Grŵp Cynghori i Ddysgwyr / Grŵp Dysgwyr Galwedigaethol a Seiliedig ar Waith
Ffurflen gais
Grŵp Cynghori i
Ddysgwyr

Grŵp Dysgwyr Galwedigaethol a Seiliedig ar Waith

Llenwa’r ffurflen hon a'i dychwelyd drwy e-bost at: grwpdysgwyr@cymwysteraucymru.org
CYFRINACHOL
RHAN UN: Manylion Personol
Cyfenw:

Enw Cyntaf:

Dyddiad Geni:

Oed:

Cyfeiriad:
Cod post:
Grŵp
Blwyddyn:

Enw’r Ysgol / Coleg:
Rhif Ffôn Cartref:

Rhif Ffôn Symudol:

Cyfeiriad e-bost:
Dewis iaith:

Saesneg:

Cymraeg:

Arall (noda os gwelwch yn dda):

Gofynna i dy riant/gofalwr/gwarcheidwad* lenwi adran nesaf y ffurflen yma.
*Os wyt ti’n byw'n annibynnol a rhwng 16-18 oed, does dim angen y caniatâd hwn arnat ti.
Enw'r Rhiant / Gofalwr / Gwarcheidwad
Rwy'n cydsynio i fy mhlentyn, a enwir uchod,
wneud cais am y cyfle hwn
fynychu dyddiadau'r cyfarfodydd (ar-lein)
cyflwyno'r ffurflen gais hon ar ffurf ysgrifenedig neu fideo

Llofnodwyd:

(Rhiant/gofalwr/gwarcheidwad)

Dyddiad:

Llofnodwyd:

(Dysgwr)

Dyddiad:

Qualifications Wales
Q2 Building, Pencarn Lane
Imperial Park,
Newport
NP10 8AR
 01633 373 222

www.cymwysteraucymru.org
Tudalen

Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn
Parc Imperial,
Casnewydd
NP10 8AR
 01633 373 222

RHAN DAU:
Gelli di ateb adran hon o’r ffurflen gais gan ddefnyddio un o'r opsiynau canlynol. Ticia pa un byddi di’n ei
ddefnyddio. Ar gyfer datganiad ysgrifenedig neu enwebiadau cwblha dudalen 3.
1. Ysgrifenna ddatganiad personol amdanat ti dy hun (dim mwy na 1,000 o eiriau)
Meddylia am gynnwys y pwyntiau canlynol:
• Sgiliau cyfathrebu: eglura pam rwyt ti'n meddwl byddi di’n dda am gymryd rhan mewn
trafodaethau a rhannu dy farn. Dyweda wrthyn ni am enghraifft o rannu dy farn gydag eraill.
• Sgiliau gweithio mewn tîm: ysgrifenna am adeg neu adegau pan rwyt ti wedi gweithio gyda phobl
eraill i gyflawni nod cyffredin. Dyweda wrthyn ni am dy brofiadau gorau o gynrychioli eraill neu
helpu eraill.
• Dy brofiad gyda chymwysterau: eglura pa heriau mae pobl ifanc yng Nghymru yn eu hwynebu a
sut mae'r rhain yn effeithio ar y math o gymwysterau maen nhw’n eu dewis neu eisiau eu
hastudio. Gallai hyn fod yn brofiad personol diweddar, er enghraifft rhywbeth rwyt ti wedi dysgu
amdano wrth helpu ffrind neu drwy gyngor yr ysgol neu fforwm ieuenctid.
• Pam wyt ti eisiau bod yn aelod o'n Grŵp Cynghori i Ddysgwyr?
• Beth sy’n dy ysbrydoli di fwyaf i ymuno â'n grŵp?
2. Cyflwyna fideo (dim mwy na 2 funud o hyd)
Meddylia am gynnwys y pwyntiau canlynol:
• cyflwyniad yn dweud wrthyn ni pwy wyt ti
• pam rwyt ti eisiau bod yn aelod o'n grŵp
• adegau pan rwyt ti wedi defnyddio dy sgiliau'n llwyddiannus
• profiadau perthnasol rwyt ti wedi’u cael
Gelli di ddefnyddio gwasanaeth rhannu ffeiliau fel Dropbox i wneud hyn. Gwna’n siŵr dy fod yn cael
caniatâd gan riant/gofalwr/gwarcheidwad.
Dylet ti anfon dolenni fideo at: grwpdysgwyr@cymwysteraucymru.org
Enw'r ffeil:

