
SGILIAU AR GYFER YR YSGOL
Pecyn Adnoddau i Hwyluswyr

Achieve



Annwyl Hwylusydd Achieve, 

CROESO 
 

Rydyn ni’n falch iawn eich bod chi’n mynd i fod yn cyflwyno rhaglen Achieve y Prince's Trust i 
Ddysgwyr Iau. Pwrpas y pecyn yma ydy’ch helpu chi i gynllunio a chyflwyno’r rhaglen. Mae’r holl 
adnoddau angenrheidiol ar gael ar Hyb Dysgu’r Prince's Trust (princes-trust.org.uk/learning). 
Felly, er y byddwch chi am ddilyn y cynllun gwaith sydd wedi’i amlinellu yma, mae croeso i chi 
hefyd arbrofi â’r gwahanol adnoddau, newid yr amseroedd a bod yn greadigol! 

Mae’r pecyn yma wedi cael ei gynllunio’n benodol ar gyfer 
pobl ifanc sydd yn nwy flynedd gyntaf yr ysgol uwchradd, er 
mwyn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnyn 
nhw i lwyddo ym myd addysg. Mae’r cynnwys yn 
canolbwyntio ar ddatblygiad personol pobl ifanc, ac ar eu 
sgiliau rhyngbersonol a rheoli eu hunain. 

Mae’r pecyn adnoddau yma’n cynnwys pob math o sesiynau 
a gweithgareddau rydyn ni wedi’u datblygu neu eu haddasu 
dros y blynyddoedd, ac rydyn ni wedi grwpio’r rhain gyda’i 
gilydd yn y chwe maes sgiliau sy’n cael eu mesur drwy 
ffurflen Fy Siwrnai i y Prince’s Trust. Dyma’r elfennau sy’n 
cael y prif sylw yn ein huned Sgiliau ar gyfer yr Ysgol: 

Wrth i bobl ifanc gymryd rhan yn yr uned Sgiliau ar gyfer yr 
Ysgol, byddan nhw’n canolbwyntio ar ddatblygu pob sgil drwy 
gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog a rhyngweithiol. 
Bydd cyfnodau o bwyso a mesur ac asesu bob hyn a hyn, 
ynghylch sut mae’r cynnwys yn eu helpu i ddatblygu ym mhob 
un o’r chwe maes sgiliau. 

Gall pob person ifanc ddefnyddio’r Llyfr Cofnod Sgiliau ar 
gyfer yr Ysgol er mwyn cadw cofnod o’r hyn maen nhw wedi’i 
ddysgu, a rhoi tystiolaeth o’r gwaith gwych maen nhw’n ei 
wneud. Os byddan nhw’n cynnwys digon o waith o safon, 
dylai llyfrynnau’r bobl ifanc fod yn ddigon i’w cyflwyno fel 
tystiolaeth i’r uned Cynllunio ar gyfer Datblygiad Personol ar 
Lefel Mynediad 3/SCQF Lefel 3.

• Sgiliau cyfathrebu 

• Gweithio gydag eraill 

• Rheoli teimladau 

• Hyder 

• Dibynadwyedd 

• Gosod a chyflawni nodau. 

SGILIAU AR 
GYFER YR 

YSGOL

Cynllunio ar gyfer 
Datblygiad Personol

Rheoli
Teimladau

Dibynadwyedd

Pwysau gan Gyfoedion a 
Meithrin Cyfeillgarwch

Hyder

Cyfathrebu (gan 
gynnwys Iaith y Corff)



Clwb Achieve  
Pa bobl ifanc

sy’n gymwys?  

 

 

Dyma enghreifftiau o’r 
elfennau a allai olygu 
bod rhywun yn gymwys:  

Cyflwyniad  

Cyfathrebu 
 

Gweithio
gydag Eraill  

 

Hyder  

Dibynadwyedd  

Gosod a
Chyflawni

Nodau  

Adolygu
Nodau 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Y PECYN SGILIAU AR GYFER YR YSGOL 
Mae’r tabl canlynol yn cynrychioli’r pecyn Sgiliau ar gyfer yr Ysgol. Dylid dechrau gyda’r cyflwyniad, 
ond byddai modd cyflwyno’r sesiynau dilynol mewn unrhyw drefn. Rydyn ni’n argymell y drefn isod. 
Dylech asesu pa elfennau fydd o fudd i’r bobl ifanc yn eich barn chi, a pha elfennau fydd fwyaf o 
ddiddordeb iddyn nhw. Ar sail hynny, gallwch benderfynu faint o amser rydych chi eisiau ei dreulio ar 
bob un o’r pynciau. Mae pob grŵp yn wahanol, felly byddwch yn hyblyg! Dewiswch y gweithgareddau 
sy’n gweithio orau i’r bobl ifanc, ac yn cyd-fynd â pha bynnag amserlen sydd gennych chi. 

