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Beth yw myfyrdod?

Ffigur 1.1

Mae a wnelo myfyrdod â meddwl a deall - ystyried ac archwilio'n onest ein profiadau
blaenorol. Meddwl am bethau rydych wedi'u gwneud a'u profi yn eich bywyd, a gweithio
allan beth rydych wedi'i ddysgu er mwyn i chi ddeall yn well y person rydych chi nawr, eich
rhinweddau, beth sydd o fewn eich gallu a beth yr hoffech ei wneud. Gall meddwl fel hyn
fod o fudd i unrhyw un, ar unrhyw adeg o fywyd, pwy bynnag ydych a pha bynnag sefyllfa
rydych ynddi.
Gall cwmpas eich myfyrdod amrywio. Er enghraifft, efallai y byddwch am fyfyrio ar yr hyn
rydych wedi'i ddysgu o leoliad gwaith diweddar, cyfrifoldebau gofalu neu brofiad astudio,
neu efallai eich bod am gael trosolwg o'ch bywyd yn gyffredinol.
Gall myfyrdod fod yn anghysurus, yn dibynnu ar brofiadau blaenorol, ond gall hefyd fod yn
rhyddhaol wrth i ni feithrin gwell dealltwriaeth ohonom ni'n hunain a'n sefyllfa, ac wedyn
gallwn symud ymlaen.
Os byddwch, ar unrhyw adeg, yn teimlo bod y cwrs wedi esgor ar emosiynau anodd yna
gallwch ymweld â Carers.org i ddod o hyd i'ch gwasanaeth cymorth lleol agosaf neu
siarad â rhywun ar-lein. Hefyd, ceir cysylltiadau defnyddiol yn yr adran Rhagor o
wybodaeth o'r cwrs hwn.

Astudiaethau achos
Gwrandewch ar y bobl ganlynol yn sôn am eu profiadau o ofalu, eu rolau a'u cyfrifoldebau
a sut maent yn teimlo am eu sefyllfa bresennol.
Os hoffech ddarllen geiriau siaradwr wrth wrando, cliciwch ar y ddolen 'Trawsgrifiad' o dan
y chwaraewr.
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Alana

Video content is not available in this format.

Cerdyn 'Access to Action' yw A2A. Mae rhai Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn rhoi'r
rhain i ofalwyr ifanc. Mae'n helpu pobl ifanc i ddweud wrth athrawon/tiwtoriaid eu bod yn
ofalwyr.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg yw EMA. Mae'n daliad wythnosol i bobl ifanc o gartrefi
incwm isel, er mwyn helpu i dalu costau aros mewn addysg.

James

Video content is not available in this format.
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Mae James yn 45 oed ac yn gofalu am ei fam sydd â chlefyd Alzheimer's. Yn ddiweddar,
aeth mam James i mewn i ofal preswyl gan fod ei chlefyd wedi cyrraedd pwynt lle'r oedd
angen iddi fod mewn amgylchedd mwy diogel.

Newidiodd bywyd James yn sylweddol pan ddaeth yn ofalwr. Roedd ganddo yrfa brysur a
llwyddiannus ond wrth i salwch ei fam ddatblygu, symudodd yn agosach ato ac roedd
angen iddo dreulio mwy a mwy o amser yn gofalu amdani. Er mwyn gallu gwneud hyn,
cymerodd James ddiswyddiad gwirfoddol a chafodd waith rhan-amser gyda gwasanaeth
gofalwyr lleol.

Ar ôl gadael ei swydd lawn-amser, bu'n bosibl iddo ddechrau MSc mewn Seicoleg un
diwrnod yr wythnos. Mae astudio yn beth braf i James ac yn ffordd bwysig o dynnu ei sylw.
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Suzanne

Ffigur 1.2 (Defnyddiwyd llun model at ddibenion enghreifftiol yn unig)

Audio content is not available in this format.

Mae Suzanne yn helpu i ofalu am ei brawd sydd â sgitsoffrenia. Mae Suzanne yn teimlo
bod ei rôl ofalu yn golygu mwy na gofalu am ei brawd ond hefyd helpu aelodau eraill o'r
teulu, gan gynnwys ei thad.

