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CYFLWYNO– CYMUDO CYNALIADWY
Cynllun y sesiwn 

      
Mewn partneriaeth â: 



CIPOLWG 
Dyma’r sesiwn olaf yn yr uned ‘Addysg, Ynni a’r Amgylchedd’. Yn ystod y sesiwn 
yma, bydd y dysgwyr yn paratoi ac yn rhoi cyflwyniad ar gymudo cynaliadwy, gan 
ddefnyddio eu cynllun ymchwil o’r sesiwn flaenorol. 
Cofiwch: Mae’r pwnc yma’n newydd ac yn datblygu, felly mae tystiolaeth a 
gwybodaeth newydd yn cael ei chyhoeddi bob dydd. Er ein bod ni’n ceisio cadw’r 
cynnwys yma’n gyfredol, rydym yn eich annog yn frwd i gynnwys unrhyw wybodaeth 
newydd ac wedi’i phrofi a allai ddod i’r amlwg. 

DEILLIANNAU DYSGU 
 Deall sut mae defnyddio data wrth baratoi cyflwyniad 

 Dewis dull priodol o gyfathrebu i helpu i roi gwybodaeth i 
gynulleidfa 

 Deall y gwahanol ddulliau sydd ar gael i gyfleu gwybodaeth sy’n 
argyhoeddi  

 Datblygu sgiliau dysgu drwy bwyso a mesur 

GWEITHGAREDDAU  
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GWEITHGAREDD  AMSER TUDALEN
Cyfathrebu â chynulleidfa  15-20 munud 03

Casglu gwybodaeth  45-60 munud 04

Paratoi cyflwyniad  45-60 munud 05

Cyflwyniadau  - 06

Dirwyn i ben 10-15 munud 07

DEUNYDDIAU 
 Taflen waith 

Gwybodaeth a data 
ymchwil teithio 

 Pecyn Ymchwil Cymudo 

 Adnodd Posteri 
enghreifftiol 

 Canllaw Cyfathrebu â 
chynulleidfa 

PWY SYDD WEDI CREU CYNLLUN Y SESIWN YMA? 
Cafodd cynllun y sesiwn yma ei greu ar y cyd â Justine Oakes. Mae Justine Oakes CEnv, 
MIEnvSc, MIEMA yn weithiwr proffesiynol ym maes yr amgylchedd, ac mae ganddi 
dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Ar hyn o bryd, 
Justine yw’r Rheolwr Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Suffolk, a’r arweinydd Busnes ac 
Ymchwil ar gyfer Sefydliad Cynaliadwyedd Suffolk. Gan weithio mewn partneriaeth 
â chynlluniau cynaliadwyedd lleol a chenedlaethol, mae Prifysgol Suffolk yn brifysgol 
drawsnewidiol sy’n ymgorffori traddodiadau Prifysgol gorau’r Deyrnas Unedig, ac yn eu 
cysoni â byd modern o gyflogaeth ac entrepreneuriaeth. 

CYFLEOEDD I GAEL CYMWYSTERAU 
 Cynaliadwyedd – 

Deilliannau Dysgu: 
Deall egwyddorion 
cynaliadwyedd 
amgylcheddol; 
Cymryd rhan mewn 
gweithgareddau 
cynaliadwy 



CYFATHREBU Â CHYNULLEIDFA 
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CAMAU’R GWEITHGAREDD
1.  Esboniwch i’r dysgwyr y byddan nhw’n cyflwyno eu canfyddiadau 

i’w grŵp ar ôl cwblhau’r ymchwil roedden nhw wedi gwneud 
cynllun ar ei chyfer yn y sesiwn ddiwethaf.

2.  Cyflwynwch i’r dysgwyr wahanol ffyrdd o gyfleu a chyflwyno 
gwybodaeth. Gan ddefnyddio’r ‘Canllaw Cyfathrebu â 
chynulleidfa’, trafodwch â’r grŵp y gwahanol fathau o ddulliau 
cyfathrebu, gan edrych ar y gwahanol enghreifftiau o bob un.

AMSER
15-20 munud

DEUNYDDIAU 
 Canllaw Cyfathrebu â 

chynulleidfa 

GWEITHGAREDD DEWISOL 
Gallech addasu’r drafodaeth yma drwy ddileu gwybodaeth o rai 
o’r colofnau yn y canllaw – er enghraifft cryfderau/manteision, a 
chael y bobl ifanc i nodi eu syniadau eu hunain mewn grwpiau. 

3.  I sbarduno trafodaeth bellach, gallech ofyn y cwestiynau hyn: 

• Pa mor effeithiol ydych chi’n meddwl ydy’r mathau yma o 
ddulliau cyfathrebu wrth gyflwyno gwybodaeth? 

• Sut gallwn ni sicrhau bod yr hyn sy’n cael ei gyflwyno yn gywir 
ac yn gynhwysol? 



