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Helo, a chroeso i raglen Achieve y Prince's Trust! 
Mae ein rhaglen ni yn helpu pobl ifanc i wella eu sgiliau ac i deimlo’n well am addysg, er mwyn 
iddyn nhw allu gwireddu eu llawn botensial. 

Bydd bron i 10,000 o bobl ifanc yn cymryd rhan yn y rhaglen Achieve yn nes ymlaen eleni, 
mewn llefydd ym mhob rhan o’r Deyrnas Unedig. Felly rydych chi’n rhan o rwydwaith eang! 

Pan fyddwch chi ar y rhaglen yma, byddwch chi’n gallu: 

  gweithio ar brosiectau llawn hwyl gyda phobl ifanc eraill 

  herio eich hun 

  gwella’ch hyder 

  dysgu sgiliau newydd 

  cael cefnogaeth i’ch helpu i gyrraedd eich nodau 

  gweithio tuag at gymhwyster sydd wedi cael ei achredu. 

Chi sydd biau’r llyfr gwaith yma, a byddwch chi’n ei ddefnyddio drwy gydol eich cyfnod ar y rhaglen. 
Gallwch ei bersonoli drwy ei ddefnyddio i gofnodi’r gweithgareddau y byddwch chi’n eu gwneud, 
ac i gadw golwg ar y sgiliau y byddwch chi’n eu gwella pan fyddwch ar raglen Achieve. 

ADDEWID Y PRINCE’S TRUST I CHI 
Rydych chi’n rhan o’r Prince's Trust yn awr. Rydyn ni’n credu y dylai pob person ifanc 
gael cyfle i lwyddo. 
Rydyn ni eisiau i chi fwynhau ein rhaglen, ac rydyn ni’n addo hyn: 

 Byddwch chi’n cael eich trin yn gyfartal a gyda pharch 

 Byddwn ni’n ceisio’ch helpu chi i ddysgu sgiliau ac i lwyddo yn yr ysgol 

 Dim ond yn y ffordd rydyn ni wedi cytuno â chi y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth, 
 heblaw eich bod chi’n dweud rhywbeth wrthyn ni sy’n golygu eich bod chi, neu rywun arall, 
 mewn perygl 

 Bydd hi’n hawdd i chi siarad â ni, fyddwn ni ddim yn beirniadu, byddwn ni’n angerddol ac
 yn eich ysbrydoli a’ch grymuso.

 
Rydyn ni’n falch o gael adborth gennych chi – adborth da ac adborth gwael. Bydden ni hefyd 
yn hoffi clywed gennych chi, gan fod hynny’n ein helpu i wella ein gwaith. 

Cysylltwch â ni: 
E-bost: feedback@princes-trust.org.uk 
Gwefan: princes-trust.org.uk/feedback 
Ffoniwch: 0800 842 842 a dywedwch eich bod chi eisiau rhoi ychydig o adborth 
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Graddfa Fy Siwrnai i 

Gwybod sut i 
wella gyda llai 
o help

  
Arwain y broses
o wella’ch hun 
heb help 

 
 

Dwi’n dda am
wneud y sgil yma,

a dwi ddim yn
cael trafferth gyda

hyn yn aml 

  
 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

Eisiau gwella ac 
yn derbyn help

 
 

Mae’r sgil yma’n 
anodd iawn i mi, a 
does dim ots gen i

Dwi’n iawn 
weithiau, ond dwi’n 

cael trafferth yn 
aml, ac mae angen 
llawer o help arna i 

er mwyn gwella Dwi’n cael y sgil 
yma’n anodd iawn 

ond rwyf eisiau 
gwella ond ddim yn 

siwr sut

Dwi’n eithaf da am 
wneud y sgil yma, 

ond mae angen 
ychydig o help arna i 

er mwyn gwella 

Mae’r sgil yma yn 
gryfder gen i. Dwi’n 
wych am wneud hyn 
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Rhowch gylch o amgylch y geiriau sy’n disgrifio sgil cyfathrebu  

  1.     Canu Bwyta Trafod          Rhannu syniadau  

 

 Iaith y corff   Gwrando   Meddwl     Rhifedd  

 

       Gwneud te  Siarad Cymryd sylw     
Gwneud
penderfyniadau  

Ysgrifennwch dair o’r sgiliau hynny y byddech chi’n hoffi eu gwella.  
 

