
 

 

Sut i Ymdopi â Chyflwyniad Grŵp 
 
Weithiau mae gweithio fel grŵp yn gofyn am sgiliau gwahanol iawn i’r rhai sydd eu 
hangen i weithio ar eich pen eich hunan. Gallwch helpu gwaith tîm drwy sefydlu 
rheolau sylfaenol, penderfynu ar pwy sy’n gwneud beth a rhannu’r dasg fel bod pob 
aelod o’r grŵp yn chwarae rhan gydradd yn agweddau ymarferol y dasg. Mae 
cysondeb a dilyniant hefyd yn elfennau allweddol er mwyn i’r cyflwyniad swnio fel 
eich bod wedi ymarfer. Weithiau gall fod problemau gydag aelodau unigol sy’n torri 
ar draws neu’n effeithio’n negyddol ar y cyflwyniad cyffredinol. Nid yw hyn yn 
anarferol, ac mae rhai pethau i chwilio amdanynt o ran dynameg grŵp wedi eu 
cynnwys ar y tudalennau nesaf.  
 
YNGHYD â’r ystyriaethau arferol ar gyfer cyflwyniad academaidd, efallai y bydd 
angen mynd i’r afael â’r materion canlynol wrth gyflwyno fel grŵp. 
 
 

Gweithio fel Grŵp 
Gwaith tîm - Defnyddiwch unrhyw amser(oedd) cyfarfod i ddod i adnabod aelodau 
eich grŵp. Mae gweithio fel rhan o dîm yn ymarfer pwysig o ran cyfathrebu a datrys 
problemau. 
 
Sefydlu Rheolau Sylfaenol - Rydym yn argymell y dylai’r holl aelodau benderfynu ar 
gyfres o reolau sylfaenol (canllawiau ymddygiad) yn ystod eich cyfarfod cyntaf. Bydd 
sefydlu rheolau sylfaenol yn eich helpu chi i weithio’n effeithiol fel tîm a chreu 
profiad dysgu mwy gwerthfawr i bob aelod o’r tîm.  
 

 Canllawiau ymddygiad 
Canllawiau ymddygiad yw rheolau sylfaenol, y mae aelodau’r grŵp yn cytuno 
i’w dilyn. Meysydd lle mae cytundeb cyffredinol sy’n ffurfio’r rheolau 
sylfaenol fel arfer, er enghraifft: sut y caiff cyfarfodydd eu trefnu, a fydd 
disgwyl i unrhyw un arwain; a ddylai/a allai rhywun wneud nodiadau, pa 
ymddygiad sy’n annerbyniol – diffyg presenoldeb, methu cadw amser, diffyg 
cyfathrebu – a sut y gallwch ymdrin â hynny, ac ati.   
Dylech geisio cael cytundeb, ac mae modd ysgrifennu neu deipio’r ‘rheolau’ 
fel canllaw.  
 

 Amserlennu 
Penderfynwch pa mor aml y dylech gyfarfod, pa mor hir y bydd pob cyfarfod, 
a beth y byddwch yn ei drafod yn y cyfarfodydd. 
O dro i dro, bydd yn amhosibl dod o hyd i amser pan fydd pob aelod o’r grŵp 
yn gallu mynd i gyfarfod. Gall absenoldebau arafu neu rwystro gwaith a gall ei 
gwneud yn anodd iawn gwneud penderfyniadau. Bydd rhybudd ymlaen llaw 
yn helpu aelodau eraill y grŵp i weithio’n effeithiol yn ystod absenoldebau. 
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Penderfynu pwy sy’n gwneud beth - Wrth edrych ar eich grŵp fel tîm, mae’n bwysig 
nodi cryfderau a gwendidau pob aelod o’r grŵp. Efallai y bydd angen yr ymarfer 
cyntaf er mwyn creu tasgrestr a phenderfynu pwy sy’n gallu, neu pwy sydd eisiau, 
gwneud beth.    
 
Mae cydweddu aelodau a swyddi yn golygu proses gwneud penderfyniadau 
gychwynnol, y gallwch ei chynorthwyo drwy ystyried sawl ffactor: 
 

 Cryfderau a gwendidau - bydd rhai aelodau o’r grŵp yn gryfach mewn rhai 
meysydd nag eraill. Meddyliwch yn ofalus am hyn oherwydd gallai helpu i 
benderfynu ar drefn y siaradwyr.  
  

