
 

Gweithio mewn Grwpiau  

 
Bydd rhai aseiniadau a darnau o waith cwrs yn gofyn i chi weithio ochr yn ochr â myfyrwyr 

eraill ar brojectau amrywiol. Bydd angen llawer o gynllunio, cydlynu a chydweithredu ar ran 

pawb sydd ynghlwm wrth y gwaith. Mae’r dolenni isod yn rhoi awgrymiadau defnyddiol 

ynghylch trefnu projectau grŵp a gweithio mewn grwpiau er mwyn eu cwblhau’n 

llwyddiannus.  
 

Gweithio mewn Grwpiau  

Ffilm 5 munud yn rhoi trosolwg dros brif ystyriaethau gweithio mewn grwpiau, yn cynnwys 

rheoli agweddau ymarferol y gwaith, dyrannu rolau, cynllunio projectau, rhannu a dosbarthu 

tasgau, blaenoriaethu a gosod terfynau amser, cadw mewn cysylltiad a rheoli gwrthdaro.  

https://www.youtube.com/watch?v=CIp_kFR5_jc 

 

Rhoi Dechrau Da i’ch Grŵp  

Cyfres o ‘Gamau’ manwl (heb fod yn orfanwl) i’w hystyried wrth ddechrau gweithio mewn 

grŵp. Mae ‘Cam 4’ yn arbennig o ddefnyddiol am ei fod yn rhoi cyfres o gwestiynau bwled 

sydd â’r nod o wneud i chi ystyried sut bydd eich grŵp yn gweithredu o safbwynt ymarferol. 

Bydd ystyried yr agweddau hyn yn eich paratoi’n dda ar gyfer rhedeg y dasg o’ch blaen yn 

esmwyth. Mae ynddo hefyd ddolenni gwych at safleoedd  a wikis fel ffordd bosibl o gadw 

mewn cysylltiad gydag aelodau’r grŵp.  

http://www.uq.edu.au/student-services/sites/uq.edu.au.student-

services/files/imported/Getting_your_group_off_to_a_good_start.pdf 

 

Sut i Reoli Projectau Grŵp  

Canllaw cam-wrth-gam sy’n cychwyn gyda’r ‘Cam Cychwynnol’ ac yn gorffen gyda syniadau 

ynghylch ysgrifennu cofnod o’r project. Mae’r rhan olaf hon, yn enwedig, yn werth bwrw 

golwg arni o ran y cynghorion mae’n eu rhoi ar greu grŵp cydlynol sy’n rhedeg yn esmwyth 

(a dyw hyn ddim wastad yn hawdd mewn projectau grŵp lle mae gwahanol adrannau yn 

cael eu hysgrifennu gan wahanol bobol, oll yn annibynnol ar ei gilydd).  

http://libguides.usc.edu/writingguide/groupprojects 
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Problemau sy’n Gallu Codi gyda Gwaith Grŵp  

Canllaw hawdd a di-ffwdan ynghylch mynd i’r afael â rhai o’r prif broblemau sy’n gallu bod 

yn gysylltiedig â gweithio mewn grŵp, megis ble i ddechrau, aelodau’n cyfrannu’n annigonol 

a methu â chwblhau gwaith o fewn terfynau amser.   

http://www.uq.edu.au/student-services/learning/problems-associated-group-work 

 

Sgiliau Goroesi Projectau Grŵp  

Yn cyflwyno strategaethau adeiladol i oresgyn problemau sy’n gallu codi yn sgil 

personoliaethau ‘anodd’ ac sy’n gallu tarfu ar weithio mewn grwpiau.  

http://libguides.usc.edu/writingguide/survivalskills 
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