
Prentisiaethau - Dysgwr  

Cydnabod ymroddiad a sgiliau unigolion sydd wedi dewis prentisiaeth.  

Dylai’r ceisiadau ddangos un neu fwy o’r isod:  

• Ymroddiad gan brentis i ddatblygiad personol parhaus.  

• Prentis sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at y busnes gan gynnig gwerth ychwanegol.  

• Prentis sydd wedi dangos sgiliau lefel uchel a/neu wedi cyfrannu’n sylweddol at y 

sector y mae’n gweithio ynddo.  

• Y “pellter a deithiwyd” gan y prentis er mwyn llwyddo yn y maes a ddewiswyd 

ganddo/ganddi.  

Prentis Sylfaen y Flwyddyn  

Er mwyn ymgeisio am y wobr hon mae’n rhaid i chi:  

• Fod wedi cwblhau Fframwaith Prentisiaeth Sylfaen yng Nghymru (bydd angen 

dangos y dystysgrif cyn y gwneir penderfyniad gan y beirniaid).  

• Beidio bod wedi cwblhau’r brentisiaeth cyn 1 Awst 2017, na’i chwblhau yn hwyrach 

na 31 Gorffennaf 2020.  

Prentis y Flwyddyn  

Er mwyn ymgeisio am y wobr hon mae’n rhaid i chi:  

• Fod wedi cwblhau Fframwaith Prentisiaeth yng Nghymru (bydd angen dangos y 

dystysgrif cyn y gwneir penderfyniad gan y beirniaid).  

• Beidio bod wedi cwblhau’r brentisiaeth cyn 1 Awst 2017, na’i chwblhau yn hwyrach 

na 31 Gorffennaf 2020.  

Prentis Uwch y Flwyddyn  

Er mwyn ymgeisio am y wobr hon mae’n rhaid i chi:  

• Fod wedi cwblhau Fframwaith Prentisiaeth Uwch yng Nghymru (bydd angen dangos 

y dystysgrif cyn y gwneir penderfyniad gan y beirniaid).  

• Beidio bod wedi cwblhau’r brentisiaeth cyn 1 Awst 2017, na’i chwblhau yn hwyrach 

na 31 Gorffennaf 2020.  

  

   

Adran 1: Manylion y dysgwr - i’w llenwi gan y darparwr dysgu sy’n enwebu.  



Adran 2: Manylion y cyflogwr - i’w llenwi gan y prentis.  

Adran 3: Manylion y darparwr - i’w llenwi gan y prentis.  

Adran 4: Manylion y brentisiaeth - i’w llenwi gan y prentis.  

 

C1. Rhowch fanylion y brentisiaeth yr ydych wedi’i chwblhau:  

 Mae’n rhaid i chi gynnwys:  

• Teitl llawn eich Fframwaith Prentisiaeth.  

• Gwybodaeth i ddweud pryd y gwnaethoch chi gwblhau eich Rhaglen Brentisiaeth. 

• Gwybodaeth am y cymwysterau yr ydych wedi’u hennill o ganlyniad i gwblhau’ch 

prentisiaeth.  

C2. Rhowch fanylion unrhyw raglen ddysgu yr oeddech arni (yn cynnwys y 

cymwysterau y gwnaethoch chi eu hennill) cyn dechrau ar y brentisiaeth. *  

C3. Disgrifiwch eich rhaglen brentisiaeth (hyd at 250 gair):  

   

Gallech ystyried cynnwys gwybodaeth am:  

• Y rhesymau pam y gwnaethoch chi benderfynu dilyn y brentisiaeth.  

• Eich rhaglen ddysgu.  

• Unrhyw rwystrau oedd yn eich wynebu ac y daethoch drostynt yn llwyddiannus cyn 

neu yn ystod eich Rhaglen Brentisiaeth.  

  

Adran 5: Eich stori chi - i’w llenwi gan y prentis.  

C4. Nodwch dri pheth y mae eich prentisiaeth wedi’i gyfrannu at lwyddiant 

busnes eich cyflogwr (hyd at 400 gair). 

Gallech ystyried cynnwys gwybodaeth (ac enghreifftiau) am: 

 Unrhyw ganlyniadau mesuradwy a sicrhawyd o ganlyniad i’ch cyfraniad. Er 

enghraifft canran y cynnydd mewn gwerthiant/elw, ffyrdd mwy effeithlon o 

weithio, morâl y staff yn uwch ac ati. Rhowch ystadegau a/neu dystiolaeth o’r 

effaith yr ydych chi, fel prentis, wedi’i chael ar y busnes. 

 Y ffyrdd yr ydych wedi bod yn rhagweithiol a/neu dangos sgiliau 

entrepreneuraidd wrth hyrwyddo dysgu.  



C5. Disgrifiwch eich cynnydd personol yn ystod Rhaglen y Brentisiaeth (hyd at 

400 gair).  

 Gallech ystyried cynnwys gwybodaeth am:  

• Eich statws presennol o ran swydd.  

• Unrhyw ganlyniadau personol sy’n gysylltiedig â Rhaglen eich Prentisiaeth e.e. 

cystadlaethau sgiliau yr ydych wedi cymryd rhan ynddynt, cyfle i weithio ar draws 

eich sector.  

• Gwelliannau o ran eich hyder, eich hunan-barch neu’ch cyflogadwyedd o ganlyniad i 

gwblhau eich prentisiaeth.  

C6. Disgrifiwch eich ymrwymiad i ddysgu a’r pethau yr ydych wedi’u cyflawni 

(hyd at 400 gair).  

 Gallech ystyried cynnwys gwybodaeth am:  

• Sut yr aethoch ati i herio’ch hunan, a sut yr ydych wedi ymdrechu i gael eich 

cydnabod am eich rhagoriaeth o ran eich dysgu a’ch sgiliau.  

• Unrhyw gynllun dysgu pellach yr ydych wedi’i ddilyn (neu’n bwriadu ei ddilyn) o 

ganlyniad i’r ffaith eich bod wedi cwblhau’ch prentisiaeth.  

C7. Disgrifiwch pam yr ydych yn teimlo y dylech fod yn Brentis y Flwyddyn (hyd 

at 100 gair).   

Adran 6: Cefnogaeth cyflogwr – i’w llenwi gan eich cyflogwr.  

C8. Yn eich barn chi, pam y dylid ystyried yr unigolyn hwn ar gyfer Gwobr Prentis 

y Flwyddyn (hyd at 250 gair)?  

 Gallech ystyried cynnwys gwybodaeth (gydag enghreifftiau):  

• Am y cyfraniad y mae’r unigolyn wedi’i wneud i’r sefydliad.  

• Am y ffordd y mae’r unigolyn wedi goresgyn rhwystrau wrth gwblhau’r Fframwaith 

Prentisiaeth.  

• Am y ffordd y mae’r unigolyn wedi herio’i hunan (ac eraill) yn gyson wrth ymgymryd 

â Rhaglen y Brentisiaeth.  

     

     


