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Mae'n hanfodol treulio amser yn deall yr hyn y gallwch ei wneud i ddechrau neu barhau â'ch gyrfa.

Mae'r arf oes hwn yn caniatáu i chi reoli'ch gyrfa trwy gydol eich bywyd gwaith. Mae'r cynlluniwr gyrfa

a bywyd gyferbyn â'r dudalen hon yn gofyn wyth cwestiwn pwysig y gofynnir yn anaml iawn i'ch helpu

i nodi'r hyn rydych chi ei eisiau, nawr ac wrth i chi symud ymlaen, gan eich galluogi i greu a mwynhau

bywyd gwaith hapus, iach a llwyddiannus ni waeth sut gall amgylchiadau newid yn y dyfodol.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau'r cwrs ac edrychwn ymlaen at newyddion am gynnydd eich gyrfa

fel un o'n cymuned o gyn-fyfyrwyr.

Ein dymuniadau gorau gan bawb yng Ngrŵp Colegau NPTC ar gyfer eich dyfodol a chadwch mewn

cysylltiad.

Yn gywir

Mark Dacey
Pennaeth/Prif Weithredwr
Grŵp Colegau NPTC

Llongyfarchiadau ar raddio eleni. Mae staff yng Ngrŵp Colegau
NPTC yn cydnabod pa mor heriol y mae bywyd wedi bod i chi ers i'r
pandemig ddechrau bron i ddeunaw mis yn ôl ac mae cwblhau eich
astudiaethau yn llwyddiannus yn dyst i'ch ymrwymiad, eich
penderfyniad a'ch gwytnwch a dylech fod yn falch o'ch
cyflawniadau.

Waeth faint mae byd gwaith yn parhau i ddatblygu o ganlyniad i

awtomeiddio, wedi'i danio gan y pandemig, bydd y gallu i ddysgu'n

effeithiol (gallu yr ydych wedi'i ddatblygu trwy'ch astudiaethau) o fudd

mawr i chi, gan eich galluogi i ddal i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r

ddealltwriaeth sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn y gweithle.

www.careeralchemy.co.uk

Rheoli eich gyrfa

Annwyl Fyfyriwr Graddedig 

NEGES GAN MARK DACEY

Arf oes

Bydd yr unigolion sy'n ffynnu'n broffesiynol yn y byd gwaith newidiol hwn yn unigolion sy'n cymryd

rhan yn ddeallus ac yn emosiynol mewn gwaith ystyrlon sy'n defnyddio eu doniau a'u sgiliau i

wasanaethu achos cyffredin mewn timau effeithiol sydd â gwerthoedd cyffredin. O ganlyniad, mae

sgiliau rheoli gyrfa da, meddwl yn iach a chyflogadwyedd yn bwysicach nag erioed wrth i yrfaoedd a

llwybrau hyfforddi newydd agor i gymryd lle'r rhai gwreiddiol ac felly mae angen i ni i gyd addasu, bod

yn hyblyg, a dysgu gwahanol sgiliau yn barhaus. Dyna pam rydym wedi comisiynu Career Alchemy,

cwmni hyfforddi gyrfaoedd Cymreig arobryn i greu "Your INSPiRED Future" gan ddefnyddio ei

fframwaith sydd wedi'i brofi gan ymchwil. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i'ch helpu i ddatblygu'r

ddealltwriaeth, y sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnoch i gymryd eich camau cyntaf i mewn i'r byd

gwaith fel myfyriwr graddedig, trwy gyfres fideo fer a'r llyfr gwaith rhyngweithiol hwn.



www.careeralchemy.co.uk

HUNANIAETH: CHI'CH HUN

Mae yna lawer o brofion personoliaeth gwahanol, er hynny mae niwrowyddonwyr wedi darganfod yn

ddiweddar efallai nad yw personoliaeth yn hollol sefydlog ac y gall newid. Rydym wedi dewis y prawf Buzz

ar gyfer y rhaglen hon oherwydd ei boblogrwydd gyda phobl ifanc. I gwblhau'r gweithgaredd hwn, sefwch y

prawf drwy ymweld ag https://gyrfacymru.llyw.cymru/cwisbuzz/. 

