Adnoddau Addysgu i Weithwyr Ieuenctid a Gyrfaoedd
Adnodd

Disgrifiad

Fformat

Iaith

Hwb - Amgylchedd dysgu
rhithwir dwyieithog Cymru

Cyfres o adnoddau dysgu PowerPoint er mwyn
cefnogi addysgu menter

Adnoddau y gellir eu lawrlwytho

Dwyieithog

Sut mae dau berson yn eu
harddegau yn newid y diwydiant
bwyd

Mae dau o bobl ifanc mwyaf dylanwadol y byd yn
rhannu mewnwelediadau i’w taith o fod yn
hunangyflogedig.

Fideo

Saesneg yn Unig

Hyfforddiant ar-lein addysgwyr
entrepreneuraidd

Mae Ecosystemapp yn ganolfan adnoddau un stop
ar gyfer addysgwyr entrepreneuriaeth, sydd yn
cynnig amrywiaeth o offerynnau a dogfennau
gwybodaeth sydd yn seiliedig ar ddysgu a phrofiad o
entrepreneuriaeth.

Adnoddau y gellir eu lawrlwytho

Dwyieithog

Pa fath o entrepreneur ydych
chi?

Cwis ar-lein ysgafn er mwyn personoli eich arddull
entrepreneuraidd.

Ar-lein

Saesneg yn Unig

Awst 2020

Trafodaethau TED - beth am
fagu plant i fod yn
entrepreneuriaid

Cameron Herald - wedi diflasu yn yr ysgol, y colli
gwersi, yn anghytuno â chyfoedion. Mae Cameron
yn hel atgofion am ei anturiaethau entrepreneuraidd
pan oedd yn blentyn, tra’n dadlau o blaid rhiantu ac
addysg sydd yn helpu darpar entrepreneuriaid i
ffynnu.

Fideo

Saesneg yn Unig

Pam fod arweinwyr da yn
gwneud i chi deimlo yn ddiogel,
Simon Sinek - Arweinyddiaeth
Foesegol, Gwasanaethgar a
Dilys

Trafodaeth Ted sydd yn rhannu enghreifftiau o
arweinyddiaeth ddilys ym myd busnes - Simon
Sinek.

Fideo

Saesneg yn Unig

Mentrau Ifanc - Pecyn Digidol

Mae pecyn digidol Mentrau Ifanc yn darparu cymorth
i Athrawon, Rhieni a Gweithwyr Ieuenctid. Mae'n
cynnwys ystod o adnoddau a gweithgareddau i bobl
ifanc 4-19 oed.
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Saesneg yn Unig

Gyrfa Cymru - cwis paru swyddi

Cwis paru swyddi Gyrfa Cymru, er mwyn i bobl ifanc
ystyried gyrfaoedd sydd yn gysylltiedig â’u sgiliau a’u
diddordebau.

Ar-lein

Saesneg yn Unig

Awst 2020

QUIZZIS - Platfform rhannu
cwisiau ar-lein

20 o gwestiynau cwis am entrepreneuriaeth ellir eu
chwarae yn fyw ar-lein yn unigol neu gyda nifer o
chwaraewyr (UDA) neu gallwch addasu’r wybodaeth
i gydweddu â’ch dibenion eich hun.

Ar-lein

Saesneg yn Unig

Banc Syniadau Syniadau Mawr
Cymru

Mae’r pecyn cymorth yma yn darparu amrywiaeth a
weithgareddau ar gyfer addysgwyr pobl ifanc er
mwyn helpu i ddatblygu meddwl entrepreneuraidd.
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Dwyieithog

Awst 2020