1. ……………………………………..    2. ……………………………………..    3. ……………………………………...

2.  Y Gweithgareddau... Beth oedd eich hoff weithgaredd cyfathrebu  

…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Beth aeth yn dda?  Beth fyddech chi’n ei wneud yn 
wahanol y tro nesaf? 

 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

Cyfathrebu  
Siarad, gwrando, cymryd sylw  



 5 

Iaith y Corff yn Gadarnhaol   

 Chwiliwch am lun o iaith y corff gadarnhaol 
 (tynnwch lun, cymerwch ffotograff neu dorri llun 

   o gylchgronau) a’i atodi yma 
 

Pam mae iaith y corff yn y llun yn gadarnhaol?  

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………. 

Iaith y Corff yn Negyddol  

 

Chwiliwch am lun o iaith y corff negyddol 
 (tynnwch lun, cymerwch fotograff neu dorri 

   llun o gylchgronau) a’i atodi yma  

Pam mae iaith y corff yn y llun yn negyddol?  

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

3.  GWIRIO SGILIAU Gallu adnabod amrywiaeth o sgiliau rhyngbersonol.      

Sylwadau'r Hwylusydd.  Dyddiad…………………………  Llofnod ……………………………………. 

Rydw i’n cytuno bod  ……………………………… wedi gwella ei sgiliau Cyfathrebu     Ydw Nac ydw  

 

Fy Addewid i... Dywedwch wrthyn ni sut byddwch chi’n parhau i ymarfer a gwella’ch sgiliau wrth gyfathrebu  

…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Dyma ddiwedd yr adran Cyfathrebu  
Rhowch sgôr i’r sgiliau yma i weld a ydych chi’n teimlo eich bod wedi gwella’ch sgiliau.  
Defnyddiwch ffurflenni Fy Siwrnai i a Graddfa Fy Siwrnai i ar dudalen 3 y llyfryn yma i’ch helpu.  

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
 

  

Mae’r sgil yma’n dal 
yn anodd iawn i mi, 
a does dim ots gen i 

Mae’r sgil yma’n dal 
yn anodd iawn i mi, 
a dwi eisiau gwella 

Dwi’n eithaf da am 
wneud hyn erbyn 
nawr, ond dwi dal 

angen ychydig o help 

Dwi’n dda am wneud 
hyn erbyn nawr, a dwi 
ddim yn cael trafferth 

yn aml 

Mae’r sgil yma yn 
gryfder gen i erbyn 
hyn. Dwi’n wych am 

wneud hyn 

Dwi’n iawn weithiau, 
ond dwi’n cael 

trafferth yn aml, a dwi 
dal angen llawer o 

help er mwyn gwella 
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Y Gweithgareddau... Pa un oedd eich hoff weithgaredd?  

…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Beth aeth yn dda?  Beth fyddech chi’n ei wneud yn
wahanol y tro nesaf? 

 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

Gweithio gydag Eraill  
Gwaith tîm, cyd-dynnu â phobl, parchu eraill  

 

Rhowch 3 
enghraifft o 

adegau pan fydd 
yn rhaid i chi 
weithio gyda 
phobl eraill. 

Efallai y byddwch 
chi’n bartneriaid 

iddyn nhw’n 
neu’n aelod o 

grŵp. 

 

 

 

 

 

Gwirio Sgiliau 1 – Pryd fydd yn rhaid i chi weithio gyda phobl eraill?   
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Sylwadau'r Hwylusydd.  Dyddiad…………………………  Llofnod ……………………………………. 

Rydw i’n cytuno bod …………………………… wedi gwella ei sgiliau Gweithio gydag Eraill  Ydw Nac ydw  

 

Fy Addewid i... Dywedwch wrthyn ni sut byddwch chi’n parhau i ymarfer a gwella’ch sgiliau wrth weithio 
                            gydag eraill. 

 

…………………………………………………………
………………………………………………………... 

Dyma ddiwedd yr adran Gweithio gydag Eraill.  
Rhowch sgôr i’r sgiliau yma i weld a ydych chi’n teimlo eich bod wedi gwella’ch sgiliau.  
Defnyddiwch ffurflenni Fy Siwrnai i a Graddfa Fy Siwrnai i ar dudalen 3 y llyfryn yma i’ch helpu.  