 Arddull a hyder - bydd gan bob grŵp aelodau gyda gwahanol lefelau o 
brofiad neu farn ar gyflwyno, a gall hyn helpu wrth benderfynu pwy ddylai roi 
cychwyn arni, pwy a allai orffen yn gryf, neu pwy a allai gyflwyno pob adran.   
 

 Cynulleidfa - rhaid i chi geisio ystyried pa argraff rydych chi am ei gadael ar y 
gynulleidfa. Os ydych chi’n gwybod y bydd angen disgleirdeb technegol er 
mwyn gadael argraff ar y gynulleidfa, efallai y byddwch yn ddigon ffodus i fod 
ag arbenigwr technegol yn eich grŵp. Dylech ddefnyddio’r unigolyn hwn i’r 
graddau eithaf posibl.  
 

 Diben - beth yw diben eich cyflwyniad?  
 Os mai dadlau neu berswadio yw’r diben, dewiswch rywun sy’n 

meddwl yn gyflym i ateb y cwestiynau. 
 Os ydych chi’n credu mai cwestiynau am fanylion technegol fydd yn 

cael eu holi, mae bob amser rhywun sy’n fwy hyderus yn siarad am 
fanylion neu ffeithiau. 

 Os oes rhaid i chi wneud argraff dda, dewiswch eich person mwyaf 
hyderus i agor a chau eich cyflwyniad.  

 
 
Cyfraniad - Oni bai eich bod mewn grŵp mawr iawn, neu bod rhywun yn y grŵp yn 
teimlo’n gryf iawn na fyddan nhw’n gallu cyflwyno, byddai’n ddoeth bod pob aelod 
o’r grŵp yn gwneud cyfraniad gweledol i’r cyflwyniad. Mae hyn yn arbennig o bwysig 
os ydych chi’n cael eich asesu; mae’n haws i’r marciwr weld eich cyfraniad. 
 
Fodd bynnag, weithiau ni fydd yn bosibl i bob aelod gyflwyno. Bryd hynny, mae’n 
hanfodol eu bod yn gwneud cyfraniad cydradd mewn rhyw agwedd arall ar y broses 
gyflwyno, fel crynhoi’r cyfeirnodau, ysgrifennu’r sgript a/neu’r taflenni i gyd-fynd â’r 
cyflwyniad. 
 
Mae’n werth holi’r unigolyn sydd wedi gofyn i chi wneud cyflwyniad, sut y caiff 
marciau eu dyrannu ac a oes darpariaeth ar gyfer rhai nad ydynt yn cyfrannu i’r 
cyflwyniad ei hunan. Holwch a oes yr un faint o farciau am bob elfen o’r cyflwyniad, 
ac yn arbennig, os na fydd rhywun yn cyflwyno, a fyddent o dan anfantais ddifrifol 
neu’n cael eu ‘marcio i lawr’. 
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Rhannu’r Dasg - Er mwyn i gyflwyniadau grŵp fod yn effeithiol, mae cyswllt a 
chydweithio yn hanfodol.  I wneud y gorau o amser cyswllt, ceisiwch gysylltu pob 
cam yn y broses ddatblygu gyda chyfarfod. Fel hyn, bydd pob aelod yn gwybod beth 
y mae’r lleill yn ei wneud ar gyfer y cam hwnnw.    
 
Efallai y byddwch am ystyried yr amserlen ganlynol: 
 

Cyfarfod 1af  

 Gosod y rheolau sylfaenol; rhannu manylion cyswllt 

 Dod o hyd i gryfderau a gwendidau’r grŵp; 

 Penderfynu pwy sy’n gwneud beth; 

 Pennu unigolyn i wneud nodiadau a’u dosbarthu; 

 Cytuno ar amcanion cyflwyno; a 

 Rhannu gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth. 

 

2il gyfarfod  

 Trefnu eich gwybodaeth – defnyddiwch ddarn mawr o bapur; 

 Canolbwyntio ymdrechion y grŵp drwy greu tair prif elfen; 

 Trefnu deunydd yn briodol 

 Dewis y ffordd orau o gynrychioli eich prif amcanion 

 Dewis cymhorthion gweledol addas; 

 Enwi’r cyflwyniad/teitl  

 
3ydd cyfarfod 

 Edrych ar yr holl gyflwyniad 

 Ymarfer 

 Gwerthuso, prawfddarllen a golygu deunydd ysgrifenedig 

 Bod yn adeiladol a rhoi adborth i’ch gilydd o ran elfennau’r perfformiad 

 Rhedeg drwy’r cyfan eto os oes amser 

 Gwneud trefniadau terfynol ar gyfer diwrnod y cyflwyniad 

  

Gall fod oriau, dyddiau neu wythnosau rhwng y cyfarfodydd hyn. Y pwynt pwysig yw 
y dylech rannu’r llwyth gwaith fel grŵp, a defnyddio eich gilydd i gael adborth. Bydd 
hyn yn golygu ymdrech well na phe baech yn ei wneud ar eich pen eich hunan.   
 
