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Y GYNHADLEDD GENEDLAETHOL GWAITH IEUENCTID 
4 MAWRTH 2020 

STADIWM DINAS CAERDYDD 
 

AGENDA 
 
09:30  Cyrraedd, lluniaeth, rhwydweithio a stondinau 
 
10:00  Croeso 
 
10:05  Araith  

Keith Towler, Cadeirydd Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru 
 
10:30-11:30  
 
Gweithdai (ystafelloedd ar wahân) 

 Lles emosiynol ac iechyd meddwl pobl ifanc ac ymarferwyr (David 
Williams, Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen) 

 

 Ffurfio hunaniaeth pobl ifanc mewn byd digidol  
(Cez James, Prifysgol Metropolitan Caerdydd) 

 

 Cynwysoldeb (Rachel Benson, Youth Cymru) 
 
Sgyrsiau '4 x 15' am ymarfer proffesiynol (prif neuadd gynadledda)  

 ‘Beth yw’r rhagolygon i ddyfodol Gwybodaeth i Ieuenctid yng Nghymru?’  
(Arielle Tye, ProMo Cymru) 

 

 ‘Cymry ydym ni a Chymraeg yw ein hiaith.’ (Ashok Ahir, Llywodraeth y 
Deyrnas Unedig yng Nghymru) 

 

 ‘Defnyddio dull gwaith ieuenctid i helpu i fynd i'r afael â digartrefedd 
ymysg pobl ifanc’ (Nick Hudd, Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro) 

 

 'Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb a Gwasanaeth Ieuenctid' Corrinne 
Fry, Gwasanaeth Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot)   

 
 
11:45 – 12:00  Araith: Kirsty Williams AC, Y Gweinidog Addysg 
 
 
12:00-12:45 Cinio a rhwydweithio  
 
 
13:00:14:00 Ailadrodd y Gweithdai a’r sgyrsiau '4 x 15' am ymarfer proffesiynol 
 
 
14:10-15:40 Caffi'r Byd (prif neuadd gynadledda ac ystafelloedd ar wahân) 
 
 
15:45-16:00 Sylwadau i gloi a derbyn adborth gan y rhai oedd yno 
 
 
16:00 Diwedd 
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Y GYNHADLEDD GENEDLAETHOL GWAITH IEUENCTID 
Crynodeb o'r Sesiynau  

 
Gweithdai  
 
Lles emosiynol ac iechyd meddwl pobl ifanc ac ymarferwyr  

 Pwysigrwydd creu diwylliant sefydliadol agored, gonest a diogel. Heriau a 
manteision sefydliad sy'n canolbwyntio ar rôl ac nid yn canolbwyntio ar 
statws. Sut mae diwylliant tîm yn adlewyrchu'r ffordd rydym yn cefnogi pobl 
ifanc. 

 Y ddamcaniaeth seicolegol sy'n sail i greu systemau lles i gefnogi staff. 

 Cymhwyso'r ddamcaniaeth uchod yn ymarferol. 

 Gweithgaredd grŵp, modelu sesiwn adlewyrchu sy'n cael ei chefnogi 
 

Ffurfio hunaniaeth pobl ifanc mewn byd digidol  

 Yn hanesyddol, mae gwaith ieuenctid wedi chwarae rôl, i wahanol raddau, 
mewn cefnogi ffurfiad hunaniaeth phobl ifanc.  

 Bydd y gweithdy hwn yn ystyried rôl ymgysylltiad gwaith ieuenctid â phobl 
ifanc a'r broses o ffurfio hunaniaeth mewn ffordd feirniadol. 

 Bydd yn ystyried rôl y cyfryngau cymdeithasol a'r cyfryngau yn fwy eang, a'i 
effaith ar ymdeimlad pobl ifanc o'u hunan a'u lles  

 
Cynwysoldeb  

 Mae gwaith ieuenctid hygyrch a chynhwysol yn ganolog i'r weledigaeth y 
mae'r strategaeth gwaith ieuenctid newydd ar gyfer Cymru yn ei nodi. Yn 
ystod ei ddatblygiad, rhannodd pobl ifanc bwysigrwydd cael mynediad i 
fannau diogel lle gallent berthyn a ffynnu. 

