
20 – 26 Medi 2021 (gyda gweithgaredd hyrwyddo yn digwydd drwy gydol y mis)

Wythnos Addysg Oedolion 2021

Pecyn Ymgyrch

Ymunwch â sgwrs #newiddystori



Mae ymgyrch Wythnos Addysg Oedolion – newid dy stori yn ysbrydoli ac yn annog miloedd o oedolion bob

blwyddyn i gysylltu, darganfod a chymryd rhan mewn ystod eang o ddysgu a sgiliau.

Mae meithrin diwylliant o ddysgu gydol oes yn rhan hanfodol o adferiad o’r pandemig coronafeirws. Mae’r

ymgyrch yn cynnig carreg gamu hanfodol ac mae’n gyfle i bawb ohonom gydweithio ar draws Cymru i

sicrhau fod mwy o bobl yn gwybod am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt. Gyda’n gilydd gallwn greu mwy o

sylw a momentwm i ddysgu gydol oes yng Nghymru ac ysbrydoli mwy o oedolion i symud ymlaen ac

adeiladu dyfodol gwell yn hyderus.

Gall dysgu newid bywydau mewn ffordd gadarnhaol. Mae ein llwyfan ymgyrch yn rhoi mynediad i

amrywiaeth o gyfleoedd dysgu tebyg i sesiynau blasu, cyrsiau byr, adnoddau a chyngor ac arweiniad a all

helpu oedolion i gymryd y cam nesaf i wella eu hiechyd a’u llesiant, hyder, cynyddu sgiliau, newid gyrfa a

chanfod eu hangerdd i newid eu stori.

Byddwch yn rhan o ymgyrch Cymru-gyfan a phartneriaeth sy’n hyrwyddo dysgu gydol oes a rhannu straeon

cadarnhaol, uchelgeisiol i ysbrydoli eraill i ystyried dysgu, datblygu sgiliau newydd a chael dechrau newydd.

Yr Wythnos Addysg Oedolion yw’r dathliad mwyaf o ddysgu gydol oes yng Nghymru.



Dathlu llwyddiannau | stori Emma

Codwch ymwybyddiaeth o fanteision lluosog addysg oedolion drwy dynnu sylw at lwyddiannau gwych

dysgwyr fel Emma. Mae mwy o stori i ysbrydoli ar gael ar ein llwyfan ymgyrch.

“Dywedwyd wrthyf na fyddwn yn byw yn fwy na 30 oed os byddwn
yn parhau i fyw fel oeddwn i. Eto rydw i’n adnabod cymaint o bobl
sydd wedi mynd drwy waeth. Os gallaf ysbrydoli o leiaf un person
neu ddangos i rywun sydd yn cael trafferthion y gallwch newid
eich bywyd drwy addysg, yna mae’r cyfan ei werth ef.”

Gorffennodd Emma ei gradd gyntaf  mewn Gwyddor Fforensig a TAR, ac mae yn y
broses o orffen MRes mewn Anthropoleg Fforensig a Bioarchaeoleg.

Cafodd Emma broblemau gyda’i hiechyd meddwl a dibyniaeth a bu’n ddigartref yn ei
harddegau. Wyth mlynedd wedyn dilynodd wahanol gyrsiau cyflogadwyedd i’w helpu i
fynd yn ôl ar y trywydd. Dros y pum mlynedd nesaf, dechreuodd ar radd mewn Gwyddor
Fforensig, TAR ac mae’n cwblhau MRes mewn Anthropoleg Fforensig a Bioarchaeoleg
ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, Ar ôl cymhwyso fel athrawes, bu’n addysgu ar y radd
Gwyddor Fforensig ac mae’n awr yn gyfathrebydd gwyddoniaeth ar gyfer Techniquest
yng Ngogledd Cymru, gan weithio fel model rôl ar gyfer menywod mewn pynciau STEM.
Yn ystod y pandemig bu Emma yn gweithio fel gweithiwr allweddol a gwirfoddolydd.

https://adultlearnersweek.wales/newid-dy-stori/?lang=cy
https://adultlearnersweek.wales/newid-dy-stori/?lang=cy


 

Mynediad i gyfleoedd dysgu, cyngor ac arweiniad

Dathlu llwyddiannau dysgwyr a chymunedau

 Cysylltu cymunedau, teuluoedd ac unigolion 

Mynd i’r afael â rhwystrau a hyrwyddo cynhwysiant i

bawb

Codi proffil a manteision addysg oedolion

Meithrin diwylliant o ddysgu gydol oes 

Mae’r Wythnos Addysg

Oedolion ar gyfer pawb.

