.		
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Gwybodaeth:	
Y	meysydd	a	gaiff	eu	monitro	a'u	hasesu	yw:	Meddylfryd	Entrepreneuraidd:	Cysylltioldeb	

ag	 addysg	 a'r	 farchnad	 lafur	 –	 gwybodaeth	 Entrepreneuraidd	–	 sgiliau	 Entrepreneuraidd	 –	
agweddau	Entrepreneuraidd.	
	

Offer	a	dulliau	hyfforddi:	
Ymhlith	 gweithgareddau/hunanasesiadau	 unigol,	 gemau	 chwarae	 rôl,	 astudiaethau	

achos,	trafodaethau,	dadleuon,	sesiynau	taflu	syniadau,	prosiectau,	ac	ymarferion	gweithio	
mewn	tîm,	rydym	wedi	nodi'r	offer	a'r	methodolegau	canlynol:		

ü ASESU	 PARHAUS	 (ar	 ddiwedd	 pob	 modiwl):	
Siecbwyntiau	 /	 cwisiau	 yn	 cynnwys	 cwestiynau	 amlddewis,	 gwir/gau	 a/neu	
ymarferion	llusgo	a	gollwng	i	brofi	a	ddeallwyd	y	pynciau	–	Enghreifftiau	a	syniadau	
ar	 gyfer	 holiaduron	 cwisiau	 /	 gweithgareddau	 taflu	 syniadau,	 y	 gall	 addysgwyr	 eu	
defnyddio	gyda'u	myfyrwyr	i	werthuso	deilliannau	dysgu.	

ü PROFION	HUNANASESIAD	ar	gyfer	modiwlau	penodol.		
ü ASESIAD	 TERFYNOL	 (ar	 ddiwedd	 y	 llwybr	 hyfforddi):	

Holiadur	 hunanwerthuso	 terfynol	 i	 addysgwyr	 ar	 ddiwedd	 y	 llwybr	 hyfforddi	 –	
cwestiynau	aml-ddewis,	gwir/gau	a/neu	ymarferion	llusgo	a	gollwng	ynghylch	y	prif	
bynciau	o	bob	modiwl	y	gall	addysgwyr	eu	cyflwyno	i	fyfyrwyr	–	Astudiaethau	achos	
priodol	 i	 gynnwys	 pob	 modiwl	 gyda	 3-4	 cwestiwn	 agored	 a/neu	 gyfansoddiadau	
ysgrifennu	tywysedig	i	ysbrydoli	dysgwyr	â	straeon	enghreifftiol	go	iawn	y	gallant	eu	
cysylltu'n	hawdd	â	chyd-destunau	busnes	/	bywyd	personol	–	Ymarferion	gwaith	tîm	
i	ddatblygu	a/neu	arddangos	dichonoldeb	/	llwyddiant	prosiect	busnes.		

Amledd	yr	asesiad:	bydd	deilliannau	dysgu	yn	cael	eu	hasesu	a'u	gwerthuso	yn	ystod	(ar	
ddiwedd	 pob	 modiwl)	 ac	 ar	 ddiwedd	 y	 cwrs	 cyfan	 trwy'r	 methodolegau	 canlynol:	 dulliau	
addysgu-dysgu	 uniongyrchol;	 dulliau	 addysgu-dysgu	 rhyngweithiol;	 dulliau	 addysgu-dysgu	
ymarferol-gweithredol.		

Amledd	 y	 gwerthusiad:	 Bydd	 deilliannau	 dysgu	 yn	 cael	 eu	 hasesu	 a'u	 gwerthuso	 cyn	
(gyda'r	Holiadur	Asesiad	Rhagarweiniol),	yn	ystod	(ar	ddiwedd	pob	modiwl)	ac	ar	ddiwedd	y	
cwrs	 cyfan	 trwy'r	 methodolegau	 canlynol:	 dulliau	 addysgu-dysgu	 uniongyrchol;	 dulliau	
addysgu-dysgu	rhyngweithiol;	dulliau	addysgu-dysgu	ymarferol-gweithredol.	
	

Ymarfer	ymarferol:		
Ar	wahân	i	hunanasesiad,	profion	aml-ddewis	a	chywir/anghywir	yn	ogystal	â	chwisiau	i	

asesu	pob	modiwl,	y	ddau	brif	ymarfer	ymarferol	a	ddatblygwyd	ar	gyfer	y	modiwl	hwn	yw:		
	
-	Gweithgaredd	Gweithio	gydag	eraill	
Mae'r	canllaw	rhyngweithiol	hwn	gan	Dr	Wendy	Broadwill	yn	rhoi	syniadau	ac	adnoddau	

gwych	 i	 addysgwyr	 er	 mwyn	 helpu	myfyrwyr	 i	 bwyso	 a	 mesur,	 ystyried	 beth	 sy'n	 bwysig	
iddynt	ac	wedyn	eu	helpu	 i	 lunio	eu	strategaeth	eu	hunain	ar	gyfer	 llwyddiant	mewn	gyrfa	
bersonol.		
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Balwnau	yn	yr	awyr	
Eitemau	y	mae	eu	hangen:		
Un	balŵn	ar	gyfer	pob	cyfranogwr,	marciwr	parhaol,	stopwatsh	