 
 

 
 

Diolch!  

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Gwirio Sgiliau 2 – Pan rydyn ni’n gweithio gyda phobl eraill, weithiau bydd angen i ni roi 
adborth neu ymateb i sefyllfaoedd. Ticiwch y sylwadau cadarnhaol, a rhoi croes ar gyfer y 
rhai negyddol. 

  
 

Meddyliwch sut byddai rhai o’r sylwadau yma’n gallu gwneud i chi deimlo.  

Roeddech chi’n 
boen yn gwneud 

hynny. 

Alla i ddim credu nad ydych chi’n 
gwybod yr ateb i hynny. Byddai 
unrhyw un yn gwybod hynny. 

Diolch am helpu i roi’r 
cit i gadw, dwi wir yn 

gwerthfawrogi. 

Roeddwn i’n gweld pethau’n 
anodd iawn am gyfnod, ond 
fe wnaethoch chi fy annog i 

ddal ati 

Pam oeddech chi’n 
hwyr? Rydych chi’n 

wael am gadw amser! 

Pam mae’n rhaid 
i mi wneud hyn? 

Mae’n ddiflas 
iawn

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
 

  

Mae’r sgil yma’n dal 
yn anodd iawn i mi, 
a does dim ots gen i 

Mae’r sgil yma’n dal 
yn anodd iawn i mi, 
a dwi eisiau gwella 

Dwi’n eithaf da am 
wneud hyn erbyn 
nawr, ond dwi dal 

angen ychydig o help 

Dwi’n dda am wneud 
hyn erbyn nawr, a dwi 
ddim yn cael trafferth 

yn aml 

Mae’r sgil yma yn 
gryfder gen i erbyn 
hyn. Dwi’n wych am 

wneud hyn 

Dwi’n iawn weithiau, 
ond dwi’n cael 

trafferth yn aml, a dwi 
dal angen llawer o 

help er mwyn gwella 
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…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Pam ei fod yn ddefnyddiol? 

 

Ceisiwch feddwl am o leiaf ddau beth.  

1…………………………………………………………
………………………………………………………….
…………………………………………………………. 
2…………………………………………………………
………………………………………………………….
…………………………………………………………. 

Rheoli Teimladau  
Delio â materion, ymdopi, rheoli problemau  

1. 

Yn y lle gwag yma,
ysgrifennwch eich
enw cyntaf am i lawr. 

Gan ddefnyddio 
llythrennau’ch enw, 
mae angen i chi greu 
geiriau sy’n egluro 
eich nodweddion 
cadarnhaol chi. 

Y Gweithgareddau... Pa weithgaredd oedd yr un mwyaf defnyddiol? 

E.e. 

B = Byrlymus  
E = Egnïol 
C = Cariadus 

Cofiwch ofyn i ffrind! 
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Sylwadau'r Hwylusydd.  Dyddiad…………………………  Llofnod……………………………………. 

Rydw i’n cytuno bod ……………………………… wedi gwella ei sgiliau Rheoli Teimladau  Ydw Nac ydw 

 

Fy Addewid i... Dywedwch wrthyn ni sut byddwch chi’n parhau i ymarfer a gwella’ch sgiliau wrth 
reoli’ch teimladau. 

 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Dyma ddiwedd yr adran Rheoli Teimladau.  
Rhowch sgôr i’r sgiliau yma i weld a ydych chi’n teimlo eich bod wedi gwella o gwbl.  
Defnyddiwch ffurflenni Fy Siwrnai i a Graddfa Fy Siwrnai i ar dudalen 3 y llyfryn yma i’ch helpu.  

 

 

2. Y Gêm Ddu a Gwyn!  

Optimistiaeth ydy’r 
gallu i edrych ar yr 
ochr gadarnhaol 
mewn bywyd, ac i 
gael agwedd gadarn-
haol hyd yn oed pan 
fyddwch chi’n wynebu 
problemau. 

Mewn un lliw, 
ysgrifennu rywfaint 
o’r problemau 
rydych chi’n treulio 
amser yn meddwl 
amdanyn nhw. 

Nesaf, defnyddiwch 
feiro lliw gwahanol i 
ysgrifennu pethau 
cadarnhaol i chi feddwl 
amdanyn nhw.