Gallech hefyd ddefnyddio https://www.16personalities.com sy'n fwy manwl. Defnyddiwch yr hyn rydych chi'n

ei ddarganfod i ateb y cwestiynau canlynol:

Beth sy'n fy nharo fwyaf am fy mhersonoliaeth?

Pa fath o bersonoliaeth sydd gennych?

Mae deall ni ein hunain, neu ein personoliaeth, yn ein helpu i wneud penderfyniadau mwy deallus 
am yr hyn yr ydym eisiau ei wneud gyda'n bywydau.  Mae profion personoliaeth yn seiliedig ar 
nodweddion e.e. patrymau arferol o ymddygiad, meddyliau a theimladau ac yn ein helpu i feithrin 
barn annibynnol o bwy ydym.

Pa 3-5 prif air allweddol sy'n fy nisgrifio orau? Beth yw fy enghraifft orau ar gyfer pob gair allweddol?

Fy math personoliaeth yw:

Darllenwch y disgrifiadau o'ch personoliaeth ac edrychwch am eiriau allweddol sy'n disgrifio eich prif

nodweddion. Dewiswch y 3-5 prif air allweddol sy'n eich disgrifio a'u hysgrifennu yn nhrefn pwysigrwydd o'ch

safbwynt chi yn y gofodau perthnasol isod. 
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ANGHENION A DYHEADAU: GWERTHOEDD YN
Y GWAITH

Mae deall gwerthoedd gwaith unigol yn greiddiol i wneud dewis da o ran gyrfa. Treuliwch amser yn
meddwl am y cwestiwn nesaf ac ewch ati i greu drafft yn gyntaf cyn cwblhau'r dudalen hon.

C: Wrth i mi feddwl am yrfa/gwaith/swydd, beth sy'n bwysig i mi?
Gan ddefnyddio darn o bapur ar wahân, ysgrifennwch bob elfen sy'n berthnasol i chi (anelwch at
frawddegau byr, dim mwy na phedwar gair). Nawr ysgrifennwch y rhain mewn trefn, o'r mwyaf
pwysig i'r lleiaf pwysig i ddarganfod beth yw eich 8 prif werth yn y gwaith.

Nawr gofynnwch i chi'ch hun:
C: Beth fyddai'n gwneud i mi adael sefydliad?
Os nad yw eisoes ar eich rhestr, ychwanegwch at y rhestr fel eich 9fed gwerth. Gwiriwch y drefn a'i
haddasu fel sy'n briodol fel eich bod yn glir.

Beth yw eich gwerthoedd gyrfa/gwaith/swydd?

Beth wyf wedi ei ddysgu o'r gweithgaredd hwn?
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CRYFDERAU, DONIAU, A SGILIAU

Mae ASKE yn sefyll am Agwedd, Gallu, Phersonoliaeth; Sgiliau; Gwybodaeth; a Phrofiad.
Mae angen prawf gallu ar gyflogwyr wrth ystyried ymgeiswyr am rôl. Defnyddiwch y gofod isod i nodi'r hyn
sydd gennych i'w gynnig ym mhob un o'r pedwar blwch o bob rhan o'ch bywyd p'un ai o'ch astudiaethau,
gwaith, hobïau neu wirfoddoli. Pan ddyfynnwch yr enghreifftiau hyn mewn CVs, ceisiadau, ac mewn
cyfweliad, cofiwch roi digon o fanylion er mwyn adeiladu darlun ym meddwl y recriwtiwr.

E A

K S

Beth ydw i wedi ei wneud? Beth yw fy rhinweddau personol?

Beth ydw i’n ei wybod? Beth allaf i ei wneud?

Beth sydd gennych chi i'w gynnig?
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ARCHWILIO DEWSIADAU

Gwybodaeth am yrfaoedd graddedigion

Byrddau swyddi

Bydd dod o hyd i ymdeimlad clir o bwrpas ar gyfer eich gyrfa yn seiliedig ar eich donau unigryw, ASKE,
a thema benodol yn ganolbwynt i'ch gwaith. Mae Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig
(NDCCU) yn cynrychioli rhai o heriau mwyaf y byd a phroblemau tymor hir y mae angen eu datrys ac
oherwydd eu natur, maent yn darparu sefydlogrwydd gyrfa tymor hwy. Maent, felly, yn darparu lens
ddelfrydol ar gyfer gwneud eich dewis gyrfa a'ch helpu chi i egluro stori eich gyrfa i recriwtwyr yn
effeithiol. Ar ôl i chi nodi'r NDCCU sydd o'r diddordeb mwyaf i chi,, defnyddiwch y dolenni eraill ar y
dudalen hon i ymchwilio i gyfleoedd addas.

Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig

Pa broblem ydych chi am ei datrys? Am beth ydych chi'n poeni?



C: Pa gyfraniad/gwahaniaeth yr hoffech ei wneud?

C: I bwy neu beth?

C: Sut, yn benodol?

C: Felly, beth yw eich datganiad o ddiben gyrfa?

Pa ddiben yr hoffech ei ateb?
Nawr eich bod wedi adnabod eich "rheswm/thema" gyrfa, mae'n amser ei ddatblygu yn ddatganiad
o ddiben clir. Mae cael datganiad o ddiben gyrfa gyda ffocws yn gweithredu fel lens y gellir ei
defnyddio i wneud dewisiadau da o ran gyrfa a llywio newid yn effeithiol, gan greu ymdeimlad o
reolaeth a lles.

I greu eich datganiad o ddiben gyrfa, atebwch y cwestiynau isod:

EFFAITH A CHYFRANIAD: DIBEN

Beth wyf wedi ei ddysgu o'r gweithgaredd hwn?
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1. Dilynwch eu cyfarwyddiadau a defnyddiwch eu strwythur i drefnu'ch cais - mae'n adlewyrchu eu blaenoriaethau.

2. Esboniwch eich "pam" a dangoswch yn effeithiol eich bod chi'n deall ac yn diwallu'r holl PROS hanfodol (a dymunol

lle bo hynny'n bosibl) (anghenion person, rôl, sefydliad a sector) trwy'r cynnwys rydych chi'n ei gynnwys.

3. Cynhwyswch eu geiriau allweddol - dyma eu meini prawf prynu fel y clywsoch ar y fideo.

4. Defnyddiwch ferfau gweithredol fel: creais,  cyflawnais, darparais ac ati i ddisgrifio'ch ASKE a chreu effaith.

5. Defnyddiwch ddigon o fanylion i adeiladu llun clir ym meddwl y darllenydd. Meddyliwch fel y recriwtiwr pan fyddwch

chi'n ysgrifennu.

6. Ar gyfer CVs, defnyddiwch y dechneg RPI a eglurir uchod ac osgoi gorddefnyddio "Fe wnes i".

7. Ar ffurflenni cais, ysgrifennwch eich enghreifftiau gan ddefnyddio naill ai'r dechneg STAR neu CARE a

amlinellir isod.

8. Gofynnwch i rywun arall wirio'ch cais am ramadeg, sillafu a synnwyr.

9. Defnyddiwch jargon y sector dim ond os bydd y darllenydd yn ei ddeall.

10. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw copi o'ch cais cyn i chi ei gyflwyno.

Proffil: cofiwch gynnwys y geiriau allweddol sylfaenol a ddefnyddir yn y

swydd ddisgrifiad i adeiladu darlun meddyliol ym  meddwl y recriwtiwr.

Cyflawniadau a sgiliau: mae'r adran hon yn gweithredu fel ffenestr

siop i ddangos sut rydych chi'n cwrdd â'r prif ASKEs.

Addysg: defnyddiwch linell amser o chwith gan ddechrau gyda nawr

ac yna mynd yn ôl.

Cyflogaeth: defnyddiwch gronoleg o chwith eto a dangoswch eich

RPI (Cyfrifoldebau; Dysgu personol, ac Effaith) ym mhob rôl.

Diddordebau: dangoswch rywbeth sy'n berthnasol i'r rôl.

Dyfarnwyr: cynhwyswch gyda'u caniatâd os anfonir at dderbynnydd

a enwir. Os na, canolwyr"ar gael ar gais".