CASGLU GWYBODAETH 
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CAMAU’R GWEITHGAREDD
1. Rhowch y dysgwyr yn ôl yn y grwpiau oedden nhw pan wnaethon 

nhw eu cynlluniau ymchwil yn y sesiwn flaenorol. Rhowch ‘becyn 
Ymchwil Cymudo’ i bob grŵp, sy’n cynnwys llawer o wybodaeth 
a data iddyn nhw eu defnyddio os ydyn nhw’n dymuno. Mae’r 
pecyn ymchwil yn cynnwys gwahanol ddolenni at wybodaeth 
ddefnyddiol – efallai y byddwch chi’n penderfynu argraffu 
rhywfaint o wybodaeth allweddol o rai o’r gwefannau hyn cyn y 
sesiwn os na fydd y dysgwyr yn gallu mynd ar y rhyngrwyd.

2. Anogwch y grwpiau i lenwi’r daflen waith ‘Gwybodaeth a data 
ymchwil teithio’ drwy ddefnyddio eu pecynnau ymchwil, gofyn 
cwestiynau i bobl yn eu lleoliadau a gwneud ymchwil ar-lein, os 
yw’n bosibl. Dylid annog y dysgwyr i helpu ei gilydd pan allai data 
a gwybodaeth fod yn gymhleth, neu pan fydd yn anodd dod o hyd 
iddyn nhw. Dylech eu hatgoffa i wneud nodyn o ble maen nhw 
wedi dod o hyd i’w gwybodaeth.

3. Gwnewch yn siŵr bod y dysgwyr wedi gallu dod o hyd i 
wybodaeth ar gyfer pob adran yn eu taflen waith, cyn symud 
ymlaen i’r gweithgaredd nesaf.

AMSER
45-60 munud

DEUNYDDIAU 
 Taflen waith 

Gwybodaeth a data 
ymchwil teithio 

 Pecyn Ymchwil Cymudo 

CYFLEOEDD I GAEL CYMWYSTERAU 
 Enwi ffyrdd y gallech chi 

gefnogi cynaliadwyedd 
amgylcheddol 

 Sefydliadau/cynlluniau 
sy’n gwarchod yr 
amgylchedd 

 Amlinellu ffyrdd 
y byddwch chi’n 
parhau i hyrwyddo 
cynaliadwyedd yn y 
dyfodol 

AWGRYM YR HWYLUSYDD 
Os yw’r dysgwyr yn gweithio tuag at y cymhwyster, gellid 
defnyddio’r daflen waith Gwybodaeth a data ymchwil teithio 
i helpu i ddangos tystiolaeth bod y dysgwyr wedi dod o hyd i 
ffyrdd o gefnogi cynaliadwyedd amgylcheddol, a chynlluniau/
sefydliadau sy’n ceisio gwarchod yr amgylchedd. Mae hynny’n 
bosibl gan eu bod yn cyfeirio at yr hyn y mae sefydliadau wedi’i 
wneud i hyrwyddo dulliau mwy cynaliadwy o deithio, ac wedyn 
yn gwneud eu hargymhellion eu hunain. 

 

Os ydyn nhw’n gweithio tuag at Lefel 2 neu Lefel 5 SCQF, 
anogwch eich dysgwyr i gynnwys yr hyn maen nhw’n bwriadu ei 
wneud yn y dyfodol i hyrwyddo cynaliadwyedd yn eich lleoliad. 
Gallai hyn ymwneud â chymudo neu weithredoedd eraill. 
Gallech ychwanegu hyn fel adran ar y daflen waith i’ch dysgwyr 
ei llenwi. 



PARATOI CYFLWYNIAD 
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AMSER
45-60 munud

CAMAU’R GWEITHGAREDD
1. Gan fod gan y dysgwyr yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnyn 

nhw, maen nhw’n barod i roi’r cyfan at ei gilydd mewn cyflwyniad 
ar gyfer gweddill y grŵp, neu gallech drefnu iddyn nhw roi 
cyflwyniad i’r Pennaeth/rheolwr yr adeilad.

2. Yn eu grwpiau, bydd angen i’r dysgwyr baratoi a dylunio poster ar 
gyfer eu cyflwyniadau (gallech eu harddangos o amgylch yr ystafell 
neu’r adeilad). Gallai’r poster gael ei wneud â llaw neu ar gyfrifiadur. 
Neu, gallech ofyn i’r bobl ifanc gyflwyno eu gwybodaeth mewn 
ffyrdd eraill, fel cyflwyniad PowerPoint.

3. Dylech annog y dysgwyr i wneud yn siŵr mai dim ond gwybodaeth 
allweddol o’u taflen waith yn y gweithgaredd olaf maen nhw’n 
ei chynnwys ar eu poster/yn eu cyflwyniad. Awgrymir eu bod yn 
canolbwyntio ar y ffeithiau allweddol am effaith amgylcheddol 
cymudo i’ch lleoliad, a’r atebion maen nhw’n eu cynnig.

