BAGLORIAETH CYMRU CENEDLAETHOL/SYLFAEN

Amgueddfa Cymru

Her Menter a Chyflogadwyedd
HER DREIALU

Bydd yr Her Dreialu fach hon yn eich helpu i baratoi ar gyfer y brif
Her nes ymlaen. Cewch gyfle i ddatblygu’ch arbenigedd busnes
ynghyd â sgiliau personol a sgiliau gwaith tîm.

Cynllunio ar gyfer Her Menter a Chyflogadwyedd
Amgueddfa Cymru
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Cyn i chi a’ch tîm gychwyn yr Her, mae’n bwysig gwneud yn siŵr bod gennych y
sgiliau, yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth angenrheidiol. Bydd yr adnoddau hyn yn eich
helpu i baratoi ar gyfer yr heriau sydd o’ch blaen wrth i chi eu defnyddio i gynllunio
Her Dreialu fach. Mae cadw cofnodion o’ch cynnydd yn rhan hanfodol o’r Her felly
mae templedi ar eich cyfer yn y ddogfen yma. Fodd bynnag, byddai’n wych pe baech
yn dylunio neu’n datblygu eich templedi eich hun. Mae llond lle o wybodaeth a
chyngor ar gael am ddim ar y we.

YR HER DREIALU

Nid dyma’r Her go iawn, dyma her dreialu fach fydd yn rhoi cyfle i chi
baratoi ar gyfer y Brif Her.
Dyma her i chi ddylunio a datblygu syniad
arloesol ar gyfer gwasanaeth newydd i
gwsmeriaid a gyflwynir ar un o safleoedd
Amgueddfa Cymru.

Amgueddfa Genedlaethol
Caerdydd

<

Big Pit Amgueddfa Lofaol
Cymru ym Mlaenafon

Amgueddfa Lechi Cymru
yn Llanberis

>

Amgueddfa Wlân Cymru yn
Dre-fach Felindre

>

Amgueddfa Lleng Rufeinig
Cymru yng Nghaerllion

<

Sain Ffagan Amgueddfa
Werin Cymru

Mae saith amgueddfa:

<

<
>

Mae Amgueddfa Cymru yn ymroi i warchod,
cyflwyno a hyrwyddo diwylliant Cymru.

Amgueddfa Genedlaethol
y Glannau yn Abertawe

TASGAU
1.

Datblygu syniad ar gyfer gwasanaeth newydd i gwsmeriaid amgueddfeydd
Amgueddfa Cymru.

2. Gweithio mewn tîm (3-6 aelod) i ddylunio a datblygu gwasanaeth arloesol i
gwsmeriaid sy’n addas ar gyfer un o safleoedd Amgueddfa Cymru.
Mae’n rhaid i’r tîm:
•

gynhyrchu Arddangosfa Weledol yn dangos eich syniadau

•

ddefnyddio’r Arddangosfa Weledol i roi Cyflwyniad Tîm pum munud o’r
cynnig busnes ar gyfer y gwasanaeth gan gynnwys unrhyw ddeunyddiau ac
adnoddau atodol.

•

Cynnal Myfyrdod Personol eich hunan

•

Trafod cryfderau a gwendidau perfformiad eich tîm yn ystod yr Her Dreialu.
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3. Myfyrio ar eich perfformiad a pherfformiad eich tîm yn yr Her Dreialu.

Tasg 1

Dull Cyfathrebu

Cyfleu a chofnodi’r cynnydd
Er mwyn llwyddo, mae’n bwysig iawn bod aelodau’ch tîm yn cyfathrebu’n effeithiol. Gellir defnyddio negeseuon testun ac
e-bost i gyfathrebu. Defnyddiwch y tabl isod i ganfod a thrafod rhai o fanteision ac anfanteision y ddau ddull.

Manteision

Anfanteision

Negeseuon
testun

E-bost

Cyfarfodydd Tîm
Cyfarfodydd Tîm fydd y dull pwysicaf. Ydych chi wedi meddwl
erioed sut y dylai pobl ymddwyn mewn cyfarfodydd? Cymerwch
ddarn o bapur ac ewch ati i gydweithio fel tîm i ystyried beth
ddylai pobl ei wneud a pheidio â’i wneud mewn cyfarfodydd.

Nawr, ewch ati i ymchwilio ar y we i weld beth rydych chi wedi’i golli. Gallech gychwyn
gyda rhestr sydd i’w gweld ar y wefan ‘Soft Skills for Hard Jobs’ (Saesneg yn unig):
http://softskillsforhardjobs.com/how-to-behave-in-a-meeting/
Ond peidiwch ag edrych ar y rhestr hon nes eich bod wedi trafod eich syniadau’ch hunan!

