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Cyflwyniad

Ffigur 5.1

Rydych wedi bod yn ystyried sut i weithio tuag at eich nodau a sut y gallwch helpu eich
hun. Nawr mae gennych syniad o'r man rydych am ei gyrraedd a pha anawsterau y
gallech eu hwynebu. Rydych hefyd yn ymwybodol pa agweddau ar eich bywyd a allai eich
helpu. Mae angen help ar bob un ohonom i gyflawni ein nod mewn bywyd. A ydych yn
adnabod unrhyw un a allai eich helpu a'ch cefnogi hefyd - aelodau o'r teulu, ffrindiau,
cydweithwyr, staff canolfan gofalwyr neu eraill?
Gwrandewch ar Alana yn disgrifio'r cymorth a gaiff gan gynllun Gofalwyr Oedolion Ifanc
yn NEWCIS, ei chanolfan gofalwyr leol.

Video content is not available in this format.
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Edrychwch ar y diagram gwe pry cop yn Ffigur 5.2, sy'n dangos rhwydwaith cymorth
Claire.

Ffigur 5.2

Nawr edrychwch ar rwydwaith cymorth Suzanne.
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Ffigur 5.3
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Sesiwn 5: Nodi fy nghamau
nesaf a ble y gallaf ddod o
hyd i wybodaeth a chymorth

Eich cymorth a'r camau nesaf

l A oeddech yn defnyddio rhai o'r un sgiliau â Claire, Suzanne neu Alana?

l A wnaethoch ddarganfod unrhyw sgiliau eraill, nad oeddech efallai yn ymwybodol
ohonynt?

l A ydych nawr yn ymwybodol o rinweddau sydd gennych ond nad oeddech wedi'u
hystyried o'r blaen?

l A yw eich rhwydwaith cymorth yn debyg i rai Claire, Alana a Suzanne o gwbl?

Soniwyd am deulu a ffrindiau ond hefyd sefydliadau a allai eu helpu. Yn y gweithgaredd
nesaf byddwch yn meddwl am y bobl a'r sefydliadau a allai eich helpu i gyflawni eich
nodau yn eich barn chi.

Gweithgaredd 5.1 Fy rhwydweithiau cymorth
Dylech dreulio tua 15 munud ar y gweithgaredd hwn.

Meddyliwch am y bobl sydd wedi eich helpu neu a allai eich helpu yn y dyfodol gydag
unrhyw gynlluniau sydd gennych.
Nawr gwnewch ddiagram gwe pry cop fel yr un ar gyfer Claire a Suzanne ar daflen
Gweithgaredd 5.1 a ddarparwyd.
NEU
Ewch i Weithgaredd 5.1 o'ch Cofnod Myfyrio. Pan fyddwch wedi cwblhau'r
gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.

Rydych bron wedi cyrraedd diwedd y cwrs hwn. Mae a wnelo Gweithgaredd 5.2 â
chynllunio'r cam nesaf tuag at eich nodau - mae angen i chi feddwl yn ofalus am ble
rydych yn ceisio ei gyrraedd.
Mae llawer o wybodaeth a chyngor ar gael os hoffech gael rhagor o arweiniad neu
gymorth. Gallwch ymweld ag Ymddiriedolaeth y Gofalwyr,
Gwasanaeth Cyngor Gyrfaoedd Y Brifysgol Agored,
Gallwch hefyd ddefnyddio'r adran Rhagor o wybodaeth ar ddiwedd y cwrs am ddolenni
gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer rhagor o adnoddau a chymorth.
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Gweithgaredd 5.2 Fy nod hirdymor a 'cham nesaf' cyntaf
Dylech dreulio tua 15 munud ar y gweithgaredd hwn.

Gan ddechrau gyda nawr a'ch sefyllfa bresennol, meddyliwch yn ofalus iawn am yr hyn
y mae angen i chi ei wneud er mwyn cyflawni eich nod. Ystyriwch y gweithgareddau
rydych wedi'u gwneud a'r hyn rydych wedi'i ddysgu ohonynt:

l eich profiadau blaenorol (Gweithgaredd 2.3)

l y sgiliau, y rhinweddau a'r galluoedd sydd gennych (Gweithgaredd 3.2)

l unrhyw beth a wnaiff eich helpu, yn ogystal ag unrhyw anawsterau y gallai fod
angen i chi eu goresgyn (Gweithgareddau 4.3 a 4.4)

l unrhyw bobl a fydd yno i'ch helpu (Gweithgaredd 5.1).

Rydym wedi clywed gan Suzanne drwy gydol y cwrs - a dyma'r nodau hirdymor a'r
camau nesaf cyntaf a nododd.

