e-Fentora Mullany
Sesiwn yr Hydref 2022 – Themâu Wythnosol Blwyddyn 13
Mae pob thema wythnosol yn ddewisol, a'u bwriad yw helpu os nad ydych yn siŵr am beth i siarad neu os ydych chi'n hoffi cael rhyw fath o strwythur. Os nad yw'r pynciau
hyn yn briodol / addas i chi, yna mae croeso i chi eu hanwybyddu a siarad am rywbeth arall!
Wythnos
W1

Thema cymorth

26/09/2021 – 30/09/2022

Croeso a chyflwyniadau

W2
03/10/2021 – 07/10/2022

Eich cynlluniau a'ch llwybr gyrfa

W3
10/10/2021 – 14/10/2022

Bywyd prifysgol

W4
17/10/2021 – 21/10/2022

Paratoi ar gyfer cyfweliadau yn y
dyfodol

Nodiadau
• Erbyn yr wythnos hon, dylech fod wedi mewngofnodi gan ddefnyddio manylion a gawsoch
mewn e-bost gan dîm Brightside yr wythnos ddiwethaf.
• Ceisiwch anfon neges i'ch mentor cyn gynted â phosibl i ddweud helo. Cofiwch y gallwch chi
ddefnyddio'r templed a anfonwyd atoch yr wythnos ddiwethaf i'ch helpu i greu eich neges
gyntaf.
• Peidiwch â phoeni am fod yn rhy ffurfiol - croeso i chi anfon neges i’ch mentor mewn ffordd
hamddenol.
• Bob dydd Gwener byddwn yn ‘arddangos’ ein ‘Proffesiwn yr Wythnos’. Gobeithio y bydd hyn yn
rhoi rhyw syniad i chi o'r amrywiaeth o yrfaoedd sy'n gysylltiedig â’r gwyddorau bywyd.
Byddwn yn ceisio rhannu swyddi yr ydym yn meddwl nad oes llawer ohonoch wedi'u hystyried
o'r blaen!
• Pwrpas yr wythnos hon yw i chi gyflwyno eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol i'ch mentor. Mae'n
syniad da rhannu eich nodau yn y dyfodol gyda nhw ar ddechrau'r sesiwn fel y gallant roi
cyngor a chefnogaeth i chi wedi'u teilwra o amgylch eich nodau yn y dyfodol.
• Yn ystod yr wythnos hon rydym hefyd yn awgrymu eich bod yn cynllunio'ch llwybr gyda'ch
mentor trwy nodi unrhyw gamau y bydd angen i chi eu cwblhau i gyrraedd eich nod terfynol.
• I'r rhai sy'n dymuno mynd i addysg uwch, nid yw'r brifysgol mor bell â hynny felly yr wythnos
hon hoffem i chi drafod popeth prifysgol gyda'ch mentor. Gall eich trafodaethau amrywio o
ddarlithoedd, yr hyn y mae myfyrwyr yn ei wneud yn eu hamser rhydd a hyd yn oed yr hyn y
bydd angen i chi fynd gyda chi pan ddaw'r amser.
• Mae cyfweliadau yn rhan o fywyd, ni waeth beth rydych chi'n penderfynu mynd ymlaen i'w
wneud. Cymerwch yr wythnos hon i drafod y ffordd orau i baratoi ar gyfer cyfweliadau â'ch
mentor gan nad oes gennych lawer o brofiad yn ôl pob tebyg ac efallai y gallwch gael ychydig o
awgrymiadau ganddynt.
• Rhennir adnoddau ar-lein defnyddiol.

W5
24/10/2021 – 28/10/2022

Gall ymgeisio am gyllid myfyrwyr fod yn broses hir ond os oes gennych unrhyw gwestiynau
amdano, gallwch ei drafod â'ch mentor yr wythnos hon.

•

Yr wythnos hon hoffem ichi feddwl am gael profiad gwaith i gefnogi unrhyw brifysgol neu gais
am swydd yn y dyfodol.
Ar gyfer rhai gyrfaoedd a graddau prifysgol (fel Meddygaeth, Deintyddiaeth a Gwyddor
Filfeddygol) mae'n dda cael profiad gwaith cyn gynted ag y gallwch gan fod hyn yn dangos eich
bod wedi bod â diddordeb tymor hir yn eich maes pwnc.
Byddwn yn rhannu fideos profiad gwaith rhithwir gwych y mae ein mentoriaid wedi'u gwneud
yn hael i ni eu rhannu gyda chi.
Mae gwybod sut i reoli'ch amser yn sgil ac fel gydag unrhyw sgil, mae'n cymryd amser i
berffeithio. Yr wythnos hon gallwch drafod sut y gallwch wella'ch sgiliau rheoli amser i helpu i
gynyddu eich potensial i'r eithaf. Mae hyn hyd yn oed yn bwysicach nag erioed yn dilyn y
pandemig.
Byddwn yn anfon adnoddau ar-lein gydag awgrymiadau ar sut i reoli'ch amser yn well.
Trwy gydol y pandemig, bu pwyslais mawr ar bwysigrwydd aros yn bositif a gofalu am les
meddyliol. Wrth i gyfyngiadau leddfu, mae'n bwysig iawn parhau i ganolbwyntio ar y pwnc hwn
felly efallai y gallwch drafod awgrymiadau ar edrych ar ôl eich lles meddyliol personol.
Bydd adnoddau ar-lein yn cael eu rhannu gydol yr wythnos.
Yr wythnos hon yw eich wythnos i fyfyrio gyda'ch mentor ar bopeth rydych chi wedi'i drafod
a'ch cyfle chi i drafod unrhyw beth nad ydych chi wedi'i gwmpasu dros yr 8 wythnos ddiwethaf
gyda'ch mentor.
Dyma'ch wythnos i wneud y gorau o'ch mentor a'r rhyddid i drafod pwnc o'ch dewis.

Cyflwyniad i gyllid myfyrwyr

W6
31/10/2021 – 04/11/2022

•

Profiad gwaith rhithwir
•
•
•

W7
07/11/2021 – 11/11/2022

Rheoli amser
•
•

W8
14/11/2021 – 18/11/2022

Gofalu am eich lles meddyliol
•
•

W9
21/11/2021 – 25/11/2022

Wythnos fyfyrio
•
•

W10
28/11/2021 – 02/12/2022

Diolch a hwyl fawr!

Gan mai dyma'r wythnos swyddogol olaf o’r sesiwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn
unrhyw gwestiynau sydd gennych ar ôl i'ch mentor, a chofiwch ddweud diolch enfawr iddynt
cyn ffarwelio.