Tasg 1

COFNODION CYFARFOD
Enw’r Tîm:

Cadw Cofnodion
Cyfarfodydd Tîm

Enwau’r rhai oedd yn y
cyfarfod
Pwrpas y cyfarfod

Dewiswch aelod o’r tîm i gymryd
cofnodion y cyfarfodydd, gan ddechrau
yn y cyfarfod cyntaf.
Mae “cofnodion” yn gofnod sylfaenol
neu’n grynodeb o’r hyn sy’n digwydd mewn
cyfarfodydd. Bydd cadw cofnodion yn eich
helpu chi a’ch tîm trwy atgoffa pawb beth
ddigwyddodd a sut mae pethau’n symud
ymlaen. Yn ogystal, bydd cofnodion eich
cyfarfodydd yn dystiolaeth bwysig i asesu’ch
cynnydd a’ch perfformiad.
Dylai’r cofnodion gynnwys:
•

dyddiadau, amserau ac enwau’r
rhai oedd yn bresennol

•

trosolwg o’r hyn a drafodwyd

•

cofnod o’r prif benderfyniadau
a wnaed a phwyntiau
gweithredu y cytunwyd y dylid
symud ymlaen â nhw cyn y
cyfarfod nesaf.

Dyddiad ac amser y cyfarfod

Pwnc

Pwyntiau trafod

Camau gweithredu

		

Pwy sy’n gyfrifol

Tasg 2

Dylunio a chadw Dyddiadur Personol o’r Her

Yn ystod yr Her, cewch eich beirniadu
ar eich perfformiad eich hunan a
pherfformiad y tîm. Cewch eich asesu
ar eich datblygiad a’ch defnydd o sgiliau,
yn enwedig Effeithiolrwydd Personol a
Creadigrwydd ac Arloesedd.

Cyfraniad at yr Her

Datblygu a dangos
Effeithiolrwydd Personol

• Cyfrannu at gynlluniau’r tîm, gan
gynnwys cyfarfodydd tîm

• Ymroi i ddysgu a datblygu sgiliau
personol

Trwy ddylunio a chadw Dyddiadur o’r
Her, gallwch gofnodi:

• Cynhyrchu cynlluniau gweithredu,
gan gynnwys pennu a chael gafael
ar adnoddau

• Asesu sgiliau a nodweddion,
cryfderau a gwendidau personol

• eich rhan a’ch cyfraniad fel
aelod o’r tîm
• eich cyfraniad personol at
yr Her
• eich datblygiad a’ch defnydd
o sgiliau, yn enwedig eich
Effeithiolrwydd Personol a’ch
Creadigrwydd ac Arloesedd.
Bydd Dyddiadur Her yn eich galluogi i
gadw cofnod wrth fynd ymlaen. Mae’r
tabl isod yn rhoi rhai syniadau i chi o’r
math o bethau y bydd angen i chi eu
cofnodi yn eich Dyddiadur Her.

• Cynhyrchu deunyddiau hyrwyddo,
gan gynnwys defnyddio’r cyfryngau
cymdeithasol
• Cyfrannu at gynllunio ariannol
• Cyfrannu at farchnata, gan
gynnwys cynhyrchu deunyddiau
hyrwyddo

• Rheoli amser ac adnoddau
• Bod yn aelod effeithiol o’r tîm, gan
gynnwys gweithio’n dda gydag
eraill – cydweithredu, cyfaddawdu,
annog a pharchu eraill
• Gofyn am gyngor a chymorth a
gweithredu arnynt

Datblygu a dangos
Creadigrwydd ac Arloesedd
• Llunio syniadau newydd
• Defnyddio dychymyg a
blaengaredd
• Ystyried y dewisiadau a gwneud
y gorau o’r cyfleoedd
• Asesu a gwerthuso syniadau –
defnyddio dadansoddiad SWOT
i ddewis y syniad gorau
• Meddwl am atebion i unrhyw
broblemau sy’n codi a’u
gweithredu

• Cyfrannu at baratoi a chyflenwi’r
Arddangosfa Weledol a
Chyflwyniad yTîm

Yn awr, dyluniwch eich Dyddiadur Her eich hun a chofiwch ei lenwi
ar bob cam o’r Her Dreialu.