Pobl ifanc ym Mlwyddyn 
7/S1 a Blwyddyn 8/S2 
(neu’r hyn sy’n gyfatebol 
yn eich gwlad chi) sydd 
mewn perygl o dangy-
flawni’n addysgol. Mae 
hyn yn cael ei ddiffinio fel 
person ifanc sydd mewn 
perygl o dangyflawni 
neu o gael ei wahardd. 

Mae angen caniatâd 
rhiant ar gyfer pobl ifanc 
o dan 13 mlwydd oed. 

Rhwng 6 a 12 person 
ifanc ydy’r maint 
delfrydol ar gyfer grŵp. 

• Presenoldeb gwael. 
• Gwaharddiad parhaol, 

gwaharddiad am gyfnod 
penodol neu waharddiad 
mewnol. 

• Ddim yn gallu cymryd 
rhan yn y dosbarth. 

• Diffyg sgiliau rhyngber-
sonol a sgiliau rheoli’ch 
hun. 

• Yn cael trafferth gyda’r 
cyfnod pontio rhwng yr 
ysgol gynradd a’r ysgol 
uwchradd. 

• Risg o beidio â datbly-
gu’n unol â’r disgwyl yn 
academaidd. 

Rheoli
Teimladau 

Cyflwyniad i Sgiliau ar gyfer yr 
Ysgol Pawb yn dod i adnabod ei 
gilydd, llenwi ffurflenni Fy Siwrnai i 
a’r Proffil 

Sgiliau Cyfathrebu 
Siarad, gwrando a chymryd sylw. 

Gweithio gydag eraill 
Gwaith tîm, cyd-dynnu â phobl a 
pharchu eraill. 

Rheoli teimladau 
Delio â materion, ymdopi â heriau, 
rheoli problemau 

Hyder 
Hunan-fri, hunan-gred, hunan-barch, 
hunan-ymwybyddiaeth, delio â 
nerfusrwydd 

Dibynadwyedd 
Cadw amser, cadw at derfynau amser, 
cymryd cyfrifoldeb, presenoldeb 

Gosod a chyflawni nodau – Rhan 1 
Cymhelliant, cynllunio a threfnu, datrys 
problemau a chynllunio camau 
gweithredu 

Gosod a chyflawni nodau – Rhan 2 
Adolygu’r cynllun gweithredu yn ystod 
amser gwersi arferol. (Mae hyn yn 
angenrheidiol os ydych chi eisiau 
cyflwyno’r gwaith ar gyfer uned 
cymwysterau PDE) 



Pawb yn dod i adnabod ei gilydd, llenwi ffurflenni Fy Siwrnai i a’r Proffil 

Nodiadau Hwyluso Adnoddau 

Dechrau Arni 
Torri’r Garw: Bachu Bys - rhyngweithio â phobl eraill 

 
 

Torri’r Garw: Dod o hyd i bethau’n gyffredin—creu grwpiau bach 
a dod i adnabod ei gilydd 

 
 

Torri’r Garw: Pelen o Linyn - y bobl ifanc yn cyflwyno eu hunain i’r 
grŵp drwy ddewis a chyflwyno ffeithiau amdanyn nhw eu hunain  

Cyflwyniad: PowerPoint Croeso y Prince's Trust - cyflwyno’r Prince's 
Trust a’r rhaglen Achieve. Bydd cwis byr hwyliog ynghylch hyn ar y diwedd! 