	
Cyfarwyddiadau:	
1. Paratowch	 y	 balwnau	 ymlaen	 llaw	 trwy	 ddefnyddio'r	marciwr	 parhaol	 i	 ysgrifennu	

gwahanol	 faes	 busnes	 neu	 adran	 neu	 gyfrifoldeb	 allweddol	 sy'n	 ymwneud	 ag	
amgylchedd	gwaith	ar	bob	balŵn.	Er	enghraifft,	bydd	un	balŵn	ym	maes	gwerthu,	
un	arall	ym	maes	marchnata,	a	gall	trydydd	balŵn	fod	ym	maes	adnoddau	dynol	neu	
ddefnyddio	 mathau	 o	 swyddi,	 er	 enghraifft,	 gwerthwr,	 cyfrifoldeb	 cymdeithasol	
corfforaethol,	cyfrifydd,	ac	ati.		

2. Rhowch	un	balŵn	i	bob	cyfranogwr	a	gofynnwch	iddo	chwythu	ei	falŵn	i	fyny	
3. Rhannwch	y	grŵp	yn	dimau	o	5	i	10	o	gyfranogwyr,	yn	dibynnu	ar	faint	eich	grŵp,	a	

gofynnwch	i	bob	tîm	ffurfio	cylch	
	
Esboniwch	reolau	sylfaenol	y	gweithgaredd	i'r	timau,	sef:	
• Gofynnir	i	bob	aelod	ym	mhob	tîm	yn	ei	gylch	gadw	ei	falŵn	yn	arnofio	yn	yr	awyr	o'i	

flaen,	a'i	gadw	rhag	syrthio	i'r	llawr.	
• Pan	fydd	y	gweithgaredd	yn	dechrau,	byddwch	yn	galw	ar	gyfranogwyr	unigol	o	bob	

tîm	i	adael	y	cylch,	a	thasg	yr	aelodau	sy'n	weddill	o'r	tîm	yw	cymryd	dros	falŵn	yr	
aelod	o'r	tîm	sy'n	gadael,	a'i	gadw	rhag	cyffwrdd	â'r	llawr,	er	mwyn	i'r	tîm	allu	aros	
yn	y	gêm.	

• Dechreuwch	y	gêm	a	sicrhewch	fod	yr	holl	dimau'n	cadw	eu	balwnau	yn	yr	awyr	o'u	
blaenau.	

• Dechreuwch	alw	ar	aelodau	o'r	 timau	 i	 adael	 cylch	eu	 tîm,	a	dylai	 aelodau'r	 timau	
ymateb	trwy	gadw	balŵn	yr	aelod	sy'n	gadael	yn	yr	awyr.	

• Parhewch	i	alw	ar	aelodau	o'r	timau	i	adael	pob	cylch	nes	bod	hanner	y	tîm	ar	ôl	yng	
nghylch	 pob	 tîm.	Mae'n	 rhaid	 i'r	 aelodau	 sy'n	 weddill	 ym	mhob	 cylch	 gadw'r	 holl	
falwnau	yn	yr	awyr,	gan	gynnwys	balwnau'r	rhai	sy'n	gadael	y	cylch.	

	
Pwyntiau	trafod	ar	gyfer	yr	hyfforddwr:	
• Pa	newidiadau	a	wnaethpwyd	gan	bob	 tîm	 i	unioni	pethau	pan	alwyd	ar	aelodau	 i	

adael	y	cylch?	
• Sut	yr	oedd	gwaith	tîm	yn	bwysig	i	gadw'r	holl	falwnau	yn	yr	awyr?	
• Pa	 mor	 bwysig	 yw	 ymdrech	 gwaith	 tîm	 wrth	 gynnal	 y	 gweithgaredd	 (cadw'r	 holl	

falwnau	yn	yr	awyr)	
• Gallwch	wneud	y	gweithgaredd	hyd	yn	oed	yn	 fwy	heriol	 trwy	baratoi	dau	neu	dri	

balŵn	 ychwanegol	 a'u	 gollwng	 ym	mhob	 cylch	 tra	 bo'r	 cyfranogwyr	 yn	 gwneud	 y	
gweithgaredd,	 a	 thrafod	 sut	 yr	 oeddent	 yn	 teimlo	 ar	 ôl	 ychwanegu'r	 cymhlethdod	
hwnnw.		
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Mae	 hwn	 hefyd	 yn	 weithgaredd	 gwych	 i'w	 ddefnyddio	 gyda	 bron	 unrhyw	 grŵp	 i	
bwysleisio	a	dangos	bod	rôl	pawb	yn	bwysig,	ond	y	rôl	bwysicaf	oll	i	bawb	yw	sicrhau	bod	y	
tîm	yn	llwyddo,	hyd	yn	oed	os	yw	hynny'n	golygu	gwneud	gwaith	pobl	eraill.	
	