Dyddiad
anfon:

3. Enwebiad (dim mwy na 1,000 o eiriau)
Gall athro, darlithydd, hyfforddwr gweithle neu oruchwylwyr prentisiaeth ddarparu datganiad i dy
enwebu ar gyfer y grŵp. Bydd angen i'r datganiad amlinellu'r pwyntiau canlynol:
• Sgiliau cyfathrebu: dylen nhw egluro pam maen nhw'n meddwl byddi di’n dda am gymryd rhan
mewn trafodaethau a rhannu dy farn, gan roi enghraifft lle rwyt ti wedi rhannu dy farn gydag eraill.
• Sgiliau gweithio mewn tîm: dylen nhw roi enghraifft o adeg neu adegau pan rwyt ti wedi gweithio
gyda phobl eraill i gyflawni nod cyffredin, a dy brofiadau o gynrychioli neu helpu eraill.
• Profiad gyda chymwysterau: dylen nhw nodi sut rwyt ti’n cynrychioli’r heriau mae pobl ifanc yng
Nghymru yn eu hwynebu a sut mae'r rhain yn effeithio ar y math o gymwysterau maen nhw’n eu
dewis neu eisiau eu hastudio. Gallai hyn fod yn brofiad personol diweddar, er enghraifft rhywbeth
a ddysgwyd wrth helpu ffrind, trwy gyngor ysgol neu fforwm ieuenctid.
• Pam maen nhw’n meddwl byddi di’n aelod da o'n Grŵp Cynghori i Ddysgwyr?
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RHAN DAU (parhad)

Defnyddia’r dudalen hon ar gyfer dy ddatganiad ysgrifenedig neu enwebiad:
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RHAN TRI: Argaeledd ar gyfer cyfarfodydd
Bydd disgwyl i ti fod yn bresennol mewn chwech o gyfarfodydd y flwyddyn o fis Medi i fis
Gorffennaf.
Mae pob cyfarfod yn cael ei gynnal ar-lein gan ddefnyddio Teams.
Mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar ddydd Mawrth am 5pm am tua 90 munud (dyddiadau i'w
cadarnhau).
Bydd y cyfarfod croeso yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 20 Medi am 5pm.
A fyddi di ar gael i ddod i'r cyfarfod hwn?
Byddaf

Na fyddaf

Oes unrhyw beth arall rwyt ti'n teimlo byddai angen i ni wybod amdanat ti er mwyn i ti allu
mynychu ein cyfarfodydd? e.e. cymorth anabledd.

Sgiliau Cymraeg
Oes gen ti unrhyw sgiliau Cymraeg?

Oes

Nac oes

Os ‘Oes’, noda isod pa lefel o sgil sydd gen ti yn y Gymraeg drwy dicio’r blwch perthnasol.
Darllen

Deall

Siarad

Ysgrifennu

Rhugl
Deall y rhan fwyaf o eiriau
Gallu sylfaenol
Deall rhywfaint
Dim gallu
Diolch yn fawr am wneud cais i ddod yn aelod o'n Grŵp Cynghori i Ddysgwyr!
Anfona dy gais naill ai:
•
•
•

Drwy e-bost at grwpdysgwyr@cymwysteraucymru.org
neu
Drwy'r post i'r cyfeiriad ar waelod y dudalen hon.

Os wyt ti’n anfon fideo cofia lenwi'r blwch ar dudalen 2 sy'n nodi dy fod wedi darparu Rhan 2 o dy gais
drwy fideo a CHOFIA DDWEUD DY ENW'N GLIR yn dy fideo fel ein bod yn gallu cyfateb dy ffurflen i dy
fideo.
POB LWC.
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