 

Dynameg grŵp 
Datblygu dynameg grŵp da yn gyflym - Fel arfer mae cyfyngiadau amser ar gyfer 
gweithio fel rhan o grŵp ar gyfer tasg benodol. P’un a ydych wedi ffurfio eich grŵp 
eich hunan neu os yw grwpiau wedi eu trefnu gan ddarlithydd, mae’n bwysig 
adeiladu perthynas weithio dda yn gynnar yn y broses. Treuliwch ychydig o amser yn 
dod i adnabod aelodau eich grŵp yn y cyfarfod cyntaf, ac mewn rhai sefyllfaoedd 
dylech osod swyddogaethau penodol.  
Gwrthdaro Grŵp - Nid yw ychydig o dyndra mewn grŵp yn anarferol. Mae’r rhan 
fwyaf o fyfyrwyr wedi treulio blynyddoedd yn gweithio’n annibynnol mewn 



 

Canolfan Addysg Galw Heibio 2013 

amgylchedd dysgu cystadleuol yn hytrach na chydweithredol, ac maent felly yn 
anghyfarwydd â gofynion unigryw gwaith grŵp. Mae’r ddiplomyddiaeth sydd ei 
hangen ar gyfer gwaith grŵp, yn ogystal â’r cydweithio a’r angen i fod yn oddefol o 
safbwyntiau pobl eraill, yn sgiliau sy’n cymryd amser ac ymdrech i’w meithrin.  
 

Rhai nad ydynt yn cyfrannu - Mae gwaith grŵp yn gweithio ar ei orau pan fydd pawb 
yn cymryd rhan weithredol. Fodd bynnag, nid yw’n anarferol i grŵp fod ag aelod neu 
aelodau nad ydyn nhw’n gynhyrchiol bob amser, neu ddim o gwbl. Dyma rai 
awgrymiadau ar gyfer annog aelodau grŵp o’r fath i ddod yn gyfranogwyr mwy 
gweithredol:  

 Peidiwch â chymryd yn ganiataol mai diogi sy’n gyfrifol – ceisiwch gael 
gwybod pam nad yw’r aelod yn cymryd rhan neu’n cynhyrchu. Bydd yr ateb 
i’r broblem yn dibynnu ar y rheswm eu bod yn ymgilio, felly cychwynnwch 
drwy benderfynu beth yw’r achos. 

 Dylech annog unigolion swil i gyfrannu yn y meysydd lle maen nhw’n 
ymddangos fwyaf hyderus. Efallai y byddwch yn sylwi bod gwahoddiad a 
phrofiad cadarnhaol iddynt yn eu harwain i gymryd rhan fwy mewn 
trafodaethau. 

 Efallai y bydd angen swyddogaeth fwy pendant ar bobl sydd heb ddiddordeb 
mewn dysgu, fel nad yw eu diffyg ysgogiad yn effeithio’n ormodol ar weddill y 
grŵp neu'n achosi oedi wrth gwblhau’r dasg. 

 Efallai y bydd aelod o’r grŵp yn sownd ac angen mwy o gyngor a chyfeiriad er 
mwyn symud ymlaen. 

 Dewiswch rywun sy’n dda am gadw llygad ar y cynnydd mae’r grŵp yn ei 
wneud. Bydd angen dal rhai aelodau yn gyfrifol a’u hatgoffa i gyrraedd 
amserlenni neu gydymffurfio â disgwyliadau. 

 
Aelod(au) Grŵp Trechol - Mae’n well gan rai dysgwyr, sy’n hoff o anelu at dargedau 
ac sy’n hunan hyderus, fynnu monopoli dros sgyrsiau neu gyfarwyddo a dirprwyo 
gwaith y grŵp. Mae’n wych cael sgiliau arwain cryf, ond nid yw pob sgil arwain yn 
gymorth ar gyfer gwaith grŵp cydweithredol.  
 
Rhowch gynnig ar y technegau canlynol er mwyn atal un aelod o’r grŵp rhag 
gorlethu ymdrechion y grŵp mwy:  

 Nodwch fod hyn yn fater o bryder drwy fynd i’r afael â’r peth yn y rheolau 
sylfaenol ar gyfer cynnal cyfarfodydd grŵp. 