Pan ddechreuodd ofalu am ei brawd, roedd Suzanne yn ei chael hi'n anodd ac roedd yn
teimlo'n eithaf unig yn dod i delerau â newidiadau i bersonoliaeth ei brawd.

Fel gofalwr, cred Suzanne ei bod wedi meithrin gwell ymwybyddiaeth o'i greddfau a'i
theimladau ei hun, yn ogystal â datblygu sgiliau ymchwil annibynnol. Mae hefyd yn teimlo
bod gofalu wedi ei helpu i gwestiynu a herio pobl mewn rolau arbenigol neu awdurdodol.
Bum mlynedd ar ôl diagnosis ei brawd, mae Suzanne wedi gweld ei fod wedi cael effaith
gadarnhaol mewn sawl ffordd a bod ei theulu yn agosach.

Roedd cefnogaeth y gwasanaeth gofalwyr lleol yn bwysig i Suzanne, gan gynnwys yr
elfennau cwnsela a hyfforddiant.

Mae Suzanne yn awdur ac yn weithiwr cymunedol sy'n gweld ei hun, yn y dyfodol, yn treulio
mwy o amser yn ysgrifennu ac yn cyhoeddi mwy o waith.
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Christine

Ffigur 1.3 (Defnyddiwyd llun model at ddibenion enghreifftiol yn unig)

Audio content is not available in this format.

Mae Christine yn gofalu am ei mab sy'n 19 oed ac sydd ag anableddau lluosog a
chymhleth.

Mae Christine yn ystyried ei bod yn berson gofalgar yn naturiol; mae'n nyrs meithrinfa
gymwysedig ac mae'n mwynhau gofalu am blant. Mae'n ei chael hi'n anodd galw ei hun yn
ofalwr ei mab am mai hi yw ei fam.

Y peth gwaethaf am ofalu i Christine yw'r unigrwydd a'r ynyswch, nid dim ond iddi hi ei hun
ond hefyd i'w mab. Mae Christine yn teimlo'n rhwystredig am y diffyg darpariaeth i'w mab yn
lleol.

Mae Christine o'r farn ei bod wedi dysgu cryn dipyn drwy ofalu am ei mab; amdani hi ei hun
a phawb arall yn y byd. Ymhlith y sgiliau a nodir gan Christine mae empathi, pendantrwydd,
anhunanoldeb a'r gallu i fod yn flaengar yn enwedig wrth gynorthwyo ei mab.

Mae Christine a'i mab yn mynd drwy gyfnod o newid oherwydd bydd ei mab yn mynd i goleg
preswyl yn fuan. Mae Christine yn gwybod y bydd y cyfnod hwn yn anodd ond mae'n dal i
fod yn gadarnhaol ac yn obeithiol y gall ddod drwyddi gyda chefnogaeth ei gŵr.

Claire

Video content is not available in this format.
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Mae Claire yn 32 oed ac yn gofalu am ei phartner sydd â Dystroffi Cyhyrol Becker. Hi hefyd
oedd gofalwr hirdymor ei mam a fu farw yn 2012. Ni chafodd ei mam ddiagnosis ond roedd
ganddi lawer o nodweddion Asperger/Awtistaidd.

Mae Claire o'r farn ei bod yn fwy deallgar a'i bod wedi meithrin sgiliau datrys problemau ac
addasu drwy fod yn ofalwr. Roedd gofalu am ei mam yn brofiad emosiynol iawn tra bod
gofalu am ei phartner yn fwy corfforol.

Nid oedd yr ysgol yn brofiad da i Claire oherwydd bwlio a'i hamgylchedd gartref. Ar ôl
gadael yr ysgol, cwblhaodd gyrsiau gofal plant ond yna fe'i cafodd yn anodd ymdopi â'i
phroblemau iechyd meddwl ei hun.

Mae Claire wedi bod yn dysgu iaith arwyddion. Roedd yn anodd iddi gyrraedd y pwynt lle'r
oedd yn teimlo'n ddigon hyderus i fynd i mewn i amgylchedd dysgu, ond mae bellach yn
astudio Lefel 1 Sefydliad Iaith Arwyddion Prydain ac mae'n gobeithio symud ymlaen i
Lefel 2.