AMLINELLU YR HYN SYDD GENNYCH
I'W GYNNIG - ysgrifennu ceisiadau effeithiol'

Gall y ffordd rydych chi'n ysgrifennu'ch cais neu'ch CV fod yn allweddol i'ch siawns o lwyddo. P'un a
ydych chi'n ysgrifennu elfen datganiad personol cais, eich CV neu lythyr eglurhaol mae'r un egwyddorion
o baru'ch hun â'r rôl rydych chi'n ei thargedu yn berthnasol. Defnyddiwch yr awgrymiadau a'r technegau
canlynol i sicrhau bod eich cais yn cyrraedd y rhestr fer:

Er bod llawer o gyflogwyr graddedigion yn defnyddio eu systemau ymgeisio eu hunain, mae CVs yn dal i
gael eu defnyddio'n gyffredin, yn enwedig gan fusnesau bach fel eu prif offeryn ymgeisio.

Mae CV da wedi'i gynllunio'n dda, mae'n hawdd ei sganio, mae'n galluogi'r darllenydd i ddeall y llinell amser ar
gyfer hanes eich gyrfa hyd yn hyn, ac mae ganddo ddigon o fanylion i ddangos eich gallu a'ch hygrededd fel
ymgeisydd. Mae'r templed CV a ddarperir gyda'r cwrs hwn yn defnyddio dull hybrid profedig ac yn dod gyda
nodiadau canllaw i chi eu dilyn. Fel y templed a gyflenwir, mae angen i bob CV da gynnwys yr adrannau canlynol:
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MYNEGI'R HYN SYDD GENNYCH I'W GYNNIG
- nodi cwestiynau cyfweliad tebygol

Rydych yn debygol o gael tri phrif fath o gwestiwn yn benodol mewn
cyfweliad. Mae'r rhain i gyd yn ymwneud â gofynion y swydd ddisgrifiad.

Mae cwestiynau cymhelliant wedi'u cynllunio i'ch galluogi i egluro pam eich
bod wedi penderfynu ymgeisio am y rôl a rhoi cyfle cynnar i chi grynhoi sut
rydych chi'n cyfateb â gofynion y rôl. Mae cwestiynau cymhwysedd wedi'u
cynllunio i ddangos eich rhinweddau ymddygiadol, ac mae cwestiynau senario
wedi'u cynllunio i brofi'ch galluoedd meddwl.

Gallwch chi ragweld cwestiynau tebygol trwy ddadansoddi'r swydd ddisgrifiad
yn effeithiol. Defnyddiwch y cwestiynau yn y blychau isod i'ch helpu chi i
ceisiwch ymarfer gwneud hynny, naill ai gan ddefnyddio'r rôl sampl a ddarperir
neu rôl rydych chi'n awyddus i ymgeisio amdani. Ymarfer dweud eich atebion yn
uchel, yn ddelfrydol gyda rhywun arall fel eich bod chi'n teimlo'n gyffyrddus yn
eu dweud.

Nawr crëwch gwestiwn senario o'r swydd ddisgrifiad perthnasol:

C: Pam ddylem ni eich penodi i'r rôl hon?

Gan ddefnyddio'r disgrifiad swydd a gyflenwir, neu un rydych chi'n
ei dargedu, crëwch gwestiwn ymddygiadol priodol:

Creadigol
Empathetig
Brwdfrydig / Hwyliog
Meddwl yn hyblyg
Cryf eich cymhelliad
Positif / Gallu gwneud
Rhagweithiol
Hydwyth

Esiamplau o Agwedd,
Gallu, a Phersonoliaeth

Dadansoddi
Y gall i ddysgu
Ymwybyddiaeth fasnachol
Cyfathrebu
Y gallu i wneud

Technoleg/TG
Dyfarniad
Rhwydweithio
Rhifedd
Rheoli pobl
Datrys problemau
Ffocws ar wasanaeth
Cydweithrediad
Gwaith tîm

      penderfyniadau

Dysgu
Rôl
Sefydliad
Sector

Esiampl o sgiliau

Esiampl o wybodaeth 

Cyd-destun profiad
Gweithio a dysgu
Gwirfoddoli
Diddordebau
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MYNEGI'R HYN SYDD GENNYCH I'W GYNNIG
- awgrymiadau a thechnegau cyfweld gorau

Cyd-destun - y dasg neu'r gweithgaredd yr
oeddech yn gyfrifol amdano
Gweithred – pa gamau a gymerwyd gennych
Canlyniad - beth oedd y canlyniad 
Gwerthusiad - beth wnaethoch chi ei ddysgu

