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Cyflwyniad

Ffigur 2.1

Beth y gallwn ei ddysgu o edrych ar ein bywyd, a'n profiadau, dros amser? Sut y gall hyn
fod yn ddefnyddiol ar gyfer y dyfodol?
Roedd a wnelo Sesiwn 1 ag edrych ar eich hun yn eich sefyllfa bresennol. Fodd bynnag,
mae'r person rydych chi nawr yn rhannol o ganlyniad i bopeth sydd wedi digwydd i chi yn y
gorffennol: gyda phwy oeddech chi, ble rydych wedi bod, beth rydych wedi'i wneud a'r
digwyddiadau allanol sydd wedi effeithio ar eich bywyd.
Rydym yn dysgu o brofiadau da a drwg a bywyd llawn cyfnewidiadau, ond efallai fod rhai
pobl wedi profi digwyddiadau eithafol yn eu bywyd y byddai'n anodd iawn ailedrych
arnynt. Os felly, gallwch ddewis canolbwyntio ar rannau o'ch bywyd rydych yn hapus i
dreulio amser yn meddwl amdanynt.
Mae eich profiad o ofalu yn debygol o ddylanwadu'n gryf ar eich sefyllfa bresennol. Efallai
fod eich rôl ofalu wedi datblygu dros amser. Efallai, fel Christine, na fyddech yn disgrifio
eich hun fel 'gofalwr' oherwydd mae'n rhywbeth sy'n normal i chi. I eraill, efallai fod dod yn
ofalwr wedi digwydd yn sydyn. Beth bynnag fo'ch sefyllfa, byddwch yn gwybod y gall
amgylchiadau newid yn gyflym ac weithiau bydd pethau'n digwydd nad oes gennych
reolaeth drostynt.
Beth sy'n werthfawr am edrych ar ein rolau a'n profiadau, a chydnabod yr hyn sy'n
dylanwadu ar ein bywydau, yw y gallwn ganolbwyntio ar yr hyn sydd wir o ddiddordeb i ni
ac yn ein cymell a dechrau deall y penderfyniadau a wnawn: a oes patrwm? Er enghraifft,
gall yr hyn sy'n bwysig i ni newid dros amser, neu gall fod yn wahanol ar adegau gwahanol
o'n bywyd. Gall y ffordd rydym yn teimlo am y profiadau hyn amrywio hefyd.
Felly, sut mae diffinio pethau da a phethau drwg? A yw'r un themâu yn codi yn y
dewisiadau a wnawn? A allwn weld y gwahaniaeth rhwng dewisiadau a wnawn a
newidiadau sy'n digwydd sydd allan o'n rheolaeth?
Yn y sesiwn hon, gofynnir i chi edrych ar eich profiadau mewn bywyd, gan gynnwys eich
profiadau gofalu. Y nod yw gweld pa sgiliau a galluoedd rydych wedi'u datblygu, ynghyd
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â'r rhinweddau rydych wedi'u datblygu, yn enwedig o ofalu, yn ogystal â rhai rydych
wedi'u meithrin mewn rhannau eraill o'ch bywyd.
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Profiadau dros amser
Yn yr adran hon gofynnir i chi dynnu llinell amser er mwyn olrhain eich profiad mewn
bywyd. Chi fydd yn dewis y cyfnod dan sylw - gall gynnwys eich bywyd cyfan ers
plentyndod, neu efallai y byddwch am ganolbwyntio ar brofiad gwaith neu astudio
diweddar, neu ar rolau penodol a allai fod gennych (fel gofalwr, gwirfoddolwr neu fyfyriwr
er enghraifft).
Mae'r llinell amser yn creu darlun graffig o'ch bywyd - neu gyfnod o'ch bywyd - a fydd yn
eich helpu i nodi'r pethau da a drwg, a hefyd unrhyw batrymau neu themâu rheolaidd nad
oeddech yn ymwybodol ohonynt efallai.
Gall fod yn anodd iawn edrych yn ôl dros ein bywyd neu ein profiadau; i rai pobl, gall hyn
ddwyn i'r cof rai materion neu atgofion y byddai'n well ganddynt eu hanghofio. Os bydd y
gweithgaredd hwn yn peri gofid i chi, efallai y byddwch am ei ddileu neu ei drafod â
rhywun rydych yn ymddiried ynddo. Cofiwch, gallwch hefyd ddewis pa feysydd o'ch bywyd
rydych am ganolbwyntio arnynt.
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.
Cyn i chi geisio creu llinell amser o'ch bywyd eich hun, hoffem i chi edrych ar rai
enghreifftiau ac ystyried sut y gallent ymwneud â'ch bywyd a'ch profiadau chi.