Mae Claire yn bwriadu gwneud rhywfaint o waith gwirfoddol gyda phobl fyddar fel y gall
ymarfer iaith arwyddion a dysgu mwy. Teimla ei bod wedi dysgu fwyaf gan y bobl mae'n
cwrdd â hwy sydd wedi wynebu rhwystrau.

Dengys yr enghreifftiau hyn lawer o'r heriau a wynebir gan ofalwyr ond hefyd y cyfleoedd
sydd ar gael i ofalwyr feithrin eu sgiliau ac achub ar gyfleoedd sy'n bwysig iddynt - fel MSc
mewn Seicoleg James a chwrs hyfforddi trin gwallt Alana. Efallai fod rhai agweddau ar y
straeon uchod yn adlewyrchu eich profiadau chi?
Nid yw bob amser yn hawdd myfyrio - a gall meddwl am eich profiadau gofalu fod yn
boenus ac yn anodd, am sawl rheswm. Ar yr un pryd, nid yw bob amser yn hawdd deall
beth rydych wedi'i ddysgu o'ch profiadau blaenorol na'r penderfyniadau a wnaed.
Felly, weithiau, mae'n eithaf defnyddiol myfyrio gyda chymorth ychwanegol os yw ar gael i
chi - cyfaill neu fentor neu weithiwr cymorth o wasanaeth gofalwyr lleol, er enghraifft. Os
byddwch, ar unrhyw adeg, yn teimlo bod y cwrs wedi esgor ar emosiynau anodd yna
gallwch ymweld â Carers.org i ddod o hyd i'ch gwasanaeth cymorth lleol agosaf neu
siarad â rhywun ar-lein. Hefyd, ceir cysylltiadau defnyddiol yn yr adran Rhagor o
wybodaeth o'r cwrs hwn.
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Eich myfyrdod

Gweithgaredd 1.1 Meddwl amdanaf fy hun
Dylech dreulio tua 20 munud ar y gweithgaredd hwn

I ddechrau arni, meddyliwch am y pedwar cwestiwn canlynol:

l Sut wyf yn gweld fy hun nawr?

l Beth ydw i'n fwyaf balch ohono?

l Beth sy'n fy ngwneud i'n hapus?

l Sut hoffwn i weld fy hun yn y dyfodol?

Cyn ceisio ateb y cwestiynau hyn, edrychwch ar yr enghreifftiau canlynol, sy'n dangos
sut y gwnaeth Alana a James eu hateb.

Enghraifft 1: Alana
Gwyddom fod Alana wedi cwblhau Lefel 1 mewn Trin Gwallt a'i bod yn symud ymlaen i
Lefel 2. Edrychwch ar dabl Alana er mwyn gweld beth mae Alana yn ei obeithio am y
dyfodol a sut mae'n gweld ei hun nawr.

Tabl 1.1
Sut wyf yn gweld fy hun nawr? Beth sy'n fy ngwneud yn hapus?

l Triniwr Gwallt

l Tawel ond pan ddewch i'm hadnabod
yn hyderus

l Penderfynol

l Siaradus

l Gwirfoddoli

l Weithiau rwy'n galw fy hun yn dwp

l Dilyn fy mreuddwyd

l Ffrindiau

l Teulu

l Dod i'r grŵp Gofalwyr Oedolion Ifanc

l Chwarae gyda gwallt

l Gwyliau

Beth ydw i'n fwyaf balch ohono? Sut hoffwn i weld fy hun yn y dyfodol?

l Llwyddo mewn gwallt ar Lefel 1

l Gwirfoddoli

l Goresgyn ofnau

l Llwyddiannus

l Triniwr Gwallt

l Gwirfoddoli

Meddyliwch am y cwestiynau canlynol:

l A allwch uniaethu ag unrhyw beth mae Alana yn ei ddweud?

l A oes gennych unrhyw beth yn gyffredin?

l Beth sy'n wahanol am eich sefyllfa chi a'r ffordd rydych yn teimlo?
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Enghraifft 2: James
Nawr edrychwch ar dabl James a gwrandewch arno'n disgrifio ei brofiadau.

Tabl 1.2
Sut wyf yn gweld fy hun nawr? Beth sy'n fy ngwneud yn hapus?

l Canol oed

l Mewn cyfnod o newid

l Yn gadael fynd o'r gorffennol

l Pobl

l Chwerthin

l Anifeiliaid

l Cariad

l Heddwch

l Astudio

l Bwyd da

l Gwlad Thai

Beth ydw i'n fwyaf balch ohono? Sut hoffwn i weld fy hun yn y dyfodol?

