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Cyflwyniad
Croeso i Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru.
Mae a wnelo hunanfyfyrio â meddwl amdanoch chi'ch hun er mwyn meithrin mwy o
hunanymwybyddiaeth a dealltwriaeth. Boed yn ymwybodol neu'n anymwybodol, mae'n
ymwneud â'n meddyliau, syniadau, profiad a gwybodaeth. Gallai'r broses fyfyrio fod yn
bleserus neu'n anghysurus, neu'n gymysgedd o'r ddau.
Mae myfyrio yn ffordd o weithio ar yr hyn rydym yn ei wybod eisoes er mwyn meithrin
gwybodaeth a dealltwriaeth newydd. Drwy wneud hyn, gall ein helpu i gydnabod a
gwerthfawrogi sgiliau a galluoedd sydd gennym ond a anwybyddir yn aml. Gallwn fyfyrio
ar unrhyw adeg yn ein bywydau er mwyn ein helpu i ystyried ein teimladau am ystod eang
o brofiadau. Gall ein helpu i adolygu ein penderfyniadau a'n cymhelliant ac, am y rheswm
hwnnw, fe'i defnyddir wrth ddysgu ac mewn gweithleoedd o ran datblygiad personol a
chynllunio gyrfa.
Er y gall myfyrio fod yn anghyfforddus gall hefyd fod yn rhyddhaol ac yn rymusol. Drwy
feithrin gwell dealltwriaeth ohonom ni'n hunain a'n sefyllfa gallwn symud ymlaen.
Mae profiadau amrywiol gofalwyr wedi llywio'r gwaith o ddatblygu'r cwrs hwn. Mae rhai
mewn sefyllfa lle mae eu rôl ofalu yn newid. Yn achos eraill, mae eu rôl yn aros yr un peth,
ond maent yn dod o hyd i ffyrdd newydd o ymdopi.
Dyma James, gofalw sydd hefyd yn gweithio gyda gwasanaeth gofalwyr lleol yng
Nghymru, yn crynhoi'r sgiliau a'r rhinweddau y mae wedi'u gweld mewn gofalwyr:

Video content is not available in this format.

Daw gofalwyr o bob cefndir a bydd rhai wedi bod yn gofalu ers yn ifanc tra gall eraill fod
wedi dod yn ofalwr yn hwyrach mewn bywyd. Mae llawer o bobl yn dod â sgiliau sydd
ganddynt eisoes i faes gofalu, ond gall bod yn ofalwr ddatblygu ac amlygu sgiliau a
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rhinweddau na chânt eu hadnabod yn aml. Yn aml, mae gofalwyr yn hynod drefnus,
dibynadwy ac yn dda iawn am ymdopi dan bwysau. Yn bur aml, gallant adnabod
emosiynau pobl eraill, dim ond o edrych arnynt.
Nod y cwrs hwn yw helpu gofalwyr i fyfyrio ar eu sgiliau a'u cryfderau, eu nodau a sut y
gallant eu cyflawni.
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Deilliannau dysgu
Drwy weithio drwy Beth amdana i? byddwch yn cyflawni'r canlynol:

l gwell dealltwriaeth o'ch profiadau fel gofalwr a hefyd yn eich rolau ehangach

l dealltwriaeth o'r sgiliau amrywiol rydych wedi'u datblygu fel gofalwr ac yn eich rolau
ehangach a sut y gellir eu trosglwyddo i sefyllfaoedd eraill

l gwerthfawrogiad o rinweddau personol a ddatblygwyd drwy eich rôl ofalu

l cyfle i feddwl am eich nodau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol

l syniad o sut y gallech weithio tuag at y nodau hynny a ble y gallech gael help a
chefnogaeth

l y gallu i ddefnyddio technoleg gwybodaeth (TG) er mwyn cyflawni gweithgareddau
myfyriol o ran ysgrifennu a chyfathrebu

l y gallu i ddefnyddio'r we er mwyn dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol

l y gallu i archwilio a defnyddio ffyrdd newydd o fynegi syniadau.

Gobeithio y bydd y cwrs hwn yn eich helpu i fyfyrio ar brofiadau sy'n bwysig i chi ac y bydd
yn eich helpu i wneud dewisiadau neu benderfyniadau yn y dyfodol.
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Beth sydd yn y cwrs a sut mae ei
ddefnyddio?