Edrychwch ar lwyfan yr ymgyrch: 

https://adultlearnersweek.wales/?lang=cy

https://adultlearnersweek.wales/?lang=cy


Twitter - @LearnWorkCymru 

Facebook - @learningandworkinstitute 

Instagram - @adultlearnersweekwales 

Gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol

Ymunwch â’r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol a chadw’n

gyfredol gyda’r ymgyrch a chofio ein tagio yn eich negeseuon.

Ar y dudalen nesaf mae awgrymiadau am negeseuon cyfryngau cymdeithasol i chi eu

rhannu ar eich llwyfannau (Twitter, Facebook and Instagram). 

Os ydych wedi lanlwytho cynnwys ar lwyfan yr Wythnos Addysg Oedolion, gallwch

ychwanegu eich dolenni ymgyrch at y negeseuon templed. Gallwch ganfod y ddolen i’ch

digwyddiadau drwy chwilio am enw eich darparydd ar y dudalen hon – cliciwch enw’r

sefydliad a chopïo a gludo’r ddolen o’r bar cyfeiriad a defnyddio’r ddolen yma i hyrwyddo

eich cyrsiau.

#newiddystori| #wythnosaddysgoedolion

https://twitter.com/LearnWorkCymru
https://facebook.com/learningandworkinstitute
https://www.instagram.com/adultlearnersweekwales/?hl=en
https://www.instagram.com/adultlearnersweekwales/?hl=en
https://adultlearnersweek.wales/rhestr-darparwyr/?lang=cy


Balch iawn i gydweithio gyda @LearnWorkCymru ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion #newiddystori – rydym

wedi rhoi ein [cyrsiau/digwyddiadau] ar lwyfan yr ymgyrch i gadw Cymru yn dysgu. Ewch i [dolen

digwyddiad]

Awgrymiadau am 

negeseuon Twitter

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion yr wythnos hon! Mae o hyd amser i #newiddystori. Canfyddwch fwy am

weithgaredd ymgyrch @LearnWorkCymru. I gael eich ysbrydoli – ewch i: https://adultlearnersweek.wales/?lang=cy

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion! Ymunwch â @LearnWorkCymru #newiddystori – sut wnaethoch

chi newid eich stori drwy ddysgu? Beth fyddech chi’n hoffi ei ddysgu?

(ychwanegwch emojis lle’n berthnasol)

Mae angen i ddysgu gydol oes fod yn rhan o fywydau pob un ohonom drwy’r flwyddyn, ond os ydych angen

ychydig o ysbrydoliaeth i #newiddystori mae cannoedd o sesiynau gwych ar https://adultlearnersweek.wales/?

lang=cy

Rydym yn cyflwyno sesiwn flasu fyw ar gyfer #WythnosAddysgOedolion mewn partneriaeth gyda

@LearnWorkCymru ar gyfer ymgyrch #newiddystori – ymunwch â ni yn fyw ar [amser/dyddiad] i ddysgu

am [manylion] [dolen digwyddiad]. 



Rydym yn falch i gydweithio gyda @learningandworkinstitute ar ymgyrch Wythnos Addysg Oedolion.

Rydym wedi cyfrannu ein  [cyrsiau/digwyddiadau/adnoddau/rhaglen ddysgu] i chi ddechrau eich dysgu

a newid eich stori heddiw [dolen digwyddiad]

Awgrymiadau am

negeseuon Facebook

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion yr wythnos hon! Rydych wrth ein bodd i gydweithio gyda

@learningandworkinstitute ar ymgyrch #newiddystori. Cynigiwn [mwy o fanylion yma] y gallwch archebu lle

iddynt. Mwy o wybodaeth [dolen digwyddiad).

Rydym yn cydweithio gyda @learningandworksinstitute ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion! Rydym yn

falch i gyflwyno rhaglen [digwyddiadau/cyrsiau] ym mis Medi – maent am ddim ac ar gael i bob dysgwr.

[manylion digwyddiad] Cliciwch yma i ganfod mwy: [dolen digwyddiad).