	

Y-cynllun-gweithredu-gyrfa-5-munud		
Mae	 hwn	 yn	 weithgarwch	 meithrin	 tîm	 gwych	 i	 fyfyrwyr	 i'w	 ddefnyddio	 gyda	 bron	

unrhyw	grŵp,	gan	bwysleisio	a	dangos	bod	rôl	pawb	yn	bwysig	i	sicrhau	llwyddiant	y	tîm,	hyd	
yn	oed	os	yw'n	golygu	cydio	yng	ngwaith	rhywun	arall.		

	
Y	canllaw	canolbwyntio	ar	yrfa		
Defnyddiwch	y	canllaw	i	 lunio	eich	meddyliau	a'ch	syniadau	ac	yna	diffiniwch	yr	hyn	yr	

ydych	 yn	 bwriadu	 ei	 wneud.	 Os	 oes	 gennych	 restr	 hir	 o	 nodau,	 trefnwch	 nhw	 yn	 ôl	 eich	
blaenoriaethau.		
	
	

Fy	ngyrfa	 Ydw	/	Ydy	 Nac	ydw/Nac	ydy	

Ydy	eich	gwaith	yn	eich	ysbrydoli?		 	 	

Ydych	chi'n	defnyddio	eich	cryfderau	a'ch	talentau	yn	y	gwaith?		 	 	

Ydych	chi'n	fodlon	ar	eich	cydweithwyr?	 	 	

Ydy	eich	gwaith	yn	eich	galluogi	i	gyrraedd	eich	potensial?		 	 	

Ydych	chi'n	cael	eich	gwerthfawrogi	a'ch	cydnabod	yn	y	gwaith	mewn	
ffordd	sy'n	ystyrlon	i	chi?		

	 	

Ydy'r	lefel	straen	yn	y	gwaith	yn	iawn	ar	eich	cyfer	chi?		 	 	

	
	
	

Fy	mywyd	 Oes	 Nac	oes	

A	oes	gennych	reolaeth	dros	eich	bywyd?			 	 	

A	oes	gennych	synnwyr	o	bwrpas	clir?		 	 	

A	oes	amser	digonol	ar	gyfer	eich	teulu	a'ch	ffrindiau?		 	 	

A	oes	gennych	ddigon	o	amser	i	wneud	beth	sydd	angen	i	chi	ei	wneud	i	
ymlacio	ac	aros	yn	iach?		

	 	

A	oes	amser	digonol	ar	gyfer	hamdden	ac	i	ddilyn	eich	diddordebau?		 	 	
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Fy	anghenion	

Beth	sydd	ei	angen	arnoch	i	deimlo	eich	bod	yn	byw	bywyd	cyflawn?		

	

Beth	sy'n	eich	cymell	ac	yn	eich	ysbrydoli?		

	

Beth	sy'n	rhoi	egni	i	chi?		

	

Beth	yw	eich	blaenoriaethau?		

	

Pa	fath	o	waith	hoffech	ei	wneud?	

	

	
	
	

Fy	nyfodol	

Beth	fyddech	chi'n	ei	wneud	os	byddech	yn	gwybod	na	allech	fethu?		

	

A	oes	unrhyw	beth	yn	eich	dal	chi	yn	ôl,	ac,	os	felly	sut	gallech	chi	newid	hyn?		

	

Beth	ydych	chi	eisiau	ei	gyflawni,	yn	realistig,	erbyn	diwedd	eich	oes?		

	

Beth	yw	eich	dewisiadau	a'ch	blaenoriaethau	ar	gyfer	y	dyfodol?		

	

Crëwch	weledigaeth	realistig	o'ch	dyfodol,	sy'n	cymryd	i	ystyriaeth	eich	gwaith	a'ch	bywyd		
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Beth	sydd	angen	i	mi	ddod	i	wybod	amdano		

	
	

	
	
	

Beth	fyddaf	yn	ei	wneud?	Beth	yw	fy	nodau	eang?		

	
	

	
	
Cynllunio	sut	y	mae	cyrraedd	yno		

Dyma	ble	ydych	yn	penderfynu	ar	strategaeth	i	gyrraedd	nodau	eich	gyrfa.	Os	ydych	am	
ganolbwyntio	ar	eich	nodau	ac	ymrwymo	iddynt	bob	amser,	mae'n	ddefnyddiol	nodi	tasgau	
penodol	i'w	cyrraedd.	Bydd	eich	nodau	eang	yn	gosod	y	cefndir	ac	yn	rhoi	trosolwg	o'r	hyn	
rydych	yn	bwriadu	ei	wneud.	Y	cam	nesaf	yw	rhannu'r	rhain	yn	nodau	mwy	ymarferol,	cam	
wrth	gam.		