Gweithgaredd 2.1 Ystyried fy mhrofiadau dros amser
Dylech dreulio tua 10 munud ar y gweithgaredd hwn.

Edrychwch ar y llinellau amser enghreifftiol. Yna ceisiwch ateb y cwestiynau sy'n dilyn.

Enghraifft 1: Llinell amser Claire
Edrychwch ar sut allai llinell amser Claire edrych.
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Ffigur 2.2

Mae'r darlun hwn yn dangos llinell amser Claire ar draws canol y dudalen gyda
saethau yn pwyntio i fyny sy'n nodi uchafbwyntiau yn ei bywyd a saethau yn pwyntio i
lawr sy'n nodi isafbwyntiau yn ei bywyd.

Enghraifft 2: Llinell amser Christine
Edrychwch ar linell amser Christine.
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Ffigur 2.3

Mae'r darlun hwn yn dangos llinell amser Christine ar draws canol y dudalen. Mae
wedi rhestru uchafbwyntiau ei bywyd uwchlaw'r llinell ac isafbwyntiau ei bywyd islaw'r
llinell.

Myfyrio a thrafod
Ystyriwch y cwestiynau canlynol:

l A ydych wedi cael unrhyw brofiadau sy'n debyg i Claire neu Christine?

l A oes gennych unrhyw beth yn gyffredin?

l Beth sy'n wahanol am eich profiad chi o fywyd?

Gwnewch nodiadau ar daflen Gweithgaredd 2.1 a ddarparwyd
NEU
Ewch i Weithgaredd 2.1 o'ch Cofnod Myfyrio. 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
nodiadau gyda'ch gilydd, neu eu trafod â ffrind neu fentor.
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Fy llinell amser

Ffigur 2.4

Gweithgaredd 2.2 Fy llinell amser
Dylech dreulio tua 15 munud ar y gweithgaredd hwn.

Ar ôl edrych ar enghreifftiau Claire a Christine, rhowch gynnig ar dynnu eich llinell
amser eich hun.
Defnyddiwch daflen gweithgaredd 2.2 a ddarparwyd
NEU
Ewch i Weithgaredd 2.2 yn eich Cofnod Myfyrio. Pan fyddwch wedi cwblhau eich
gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.
Cofiwch mai chi sy'n dewis beth i'w gynnwys a'r llinell amser rydych am ganolbwyntio
arni - eich bywyd cyfan, neu gyfnod penodol. Nid oes angen i hyn fod yn or-fanwl .
Rhoddir pethau drwg yn hanner waelod y dudalen a phethau da yn yr hanner uchaf, fel
y mae Claire a Christine wedi'i wneud.
Os ydych yn astudio mewn grŵp, efallai y byddwch am rannu eich llinell amser ag
eraill.