(ychwanegwch emojis lle’n berthnasol)

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion! Gawsoch chi eich ysbrydoli i ddysgu rhywbeth newydd? Dywedwch wrthym

sut ydych wedi newid eich stori. Beth ydych chi’n ddysgu? Beth fyddech chi’n hoffi ei ddysgu? I gael eich

ysbrydoli i ddysgu rhywbeth newydd yr wythnos hon: https://adultlearnersweek.wales/?lang=cy

Mae o hyd amser i newid dy stori – rydym yn falch i fod yn rhan o gynnyrch Wythnos Addysg Oedolion

@learningandworkinstitute ym mis Medi! Chwiliwch y llwyfan am ddim i ganfod cwrs neu ddigwyddiad sy’n

gweddu i chi. Mae dysgu yn eich helpu i gadw mewn cysylltiad, datblygu sgiliau newydd a gwella eich iechyd

a llesiant. Cofrestrwch am ddigwyddiad am ddim - https://adultlearnersweek.wales/?lang=cy



Rydym yn falch i gydweithio gydag ymgyrch #newiddystori @adultlearnersweekwales y Sefydliad Dysgu a

Gwaith. Rydym wedi cyfrannu ein [cyrsiau/digwyddiadau/adnoddau/rhaglen ddysgu] i chi ddechrau eich

dysgu a newid eich stori heddiw [dolen digwyddiad].

Awgrymiadau o 

negeseuon Instagram

Mae o hyd amser i #newiddystori. Rydym yn falch i fod yn rhan o ymgyrch @adultlearnersweekwales ym mis Medi.

Chwiliwch y llwyfan am ddim i ganfod cwrs neu ddigwyddiad sy’n gweddu i chi. Mae dysgu yn eich helpu i gadw

mewn cysylltiad, datblygu sgiliau newydd a gwella eich iechyd a llesiant. Cofrestrwch am ddim: 

 https://adultlearnersweek.wales/?lang=cy

Rydym yn cydweithio gyda @adultlearnersweekwales ar gyfer ymgyrch #newiddystori ym mis Medi! Rydym yn falch i

gyflwyno rhaglen [digwyddiadau/cyrsiau] – maent yn rhad ac am ddim ac ar gael i bob dysgwr. [manylion

digwyddiad]. Mwy o wybodaeth [dolen digwyddiad]

(ychwanegwch emojis lle’n berthnasol)

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion ar 20 – 26 Medi – welsoch chi y cannoedd o gyrsiau, sesiynau tiwtorial ac adnoddau

sydd ar gael? Fel rhan o’r ymgyrch, rydym yn cyflwyno sesiwn flasu fyw ar gyfer yr ymgyrch mewn partneriaeth gyda’r

Sefydliad Dysgu a Gwaith @adultlearnersweekwales. Ymunwch â ni ar fyw ar [dyddiad] am [amser] – mae am ddim ac

ar gael i bawb! Byddwch yn dysgu sut i [manylion]. [dolen eich sesiwn flasu]. 

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion! Ymunwch â sgwrs #newiddystori gyda @learningandworkinstitute – defnyddiwch yr hashnod i

rannu eich stori. Sut mae dysgu wedi gwella eich bywyd? Beth wnaeth eich ysbrydoli i newid dy stori? Beth hoffech chi ddysgu?

Darganfyddwch amrywiaeth o gyrsiau a digwyddiadau, a chael eich ysbrydoli: https://adultlearnersweek.wales/?lang=cy



Rhannu eich stori

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol – anogwch eich

rhwydweithiau, dysgwyr, teuluoedd a ffrindiau i ymuno yn y sgwrs.

Dywedwch beth wnaeth eich ysbrydol i newid eich stori...

·Pa lwybrau wnaethoch chi eu dilyn i fynd i’ch gyrfa bresennol / addysg?

·Wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau i gyrraedd ble’r ydych chi heddiw?

·Sut fyddwch chi’n newid eich stori?

·Beth hoffech chi ddysgu?

Rhannwch eich stori a chofiwch ddefnyddio hashnod #newiddystori #adultlearnersweek

hashtag a’n tagio(@) yn eich negeseuon.

Rhannu eich stori ar 
gyfer yr Wythnos 

Addysg Oedolion ....