Wynebu caledi gyda gwên
l Seicolegydd cymwysedig

l Gweithio ym myd academia efallai

l Hapus

Video content is not available in this format.
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Eich tabl
Nawr llenwch y blychau eich hun ar daflen Gweithgaredd 1.1 a roddwyd i chi.
Byddwn yn dychwelyd i'r gweithgaredd hwn yn Sesiwn 5 felly efallai y byddwch am
gadw copi o'ch tabl.
NEU
Agorwch eich Cofnod Myfyrio
ac ewch i Weithgaredd 1.1. Pan fyddwch wedi cwblhau'r gweithgaredd, gwnewch yn
siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.
Os ydych yn gweithio mewn grŵp ac yr hoffech rannu eich atebion, gwnewch hynny
nawr

Gweithgaredd 1.2 Diffinio fy hun
Dylech dreulio tua 20 munud ar y gweithgaredd hwn.

Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi feddwl am y rolau amrywiol sydd gennych yn
eich bywyd a beth maent yn ei olygu.
Yn yr adran flaenorol, clywsom am brofiadau Christine o ofalu am ei mab, beth mae
wedi'i ddysgu iddi a sut mae'n teimlo amdano. Edrychwch ar y rhestr o rolau sydd gan
Christine yn ei bywyd bellach ac yna gwrandewch arni'n siarad amdanynt yn y clip
sain.

Tabl 1.3
Fy mhrif rolau mewn bywyd Beth rwyf yn ei wneud

l Gwraig

l Mam

l Merch a merch yng nghyfraith

l Modryb a hen fodryb

l Gwrandäwr - i fy ngŵr, mab, teulu

l Swyddog Cymorth Cyntaf

l Adferwr hiwmor

l Cefnogi'r gwannaf yn well na fi
fy hun

l Caru a gofalu am fy mab a'm gŵr.

l Gwneud beth y gallaf a dysgu gadael
yr hyn rwyf am ei wneud ond na allaf
ei wneud.

l I ymlacio rwy'n mwynhau crefft papur
ac rwyf hefyd wedi dechrau cyfryngau
cymysg a thecstilau.

l Meistroli'r peiriant gwnïo
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Ffigur 4

Audio content is not available in this format.

Mae'r enghraifft uchod yn dangos y rolau gwahanol sydd gennym mewn bywyd. Mae
gan bob un ohonom lawer o rolau lle defnyddiwn amrywiaeth o sgiliau a galluoedd.
Meddyliwch am y cwestiynau canlynol:

l A oes gennych unrhyw beth yn gyffredin â Christine?

l A ydych wedi gorfod ymdopi â rhai o'r un anawsterau?

l A oes gennych nodau yr hoffech eu cyflawni?

Yn yr adran flaenorol gwnaethom hefyd ddarllen am Claire a'i rôl yn gofalu am ei mam
a'i phartner. Edrychwch ar dabl Claire lle mae'n disgrifio'r amrywiaeth o rolau sydd
ganddi a'r hyn mae'n ei wneud.

Tabl 1.4
Fy mhrif rolau mewn bywyd Beth rwy'n ei wneud
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l Gofalwr

l Partner

l Merch

l Chwaer

l Modryb

l Myfyriwr

l Gwirfoddoli

l Bardd

l Ffrind

l Gofalu am fy mhartner

l Helpu gyda gweithgareddau
beunyddiol

l Helpu i drosglwyddo

l Cymorth emosiynol

l Gofalu am fy nithoedd

l Cadw mewn cysylltiad a gweld teulu
a ffrindiau

l Cefnogi menywod â phroblemau ie-
chyd meddwl

l Helpu i redeg a threfnu canolfan galw
heibio

l Ysgrifennu barddoniaeth a cheisio
cael cyhoeddi fy ngwaith

l Dysgu Iaith Arwyddion Prydain (Brit-
ish Sign Language)

Nawr diffiniwch eich hun ar hyn o bryd, a'r rolau rydych yn eu cyflawni, ar daflen
Gweithgaredd 1.2
NEU
Agorwch eich cofnod myfyrio ac ewch i Weithgaredd 1.2. (Os gwnaethoch anghofio
arbed eich Cofnod Myfyrio, gallwch agor dogfen newydd.) Pan fyddwch wedi cwblhau'r
gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.
Os ydych yn gweithio mewn grŵp, efallai yr hoffech rannu eich atebion a thrafod eich
rolau gyda'ch gilydd. Yn yr un modd, os ydych yn gweithio un i un gyda mentor,
defnyddiwch yr amser hwn i weithio ar rai o'r syniadau uchod.