4. Rhannwch yr adnodd ‘Posteri enghreifftiol’ i’r grwpiau er mwyn 
rhoi ysbrydoliaeth iddyn nhw. Os bydd y posteri’n cael eu gwneud 
â llaw, gall darnau wedi’u torri allan o hen gylchgronau ac eitemau 
print i’w hailgylchu fod yn opsiwn i helpu eu sgiliau darlunio, pan 
fydd angen.

5. Ar ôl i’r dysgwyr greu eu posteri, dylech eu hannog i drefnu sut 
maen nhw’n mynd i gyflwyno eu gwybodaeth mewn 2-3 munud: 

• Pwy fydd yn dweud beth? 

• Pa bethau ychwanegol fyddan nhw’n eu dweud sydd heb gael 
eu hysgrifennu ar y poster? 

• Sut byddan nhw’n esbonio pam eu bod wedi dewis cyflwyno 
gwybodaeth ac atebion penodol? 

• A fydd un person yn y grŵp yn gyfrifol am ateb cwestiynau? 

DEUNYDDIAU 
 Adnodd Posteri 

enghreifftiol 



CYFLWYNIADAU 
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AMSER
Dependent

CAMAU’R GWEITHGAREDD
1. Ar ôl i’r dysgwyr orffen paratoi eu posteri a’u cyflwyniadau, byddan 

nhw’n rhoi cyflwyniad i’r grŵp a/neu i’r Pennaeth/rheolwr yr 
adeilad.

2. Rhowch tua 2-3 munud i bob grŵp wneud eu cyflwyniad, a munud 
neu ddau yn ychwanegol i grwpiau eraill ofyn unrhyw gwestiynau. 
Anogwch y dysgwyr i rannu’r hyn maen nhw’n ei hoffi am bosteri 
a chyflwyniadau ei gilydd, ac unrhyw feirniadaeth adeiladol neu 
awgrymiadau i’w gwella.

CYFLEOEDD I GAEL CYMWYSTERAU 
 Enwi ffyrdd y gallech chi 

gefnogi cynaliadwyedd 
amgylcheddol 

 Sefydliadau/cynlluniau 
sy’n gwarchod yr 
amgylchedd 

 Cymryd rhan mewn 
cynllun sy’n cefnogi 
cynaliadwyedd 
amgylcheddol 

 Amlinellu ffyrdd 
y byddwch chi’n 
parhau i hyrwyddo 
cynaliadwyedd yn y 
dyfodol 

AWGRYM YR HWYLUSYDD 
Os yw’r dysgwyr yn gweithio tuag at y cymhwyster, gellid 
defnyddio eu posteri neu eu cyflwyniadau i ddangos bod y 
dysgwyr wedi dod o hyd i ffyrdd o gefnogi cynaliadwyedd 
amgylcheddol, a chynlluniau/sefydliadau sy’n ceisio gwarchod 
yr amgylchedd. 

 

Gall eu cyflwyniadau hefyd helpu i ddangos eu bod wedi bod yn 
rhan o gynllun sy’n cefnogi cynaliadwyedd amgylcheddol, gan 
eu bod wedi bod yn rhan o grŵp ymchwil sydd wedi dod o hyd i 
ffyrdd i’r grŵp/lleoliad fod yn fwy cynaliadwy, ac wedi hyrwyddo 
eu syniadau i’r Pennaeth neu i reolwr yr adeilad. 

 

Os ydyn nhw’n gweithio tuag at Lefel 2 neu Lefel 5 SCQF, 
anogwch eich dysgwyr i gynnwys yr hyn maen nhw’n bwriadu ei 
wneud yn y dyfodol i hyrwyddo cynaliadwyedd yn eich lleoliad. 
Gallai hyn ymwneud â chymudo neu weithredoedd eraill. 

 

Hefyd, os yw’ch dysgwyr yn gwneud uned y cymhwyster Sgiliau 
Cyflwyno, gellid defnyddio’r cyflwyniadau hyn. 



DIRWYN I BEN 
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AMSER
10-15 munud

CAMAU’R GWEITHGAREDD
1. Dyma’r sesiwn olaf yn yr uned ‘Addysg, Ynni a’r Amgylchedd’. 

Felly, manteisiwch ar y cyfle yma i gael trafodaeth fyfyriol. Gallech 
drafod: 

• Beth oedden nhw wedi’i fwynhau fwyaf am yr uned yma? 

• Ydyn nhw’n meddwl eu bod yn deall cynaliadwyedd yn well? 
Ym mha ffyrdd? 

• Sut maen nhw’n meddwl y gallai eu hymchwil fod yn 
ddefnyddiol i’ch ysgol/lleoliad wrth symud ymlaen? 

• Fyddan nhw’n gwneud unrhyw beth yn wahanol/annog pobl 
eraill i wneud unrhyw beth yn wahanol gan eu bod yn gwybod 
mwy erbyn hyn am ddatblygu cynaliadwy ac effaith rhai 
gweithredoedd ar yr amgylchedd? 