Gall	pennu	nodau	SMART	eich	helpu	i	gadw	ar	y	trywydd	iawn.	Mae'r	rhain	yn	amcanion	
clir,	 sydd	 wedi'u	 hysgrifennu'n	 syml	 ac	 yn	 gryno,	 sy’n	 Benodol,	 yn	 Fesuradwy,	 yn	
Gyraeddadwy,	 yn	 Berthnasol	 ac	 yn	 Seiliedig	 ar	 Amser.	 Maent	 yn	 amlygu'n	 union	 beth	
fyddwch	 yn	 ei	 wneud,	 gan	 nodi	 deilliant	 clir	 a	 gweladwy	 o	 fewn	 amserlen	 benodol.	Mae	
angen	i	bob	tasg	fod	yn	rhywbeth	yr	ydych	yn	barod	ac	yn	gallu	ei	wneud,	yn	ogystal	â	bod	
yn	berthnasol	i'ch	nodau.		

	
Sut	y	mae	pennu	nodau	SMART		
	

Penodol	 Nodi	canlyniad	clir	yr	ydych	am	ei	gyflawni	
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Mesuradwy	
Sut	y	byddwch	yn	gwybod	pryd	rydych	wedi	
ei	gyflawni?		

Cyraeddadwy	
A	yw'n	ymarferol	yn	eich	amserlen?		
A	oes	gennych	gymhelliant	i'w	gyflawni?		

Perthnasol	 A	yw'n	berthnasol	i	nodau	eich	gyrfa?		

Seiliedig	ar	
Amser	

Erbyn	pryd	y	byddwch	yn	ei	gyflawni?		

	
Enghraifft:	
Nod	eang:	Cael	dyrchafiad	i	fod	yn	Arweinydd	Tîm	o	fewn	y	2-3	blynedd	nesaf		
Nod	 SMART:	 byddaf	 yn	 trafod	 nod	 fy	 ngyrfa	 gyda'm	 rheolwr	 erbyn	 30	 Ebrill	 i	 sefydlu	

dichonoldeb	 fy	 nghynlluniau	 a	 nodi	 a	 chytuno	 ar	 set	 o	 dargedau	datblygiad	 proffesiynol	 a	
phersonol	erbyn	31	Mai	er	mwyn	i'm	gyrfa	allu	datblygu.		

	
Gweithredu	
	
Dyma	ble	 rydych	 yn	 gweithredu	eich	 cynllun.	 Fodd	bynnag,	 gall	 hyd	 yn	oed	 y	nodau	y	

meddyliwyd	amdanynt	fwyaf	fod	yn	heriol	weithiau.	Rhoddir	sylw	i	rai	syniadau	i'ch	helpu	i	
gadw	ar	y	trywydd	iawn.		

	
• Asesu	eich	ymrwymiad	i	gyrraedd	eich	nodau		

Oni	 bai	 eich	 bod	 wedi	 ymrwymo'n	 llawn	 i'ch	 nodau	 rydych	 yn	 annhebygol	 o'u	 cyrraedd.		
Myfyriwch	ar	eich	nodau	a	rhowch	sgôr	rhwng	0	a	10	i'ch	hun	ar	gyfer	pob	un,	gan	roi	0	ar	
gyfer	dim	ymrwymiad	a	hyd	at	10	ar	gyfer	ymrwymiad	llwyr.	Os	yw	eich	sgôr	yn	 llai	na	10,	
beth	fyddai'n	rhaid	newid	i	gael	sgôr	o	10?	Gofalwch	eich	bod	yn	addasu	eich	cynlluniau	os	
oes	angen.		

• A	yw	eich	nodau'n	glir	ac	yn	ymarferol?		
Mae	 angen	 i	 nodau	 gael	 eu	 diffinio'n	 glir	 a	 bod	 yn	 realistig	 os	 ydynt	 yn	 mynd	 i	 gael	 eu	
cyrraedd.	Mae'n	helpu	os	ydynt	ychydig	yn	heriol,	ond	yn	dal	yn	eich		cylch	cysur.		

• Llunio	rhestrau	neu	ddefnyddio	negeseuon	atgoffa	
Mae	llunio	rhestrau	o	bethau	i'w	gwneud	hefyd	yn	gallu	bod	yn	ddefnyddiol	iawn,	gan	eich	
galluogi	 i	 gael	 synnwyr	 go	 iawn	o	 gynnydd	bob	 tro	 y	 byddwch	 yn	 ticio	 eitem	oddi	 ar	 eich	
rhestr.	Fel	arall,	ceisiwch	anfon	neges	atgoffa	atoch	chi	eich	hun	ar	ffurf	neges	destun	i	roi	
hwb	i	chi.		