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
 

  

Mae’r sgil yma’n dal 
yn anodd iawn i mi, 
a does dim ots gen i 

Mae’r sgil yma’n dal 
yn anodd iawn i mi, 
a dwi eisiau gwella 

Dwi’n eithaf da am 
wneud hyn erbyn 
nawr, ond dwi dal 

angen ychydig o help 

Dwi’n dda am wneud 
hyn erbyn nawr, a dwi 
ddim yn cael trafferth 

yn aml 

Mae’r sgil yma yn 
gryfder gen i erbyn 
hyn. Dwi’n wych am 

wneud hyn 

Dwi’n iawn weithiau, 
ond dwi’n cael 

trafferth yn aml, a dwi 
dal angen llawer o 

help er mwyn gwella 
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1.  Rhowch gylch o amgylch unrhyw eiriau rydyn ni’n eu cysylltu â phobl hyderus. 

Swil 

Ffyddiog 

Parchus Hunan-gred Dibynadwy Unig 

Trefnus Anhrefnus Pendant Digyffro 

Tawedog Dibynadwy Nerfus Llawn cydymdeimlad Oriog 

Ysgrifennwch dri o’r geiriau hyn sy’n berthnasol i chi, yn eich barn chi. 

1. ……………………………………..  2. ……………………………………..   3. ……………………………………...

Y Gweithgareddau... Pa weithgaredd wnaethoch chi ei fwynhau? 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………...

Y Gweithgareddau... Beth aeth yn dda, neu beth fyddech chi’n ei wneud yn wahanol? 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………...

Hyder
Hunan-fri, hunan-gred, hunan-barch, hunan-ymwybyddiaeth, 
delio â nerfusrwydd  
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Arwyddion straen/nerfau 

Chwiliwch am ddelwedd o rywun sydd o dan straen 
(tynnwch lun, cymerwch ffotograff neu dorri llun o 

  gylchgronau) a'i atodi yma 

Rhestrwch symptomau rhywun sydd o dan straen. 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………...

Enghreifftiau o sut mae rheoli straen/nerfau yn gywir 

Chwiliwch am ddelwedd o rywun pwyllog (dim straen) 
(tynnwch lun, cymerwch ffotograff neu dorri llun o 

  gylchgronau) a'i atodi yma 

Rhestrwch bethau y gallwch chi eu gwneud i ymlacio, 
os ydych chi o dan straen. 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………...

GWIRIO SGILIAU 2 Gallu adnabod amrywiaeth o sgiliau rhyngbersonol. 

Sylwadau'r Hwylusydd.  Dyddiad…………………………  Llofnod…………………………………….

Rydw i’n cytuno bod ……………………………… wedi magu mwy o hyder.       Ydw            Nac ydw

Fy Addewid i... Dywedwch wrthyn ni sut byddwch chi’n parhau i ddatblygu a magu mwy o hyder. 

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Dyma ddiwedd yr adran Hyder. 
Rhowch sgôr i chi eich hun i weld a ydych chi’n teimlo eich bod wedi magu hyder. 
Defnyddiwch ffurflenni Fy Siwrnai i a Graddfa Fy Siwrnai i ar dudalen 3 y llyfryn yma i’ch helpu. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
 

  

Mae’r sgil yma’n dal 
yn anodd iawn i mi, 
a does dim ots gen i 

Mae’r sgil yma’n dal 
yn anodd iawn i mi, 
a dwi eisiau gwella 

Dwi’n eithaf da am 
wneud hyn erbyn 
nawr, ond dwi dal 

angen ychydig o help 

Dwi’n dda am wneud 
hyn erbyn nawr, a dwi 
ddim yn cael trafferth 

yn aml 

Mae’r sgil yma yn 
gryfder gen i erbyn 
hyn. Dwi’n wych am 

wneud hyn 

Dwi’n iawn weithiau, 
ond dwi’n cael 

trafferth yn aml, a dwi 
dal angen llawer o 

help er mwyn gwella 
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Y Gweithgareddau... Pa weithgaredd neu weithgareddau oedd yn ddefnyddiol i chi? 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………...