   

 

Cynllun y 
Sesiwn 

PowerPoint 
Croeso a 
chwestiynau 
cwis 

Y Gweithgareddau 
 

Gweithgaredd: Tariannau Personol - y bobl ifanc yn dweud beth ydy 
eu cryfderau a’u diddordebau 

 
Gweithgaredd: Cyflwyniad i Fy Siwrnai i - gweithgaredd hwyliog a 
rhyngweithiol  sy’n defnyddio enwogion poblogaidd i helpu’r bobl ifanc i roi 
sgôr i’w hunain ar  Raddfa Fy Siwrnai i. Mae hyn yn cyflwyno Graddfa Fy 
Siwrnai i i’r bobl ifanc, ac yn eu helpu i ddewis sgôr ar gyfer pob pwnc ac i 
greu eu siwrnai sgiliau eu hunain 

   

 

Gweithgaredd: Taro’r Nod 
Gweithgaredd gwahanol neu ychwanegol i helpu’r bobl ifanc i ystyried 
eu sgôr sgiliau eu hunain ar Ffurflen Fy Siwrnai i 

 

 

Gweithgaredd: Llenwi Ffurflenni Fy Siwrnai i 
Bydd angen cadw’r ffurflenni yma’n ofalus, a’u hadolygu ar ddiwedd y
rhaglen cyn eu dychwelyd at eich cyswllt yn y Prince's Trust 

 

 

Cynllun y
Sesiwn 

Llyfryn y
Bobl Ifanc 

Ffurflenni 
Fy Siwrnai i

 

Deilliannau
Disgwyliedig: 

Bydd y bobl ifanc yn teimlo’n hyderus wrth roi sgôr i’w sgiliau 

Sylwer: 

 

Mae’n rhaid i’r bobl ifanc hefyd lenwi Ffurflen Fy Siwrnai i 

CYFLWYNIAD I SGILIAU AR GYFER YR YSGOL 

Rhaid llenwi Ffurflen Proffil y Prince's Trust ar gyfer pob 
person yn y grŵp. Mae hi’n bosib gwneud hyn fel grŵp cyfan, neu 
mewn cyfarfod un-i-un gyda’r person ifanc. Cofiwch fod angen 
caniatâd rhiant hefyd ar gyfer pobl ifanc 11 mlwydd oed.



Nodiadau Hwyluso  Adnoddau 

Cyflwyniad i Sgiliau ar gyfer yr Ysgol - parhad. 

Nodiadau Adolygu’r Hwylusydd 

Dirwyn i Ben - dewiswch o blith y Gweithgareddau isod, fel y mae amser yn 
caniatáu 

Gweithgaredd: Anfon Llythyrau/Cardiau Post - bydd hyn yn help i adolygu 
ar ddiwedd y rhaglen, ac yn weithgaredd ‘edrych yn ôl’ 

Gweithgaredd: Gobeithion ac Ofnau - bydd y bobl ifanc yn dweud at beth 
maen nhw’n edrych ymlaen, a beth maen nhw’n teimlo’n nerfus yn ei gylch ar 
sail y cyflwyniad 

Ar ôl gorffen, cymerwch eich amser yn asesu llyfryn pob person ifanc 
ac yn rhoi adborth. Bydd angen i chi roi’ch llofnod, a nodi’r dyddiad y 
gwnaethoch chi lenwi’r adran yma ar gyfer pob person ifanc 

Llyfrynnau 
Sgiliau ar 
gyfer yr Ysgol 

PowerPoint 
Croeso a 
chwestiynau 
cwis 

Papur/cardiau 
post ac 
amlenni 



Siarad, gwrando a chymryd sylw

Nodiadau Hwyluso Adnoddau 

Dechrau Arni 

Y Gweithgareddau  

Dirwyn i Ben  

Llyfryn Sgiliau 
ar gyfer yr Ysgol 

Deilliannau Disgwyliedig:

 

Sylwer:

 

CYFATHREBU 

Gweithgaredd Bywiogi: Pasio i’r Person Nesaf - cael y grŵp i sgwrsio a 
symud, ac yn barod amdani 
Torri'r Garw: Y Gêm Gyfrif - gweithio ar gyfathrebu heb ddefnyddio’r llais. Mae 
hyn yn cynnwys defnyddio iaith y corff, ac mae’n gofyn am hyder  
Cyflwyniad: Trafodaeth am Gyfathrebu - diffinio cyfathrebu 
Gweithgaredd Gwirio Sgiliau 1 yn llyfryn y bobl ifanc - geiriau Cyfathrebu.  

Cyflwynwch ddetholiad o weithgareddau sy’n gyfle i ystyried ac ymarfer pob 
math o sgiliau cyfathrebu. Dewiswch o blith yr adnoddau isod, neu defnyddiwch 
rai eich hun. 