• Cael	cefnogaeth		
Gall	 cynnwys	 eraill	 wrth	 lunio	 cynlluniau	 gweithredu	 wella'r	 siawns	 o'u	 cyrraedd	 yn	
llwyddiannus;	 nodwch	 ffrindiau,	 teulu,	 neu	 fentor	 sy'n	 gallu	 eich	 cefnogi	 a'ch	 helpu	 i	
ganolbwyntio	ar	y	dasg	o	hyd.		

• Camu	ymlaen	trwy	daflu	syniadau		
Mae	oedi'n	gallu	cael	y	gorau	ohonom	ni	i	gyd,	felly	os	yw	hyn	yn	berthnasol	i	chi,	ceisiwch	
daflu	 syniadau	 er	 mwyn	 canfod	 eich	 cam	 nesaf.	 Gwnewch	 nodyn	 o	 bopeth	 rydych	 yn	
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meddwl	amdano	o	ran	eich	nod,	heb	fod	yn	feirniadol.	Yna	trefnwch	yr	eitemau	perthnasol	
yn	ôl	 yr	hyn	 sy'n	bwysig.	Mae	hyn	yn	gallu	 gorchfygu'r	 rhwystr	 a'ch	 galluogi	 i	 roi	 cychwyn	
arni,	hyd	yn	oed	os	bydd	pethau'n	newid	yn	ddiweddarach.		

• Gwobrwyo	eich	hun	
Er	 mwyn	 sicrhau	 bod	 cymhelliant	 gennych	 o	 hyd	 wrth	 gwblhau	 cyfres	 o	 dasgau,	 mae	
gwobrwyo	 eich	 hun	 wrth	 i	 chi	 gwblhau	 pob	 carreg	 filltir	 sylweddol	 yn	 gallu	 gwneud	
gwahaniaeth.		
	

Adolygu	cynnydd	
Mae	 sefyllfaoedd	a	blaenoriaethau'n	 gallu	newid	 felly	mae	proses	 adolygu	 reolaidd	 yn	

bwysig	 i	 sicrhau	 bod	 eich	 nodau'n	 briodol	 o	 hyd	 ac	 i	 alluogi	 rhai	 newydd	 i	 gael	 eu	
hychwanegu.	 Penderfynwch	 pa	 mor	 aml	 sydd	 orau	 i	 chi.	 Os	 aiff	 pethau	 o	 chwith,	
defnyddiwch	y	profiad	fel	cyfle	dysgu	a	diwygiwch	eich	cynllun	yn	unol	â	hynny.		
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Enghraifft	o	Gynllun	Gweithredu	Gyrfa	SMART		
Nod	eang:	Nodi	gyrfa	newydd	lle	rwyf	yn	teimlo	y	gallaf	wneud	gwir	wahaniaeth		
	

Nodau	

Beth	fyddaf	yn	ei	wneud?		
Gwneud	eich	nod	yn	un	SMART		

(Penodol,	Mesuradwy,	
Cyraeddadwy,	Perthnasol,	

Seiliedig	ar	Amser)	

Dyddiad		
i'w	

gwblhau		
	

Canlyniad	
Dyddiad		
wedi'i	

gwblhau	

1	

Cynnal	ymchwil	ar-lein	i	nodi	
ymgynghorydd	gyrfaoedd	lleol,	
trefnu	apwyntiad	i	ystyried	fy	
newisiadau	gyrfa;	cwrdd.			

10	Ion	

Wedi	nodi	
Ymgynghorydd	

Gyrfaoedd;	apwyntiad	
ar	10	Ion	

10	Ion	

2	

Ymchwilio	a	dewis	offeryn	
cyfateb	gyrfa	i	nodi	dewisiadau	
gyrfa	posibl;	nodi	3	phroffil	

swydd	o	ddiddordeb.		

25	Ion	

3	swydd	o	
ddiddordeb:		

Athro	
Therapydd	celf		

Therapydd	cyfannol		

25	Ion	

3	

Defnyddio'r	rhyngrwyd,	nodi	3	
sefydliad	lleol	sy'n	cynnig	y	

swyddi	sydd	o	ddiddordeb	imi,	
trefnu	cyfarfod	ym	mhob	

sefydliad	i	ddod	i	wybod	mwy	
am	bob	rôl		

10	Chwef	

Trefnwyd	cyfarfodydd	
yn:	

Ysgol	Gynradd	Pentre	
Bach;	Grŵp	Therapi	
Celf	Pentre	Bach,	
Clinig	Therapi	

Cyfannol	Hanfod		

10	Chwef	

4	

Cyfarfod	â	staff	sydd	â	rolau	o	
ddiddordeb;	myfyrio	ar	a	
rhestru	manteision	ac	

anfanteision	pob	swydd	i'm	
galluogi	i	ystyried	realiti	pob	

dewis.	Blaenoriaethu'r	rhestr	o	
ddewisiadau.	