 Trefnwch i bawb gymryd ei dro yn cyflwyno syniadau neu ddiweddariadau. 
Cyfyngwch faint o amser sydd gan bob unigolyn i siarad, a gofynnwch i bobl 
beidio â thorri ar draws yn ystod y cyflwyniadau. 

 Gallech geisio gwneud sylwadau doniol wrth yr aelod sy’n bod yn rhy siaradus 
neu’n unbenaethol, ond heb fod yn feirniadol. 

 Pennwch aelod o’r grŵp – sy’n fodlon gwneud hynny – i gael sgwrs breifat 
gyda’r unigolyn sy’n mynnu monopoli ar gyfarfodydd y grŵp neu’n gor-reoli 
cyfeiriad y grŵp. 
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Cysondeb a dilyniant 
Un cyflwyniad cyflawn, nid rhannau tameidiog - os ydych chi erioed wedi eistedd 
drwy gyflwyniad grŵp, efallai y byddwch yn ymwybodol eisoes mai un o’r 
camgymeriadau mwyaf cyffredin yw rhoi cyflwyniad grŵp yn cynnwys sawl rhan sy’n 
ymddangos fel nad oes cyswllt rhyngddyn nhw.  
 
Mae cael pobl wahanol i gyflwyno gwahanol rannau mewn gwahanol ffyrdd yn 
ychwanegu at y broblem. Pan fydd hyn yn digwydd, mae’n anodd sicrhau bod y 
gynulleidfa’n canolbwyntio ar nod neu amcan y sgwrs, ac yn amlach na pheidio bydd 
y cynnyrch terfynol yn gyfres o gyflwyniadau, sef cyflwyniad unigol gan bob siaradwr. 
 
Mae’n hanfodol rhoi cyflwyniad unedig a chyson. Er mwyn helpu gyda hyn: 
 
Cofiwch eich Amcan(ion) - Cychwynnwch drwy ystyried eich amcan(ion). Gallwch 
wneud hyn drwy asesu cryfderau pob aelod o’r grŵp, a dylech wneud hyn yn ystod 
eich cyfarfod cyntaf. 
 
Dylai eich amcan o ran cyfathrebu gynnwys mynd i’r afael â rhan fwyaf sylfaenol eich 
tasg, hynny yw, beth rydych chi’n gobeithio’i gyflawni yn y cyflwyniad.  
 
Bydd sicrhau bod pob aelod yn eglur ynghylch nod y cyflwyniad yn helpu’r aelodau i 
ganolbwyntio ar eu tasgau. Dylid pwysleisio ymhob cyfarfod bod rhaid i’r holl 
ddeunydd ac ymchwil fod yn berthnasol i gyflawni’r amcan(ion) cyffredinol, hyd yn 
oed wrth gyflwyno adran unigol o’r cyflwyniad.  
 
Canolbwyntiwch ar dair elfen allweddol - Rheol dda yw meddwl am dair elfen 
allweddol rydych chi am i’ch cynulleidfa feddwl amdanynt ar ddiwedd eich sgwrs. Y 
rhain fydd y thema ganolog a fydd yn uno’r holl gyflwyniad. 
 
Drwy ganolbwyntio ar hyn fel fframwaith cyffredinol, mae modd rhannu’r holl 
ymchwil a’i sianelu i’r tair elfen allweddol. Bydd y grŵp cyfan yn gwybod beth y bydd 
pob rhan yn ei gynnwys, ac mae dyblygu yn llai tebygol. Bydd yn dod yn haws 
gollwng unrhyw ddeunydd nad yw’n ffitio i’r themâu.   
 
 

Edrych fel Tîm 

Cod gwisg - Dylai pob aelod o’r grŵp geisio gwisgo’n debyg. Does dim angen gwisg 
swyddogol ar gyfer y grŵp, ond byddwch yn ymwybodol o’r argraff rydych chi am ei 
chreu. Nid yw hetiau, coesau a/neu freichiau yn y golwg, logos mawr llachar a 
brandiau wedi eu hargraffu ar dopiau, teis neu siacedi yn syniad da. 
 
Un arddull cyflwyno - Yn ogystal â golwg yr aelodau unigol, mae ‘golwg’ y cyflwyniad 
yn bwysig iawn. Er enghraifft, cadwch at un arddull ar gyfer sleidiau PowerPoint. 
Dylech gynnal dilyniant drwy ddefnyddio yr un templed ar gyfer pob adran, pwy 
bynnag sy’n cyflwyno. 
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Efallai y gallai un aelod wneud y sioe sleidiau gyfan, neu ddatblygu un templed i bob 
aelod. Dylai pob sleid edrych a theimlo yr un peth, er enghraifft yr un maint ffont i 
benawdau, a lluniau ac arddull ysgrifennu cyson drwy gydol y cyflwyniad.  
 