Gweithgaredd: Mapiau’r Corff - yn edrych ar ymddygiad cadarnhaol a 
negyddol 
Gweithgaredd: Dyma... bydd hyn yn hybu hyder a chyfathrebu’n glir 
Gweithgaredd: Adeiladwyr a Phenseiri - ymarfer cyfleu cyfarwyddiadau a 
gwrando 
Gweithgaredd: Gwerthwch! - yn edrych ar gyfathrebu mewn ffordd sy’n 
darbwyllo 
Gweithgaredd: Meimio - gwylio pobl yn meimio, a thrafod dulliau o gyfathrebu 
sydd ddim yn defnyddio geiriau 
Gweithgaredd: Dweud drwy ddangos - yn edrych ar sut mae tôn y llais ac 
iaith y corff yn gallu effeithio ar ystyr gair 
Ar ôl y gweithgareddau, gofynnwch i’r bobl ifanc lenwi’r cofnod 
Gweithgareddau a'r adrannau adolygu yn y llyfr gwaith. 

Bydd y bobl ifanc yn llenwi Gweithgaredd Gwirio Sgiliau 3 – Iaith y Corff yn y 
llyfr gwaith 

Bydd y bobl ifanc yn nodi’r sgôr sgiliau ar ddiwedd yr adran, ac yn ymrwymo i 
barhau i ddysgu neu ymarfer 

Ar ôl gorffen, cymerwch eich amser yn asesu llyfryn pob person ifanc ac 
yn rhoi adborth. Bydd angen i chi roi’ch llofnod, a nodi’r dyddiad y gwnae-
thoch chi lenwi’r adran yma 

Cynllun y sesiwn 
gyfathrebu 

Siart Troi 

Dyfyniad 

Cynllun y sesiwn 
gyfathrebu 

 
Pinnau ffelt siart 
troi 

Bocs o eitemau 

Bocs o eitemau 

Cardiau 
gweithgareddau 

Llyfryn Sgiliau ar 
gyfer yr Ysgol 

Bydd y bobl ifanc yn deall pwysigrwydd cyfathrebu’n dda, y gwahanol 
�yrdd o gyfathrebu ar lafar a chyfathrebu heb ddefnyddio geiriau, ac yn 
teimlo’n fwy cy�orddus wrth gyfathrebu â phobl eraill 

Mae pobl ifanc yn gallu bod yn swil wrth gymryd rhan, yn enwedig mewn 
gweithgareddau chwarae rôl. Dylech eu hannog i gymryd rhan drwy fwrw 
iddi a chymryd rhan eich hun 



Gwaith tîm, cyd-dynnu â phobl a pharchu eraill 

Facilitation notes. Resources

Y Gweithgareddau 

Dirwyn i Ben Llyfryn Sgiliau ar
gyfer yr Ysgol

Deilliannau
Disgwyliedig:

Sylwer: 

GWEITHIO GYDAG ERAILL 

Dechrau Arni 
Torri’r Garw: Ble mae fy Oren i?—yn edrych ar stereoteipio ac 
unigolrwydd 

Bydd y bobl ifanc yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o 
weithgareddau a fydd yn rhoi cyfle iddyn nhw ddefnyddio, gwella 
ac adolygu eu sgiliau a’u rhinweddau eu hunain wrth weithio gyda 
phobl eraill mewn pob math o sefyllfaoedd 

Mae rhai o’r gweithgareddau’n fwy heriol na’i gilydd; darllenwch 
gynllun y sesiwn yn gyntaf, a phenderfynu pa rai sydd fwyaf 
priodol i’ch grŵp chi 

Cynhaliwch yr holl weithgareddau isod, neu ddetholiad ohonyn 
nhw. Edrychwch ar gynllun y sesiwn 
Gweithgaredd: Gêm Papur a Gwelltyn - defnyddio’r gwellt yfed i 
chwythu’r darn o bapur nes iddo gyrraedd y mat bwrdd yng nghanol y 
bwrdd. Mae’n bosib gwneud hyn fel grŵp cyfan, neu rannu’n dimau 
Gweithgaredd: Byd Newydd - gweithgaredd senario hyblyg a difyr ar 
gyfer grwpiau sy’n cynnwys hyd at 12 o bobl o bob oed. Mae’n edrych ar 
rolau a strwythur arwain mewn byd newydd dewr! 
Gweithgaredd: Ffon Heliwm 
Mae hon yn gêm ddelfrydol i feithrin tîm, ac mae’n bosib ei haddasu 
mewn llawer o ffyrdd ar gyfer gwahanol themâu sy’n gysylltiedig â gwaith 
tîm a datrys problemau 
Trafodaeth - bwrw golwg yn ôl dros y gweithgareddau, a beth mae’r bobl 
ifanc wedi’i ddysgu am ei gilydd a sut i gydweithio â’i gilydd 
Gwirio Sgiliau - bydd y bobl ifanc yn llenwi adrannau Gwirio Sgiliau 1 a 
2 yn eu llyfrynnau 