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

1.  Fi yn y Canol 
Meddyliwch am deulu, ffrindiau, cymdogion, anifeiliaid anwes ac eraill. Pam eu bod yn dibynnu 
arnoch chi? Ydych chi’n dibynnu arnyn nhw? Os felly, sut?  
Tynnwch lun neu ysgrifennwch enwau’r bobl o’ch cwmpas i greu diagram o rwydwaith o gefnogaeth. 
Defnyddiwch saethau i ddangos pwy sy’n dibynnu ar bwy. Ychwanegwch pam. Enghraifft: F Ci - Mynd am dro. 
F Chwaer — I gael lifft i’r ysgol. 

Example:  Dog For a walk.            SisterM M

Efallai eich bod yn dibynnu ar un person am lawer o bethau. Ydych chi’n dibynnu ar rywun 
am rywbeth y gallech chi fod yn gyfrifol am hynny eich hun? 
Enghraifft — mae eich mam yn gwneud eich pecyn cinio bob nos ond fe allech chi wneud hynny 
eich hun!

…………………………………………………………..
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Sylwadau'r Hwylusydd.  Dyddiad…………………………  Llofnod……………………………………. 

Rydw i’n cytuno bod ………………………… wedi gwella ei sgiliau dibynadwyedd      Ydw            Nac ydw 

 

Fy Addewid i... Dywedwch wrthym ni sut byddwch chi’n parhau i ymarfer a gwella’ch sgiliau
dibynadwyedd. 

 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Dyma ddiwedd yr adran Dibynadwyedd.  
Rhowch sgôr i’r sgiliau yma i weld a ydych chi’n teimlo eich bod wedi gwella’ch sgiliau.  
Defnyddiwch ffurflenni Fy Siwrnai i a Graddfa Fy Siwrnai i ar dudalen 3 y llyfryn yma i’ch helpu.  

2.  Nodwch un peth cyfrifol rydych chi wedi'i wneud yr 
wythnos yma.  

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Y Gweithgareddau... Beth wnaethoch chi ei ddysgu?  

 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
 

  

Mae’r sgil yma’n dal 
yn anodd iawn i mi, 
a does dim ots gen i 

Mae’r sgil yma’n dal 
yn anodd iawn i mi, 
a dwi eisiau gwella 

Dwi’n eithaf da am 
wneud hyn erbyn 
nawr, ond dwi dal 

angen ychydig o help 

Dwi’n dda am wneud 
hyn erbyn nawr, a dwi 
ddim yn cael trafferth 

yn aml 

Mae’r sgil yma yn 
gryfder gen i erbyn 
hyn. Dwi’n wych am 

wneud hyn 

Dwi’n iawn weithiau, 
ond dwi’n cael 

trafferth yn aml, a dwi 
dal angen llawer o 

help er mwyn gwella 
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Gosod a Chyflawni Nodau 
Cymhelliant, cynllunio a threfnu, datrys problemau, gwaith caled 
Gweithgaredd Gosod Nodau Enwogion 

Gweithgaredd CAMPUS 

Ar sail y dasg grŵp, ysgrifennwch 1 enghraifft o gymhelliant, cynllunio, rhwystrau a’r canlyniad. 

Enw person enwog: 

Nod:

Yn ystod y drafodaeth grŵp, defnyddiwch y lle gwag isod i ysgrifennu enghreifftiau o sut mae nod y 
person enwog yn un CAMPUS. 

Cymhelliant:

Cynllunio:

Rhwystrau:

Canlyniad:

Cyraeddadwy 
Oedd ganddyn nhw 
siawns dda o gyflawni’r 
nod? 

Roedd ganddyn nhw siawns dda o gyflawni’r nod oherwydd... 

Amserol 
Oedd y nod yn cynnwys 
amserlen benodol, 
dyddiad gorffen neu 
gamau ar hyd y ffordd?

Bydden nhw’n gwybod sut mae gorffen y dasg mewn pryd oherwydd...  

Mesuradwy 
Sut bydden nhw’n 
gwybod pan fyddai’r 
nod wedi cael ei gyflawni? 

Bydden nhw’n gwybod pan fyddai’r nod wedi cael ei gyflawni oherwydd... 

Perthnasol 
A oedd y nod yn 
berthnasol i’r pethau o 
ddiddordeb iddyn nhw? 

Roedd y nod yn berthnasol oherwydd bod ganddyn nhw ddiddordeb mewn ... 

Uchelgeisiol 
Oedd y nod yn eu 
hymestyn? 

Roedd y nod yn eu hymestyn oherwydd... 