Twitter - @LearnWorkCymru 

Facebook - @learningandworkinstitute 

Instagram - @adultlearnersweekwales 

https://twitter.com/LearnWorkCymru
https://facebook.com/learningandworkinstitute
https://www.instagram.com/adultlearnersweekwales/?hl=en
https://www.instagram.com/adultlearnersweekwales/?hl=en


Adnoddau’r ymgyrch

Logos yr ymgyrch

Newidiwch eich stori delweddau
dwyieithog Twitter, Facebook, Instagram

Wythnos Dysgwyr 
Oedolion poster

Rhannwch eich stori delweddau
dwyieithog Twitter, Facebook, Instagram

Digwyddiad Wythnos Dysgwyr
Oedolion/templed cwrs poster pdf

Digwyddiad cyfryngau
cymdeithasol templed

https://drive.google.com/file/d/1Tt2AlYCmPcwWxikrI58ZzuV2QmCXk46h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14b6GeOs7siHh9naQB3jTWqjw4CuJr6SJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_TD2cmiK5PpxZg37Hv5zKKGbJJ3dr0la/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S3-Shg1rx1ZLt6OWnPHrHBCZ8mSrgUyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7pjiS0vDBFRdGLJv1pK2AkbdXWEseId/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-yVW2SClGPWhg7aHLTSzkgUBRjehXgEd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tt2AlYCmPcwWxikrI58ZzuV2QmCXk46h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S3-Shg1rx1ZLt6OWnPHrHBCZ8mSrgUyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7pjiS0vDBFRdGLJv1pK2AkbdXWEseId/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7pjiS0vDBFRdGLJv1pK2AkbdXWEseId/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7pjiS0vDBFRdGLJv1pK2AkbdXWEseId/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7pjiS0vDBFRdGLJv1pK2AkbdXWEseId/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_TD2cmiK5PpxZg37Hv5zKKGbJJ3dr0la/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14b6GeOs7siHh9naQB3jTWqjw4CuJr6SJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14b6GeOs7siHh9naQB3jTWqjw4CuJr6SJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-yVW2SClGPWhg7aHLTSzkgUBRjehXgEd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-yVW2SClGPWhg7aHLTSzkgUBRjehXgEd/view?usp=sharing


Newid eich stori gyda Cymru’n Gweithio

Mae Cymru’n Gweithio a gyflwynir gan Gyrfa Cymru ac

a gyllidir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer unrhyw un dros

16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac

arweiniad arbenigol. Mae hyn yn cynnwys help i chwilio

am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad,

canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall

hawliau dileu swydd, cymorth gofal plant, adeiladu

hunanhyder. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth

gyda Llywodraeth Cymru a Cymru’n Gweithio i gyfeirio

ymgyrch Wythnos Addysg Oedolion – dilynwch Cymru’n

Gweithio ar y cyfryngau cymdeithasol a chael yr

wybodaeth diweddaraf ar yr ymgyrch.

Gwefan Cymru’n Gweithio

Twitter Cymru’n Gweithio

Facebook Cymru’n Gweithio

Instagram Cymru’n Gweithio

https://cymrungweithio.llyw.cymru/
https://twitter.com/CymrunGweithio
https://www.facebook.com/cymrungweithio/
https://www.instagram.com/CymrunGweithio/


Adborth

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i weithio gydag ystod eang o bartneriaid ar gyfer yr

ymgyrch. Os wnaeth eich sefydliad chi gyflwyno digwyddiad, sesiwn flasu neu gwrs cyflwyno byr ar

gyfer yr ymgyrch on – llenwch y ffurflen hon os gwelwch yn dda. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi

adborth gan ddysgwyr a fu mewn digwyddiad neu gwrs yn ystod yr Wythnos Addysg Oedolion.

Mae’r ffurflen adborth ar gyfer dysgwyr ar gael yma. Rydym hefyd wedi creu bwrdd adborth

rhyngweithiol ar Padlet. 

Bydd eich adborth fel partner yn ein helpu i werthuso ein hymgyrch ar lefel ehangach fel y gallwn

wella ac adeiladu ar ymgyrchoedd y dyfodol.

Diolch i noddwyr a phartneriaid ein hymgyrch.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6IeBAER9SUijMqn9MtIDLeD7RTISWCtGtWovw-dBLQVUNENIQ085WkxGN0NKU01LNFpVM0VOQkpNNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6IeBAER9SUijMqn9MtIDLeD7RTISWCtGtWovw-dBLQVURUJQQ0ZQOFdUMkk0UExZTkNZNEE0NlNGOS4u
https://padlet.com/learningandworkinstitutewales/kjwnr099whv7nxtk
https://padlet.com/learningandworkinstitutewales/kjwnr099whv7nxtk


alwevents@learningandwork.org.uk | www.adultlearnersweek.wales

Newid dy stori