Tabl 5.1
Fy nod hirdymor

l Byw rhwng Cymru ac UDA

l Helpu dad gyda gofalu

l Gwaith â thâl gydag ysgrifennu

Beth rwy'n mynd i'w wneud?

l Treulio amser gyda Dad yr haf hwn ac ymchwilio i opsiynau yn UDA

O ble y caf help a chyngor?

l Fy nhad

l Asiantau tai

l Swyddfa dreth ac ati

Pryd y gwnaf hyn?

l Yr haf hwn

Defnyddiwch daflen Gweithgaredd 5.2 i fyfyrio ar eich nod hirdymor a'r camau y
byddwch yn eu cymryd i'w gyflawni. Defnyddiwch y wybodaeth hon i ysgrifennu
brawddeg sy'n dechrau: 'Y cam cyntaf rwyf am ei gymryd ...'
NEU
Ewch i Weithgaredd 5.2 yn eich Cofnod Myfyrio. Pan fyddwch wedi cwblhau'r
gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.

Adolygu eich tabl
Er mwyn eich helpu i grynhoi'r hyn rydych wedi'i ddysgu o'ch myfyrdodau, hoffem i chi
ddychwelyd i'r tabl y gwnaethoch ei lunio yn Sesiwn 1.
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Gweithgaredd 5.3 Adolygu fy nhabl
Dylech dreulio tua 15 munud ar y gweithgaredd hwn.

Ffigur 5.4

Yn y cyflwyniad i'r cwrs hwn gwnaethom ddweud bod myfyrio yn ffordd o weithio ar yr
hyn rydym yn ei wybod eisoes a'i fod yn cynhyrchu gwybodaeth newydd. Drwy
ailedrych ar y tabl a gwblhawyd gennych yn Sesiwn 1 gallwch asesu'r broses fyfyrio
hon. Os gwnaethoch arbed copi o'r tabl, cadwch ef wrth law oherwydd bydd ei angen
arnoch ar ddiwedd y gweithgaredd hwn.
Edrychwch ar dabl Alana eto er mwyn eich atgoffa.

Tabl 5.2
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

Fel gyda Sesiwn 1, llenwch y blychau eich yng Ngweithgaredd 5.3
NEU
Ewch i Weithgaredd 5.3 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 a'ch bod am rannu eich atebion, pan fyddwch wedi
cwblhau eich tabl, dylech ei gymharu â'r un a gwblhawyd gennych yn Sesiwn 1.

l A yw'r un peth?

l Oes unrhyw newidiadau?
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Gall fod yn debyg iawn neu'n wahanol iawn. Mae myfyrio yn broses barhaus na fydd, o
reidrwydd, yn esgor ar newidiadau yn syth, ond gall arwain at wahaniaethau bach yn y
ffordd rydym yn meddwl amdanom ni'n hunain, ein cynlluniau a'n nodau a ddaw i'r
amlwg dros amser.

Gweithgaredd olaf
Eich gweithgaredd olaf yw crynhoi'r hyn rydych wedi'i ddysgu o'r cwrs hwn.

Gweithgaredd 5.4 Beth rwyf wedi'i ddysgu?
Dylech dreulio tua 10 munud ar y gweithgaredd hwn.

Ffigur 5.5

Dyma'r deilliannau dysgu a restrwyd gennym yn y cyflwyniad i'r cwrs hwn:

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 gweithgar-
eddau 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.

Nodwch y deilliannau dysgu rydych yn meddwl eich bod wedi'u cyflawni, naill ai'n
llawn neu'n rhannol. Hefyd nodwch unrhyw beth arall a gyflawnwyd gennych yn eich
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barn chi nad oedd ynddynt, fel gwneud ffrindiau newydd, dysgu bod pawb yn wynebu
anawsterau o ryw fath ac ati.
Gallwch ddefnyddio taflen Gweithgaredd 5.4 i gwblhau'r gweithgaredd hwn
NEU
Ewch i Weithgaredd 5.4 yn eich Cofnod Myfyrio Pan fyddwch wedi cwblhau'r
gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.

Gobeithio eich bod wedi mwynhau astudio'r cwrs. Gobeithio eich bod wedi dysgu
rhywfaint amdanoch eich hun: faint y gallwch ei wneud a beth yr hoffech ei wneud yn y
dyfodol. Mae gan bawb gryfderau, rhinweddau a galluoedd ac weithiau mae angen help
arnom i'w hadnabod a'u defnyddio. Gobeithio y byddwch yn mynd ymlaen i gyflawni
pethau gwych gyda'ch doniau!
Os nad ydych wedi gwneud yn barod, efallai y byddwch am edrych ar yr adran Rhagor o
wybodaeth ar ddiwedd y cwrs. Mae'n cynnwys dolenni gwybodaeth a manylion cyswllt ar
gyfer adnoddau a chymorth pellach gan gynnwys gwasanaethau cymorth i ofalwyr,
gyrfaoedd, addysg a hyfforddiant.
Mae rhagor o gyrsiau a chymwysterau Cymraeg i’w gweld ar dudalen y wefan
Ewch â’ch dysgu ymhellach
Rhowch eich barn i ni ar y cwrs a hawliwch eich tystysgrif cwblhau

Rhagor o wybodaeth
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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.
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