10	
Mawrth	

Diddordeb	mewn	
ymchwilio	i	addysgu	a	
therapi	celf;	wedi	
diystyru	therapi	

Cyfannol	oherwydd	
ffefrir	gweithio	i	

sefydliad	yn	hytrach	
na	bod	yn	

hunangyflogedig	

10	
Mawrth	

5	

Siarad	ag	Ymgynghorydd	Gyrfa	i	
drafod	fy	newisiadau	gyrfa	yn	
fwy	manwl	a	phenderfynu	beth	

i'w	wneud	nesaf.		

20	
Mawrth	

Wedi	siarad	ag	
Ymgynghorydd	Gyrfa	
ar	20	Mawrth;	wedi	
penderfynu	cysgodi	

athro	a	therapydd	celf		

20	
Mawrth	

6	

Trefnu	a	chwblhau'r	gwaith	o	
gysgodi	athro	ysgol	gynradd	a	
therapydd	celf	i'm	galluogi	i	

ddewis	gyrfa.		

30	Ebrill	
Wedi	penderfynu	
dilyn	therapi	celf	fel	

gyrfa		
30	Ebrill	
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Fy	nghynllun	gweithredu	gyrfa	SMART		
	

Nodau	

Beth	fyddaf	yn	ei	wneud?	
Gwneud	eich	nod	yn	un	SMART	

(Penodol,	Mesuradwy,	
Cyraeddadwy,	Perthnasol,	

Seiliedig	ar	Amser)	

Dyddiad		
i'w	

gwblhau	
		

Canlyniad	
Dyddiad		
wedi'i	

gwblhau	

1	 	 	 	 	

2	 	 	 	 	

3	 	 	 	 	

4	 	 	 	 	

5	 	 	 	 	

6	 	 	 	 	
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6. Dylunio	a	gweithredu	rhaglenni	Addysg	Entrepreneuriaeth		

	
Mae	rhaglen	Addysg	Entrepreneuriaeth	yn	cynnwys	amserlen	o	weithgareddau	â	nodau	

hyfforddi,	amcanion	dysgu,	meysydd	pwnc,	dulliau,	hyfforddeion,	dulliau	asesu,	a	lleoliadau.	
Mae	 rhaglen	 Addysg	 Entrepreneuriaeth	 dda	wedi'i	 dylunio	 i	 oresgyn	 problemau	megis	 pa	
mor	hir	y	dylai	pob	adran	ei	chymryd,	dulliau	cyfarwyddo	ar	gyfer	pob	pwnc	a	gwmpesir,	y	
mesurau	y	byddwch	yn	eu	defnyddio	 i	 sicrhau	bod	pobl	wedi	dysgu'r	hyn	 roeddech	angen	
iddynt	ei	ddysgu	ac	ati.		
	

	
Y	broses	hyfforddi	ar	gyfer	gwell	perfformiad	6	

	
	

Mae	 elfennau	 allweddol	 rhaglen	 Addysg	 Entrepreneuriaeth	 yn	 cynnwys	 asesu	
anghenion,	 gwaith	 cwrs,	 tasgau	 dysgu,	 a	 chymhwysiad	 ymarferol.	 Mae	 addysgwyr	 yn	
cyflwyno	 gwybodaeth	 newydd	 i	 hyfforddeion	 trwy	 waith	 cwrs	 neu	 ddarlithoedd.	 Mae	
gweithgareddau	neu	dasgau	dysgu,	megis	astudiaethau	achos	neu	chwarae	rôl,	yn	darparu	
cyfleoedd	 i	 unigolion	 weithio	 gyda'r	 wybodaeth	 newydd	 mewn	 lleoliad	 grŵp	 bach.	 Mae	
profiadau	ymarferol	a	chymhwyso	yn	rhoi	cyfle	i'r	hyfforddeion	ddefnyddio'r	wybodaeth	ar	
sgiliau	maent	wedi	eu	dysgu	mewn	sefyllfa	go	 iawn	neu	 ffug.	Bydd	 lefel	 sgiliau	gyfredol	yr	
hyfforddeion	yn	llywio	penderfyniadau	ar	ddatblygu	rhaglen	hyfforddi	yn	benodol	ar	gyfer	y	
grŵp.	 Er	 enghraifft,	 bydd	 yr	 amcanion	 a'r	 nodau	 ar	 gyfer	 rhaglen	 i	 hyfforddi	myfyrwyr	 yn	
gwahaniaethu'n	 fawr	o'r	 rheiny	ar	 gyfer	 rhaglen	 i	 gael	 entrepreneuriaid	profiadol	 i	 ddysgu	
sgìl	newydd.	