Sefyllfa – lle ddigwyddodd y gweithgaredd
Tasg – y dasg neu’r gweithgaredd wnaethoch chi
Gweithred – pa gamau a gymeroch chi
Canlyniad - eglurwch yr effaith/canlyniad)

Cyfrifoldebau – dyletswyddau'r rôl
Dysgu personol – y sgiliau a'r cymwyseddau a ddatblygwyd 
Effaith – y gwahaniaeth a wnaethoch yn eich gwaith (dylech gynnwys ystadegau os yn bosibl)RPI

RHESTR WIRIO EICH CYFWELIAD
Cyn y cyfweliad Ar y diwrnod Wedi hynny

Ymchwilio PROS

Nodi cwestiynau

Creu mnemonigion*

Paratowch ddillad

Ymweld â'r lleoliad neu wirio

technoleg

Dychmygu llwyddiant

Datblygu ymwybyddiaeth

iaith y corff

Yfed digon o ddŵr

Cyrraedd neu fewngofnodi

yn gynnar

Dychmygu llwyddiant eto

Rheoli anadlu, osgo a gwenu

Ysgwyd llaw yn dda os

wyneb yn wyneb

Cyfateb iaith y corff

Gofyn gwestiynau da

Nodi elfennau da

Nodi gwelliannau

Anfon ddiolch

Aros yn amyneddgar am

ganlyniad

Trafod yn ôl yr angen

Neu, gofyn am adborth

Canolbwyntio ar y cam nesaf

Cadw'r ffydd

Dyma rai cwestiynau cyfweliad nodweddiadol eraill. Treuliwch ychydig o amser yn meddwl sut y
byddech chi'n eu hateb wrth baratoi ar gyfer pob cyfweliad rydych chi'n ei fynychu.

C. Pa rinweddau sydd gennych sy'n eich gwneud chi'n addas ar gyfer y rôl hon?
     (Rhowch enghreifftiau yn eich atebion)
C. Beth yw eich cryfderau a'ch anghenion datblygu allweddol?
     (Cofiwch fwyafu'ch galluoedd gydag enghreifftiau, a lleihau'ch gwendidau trwy eu troi'n bositif neu
ddangos sut rydych chi'n lliniaru yn eu herbyn)
C. Sut ydych chi'n gweld eich gyrfa'n datblygu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf?
     (Dangoswch eich cynllunio / cymhelliant)
C. Sut ydych chi wedi ennill eich [sgil] sydd ei angen?
     (Unwaith eto, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi enghreifftiau strwythuredig clir).
C. Pa enghreifftiau o'ch astudiaethau, gwaith, neu weithgareddau allgyrsiol allwch chi eu rhoi i
ddangos bod gennych chi [sgil]?
     (Yn gwirio sgiliau, personoliaeth, gyriant. Cofiwch, gall enghreifftiau ddod o'ch astudiaethau academaidd
      neu o unrhyw le arall yn eich bywyd).
C. Pam wnaethoch chi ddewis eich cwrs? (Cofiwch gysylltu â'r rôl a dangos cymhelliant).

Defnyddiwch y strwythurau isod wrth amlinellu enghreifftiau penodol gan ei fod yn helpu'r recriwtiwr i

ddilyn ac yn eich atal rhag mynd ar goll wrth roi eich ateb.

* Mae mnemonig yn air sydd wedi'i gynllunio i sbarduno'ch cof fel y gallwch chi egluro enghraifft yn dda.



FY NGHYNLLUN GYRFA

Nawr eich bod wedi penderfynu i ba gyfeiriad rydych chi'n mynd, mae'n bryd nodi'r tri cham cyntaf y
mae'n rhaid i chi eu cymryd tuag at gwblhau eich nod. Pennwch ddyddiad cau ar gyfer pob un
ohonynt. Wedi'r cyfan, dim ond breuddwyd mewn cuddwisg yw nod heb ei weithredu felly
dechreuwch weithredu nawr.

C: Beth yw'r tri cham cyntaf y mae'n rhaid i mi eu cymryd i gyflawni fy nod?

C: Sut y byddaf yn dathlu cyflawni pob cam?

Beth ydw i wedi'i ddysgu o'r rhaglen hon?

Nodi'r camau cyntaf tuag at eich nod gyrfa
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