Ffigur 1

Mae Beth amdana i? yn cynnwys cymysgedd o fyfyrdod personol, syniadau am sut
rydym yn dysgu o fyfyrio a gweithgareddau i chi roi cynnig arnynt eich hun.
Mae'n cynnwys astudiaethau achos o ofalwyr â llawer o wahanol brofiadau o gyflogaeth,
addysg a gofalu. Mae'r astudiaethau achos hyn yn tynnu sylw at amrywiaeth o deithiau
personol ac yn ystyried yr amgylchiadau a'r problemau a wynebir o ganlyniad i'w rôl ofalu.
Ceir pum sesiwn o fewn y cwrs sy'n cynnwys amrywiaeth o weithgareddau i'ch helpu i
fyfyrio ar y canlynol:

l Sesiwn 1: Diffinio fy hun a'r ffordd rwy'n teimlo am fy sefyllfa bresennol

l Sesiwn 2: Dysgu drwy edrych ar fy mywyd dros amser

l Sesiwn 3: Nodi fy sgiliau, rhinweddau a galluoedd

l Sesiwn 4: Egluro fy nodau a chynllunio ar gyfer y dyfodol

l Sesiwn 5: Nodi fy nghamau nesaf a ble y gallaf ddod o hyd i wybodaeth a chymorth

Ym mhob un o'r pum sesiwn, fe'ch gwahoddir i gymharu eich profiadau chi â'r rhai a
ddangosir a rhoi cynnig ar y tasgau unigol. Bydd pob adran yn cymryd tua awr i'w
chwblhau.
Hefyd, ceir adran Rhagor o wybodaeth ar ddiwedd y cwrs, sydd â dolenni gwybodaeth a
manylion cyswllt ar gyfer rhagor o adnoddau a chymorth.
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Fy Nghofnod Myfyrio
Gallwch gwblhau'r gweithgareddau mewn ambell i ffordd:

l Wrth i chi weithio drwy Beth amdana i? Cliciwch ar y taflenni a ddarparwyd gennym.
Gellir eu llawrlwytho.

l Neu

l Defnyddiwch Fy Nghofnod Myfyrio, adnodd personol sy'n cofnodi eich hynt ar y
cwrs wrth i chi gyflawni'r gweithgareddau a'r tasgau amrywiol. Gallwch ychwanegu
nodiadau a sylwadau pellach ato ar unrhyw bryd. Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs, gobeithio
y bydd y Cofnod hwn yn ffynhonnell gyfeirio bwysig ac yn sail i'ch camau nesaf mewn
bywyd neu wrth astudio neu weithio.

Cynlluniwyd Fy Nghofnod Myfyrio i'w lawrlwytho a'i arbed i'ch cyfrifiadur neu gofbin.
Efallai y byddai'n ddefnyddiol gwneud hynny nawr. Yna, gellir ei agor ac ychwanegu ato
fel sydd angen - ond cofiwch ei arbed bob tro rydych yn ei ddefnyddio. Os yw'n well
gennych, gallwch argraffu'r Cofnod a'i ddefnyddio i nodi eich meddyliau.
Sut bynnag rydych yn ei ddefnyddio, bydd yn ddefnyddiol gwneud nodiadau naill ai yn
eich Cofnod neu mewn llyfr nodiadau wrth i chi weithio drwy'r cwrs.

Defnyddio'r cwrs

Ffigur 2

Gallwch ddefnyddio'r cwrs hwn mewn sawl ffordd. Er enghraifft, gallwch gyflawni'r
gweithgareddau hyn ar eich pen eich hun neu gyda mentor, neu mewn grŵp gyda
hwylusydd. Os ydych yn gweithio mewn grŵp wyneb yn wyneb, er enghraifft, gallech
weithio ar un sesiwn ar y tro dros nifer o wythnosau. Gallwch hefyd rannu eich sylwadau
a'ch syniadau ag eraill ar-lein, drwy Facebook er enghraifft.
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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.

Datganiad am gyfrinachedd
Pan fydd pobl yn myfyrio gyda'i gilydd, gall hyn ei gwneud yn haws i drafod pethau a
gallwch gael syniadau oddi wrth eich gilydd. Eto i gyd, mae angen i aelodau'r grŵp
ymddiried yn ei gilydd ac ymrwymo i barchu syniadau, credoau a phrofiadau'r naill a'r llall.
Rhaid iddynt gytuno i wneud hyn a hefyd beidio â thrafod unrhyw beth a ddywedir gan y
grŵp y tu allan i'r grŵp. Nid oes byth angen i aelod drafod unrhyw beth nad yw am siarad
amdano. Mae pawb yn dewis yr hyn maent am ei gyfrannu.

Os ydych yn dilyn y cwrs hwn mewn grŵp, naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb, treuliwch
ychydig amser yn cytuno ar y rheolau a ddilynir gennych er mwyn parchu eich gilydd a
sicrhau cyfrinachedd.

Sesiwn 1: Diffinio fy hun a'r ffordd rwy'n teimlo am fy sefyllfa bresennol
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