Gweithgaredd Adolygu - Un Cylch 
Nod y gweithgaredd ydy gofyn i’r rheini sy’n cymryd rhan bwyso a mesur 
cynnydd person arall, a’r hyn mae’r person hwnnw wedi’i ddysgu 

Trafodaeth - pobl ifanc yn gwneud addewidion sy’n dweud sut byddan 
nhw’n rhoi’r sgiliau maen nhw wedi’u dysgu ar waith 

Gweithgaredd Ymestynnol Dewisol - mae’r uned Gweithio gydag Eraill 
yn benthyg ei hun yn dda i weithgareddau anturus. Ystyriwch fynd ar drip 
neu gynllunio gweithgaredd y tu allan i’r ystafell ddosbarth 

Ar ôl gorffen, cymerwch eich amser yn asesu llyfryn pob person 
ifanc ac yn rhoi adborth. Bydd angen i chi roi’ch llofnod, a nodi’r 
dyddiad y gwnaethoch chi lenwi’r adran yma ar gyfer pob person 
ifanc 

Cynllun y sesiwn 
Gweithio gydag 
Eraill 

Orennau 

Un gwelltyn yfed i 
bob person  
Papur A4 
Mat bwrdd tenau 

 
Papur a beiros 

 
2 bolyn/ffon 

 

Llyfryn Sgiliau ar 
gyfer yr Ysgol 



Delio â materion, ymdopi, rheoli problemau 

Nodiadau Hwyluso Adnoddau 

Deilliannau 
Disgwyliedig 

Sylwer:

RHEOLI TEIMLADAU 

Dechrau Arni 

Gofynnwch i’r bobl ifanc ddweud ar Raddfa Fy Siwrnai i pa mor dda ydyn 
nhw am reoli eu teimladau. Llyfryn Sgiliau ar gyfer yr Ysgol 

Torri’r Garw: Gêm Enw ac Actio - bydd y gweithgaredd yma yn gwneud 
i’r bobl ifanc gamu i fyd anghyfarwydd mewn grŵp 

Cyflwyniad: Trafod a llenwi adran Gwirio Sgiliau 1 yn y llyfr gwaith 

Y Gweithgareddau 

Cynhaliwch yr holl weithgareddau isod, neu ddetholiad ohonyn nhw. 
Edrychwch ar gynllun y sesiwn 

Gweithgaredd: Adnabod Emosiynau - adnabod gwahanol emosiynau a 
thrafod sut mae gwahanol emosiynau ‘yn edrych’ mewn bywyd go iawn 

Gweithgaredd: Ymateb i Deimladau Pobl Eraill - mae’r gweithgaredd 
yma’n defnyddio clipiau YouTube i ystyried a deall empathi 

Gweithgaredd: Rheoli Dicter - dysgu sut mae deall a rheoli dicter 

Gweithgaredd: Pethau sy’n fy ngwneud i’n hapus - enwi ac ystyried 
profiadau cadarnhaol 

Dirwyn i Ben 

Bydd yr hwylusydd yn llenwi datganiad tyst ar gyfer y grŵp 
Bydd y bobl ifanc yn llenwi adran Gwirio Sgiliau 2 – y Gêm Ddu a Gwyn

Trafodaeth: Cyfeirio
 
Rhowch amser i’r bobl ifanc gofnodi adolygiad yn eu llyfryn Sgiliau ar gyfer 
yr Ysgol o’r gweithgareddau maen nhw wedi’u cyflawni 

Ar ôl gorffen, cymerwch eich amser yn asesu llyfryn pob person ifanc 
ac yn rhoi adborth. Bydd angen i chi roi’ch llofnod, a nodi’r dyddiad y 
gwnaethoch chi lenwi’r adran yma ar gyfer pob person ifanc 

Cynllun y 
Sesiwn Rheoli 
Teimladau 

Siart troi, beiros 
a phapur 

Taflen Waith 1 
– Asesiad 
Sylfaenol o 
Emosiynau 

Cynllun y 
Sesiwn Rheoli 
Teimladau 

Taflenni Gwaith 

siswrn, tap 
gludiog a glud

Clipiau ar y 
rhyngrwyd ac ar 
YouTube 

Templedi 
datganiad tyst 

Cynllun y 
Sesiwn Rheoli 
Teimladau 

Llyfryn Sgiliau 
ar gyfer yr Ysgol 

Bydd y bobl ifanc yn gallu adnabod gwahanol emosiynau, a dysgu 
strategaethau i reoli eu teimladau eu hunain mewn pob math o 
sefyllfaoedd 