 
Elfennau pontio - Mae angen talu peth sylw i’r syniad o bontio rhwng sleidiau (os 
byddwch yn defnyddio PowerPoint), ac yn bwysig iawn, rhwng siaradwyr. Dyma’r 
elfennau pontio, sy’n gwneud y cyflwyniad yn fwy integredig. Diben elfennau pontio 
yw arwain y gwrandawyr tuag at yr hyn sy’n dod nesaf, p’un a yw hynny’n sleid arall 
neu’n siaradwr arall. Mae angen ymarfer y darnau llenwi yma, gan nad oes disgwyl i 
ni roi geiriau i weithredoedd pobl eraill, na’n gweithredoedd ni ein hunain, fel arfer. 
 
Y tro nesaf y byddwch chi’n gwylio’r teledu, gwnewch nodyn o’r ffordd mae 
cyflwynwyr a darllenwyr newyddion yn defnyddio ymadroddion allweddol i’ch 
arwain chi at y stori neu’r rhaglen nesaf.  
 
Enghreifftiau 

... Felly dyna orolwg i chi o’r hyn fydd yn cael ei drafod heddiw. 

Nawr, mae Suzanne yn mynd i edrych ar fanteision hyn i’r cyhoedd.  

... Wel, mae’r sefyllfa fewnol wedi ei thrafod yn y rhan gyntaf; nawr rydw i’n mynd i'ch 
pasio chi at Karim sy’n mynd i sôn am y ffactorau sy’n effeithio ar yr amgylchedd allanol. 

 

Ymarferiadau - Fel grŵp, rydych mewn sefyllfa ffodus cyn cychwyn – mae gennych 
gynulleidfa barod. Pan na fydd aelodau tîm yn cyflwyno, gallan nhw wrando a 
gwneud nodiadau, gan sylwi ar broblemau fel sillafu gwael, sleidiau anghyson, pontio 
trwsgl, a phethau nad ydyn nhw’n swnio’n hollol iawn. Bydd hyn yn helpu i gynnal 
cysondeb a dilyniant. Efallai y byddwch am ddefnyddio’r ffurflen adborth ganlynol i 
roi adborth i bob aelod o’ch tîm er mwyn gwella. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyfeirnodau a darllen pellach: 
Addaswyd o: 
Harris Rollins, D. Powerpoint made perfect. Ar gael fan hyn: 
http://www.ncpublicschools.org/docs/profdev/presentation/powerpoint.pdf (dim dyddiad) 
(Darllenwyd: 15 Tachwedd 2010). 
 
Harries, H. (2010) Training for staff, 27 Mai. Prifysgol Morgannwg. 
 
Saunders, D. (2004) Making presentations: a guide for students. Canolfan Dysgu Gydol Oes: 
Prifysgol Morgannwg. 
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Ffurflen Adborth Cyflwyniad – Rhowch adborth ar gryfderau a gwendidau 
 
Cyflwyniad: _____________________________ Arsylwr: ____________________ 
 
PWNC: ____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

CYFLWYNIAD ADBORTH 

Cyflwyno’r pwnc, datgan amcanion, cynnig 
rhagflas. 

 

Dal sylw ac ysgogi dysgu.  

Sefydlu amgylchedd ar gyfer dysgu a chymryd 
rhan. 

 

CORFF Y DDARLITH ADBORTH 

Cyflwyno 3 - 5 prif bwynt mewn dull eglur a 
threfnus. 

 

Darparu deunydd ategol, enghreifftiau a 
chrynodebau. 

 

Defnyddio elfennau gweledol, taflenni, 
arddangosiadau. 

 

Cydbwysedd priodol o destun, elfennau 
gweledol, siarad. 

 

CASGLIAD ADBORTH 

Crynhoi prif egwyddorion, pwyntiau 
allweddol heb gyflwyno deunydd newydd. 

 

Cyrraedd clo naturiol neu ysgogi mwy o 
feddwl. 

 

ARDDULL BERSONOL ADBORTH 

Brwdfrydig, diddordeb yn y cynnwys.  

Defnyddio llais, dwylo, symudiadau, a 
chyswllt llygad priodol. 

 

Annog pobl i gymryd rhan, cynyddu 
diddordeb 

 

Ateb cwestiynau’n effeithiol  