1

2
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Manteision gosod a chyflawni nodau  

 

 

 

Enghraifft:   
Mae gweithio tuag at nod wedi fy nysgu 
i reoli fy amser yn well  

Ar y pwynt yma yn y sesiwn, dylech chi ddeall y canlynol:  

   Beth yw nod  

   Sut mae gosod nod CAMPUS  

   Pam mae cymhelliant, cynllunio a goresgyn rhwystrau yn bwysig  

   Manteision gosod a chyflawni nodau  

Crynodeb  

3 
Gan eich bod yn gwybod mwy am sut mae’r person enwog wedi cyflawni ei nod, trafodwch 
y manteision i’r person enwog o fod wedi gosod a chyflawni’r nod. Fyddai pobl eraill wedi 
cael budd hefyd? Ysgrifennwch gynifer o fanteision ag y gallwch. 
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Meddyliwch am bob pwnc rydych chi wedi'i drafod yn y llyfryn hwn a thiciwch y pwnc yr hoffech chi ei wella. 

Ewch ati i greu eich Cynllun Gweithredu - Gosod Nodau drwy osod nod i chi’ch hun yr hoffech 
chi ei gyflawni. Dylai hyn fod yn seiliedig ar eich profiad o bynciau’r sesiwn flaenorol: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………...

1

Cwestiynau defnyddiol i feddwl am... Creu fy nod... 

Cyraeddadwy 
Ydy’r nod o fewn eu cyrraedd ac 
erbyn y dyddiad olaf?

Ydy/nac ydy, oherwydd....C

Amserol 
Ydy’r nod yn cynnwys amserlen 
benodol, dyddiad gorffen neu gamau 
ar hyd y ffordd?

Byddaf yn cyrraedd fy nod erbyn …A

Mesuradwy 
Sut bydden nhw’n gwybod pan 
fyddai’r nod wedi cael ei gyflawni? 

Byddaf yn gwybod pan fyddaf wedi cyflawni’r nod oherwydd....

YYdy/nac ydy, oherwydd...
M

Perthnasol 
Mae’r nod yn ddigon pwysig i mi roi 
cynllun ar waith. Byddaf yn dilyn y 
cynllun i gyrraedd fy nod.

P

Uchelgeisiol 
Ydy’r nod yn eu hymestyn? 

Mae’r nod yn fy ymestyn drwy...U

Dechreuwch greu nod CAMPUS ar sail yr hyn rydych chi am ei gyflawni drwy ddefnyddio’r rhestr wirio isod

Ail-ysgrifennwch eich nod CAMPUS yma. Dylai hyn fod yn un frawddeg ac yn hawdd ei chofio. 

Rydw i wedi dewis   …………………………………………………… 
ac rydw i am ymarfer a gwella  ………………………….
………………………………………………………………………………………….

Gweithio gydag eraill Rheoli teimladau 

Hyder

Sgiliau Cyfathrebu 

Dibynadwyedd 

Nodwch un maes o’r pwnc rydych chi wedi'i ddewis yr hoffech chi ei ymarfer a’i wella.  

Cynllun Gweithredu - Gosod Nodau 

Byddaf yn gwybod pan fyddaf wedi cyflawni’r nod oherwydd....

Ydy/nac ydy, oherwydd...
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Sylwadau'r Hwylusydd.  Dyddiad…………………………  Llofnod…………………………………….

Rydw i’n cytuno bod ……………………………… wedi gwella ei sgiliau gosod nodau        Ydw Nac ydw

Dyma ddiwedd yr adran Gosod a Chyflawni Nodau. 

2

Dyddiad y cytunwyd arno i adolygu’r cynllun yma ……………Eich llofnod ..............

CYMHELLIANT – Sut bydda i’n dal i gael fy nghymell? 

2 Pethau pwysig i feddwl amdanyn nhw! Ceisiwch feddwl am o leiaf ddau beth 
ar gyfer pob cwmwl meddwl. 

CYNLLUNIO –  Beth fydd fy 
nghamau cyntaf? Oes angen 
cymorth arna i gan rywun? RHWYSTRAU — Oes yna unrhyw 

broblemau neu rwystrau a allai 
amharu arnoch chi? Sut byddwch 
chi’n goresgyn y rhain? 