Crynodeb
Nod Sesiwn 1 oedd eich helpu i ddechrau meddwl amdanoch chi'ch hun ac fe'i
cynlluniwyd i'ch helpu i ddeall sut rydych yn teimlo am eich sefyllfa bresennol.
Mae'n siŵr y gwnaethoch ddarganfod eich bod yn gwneud llawer o bethau gan
ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau a galluoedd - efallai eich bod wedi darganfod rhai
ohonynt drwy ofalu ac efallai fod gennych rai eraill cyn dechrau gofalu. Efallai na
wnaethoch sylweddoli pa mor fedrus ydych mewn gwirionedd, na pha rinweddau sydd
gennych? Un o nodau myfyrio yw eich helpu i gydnabod eich sgiliau a'ch doniau eich hun.
Rydych bellach wedi cwblhau Sesiwn 1. Yn Sesiwn 2 byddwch yn ystyried sut mae'r
sgiliau, y galluoedd a'r rhinweddau hyn wedi datblygu dros amser.
Sesiwn 2: Dysgu drwy edrych ar fy mywyd dros amser

Crynodeb

13 of 14 Thursday 29 October 2015



Acknowledgements
Datblygwyd Beth amdana i? gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a'r Brifysgol Agored
yng Nghymru. Mae'n seiliedig ar ac wedi'i addasu o gynnwys a ddatblygwyd gan Lindsay
Hewitt a Christine McConnell o'r Brifysgol Agored yn yr Alban mewn cydweithrediad â
Rhaglenni Bridges.
Rydym yn hynod ddiolchgar i ofalwyr a staff o Wasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd
Ddwyrain Cymru (NEWCIS) am rannu eu straeon a phrofi gweithgareddau'r cwrs.
Gobeithio bod rhywbeth yn eu profiadau sy'n siarad â chi hefyd.
Heblaw am ddeunyddiau trydydd parti a lle nodir yn wahanol (gweler y telerau ac amodau
), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan
drwydded 4.0 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Mae'r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchenogol a chaiff ei ddefnyddio o dan drwydded
(nid yw'n amodol ar Drwydded Creative Commons). Hoffem ddiolch yn garedig i'r
ffynonellau canlynol am roi caniatâd i atgynhyrchu deunydd yn yr uned hon:

Delweddau

Ffigur 1.1: © nico-blue/iStockphoto.com
Ffigur 1.2: © Juanmonino/iStockphoto.com (model photo used for illustrative purposes
only)
Ffigur 1.3 and 1.4: © frikadella/iStockphoto.com (model photo used for illustrative
purposes only)
Video/audio: © The Open University
Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfraint. Os ydym wedi anwybyddu
unrhyw un mewn camgymeriad, bydd y cyhoeddwyr yn fwy na pharod i wneud y
trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.
Datblygu eich dysgu ymhellach
Cliciwch y ddolen uchod i gael rhagor o wybodaeth am:
– astudiaethau pellach yn Gymraeg mewn perthynas â'r pwnc hwn
– cynnwys astudio cysylltiedig gan Y Brifysgol Agored
– y pwnc hwn a deunyddiau cwrs am ddim ar OpenLearn
– astudio o'r tu allan i'r DU? Mae gennym fyfyrwyr mewn dros gant o wledydd sy'n
astudio ar gyfer cymwysterau ar-lein.
nesaf: Sesiwn 2: Dysgu drwy edrych ar fy mywyd dros amser

Acknowledgements

14 of 14 Thursday 29 October 2015

http://www3.open.ac.uk/near-you/Scotland/
http://www.bridgesprogrammes.org.uk/
http://www.open.ac.uk/conditions
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en_GB
http://www.open.edu/openlearnworks/mod/page/view.php?id=53849