 

 Bydd y gweithdy yn galluogi cyfranogwyr i archwilio cynwysoldeb a mannau 
diogel, gan nodi a rhannu arferion da, gan gynnwys awgrymiadau ymarferol i 
ddileu'r rhwystrau i gyfranogiad 

 
 
Sgyrsiau '4 x 15 ' am ymarfer proffesiynol 
 
‘Beth yw’r rhagolygon i ddyfodol Gwybodaeth i Ieuenctid yng Nghymru?’  

 Gan dynnu ar ganfyddiadau astudiaeth ddiweddar ledled Ewrop o anghenion 
ac ymddygiadau gwybodaeth pobl ifanc, bydd Arielle yn cyflwyno 
awgrymiadau ar sut rydym yn adeiladu gwasanaeth gwybodaeth modern, 
cynhwysol a hygyrch i helpu pobl ifanc yng Nghymru i ffynnu. 
 

 ‘Cymry ydym ni a Chymraeg yw ein hiaith.’ 

 Edrych ar rôl pawb wrth adeiladu cenedl ddwyieithog 

 
'Defnyddio dull gwaith ieuenctid i helpu i fynd i'r afael â digartrefedd ymysg 
pobl ifanc'  

 Ymglymiad tymor hir y rhai rhwng 11-25 oed a dull cyfranogol 

 Y gallu i ddefnyddio asedau cymunedol a dysgu drwy brofiad 

 Cyfleoedd dysgu dirprwyol a dull sy'n seiliedig ar hawliau 
 

'Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb a Gwaith Ieuenctid'  

 Codi ymwybyddiaeth o'r argymhellion ar gyfer Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb gan y Panel Arbenigol Rhyw a Pherthnasoedd yng Nghymru.  
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 Ystyried ffyrdd y gall darparwyr ac ymarferwyr ieuenctid gyfrannu at Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb i gefnogi pobl ifanc ar sail yr argymhellion. 

 Cyfleoedd hyfforddi proffesiynol yn y maes iechyd rhywiol a phobl ifanc er 
mwyn sicrhau y gall ymarferwyr gyflwyno Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb 
yn effeithiol  
 

Caffi’r Byd   
 
Mae grwpiau o tua 10 cyfranogwr yn eistedd o amgylch byrddau, ynghyd â 
hwylusydd, ac yn trafod cwestiynau y cytunwyd arnynt ar ddechrau'r digwyddiad neu 
a ddiffinnir gan y trefnwyr ymlaen llaw.  
  
Mae gan bob bwrdd set wahanol o gwestiynau sy'n perthyn i thema. Ar ôl tua 15 
munud, mae cyfranogwyr yn symud i’r bwrdd nesaf lle trafodir pwnc arall - sydd, yn 
ddelfrydol, yn ychwanegu at y cwestiynau blaenorol.   
  
Nodir canlyniadau'r drafodaeth yn uniongyrchol. Mae'r hwylusydd yn croesawu 
cyfranogwyr newydd ac yn rhoi gwybod iddynt am ganlyniadau'r drafodaeth flaenorol 
wrth y bwrdd. Nodir strategaethau ar gyfer camau/cyfleoedd i gyfranogwyr  
 
Stondinwyr 
 
Gwahoddwyd sefydliadau a chyrff y sector nad ydynt yn rhai gwaith ieuenctid er 
mwyn sicrhau bod ymarferwyr yn cael y cyfle i drafod gwaith ieuenctid gyda 
chydweithwyr o sectorau eraill. 
 
Anogir y rhai sy'n bresennol i drafod â stondinwyr i dynnu sylw at fyd gwych gwaith 
ieuenctid ond hefyd i ddysgu gan eraill - ar sail datblygu perthynas waith, ac er mwyn 
cefnogi gwell gwasanaethau i bobl ifanc bob tro. 
 