Dysgu o brofiad
Rydym i gyd yn cael profiadau cyfnewidiol mewn bywyd - pethau da a drwg. Beth bynnag
fo'n profiad, rydym yn dysgu wrth fynd yn ein blaenau. Nid ydym yn rhoi'r gorau i ddysgu
pan drown yn oedolyn. Mae dysgu yn beth gydol oes. Mae peth o'r dysgu amdanom ni'n
hunain: y math o berson ydym a'n cryfderau a'n rhinweddau. Mae a wnelo mathau eraill o
ddysgu â sgiliau, cymwysterau, deall syniadau a chysyniadau, neu'r gymdeithas rydym yn
byw ynddi.
Nawr, hoffem i chi roi'r gorau i ystyried beth ddigwyddodd, pryd a meddwl am yr hyn
rydych wedi'i ddysgu o'r gwahanol rolau a phrofiadau hyn, a sut rydych wedi datblygu fel
unigolyn dros amser.
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Gwyliwch James, gofalwr a gweithiwr cymorth sy'n gweithio gyda gofalwyr, yn siarad am
werth myfyrio.

Video content is not available in this format.

Nawr, meddyliwch am Claire eto. Mae wedi cael cryn dipyn o brofiadau cyfnewidiol. Beth
a ddysgodd o'r profiadau hyn?

Enghraifft 1: Dysgu o Brofiad Claire
Edrychwch ar beth mae Claire yn dweud iddi ei ddysgu o'i phrofiad:

l Wedi ei chael hi'n anodd nodi amseroedd penodol ar gyfer rhai pwyntiau.

l Do, fe wnes i ddwyn teimladau ac atgofion i gof.

l Rwyf wedi dysgu, ni waeth pa mor negyddol yw sefyllfa, gallwch ddysgu ohono.

l Rhywbeth cadarnhaol ym mhopeth negyddol.

l Ar ôl colli mam, peidio â phoeni am fân bethau, croesawu pawb a phopeth - mae
bywyd yn rhy fyr.

l Rwy'n gryfach nag oeddwn i'n ei feddwl gan fy mod wedi profi a chyflawni cymaint.

l Rwy'n mynd i'r cyfeiriad cywir nawr, hyd yn oed os nad oeddwn i gynt.

Mae Claire yn myfyrio ar y ffaith, er iddi wynebu cyfnodau anodd, ei bod wedi sylweddoli
ei bod yn gryfach nag a feddyliodd a, pha mor negyddol bynnag y mae sefyllfa, rydych yn
dysgu ohoni.
Dyma rai ymadroddion allweddol o sylwadau Claire:

l cryfach, dysgu, anodd, cyflawni, cyfeiriad cywir
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Drwy fyfyrio ar ei phrofiad blaenorol, mae Claire wedi dysgu ei bod yn unigolyn cryf a all
ddysgu hyd yn oed o sefyllfaoedd negyddol ac anodd, a'i bod o'r farn ei bod yn symud i'r
cyfeiriad cywir.

Myfyrio
Cymerwch funud i feddwl am y cwestiynau canlynol:

l A oedd unrhyw beth a ddysgodd Claire yn annisgwyl?

l A wnaeth Claire ddysgu o brofiadau gwael yn ogystal â rhai da?

Yr hyn rwyf wedi'i ddysgu o brofiad
blaenorol
Yn y gweithgaredd nesaf, hoffem i chi feddwl am eich profiadau blaenorol a cheisio nodi
beth rydych wedi'i ddysgu ohonynt.

Gweithgaredd 2.3 Dysgu o brofiad
Dylech dreulio tua 15 munud ar y gweithgaredd hwn.

