3. LLUNIWCH FFORDD YMLAEN

(adlewyrchu modiwl Cynlluniwch a Gwireddwch Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe)
ENNILL PROFIAD, MYFYRIO A FFOCYSU

Mae’n rhaid i’r priodoleddau, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen gan gyflogwyr gael eu tystio trwy ystod o
brofiadau. Mae’n bwysig bod modd i’r myfyriwr fyfyrio ar y rhain (sydd wedi’i ennill trwy eu cwricwlwm, gwaith rhanamser, gweithgareddau hamdden ayyb.), bod modd iddo fynegi’r sgiliau mae wedi’u datblygu a’i fod yn gallu adnabod
y perthnasedd i sefyllfaoedd gwahanol (megis astudio pellach neu gyflogaeth).

DATBLYGU GÔL
Mae cynlluniau yn fwy tebygol o gael eu gwireddu pan fod gôl glir mewn lle. Yn aml mae myfyrwyr yn teimlo o dan
bwysau i hyn fod ar ffurf teitl swydd (e.e. dod yn xxx), ond gallai fod yn ehangach na hyn (e.e. ennill profiad gyda grŵp
cleient x, mewn lleoliad x)

PWYNTIAU TRAFOD AWGRYMEDIG:
• Ydy’r myfyrwyr yn ymwybodol o sut mae cyflogadwyedd wedi’i blannu yn eu cwricwlwm e.e. trwy weithgareddau
(gweithgareddau tîm, cyflwyniadau), dulliau asesu, ymgysylltu â chyflogwyr ayyb?
• Pa brofiad o’r gweithle sydd gan y myfyriwr eisoes?
• Ydynt yn adnabod y sgiliau trosglwyddadwy maent yn eu hennill?
• Ydynt yn ymwybodol o’r sgiliau/profiadau penodol efallai sydd eu hangen yn eich sector a sut i ennill y rhain?
• Ydynt yn ymwybodol o gymdeithasau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, gweithgareddau Coleg/Ysgol neu
weithgareddau adrannol?
• Oes ganddynt gôl? Ydy hyn yn SMaRT?

GWEITHREDOEDD AWGRYMEDIG I FYFYRWYR:
Myfyrio ar eu profiadau hyd yma, efallai trwy eu CV
Adnabod y sgiliau craidd efallai eu bod yn teimlo sydd ganddynt a’r
rhai y maent yn dymuno eu datblygu
Meddwl am y gweithgareddau y byddant yn eu helpu i ddatblygu’r rhain
Cychwyn ar fodiwl Cynlluniwch a Gwireddwch Gwobr Cyflogadwyedd
Abertawe
Mynd i myuni.swansea.ac.uk/employability/decision-making
a chwblhewch yr ymarferiad yno
Mynd i myuni.swansea.ac.uk/employability/swot-analysis
i adnabod gôl a chynnal Dadansoddiad ‘SWOT’
Dilyn Academi Cyflogadwyedd Abertawe ar gyfryngau cymdeithasol

Gweithredu ychwanegol
Gweithredu ychwanegol
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