																																																													
6	Mae'r	ffigur	yn	dangos	sut	y	datblygir	rhaglen	Addysg	Entrepreneuriaeth,	ar	ôl	nodi'r	broblem,	trwy	asesu	

anghenion,	hyfforddiant,	a	gwerthusiad,	i	newid	mewn	ymddygiad	sy'n	rhoi	bod	i	well	perfformiad.		
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Dull	

Yn	aml	yn	ystod	hyfforddiant,	disgwylir	i'r	addysgwr	wybod	yr	holl	atebion	cywir.	Mae'n	
bwysig	 cael	 meddwl	 agored	 o	 ran	 yr	 hyfforddiant	 hwn	 a	 galluogi	 cyfranogwyr	 i	 ymarfer	
hunanddibyniaeth	 o	 ran	 canfod	 atebion	 a	 dewis	 y	 llwybr	 gorau	 ymlaen.	 Dyma	 rai	
awgrymiadau	ar	gyfer	rhoi	arweiniad	yn	hytrach	na	phregethu:	

ü Rhowch	gyfleoedd	 i	gyfranogwyr	addysgu	eu	hunain	a	chanfod	atebion	ar	eu	pen	eu	
hunain.		

ü Gwnewch	hi'n	 glir	 o'r	 cychwyn	nad	oes	 gennych	 chi,	 fel	 addysgwr,	 yr	 atebion	 i	 gyd.	
Mae	llais	a	chyfraniad	pawb	yn	bwysig.		

ü Gofynnwch	gwestiynau	yn	hytrach	na	rhoi	atebion.		
ü Cynhwyswch	 gyfranogwyr	 yn	 y	 broses	 ac	 anogwch	 drafodaeth	 yn	 hytrach	 na	

phregethu.		
ü Anogwch	symud	yn	hytrach	nag	eistedd	yn	llonydd.		
Caniatewch	i'r	cyfranogwyr	gael	perchenogaeth	ar	y	broses.	Caniatewch	drafodaeth	fwy	

manwl	os	yw'n	briodol.		
	
	

Dyluniad		
Wrth	 gynllunio'r	 hyfforddiant,	 dylai'r	 addysgwr	 ddewis	 gweithgareddau	 hyfforddi	 a	

strwythur,	 addasu	 hyfforddiant	 fel	 ei	 fod	 yn	 briodol	 i'r	 cyd-destun,	 paratoi	 technegau	
hyfforddi,	a	dychmygu'r	llwyddiant	er	mwyn	cael	meddylfryd	hyfforddiant	effeithiol.			
	

1 Gweithgareddau	hyfforddi	
Mae'n	bwysig	adolygu'r	adran	fusnes	a'i	phynciau	hyfforddi	a	nodi	gweithgareddau	ymlaen	
llaw	nad	ydynt	o	bosibl	yn	berthnasol	i'r	grŵp	rydych	yn	gweithio	gydag	ef.	Os	oes	gennych	
grŵp	 cymysg,	 gwnewch	 y	 gweithgareddau	 sy'n	 briodol	 i	 bawb	 yn	 unig.	 Er	 bod	 y	
gweithgareddau	grymuso	ac	arwain	wedi'u	dylunio	i	fod	yn	briodol	i	amrywiaeth	o	grwpiau	
targed,	mae'n	bwysig	adolygu'r	adrannau	hyn	hefyd.	Gall	rhai	gweithgareddau,	yn	enwedig	
yn	yr	adran	arweinyddiaeth,	fod	yn	rhy	anodd	a/neu	efallai	y	bydd	angen	i	chi	waredu	rhai	
gweithgareddau	o	achos	cyfyngiadau	amser.		
	

2 Llinell	amser	hyfforddiant	
Mae'r	 dewisiadau	 canlynol	 yn	 cynnig	 enghreifftiau	 ar	 gyfer	 strwythuro	 llinell	 amser	 y	
sesiynau	hyfforddi:		

ü Priodoldeb	y	cyd-destun	
ü Paratoi	eich	technegau	hyfforddi		
ü Cyfleoedd	taflu	syniadau	