Os oes unrhyw rai o’r gweithgareddau’n anaddas i’r bobl ifanc, ystyriwch 
eu newid am un o’r gweithgareddau yn ein cronfa o weithgareddau torri’r 
garw ar yr Hyb Dysgu. Os ydy rheoli teimladau yn broblem benodol i 
unrhyw un o’r bobl ifanc, addaswch y sesiwn yn unol â hynny, gan 
ystyried cyfeirio’r bobl ifanc at gymorth arall fel y bo’n briodol 



Hunan-fri, hunan-gred, hunan-barch, hunan-ymwybyddiaeth, delio â nerfusrwydd 

Nodiadau Hwyluso Adnoddau 

Deilliannau 
Disgwyliedig:

Sylwer:

HYDER

Dechrau Arni - bydd y gweithgareddau yma’n helpu’r bobl ifanc i ddweud 
beth ydy eu cryfderau, eu sgiliau a’u huchelgeisiau 

Torri’r Garw: Bingo Pobl - un o’r gemau mwyaf poblogaidd i dorri’r garw, 
oherwydd ei bod mor hawdd ei haddasu ar gyfer eich grŵp a’ch sefyllfa 
benodol chi, ac mae bron pawb yn gwybod sut i’w chwarae 

Trafodaeth Ragarweiniol 

Bydd y bobl ifanc yn gwneud y gweithgareddau geiriau yn y llyfryn. 

Y Gweithgareddau 

Cynhaliwch ddetholiad o weithgareddau sy’n rhoi cyfle i’r bobl ifanc ystyried 
ac ymarfer pob math o sgiliau hyder. Dewiswch o blith y gweithgareddau sy’n 
cael eu hawgrymu isod, neu defnyddiwch rai eich hun 

Gweithgaredd: Pobl Coesau Matsys - yn trafod sut mae pobl yn ymddwyn 
pan maen nhw’n teimlo’n hyderus, a phan nad ydyn nhw’n teimlo’n hyderus 

Gweithgaredd: Croesi’r Cae - bydd y bobl ifanc yn osgoi peryglon drwy 
wrando ar gyfarwyddiadau ar lafar gan aelodau eu tîm 

Gweithgaredd: Delio â Nerfusrwydd - yn trafod arwyddion gweledol ac 
anweledol o ddiffyg hyder, a sut i oresgyn hynny 

Dirwyn i Ben 

Trafodaeth grŵp - ailddiffinio hunan-hyder 

Gweithgaredd Chwarae Cardiau 

Llenwch adran Gweithgaredd Gwirio Sgiliau 2 

Ar ôl gorffen, cymerwch eich amser yn asesu llyfryn pob person ifanc 
ac yn rhoi adborth. Bydd angen i chi roi’ch llofnod, a nodi’r dyddiad y 
gwnaethoch chi lenwi’r adran yma ar gyfer pob person ifanc 

Cynllun y 
Sesiwn 
Hyder

Templed 
taflen bingo

Pac o 
gardiau 
chwarae 

Cynllun y 
Sesiwn Hyder 

Siart troi, 
beiros a 
nodiadau 
‘post-it’ 

Mygydau i 
guddio’r 
llygaid, 
cwpanau 
papur/plastig 

Taflenni 
gweithgared-
dau, sisyrnau, 
papur siart 
troi, beiros 

Bydd y bobl ifanc yn gwneud cynllun neu ymrwymiad i wella eu hyder. 
Byddan nhw hefyd yn ystyried beth ydy ystyr hyder a hunan-fri, ac yn 
trafod strategaethau i ddelio â nerfusrwydd, i adnabod eich cryfderau 
a’ch gwendidau, ac i gredu ynoch chi’ch hun 

Mae’r gweithgareddau yma’n gweithio’n dda yn y sesiynau cyntaf, pan 
fydd y bobl ifanc yn dechrau dod i adnabod ei gilydd ac addasu i’r 
Clwb Achieve 