Task 53
Tasg

Penderfynu ar
syniad busnes
Bydd y gweithgaredd hwn yn
eich helpu i ystyried a dewis
gwasanaethau cwsmeriaid posibl
a fyddai’n addas i’w defnyddio yn
amgueddfeydd Amgueddfa Cymru.
Er mwyn eich helpu i ddewis,
gwnewch waith ymchwil i safleoedd
Amgueddfa Cymru.
Meddyliwch am 5 syniad posibl am
wasanaethau.
Cofiwch ei bod yn bwysig bod yn
greadigol ac yn ddyfeisgar. Os oes
modd, ewch i’r amgueddfa o’ch dewis
i’ch helpu i feddwl am syniadau
busnes posibl.
Disgrifiwch y syniadau, rhestrwch eu
prisiau a dywedwch pwy fyddai’n eu
hoffi a pham. Gallai hyn ennyn rhai
syniadau ar gyfer eich cynnyrch.

Gwasanaeth i
gwsmeriaid

Pris i’r
cwsmer

Y gynulleidfa darged/pobl a hoffai
ddefnyddio’r gwasanaeth hwn

Tasg 3

DADANSODDIAD SWOT
Gwneud eich dewis terfynol
I’ch helpu i wneud eich dewis terfynol rhwng pob un o’ch pum syniad
busnes, gwnewch ddadansoddiad SWOT o bob un o’r syniadau. Mae
dadansoddiad SWOT yn ffordd ddefnyddiol o ganfod y potensial ar gyfer
busnes neu gynnyrch newydd. Mae dadansoddiad SWOT yn gofyn i chi
restru Cryfderau (S am Strengths), Gwendidau (W am Weaknesses),
Cyfleoedd (O am Opportunities) a Bygythiadau (T am Threats).

Positif

Negyddol

Cryfderau

Gwendidau

Er enghraifft pa mor hwylus yw
gweithredu’r syniad, a oes adnoddau ar
gael, costau isel, poblogrwydd tebygol y
syniad ac ati.

Er enghraifft problemau amseru, costau,
diffyg adnoddau, diffyg arbenigedd
perthnasol yn eich tîm ac ati.

Cyfleoedd

Bygythiadau

Er enghraifft cyfle i lenwi bwlch yn y
farchnad bresennol, arbenigedd eich tîm,
posibiliadau ar gyfer datblygu’r syniad yn
y dyfodol, y potensial ar gyfer defnyddio’r
syniadau mewn safleoedd eraill.

Er enghraifft ffactorau tu hwnt i’ch
rheolaeth fel effeithiau gwahanol
dymhorau, tywydd drwg, y posibilrwydd
y bydd rhai o aelodau’r tîm yn absennol.

Nawr, defnyddiwch y dadansoddiad SWOT i
drafod rhinweddau pob syniad ac i benderfynu ar
ddewis terfynol.
Y Dewis Terfynol:

Y Rhesymau:

Tasg 4

Penderfynu ar rolau aelodau’r Tîm
Trafodwch a chytunwch ar rolau aelodau’r tîm a pha dasgau fydd yn rhaid iddynt eu cyflawni.

Rôl

Prif dasgau’r rôl

Rôl

Prif dasgau’r rôl

Tasg 4

Gwneud cais am Rôl
Dylai pob aelod o’r tîm lenwi ffurflen gais am un o’r rolau.

Cais am Rôl
Enw:			
Sgiliau personol a fyddai’n ddefnyddiol
i’r tîm

Y Rôl
Profiad blaenorol o waith tîm

Eich rheswm dros ymgeisio am y rôl

Pam y byddech chi’n ddewis da ar gyfer
y rôl

Tasg 4

Cytuno ar y Rolau
Trafodwch geisiadau aelodau’r tîm a chytunwch ar y rôl orau ar gyfer pob aelod o’r tîm. Gallech benderfynu y dylid
rhannu rhai rolau sy’n cynnwys nifer o dasgau.

Rôl

Aelod o’r tîm a ddewiswyd

Rheswm dros ei ddewis ar gyfer y rôl

Tasg 5

Creu Cynnig Busnes

Rhaid i chi ddysgu sut i
ddatblygu Cynnig Busnes.

CYNNIG BUSNES

Dechreuwch trwy lenwi’r
Cynnig Busnes hwn sy’n
cynnig gwasanaeth y gellid
ei ddarparu i ymwelwyr
un o amgueddfeydd
Amgueddfa Cymru.

Enw’r busnes:
Enwau aelodau’r tîm:

Enw’r amgueddfa:
Cynnwys y cynnig busnes:
Y WELEDIGAETH: Y syniad busnes, targedau busnes, beth sy’n gwneud y busnes yn wahanol, manteision a ffactorau llwyddiant
MARCHNATA: Ymchwil i’r farchnad, hyrwyddo a hysbysebu
RHEDEG Y BUSNES: Yr adnoddau angenrheidiol, o ble i’w cael, cyllid a chostau

Tasg 5

Y WELEDIGAETH
1. Syniad am wasanaeth i gwsmeriaid:
Rhowch ddisgrifiad byr o’ch syniad am wasanaeth i gwsmeriaid.