Mae'n	bwysig	deall	pa	amserlen	fydd	yn	gweithio	orau	i'ch	cyfranogwyr.	Mae'n	bosibl	y	gallai	
fod	 yn	wahanol	 i'r	 dewisiadau	 hyn.	 Cofiwch	 fod	 yn	 hyblyg	 ac	 yn	 ymwybodol	 o	 anghenion	
menywod,	cyfrifoldebau	eraill	a	galwadau	ar	eu	hamser.		
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3 Adborth	
Yn	ystod	yr	hyfforddiant,	byddwch	yn	cael	ciwiau	llafar	a	di-eiriau	sy'n	adlewyrchu	teimladau	
cyfranogwyr	 a'u	 hymatebion	 i'r	 hyfforddiant.	 Er	 enghraifft,	 gallai'r	 ciwiau	 hyn	 gynnwys	 pa	
mor	fywiog	yw'r	grŵp,	i	ba	raddau	y	maent	yn	ymgysylltu,	os	ydynt	yn	edrych	wedi	blino	ac	
ati.	Byddwch	yn	agored	 i'r	holl	adborth	a	 roddir,	boed	yn	gadarnhaol	neu'n	negyddol.	Gall	
eich	 ymateb	 i	 adborth	 ddangos	 i	 gyfranogwyr	 sut	 y	 gallant	 ymateb	 pan	 roddir	 adborth	
negyddol	iddynt	neu	pan	fyddant	mewn	sefyllfaoedd	anodd.	Addaswch	yr	hyfforddiant	fel	y	
bo'r	angen	yn	ôl	yr	adborth.		
	
	

	
Gweithredu	

Wrth	 weithredu'r	 hyfforddiant	 mae	 angen	 i'r	 addysgwr	 daflu	 syniadau	 o	 ran	 heriau	
posibl	er	mwyn	mynd	i'r	afael	â	nhw	os	byddant	yn	codi.		

	
1. Prosesau	

ü Crëwch	amlinelliad	o	gysyniadau	pwysig	y	gellir	ei	roi	i	gyfranogwyr	
ü Anogwch	y	cyfranogwyr	i	rannu	profiadau	personol	
ü Rhannwch	arferion	gorau	o	ran	enghreifftiau	llwyddiannus		
ü Defnyddiwch	brofiadau	personol	 i	ddangos	eich	bregusrwydd	eich	hun	a'ch	

parodrwydd	i	rannu	
ü Defnyddiwch	 symudiadau	 corfforol	 a	 cherddoriaeth	 i	 gynyddu'r	 egni	 a'r	

cyffro	ymysg	cyfranogwyr	
Mae'r	prosiect	Ap	Eco	System	wedi	paratoi	a	lansio	“Canllaw	dysgu	rhwng	cyfoedion	ar	

gyfer	addysg	entrepreneuriaeth”		y	gellir	ei	ddefnyddio	yn	y	cam	gweithredu.		
	

2. Taflu	syniadau:	Heriau	ac	atebion	posibl	
Taflu	 syniadau	o	 ran	heriau	posibl	 y	 byddwch	yn	eu	hwynebu	wrth	 gynnal	 yr	 hyfforddiant	
hwn	ac	atebion	posibl	i'w	gorchfygu.	Mae'n	bwysig	paratoi	at	yr	heriau	a	all	godi	fel	eich	bod	
yn	gallu	ymateb	yn	effeithiol.		
	
	

Monitro	
Yn	olaf,	byddwch	yn	creu	dull	monitro	ac	yn	datblygu	cynllun	ôl-hyfforddiant	 i	 gefnogi	

eich	hyfforddeion.		
	

1. Arolygon	Hyfforddiant	
Ceir	 arolygon	 adborth	 am	 ddim	 ar	 y	 rhyngrwyd,	 sy'n	 galluogi	 cyfranogwyr	 i	 ddarparu	
adborth.	 Hefyd	 gallwch	 wneud	 eich	 arolwg	 eich	 hun,	 os	 yw	 hynny'n	 fwy	 priodol.	 Mae'n	
bwysig	casglu	adborth	i	lywio	a	gwella	hyfforddiant	yn	y	dyfodol.		
	

2. Hunanwerthuso		
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Mae	Hunanwerthuso	yn	eich	helpu	i	adolygu'r	disgwyliadau	oedd	gennych	yn	ystod	y	broses	
gynllunio	a'u	cymharu	â'r	hyn	ddigwyddodd	go	iawn	yn	yr	hyfforddiant.	Gall	hyn	eich	helpu	i	
baratoi	ar	gyfer	hyfforddiant	yn	y	dyfodol,	yn	ogystal	â	myfyrio	ar	wersi	a	ddysgwyd,	heriau,	
ac	arferion	gorau.		
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9.	Darllen	pellach	
*Mwy	i'w	ychwanegu	

	
	

1. Y	Fframwaith	Cymwyseddau	Entrepreneuriaeth	
,https://ec.europa.eu/jrc/ên/entrecomp	

2. Erasmus	+/	KA2	–	Cydweithio	er	arloesedd	a	Chyfnewid	Arferion	
Da,https://www.ecosystemapp.net/	

3. Cyrsiau	e-ddysgu	Ap	Eco	System,http://ecosystemapp.net/e-learning/	
4. Canllaw	Dysgu	rhwng	Cyfoedion	ar	gyfer	Addysg	Entrepreneuriaeth,	

http://www.ecosystemapp.net/learning-guides/	
5. Hwb	Addysg	Entrepreneuriaeth	–	Ap	Eco	System,	

https://www.linkedin.com/groups/8493015	
	
	
	