Cadw amser, cadw at derfynau amser, cymryd cyfrifoldeb, gwella presenoldeb 

Nodiadau Hwyluso Adnoddau 

Bwrdd Gwyn
/Siart Troi 

Llyfryn Sgiliau 
ar gyfer 
yr Ysgol 

Deilliannau 
Disgwyliedig:

Sylwer:

DIBYNADWYEDD 

Dechrau arni 
Cyflwynwch y pwnc Dibynadwyedd, ac amlinellu nodau’r sesiwn 

Gweithgaredd trafod - ystyried beth ydy ystyr Dibynadwyedd, a beth 
mae hynny’n ei olygu i bobl ifanc 

Bydd y bobl ifanc yn deall yn well beth mae’n ei olygu i fod yn 
ddibynadwy. Byddan nhw’n dysgu am gadw amser a rheoli 
amser, ac yn gweld sut i wella eu harferion eu hunain er mwyn 
bod yn fwy dibynadwy 

Mae’r pedwar gweithgaredd sydd wedi’u rhestru isod yn 
ystyried dibynadwyedd mewn gwahanol ffyrdd. Ystyriwch pa 
rai fydd fwyaf addas i ddiddordebau ac anghenion y bobl 
ifanc yn eich grŵp. 

Y Gweithgareddau 
Cyflwynwch ddetholiad o weithgareddau sy’n rhoi cyfle i’r bobl ifanc nodi 
ac ymarfer pob math o sgiliau Dibynadwyedd. Dewiswch o blith y 
gweithgareddau sy’n cael eu hawgrymu isod, neu defnyddiwch rai eich 
hun 

Gweithgaredd: Her Cacennau Bach - gweithgaredd hwyliog sy’n gofyn 
am greadigrwydd a chadw at derfyn amser 

Gweithgaredd: Chwalfa’r Cyfrifiadur - bydd y bobl ifanc yn canolbwyn-
tio ar fod yn ddibynadwy mewn sefyllfa grŵp, ar weithio ar y ffordd maen 
nhw’n ymwneud â phobl eraill, ac ar eu sgiliau cadw amser 

Gweithgaredd: Adeiladu - bydd y bobl ifanc yn cwblhau tasg fel tîm o 
fewn amser a gytunwyd. Byddan nhw’n gweithio yn unol â therfyn amser, 
a bydd pawb yn cyflawni’r rôl maen nhw wedi cytuno i’w gwneud 

Gweithgaredd: Amserlen y bore - bydd y bobl ifanc yn nodi eu harferion 
eu hunain, a sut byddai modd eu gwella 

Dirwyn i Ben 

Adolygwch y gweithgareddau sydd wedi cael eu cwblhau, gan gofnodi eu 
safbwyntiau yn yr adran Gweithgareddau yn y Llyfryn Sgiliau ar gyfer yr 
Ysgol 

Llenwch adran gweithgaredd gwirio sgiliau 2 

Nodwch y sgôr sgiliau ar ddiwedd yr adran 

Ar ôl gorffen, cymerwch eich amser yn asesu llyfryn pob person ifanc 
ac yn rhoi adborth. Bydd angen i chi roi’ch llofnod, a nodi’r dyddiad y 
gwnaethoch chi lenwi’r adran yma ar gyfer pob person ifanc 

Edrychwch ar 
gynllun y 
sesiwn 

 
 

 

Templedi ar 
gael



Cymhelliant, cynllunio, trefnu a datrys problemau 

Nodiadau Hwyluso Adnoddau 

Llyfryn Sgiliau 
ar gyfer yr Ysgol 

Deilliannau
Disgwyliedig: 

Sylwer:

GOSOD A CHYFLAWNI NODA

Torri’r Garw: Gweithgaredd Fflipio Cwpan - yn cyflwyno’r cysyniad o 
osod nodau drwy annog y bobl ifanc i wella eu sgôr. Edrychwch ar 
gynllun y sesiwn 

Bydd y bobl ifanc yn ystyried ffyrdd o gymell eu hunain, ac yn trafod sut i 
osod nodau CAMPUS y mae modd eu cyflawni. Byddan nhw’n creu cynllun 
gweithredu i’w helpu i gyflawni eu nodau ac i fonitro eu cynnydd eu hunain 

Bydd y cysyniad o nodau CAMPUS yn anodd i rai pobl ifanc. Os ydych chi’n 
bwriadu cyflwyno tystiolaeth ar gyfer yr uned Cynllunio ar gyfer Datblygiad 
Personol yn y cymhwyster PDE, bydd angen iddyn nhw ddangos eu bod yn 
gallu gosod nodau fel hyn. Os nad ydyn nhw eisiau cyflwyno tystiolaeth ar gyfer 
yr uned cymwysterau, gallech ystyried symleiddio’r elfen yma o osod nodau 