Ac yn olaf ...BUDD — sut bydd hyn yn dda i chi ac eraill? 3

Rhowch sgôr i’ch sgiliau gosod nodau i weld a ydych chi’n teimlo eich bod yn fwy hyderus
am wneud hyn yn awr. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
 

  

Mae’r sgil yma’n dal 
yn anodd iawn i mi, 
a does dim ots gen i 

Mae’r sgil yma’n dal 
yn anodd iawn i mi, 
a dwi eisiau gwella 

Dwi’n eithaf da am 
wneud hyn erbyn 
nawr, ond dwi dal 

angen ychydig o help 

Dwi’n dda am wneud 
hyn erbyn nawr, a dwi 
ddim yn cael trafferth 

yn aml 

Mae’r sgil yma yn 
gryfder gen i erbyn 
hyn. Dwi’n wych am 

wneud hyn 

Dwi’n iawn weithiau, 
ond dwi’n cael 

trafferth yn aml, a dwi 
dal angen llawer o 

help er mwyn gwella 
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Adolygu’r Cynllun Gweithredu 

Roeddwn i’n teimlo fy mod yn cael fy annog i gyflawni fy nod 

Bydd eich Hwylusydd yn eich helpu i gwblhau adolygiad o’ch cynnydd o ran gosod nodau drwy 
ateb y cwestiynau isod. 

2

Fe wnes i gwblhau fy “ngham cyntaf” (o’r adran gynllunio) 

Rydw i’n meddwl bod y nod yn un sy’n gallu cael ei gyflawni 

Fe ges i help a chefnogaeth gan bobl eraill 

Fe lwyddais i oresgyn rhwystrau 

Rydw i wedi cael budd o weithio at nod goal

Rydw i wedi cyflawni’r nod yma

Ydw  Nac ydw
Os ydych chi wedi ateb “Ydw”,
ewch ymlaen i adran  2

1Roeddwn i’n deall y cynllun gweithredu - gosod nodau

Pethau rydw i wedi 
eu gwneud... 

Ydych chi’n teimlo eich bod 
yn gwneud cynnydd o ran 
cyrraedd y nod? 

Ydw /Nac ydw 

1………………………………………………………………...

..………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………

.....………………………………………………………………..

Rydw i dal yn gweithio at
gyrraedd y nod yma

Os ydych chi wedi ateb “Nac ydw”,
ewch ymlaen i adran  3

Beth aeth yn dda? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Fyddech chi’n gwneud unrhyw beth yn wahanol?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Os ydych chi wedi ateb “Ydw”,
ewch ymlaen i adran  4

Dyddiad Adolygu 
……………………………………………………..

Anghytuno’n
gryf

Anghytuno CytunoDdim
yn siŵr

Cytuno’n
gryf
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Sylwadau'r Hwylusydd (rhowch adborth i’r person ifanc a chrynodeb o’r pwyntiau gweithredu) 

Dyddiad…………………………         Llofnod yr Hwylusydd …………………......…………………..

Rydw i’n cytuno bod………………………………… wedi gwella ei sgiliau gosod nodau   Ydw              Nac ydw

3

Pethau mae angen i mi eu 
gwneud o hyd...

Beth mae angen i chi eu gwneud 
o hyd er mwyn cyflawni’r nod yma? 

……………………………………
……………………………………
…………………………………...

Pryd rydych chi am gwblhau’r 
tasgau hyn? 

Dyddiad neu amserlen:

…………………………………….
Allwch chi gael help a chefnogaeth 
gan bobl rydych chi’n eu hadnabod? 

GALLAF/ NA ALLAF 

Enw: ………………………………...

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Os na wnaethoch chi gyflawni eich nod, beth oedd y rhesymau? 

Os gwnaethoch chi gyflawni eich nod, beth oedd yr allwedd i lwyddo? 

Siaradwch â’ch hwylusydd am osod nod newydd a chwblhau Cynllun Gweithredu newydd ar gyfer Gosod Nodau 

Wnaeth y Cynllun Gweithredu - Gosod Nodau eich helpu chi i weithio tuag at gyflawni eich nod?

Pa fudd gawsoch chi o’r broses o osod a chyflawni nod? 

Os hoffech chi osod nod newydd, siaradwch â’ch hwylusydd a chwblhau Cynllun 
Gweithredu newydd ar gyfer Gosod Nodau.

4
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………