Edrychwch ar eich llinell amser eich hun eto a meddyliwch am yr hyn rydych wedi'i
ddysgu o'ch profiad. Wrth edrych ar y pethau da a'r pethau drwg, a yw'n eich helpu i
gofio sut roeddech yn teimlo ar bob adeg? Beth a ddysgoch o bob sefyllfa? Efallai y
gwnaethoch ddysgu mwy am eich rhinweddau unigol a'r math o waith sy'n gweddu i
chi: rhinweddau fel 'gweithio'n galed', 'bod yn addfwyn' neu'n 'wydn', efallai? Neu
efallai y gwnaethoch ddarganfod bod angen i chi newid cyfeiriad?
Bydd profiad pawb yn wahanol. Nid oes ateb cywir nac anghywir.
Gallwn weld bod dysgu yn digwydd yn barhaus drwy gydol ein bywydau, drwy'r da a'r
drwg.
Ychwanegwch eich barn ar hyn at eich llinell amser mewn lliw gwahanol neu
defnyddiwch daflen gweithgaredd 2.3
NEU
Ewch i Weithgaredd 2.3 yn eich Cofnod Myfyrio. Pan fyddwch wedi cwblhau eich
gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.
Os ydych yn gweithio mewn grŵp, naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb, efallai y
byddwch am rannu hyn.
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Edrych yn ôl, edrych ymlaen
Yn Sesiwn 1 gwnaethoch ddechrau edrych ar eich rolau, sgiliau a rhinweddau eich hun. Y
pwynt allweddol yma oedd, drwy fyfyrio ar ein profiadau, ein bod yn dysgu rhywbeth sy'n
ein helpu i symud ymlaen.
Mae Sesiwn 2 wedi dangos sut mae tynnu llinell amser o fudd wrth olrhain beth
ddigwyddodd a phryd, a sut rydym yn teimlo am y profiadau hyn; beth rydym wedi'i
ddysgu ohonynt a sut maent wedi helpu i'n llunio fel unigolion.
Rydych wedi bod yn edrych yn ôl ar eich profiadau mewn bywyd, neu gyfnod o'ch bywyd.
Dangosodd llinellau amser Claire a Christine fod profiadau da a drwg a bod ffactorau eraill
wedi dylanwadu ar eu llinellau amser.

Gweithgaredd 2.4 Dylanwadau a dewisiadau
Dylech dreulio tua 15 munud ar y gweithgaredd hwn.

Yn y sesiwn nesaf byddwch yn edrych ymlaen ac yn ystyried y ffactorau sy'n
dylanwadu ar y dewisiadau rydych yn eu gwneud am eich dyfodol. I ddechrau arni,
edrychwch ar Ffigur 2.7. Mae'r diagram gwe pry cop hwn yn ffordd graffig o ddangos
cysylltiadau.

Ffigur 2.5 Diagram gwe pry cop o brif ffactorau posibl bywyd Claire

Gan feddwl am yr amrywiaeth o ffactorau yn eich bywyd sy'n dylanwadu ar eich
dewisiadau am y dyfodol, ceisiwch dynnu diagram gwe pry cop i chi'ch hun ar daflen
Gweithgaredd 2.4 a ddarparwyd [link to asset 60]
NEU
Ewch i Weithgaredd 2.4 o'ch Cofnod Myfyrio. Pan fyddwch wedi cwblhau'r
gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.
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Crynodeb
Nod y sesiwn hon oedd eich annog i feddwl am eich bywyd a phopeth rydych wedi'i
ddysgu o'ch profiad hyd yma. Drwy feddwl am eich gorffennol, rydych yn darganfod sut
mae eich profiadau, boed yn dda neu'n ddrwg, wedi eich helpu i dyfu a faint rydych wedi'i
ddysgu ohonynt. A fu'r gweithgareddau hyn yn ddefnyddiol? A wnaethoch ddysgu unrhyw
beth newydd o hyn nad oeddech wedi sylwi arno o'r blaen?
Rydych bellach wedi cwblhau Sesiwn 2; byddwch yn ystyried y syniadau hyn ymhellach
yn Sesiwn 3.
Os hoffech gael rhagor o ganllawiau ar unrhyw faterion a godwyd yn sgil y
gweithgareddau hyn, efallai y bydd rhai cysylltiadau defnyddiol yn yr adran Rhagor o
wybodaeth ar ddiwedd y cwrs neu ewch i Carers.org i ddod o hyd i'ch gwasanaeth
cymorth lleol agosaf neu i siarad â rhywun ar-lein.
...
Sesiwn 3: Nodi fy sgiliau, rhinweddau a galluoedd
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