Y Gweithgareddau 
Sesiwn Gosod Nodau - mae’r sesiwn yma’n edrych ar bwysigrwydd gosod 
nodau. Mae tair rhan i’r sesiwn: Gweithgaredd Nodau Enwogion, Adolygu a 
Thrafod Nodau CAMPUS, a Gweithgaredd Manteision Gosod Nodau 

Dirwyn i Ben 

Cynllun Gweithredu Gosod Nodau - bydd y bobl ifanc yn creu Cynllun 
Gweithredu Personol. Bydd y bobl ifanc ac un o Hwyluswyr Achieve yn gallu 
adolygu’r cynllun gweithredu yma ar ddyddiad yn y dyfodol 

Rhoi Sgôr i’r Sgiliau - gofynnwch i’r bobl ifanc roi sgôr i’w hunain eto ar y 
raddfa “Gosod a Chyflawni Nodau” ar waelod y dudalen 

Os mai dyma ydy diwedd y rhaglen i’r bobl ifanc, gwnewch yn siŵr eu 
bod yn llenwi ac yn dychwelyd Ffurflen Werthuso Fy Siwrnai i 

Adolygu’r Cynllun Gweithredu 

Dylid cwblhau’r adolygiad yma mor agos â phosib at y dyddiad a gytunwyd 
â’r person ifanc yn y cynllun gweithredu 

• Defnyddiwch y tudalennau adolygu yn y Llyfr Cofnod Sgiliau ar gyfer yr 
Ysgol i helpu’r bobl ifanc i ailedrych ar eu cynllun gwreiddiol, ac i ddweud 
beth sydd wedi mynd yn dda a beth sydd wedi cael ei gyflawni 

• Dylai’r bobl ifanc ateb y cwestiynau yn y llyfryn 
• Dylai’r hwyluswyr ychwanegu sylwadau a rhoi rhywfaint o adborth i bob 

person ifanc. 
 Os bydd pwyntiau gweithredu pellach/newydd yn cael eu nodi, dylid annog 

y person ifanc i greu cynllun gweithredu newydd i’w helpu i barhau i wella 

Os mai dyma ydy diwedd y rhaglen i’r bobl ifanc, gwnewch drefniadau 
iddyn nhw lenwi Ffurflen Werthuso Fy Siwrnai i, a bydd angen ei 
dychwelyd at Swyddog Gweithredol y Prince's Trust 

Llyfryn Sgiliau ar 
gyfer yr Ysgol 

 

Graddfa a Ffur-
flen Fy Siwrnai i 

Edrychwch ar 
adnoddau a 
chynlluniau’r 
sesiwn 

Cwpanau plastig, 
papur, beiros a 
chlociau amseru 



Cysylltiadau Defnyddiol: 

Swyddog Gweithredol Achieve: 

Rheolwr Achieve: 

Tîm Cenedlaethol Achieve: achieve@princes-trust.org.uk 

DYMA DDIWEDD Y PECYN SGILIAU AR 
GYFER YR YSGOL 

RHESTR WIRIO DIWEDD Y RHAGLEN 

Diolch yn fawr am gyflwyno’r rhaglen Achieve yn eich ysgol neu’ch canolfan. Gobeithio eich 
bod chi a’r bobl ifanc wedi mwynhau’r gweithgareddau, bod y bobl ifanc wedi cael cyfle i wella 
eu sgiliau personol a rhyngbersonol, a’u bod yn barod i fod yn rhan o’r ysgol. 

Gwnewch yn siŵr bod ffurflenni Fy Siwrnai i wedi cael eu llenwi ar ddiwedd y 
rhaglen, a’ch bod yn eu dychwelyd at Swyddog Gweithredol y Rhaglen 

Llenwch y daenlen Deilliannau Addysg ar gyfer diwedd y rhaglen Achieve, a’i 
dychwelyd i’r Tîm Monitro a Gwerthuso yn y Prince's Trust 

Trefnwch ddigwyddiad i’r bobl ifanc gael dathlu eu llwyddiannau, a dangos 
beth maen nhw wedi’i ddysgu 

Rhowch Dystysgrifau Cwblhau i’r holl bobl ifanc sydd wedi 
gorffen y rhaglen 
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