2. Targedau busnes:
Beth hoffech chi ei gyflawni?

3. Beth sy’n wahanol am eich busnes chi?
Sut mae’ch gwasanaeth chi’n unigryw neu’n wahanol i’ch cystadleuwyr?

Tasg 5

Y WELEDIGAETH
4. Y llwyddiant rydych chi’n ei ddisgwyl:
Pam rydych chi’n credu y bydd eich busnes yn llwyddiannus?

5. Manteision:
Beth yw’r manteision i Amgueddfa Cymru o roi’r syniad hwn am fusnes ar waith?

Tasg 5

Marchnata
5. Ymchwil i’r farchnad:
Pwy yw’ch cwsmeriaid chi?

Beth mae’ch cwsmeriaid eisiau?

6. Hyrwyddo a hysbysebu:
Sut a lle fyddwch chi’n hyrwyddo’ch syniad busnes?

Tasg 5

Rhedeg y Busnes
7. Adnoddau
Rhaid i chi benderfynu pa adnoddau fydd eu hangen arnoch i sefydlu a rhedeg eich busnes, gan gynnwys o ble y daw eich
adnoddau a’r costau cysylltiedig. Cofiwch, mae pobl yn adnodd pwysig felly rhaid eu cynnwys isod os oes angen pobl i
redeg eich syniad am fusnes fyddai’n rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid.

Adnoddau

O ble y daw’r adnoddau

Cost bosibl yr adnoddau

Sut y gellid talu am yr adnoddau

Adnoddau

O ble y daw’r adnoddau

Cost bosibl yr adnoddau

Sut y gellid talu am yr adnoddau

Tasg 6

Creu Arddangosfa Weledol i’w defnyddio
i roi Cyflwyniad Tîm 5 munud

Eich tasg nesaf yw paratoi i gyflwyno’ch syniad busnes ar gyfer un o
amgueddfeydd Amgueddfa Cymru. Yn yr Her Dreialu hon, gallai’ch cydddisgyblion, er enghraifft, weithredu fel panel a rhoi ymateb adeiladol i chi ar
gryfderau a gwendidau’ch syniadau.

Creu Arddangosfa Weledol

Cyflwyniad Tîm

Byddwch yn awyddus i greu argraff ar y panel â’ch syniadau
a’ch cynlluniau busnes. Er mwyn gwneud hyn, rhaid i chi baratoi
Arddangosfa Weledol addas a chreadigol. Does dim angen i’r
Arddangosfa fod yn rhy fanwl ond mae’n rhaid iddi gyflwyno
tystiolaeth am:

Paratowch Gyflwyniad 5 munud er mwyn cyfleu eich
syniadau i banel.

• Eich Tîm – rolau a chyfrifoldebau, pa mor dda
oeddech chi’n cyfathrebu ac yn cydweithio
• Eich Gweledigaeth – eich syniad busnes a pham
y dylai Amgueddfa Cymru ei ddefnyddio yn un o’u
hamgueddfeydd.
• Eich Cynnig ar gyfer y Busnes – syniadau ynghylch
cwsmeriaid/cleientiaid, adnoddau, cyllid a chostau,
deunyddiau marchnata a hyrwyddo.

Cofiwch:
• Dim ond pum munud sydd gennych i argyhoeddi’r
panel am eich syniad!
• Her dreialu yw hon a bydd unrhyw ymateb a gewch
gan y panel yn ddefnyddiol ar gyfer yr Her go iawn.
• Os cewch chi gyfle i fod ar banel i adolygu gwaith
grŵp arall, mae’n bwysig rhoi ymateb gonest i
gryfderau a gwendidau eu syniadau nhw.

Tasg 7

Myfyrio ar eich perfformiad
Dylai holl aelodau’r tîm fyfyrio ar eu perfformiad eu hunain, gan ysgrifennu tri pheth yr oeddent yn teimlo’u bod wedi
gwneud yn dda a thri pheth yr oeddent yn teimlo y gallent fod wedi’u gwneud yn well.

Pethau y gwnes i’n dda

Pethau y gallwn fod wedi’u gwneud yn well

Tasg 7

Myfyrio ar berfformiad y tîm
Cynhaliwch gyfarfod tîm i drafod pa mor dda y gwnaethoch chi fel tîm. Yn ystod y cyfarfod:
• Cofnodwch y pethau roedd pob aelod o’r tîm yn cytuno’ch bod wedi’u gwneud yn dda.
• Cofnodwch y pethau yr oedd pob aelod o’r tîm yn cytuno y gallech fod wedi’u gwneud yn well.

Pethau wnaeth y tîm yn dda

Pethau y gallai’r tîm fod wedi’u gwneud yn well

