Trefnir y gystadleuaeth hon gan y Prosiect Next Tourism Generation mewn cydweithrediad â Tourism
Society Cymru a PLANED.
Mae'r gystadleuaeth wedi'i hanelu at bobl sy'n astudio mewn sefydliadau addysg bellach neu uwch, neu at
bobl ifanc ar ddechrau eu gyrfaoedd. Y nod ar gyfer hyn yw helpu i hyrwyddo a llywio dyfodol twristiaeth a
sgiliau cynaliadwy yn y diwydiant twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i unrhyw unigolion sy'n ffitio un o'r ddau faen prawf canlynol:
i.

myfyrwyr o unrhyw oedran sydd wedi cofrestru mewn sefydliadau addysg bellach neu addysg uwch
yng Nghymru ar gyrsiau sydd â chydran sy'n ymwneud â thwristiaeth a theithio, lletygarwch,
digwyddiadau, treftadaeth neu fwyd a diod
neu

ii.

pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed (ar 31 Awst 2021) sy'n cael eu cyflogi (boed yn dymhorol, yn rhanamser neu'n llawn amser) gan fusnes, neu'n hunangyflogedig, ym maes twristiaeth a theithio,
lletygarwch, digwyddiadau, treftadaeth neu fwyd a diod, yng Nghymru (mae hyn yn cynnwys y rhai
sydd ar ffyrlo ar adeg cyflwyno cais yn ogystal â'r rhai a allai fod wedi cael eu diswyddo yn
ddiweddar o swydd gymwys oherwydd COVID).

Gofynnir i ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn llwyddiannus ddarparu tystiolaeth o'u cymhwysedd. Gallai hyn
fod ar ffurf geirda ysgrifenedig byr gan aelod o staff yn eich man addysg neu gan reolwr yn eich gweithle.
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Gwahoddir ymgeiswyr i ateb y cwestiwn canlynol.

Sut olwg fydd ar ddyfodol twristiaeth yng Nghymru?
A pha sgiliau a hyfforddiant fydd eu hangen ar y
genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol twristiaeth
i gefnogi'r datblygiad cynaliadwy hwn?
Dylai ymgeiswyr feddwl yn benodol am un o'r pedwar categori canlynol yn eu hymateb a chyfeirio ato:
Diwydiant twristiaeth a seilwaith
Offer a thechnoleg ddigidol
Yr amgylchedd ac ecoleg
Cymunedau lleol
Bydd ceisiadau'n cael eu barnu yn ôl perthnasedd eu hateb i'r categori maen nhw'n ei ddewis.

Bydd gofyn i ymgeiswyr lenwi Ffurflen Gais fer a fydd yn casglu manylion amdanynt.
Bydd y Ffurflen Gais yn cynnwys paragraff byr am eu Ymateb Digidol. Dylai'r paragraff fod yn llai na 250
gair, a dylai fod yn gyflwyniad i'r Ymateb Digidol. Dylai'r holl destun gael ei wirio am eglurder, sillafu a
gramadeg. Ni fydd y testun hwn yn cael ei farcio, ond gellir ei ddefnyddio i gyd-destunoli, egluro neu dynnu
sylw at gynnwys yn yr Ymateb Digidol.
Croesewir ffurflenni cais ysgrifenedig yn Saesneg neu Gymraeg.
Ar ôl ei chwblhau, dylid anfon y Ffurflen Gais trwy e-bost i ntg@planed.org.uk.

Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno Ymateb Digidol ar gyfer y gystadleuaeth. Gallai hyn fod ar ffurf fideo,
gwefan, PowerPoint neu gyflwyniad tebyg, neu rywbeth arall fel ap neu ymgyrch farchnata ddigidol. Ni
fydd ymgeiswyr yn cael eu beirniadu yn ôl eu sgiliau technegol, ond yn hytrach ar eu hymateb i'r cwestiwn
a'u creadigrwydd.
Cofiwch y canlynol wrth greu Ymateb Digidol.
i. Bydd angen i ymatebion digidol fod ar gael ac yn hygyrch i feirniaid naill ai trwy wefan agored (e.e. fel
fideo ar YouTube neu wefan arall sydd ar gael yn agored) neu fod ar gael ar unrhyw blatfform ar-lein,
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gan gynnwys storio cwmwl fel OneDrive neu DropBox, gan ddefnyddio dolen neu amddiffyn cyfrinair.
Rhaid rhoi'r cyfeiriad gwe neu'r URL llawn ar y ffurflen gais, ynghyd ag unrhyw fanylion fel enw
defnyddiwr neu gyfrinair y mae angen eu defnyddio i gael mynediad i'r ffeil. Ni ddylai mynediad i'r
Ymatebion Digidol fod yn ddarostyngedig i unrhyw fath o ddod i ben (ee dyddiad dod i ben neu ei
gyfyngu i nifer benodol o weithiau y gall barnwyr gael mynediad iddo).
ii. Nid oes angen i Ymatebion Digidol fod yn rhy fawr; dylai fideos fod yn llai na phum munud o hyd a
dylai mathau eraill o Ymateb Digidol gymryd amser tebyg i farnwyr arsylwi a gwerthuso.
iii. Dylai'r holl elfennau ysgrifenedig yn yr Ymateb Digidol, gan gynnwys penawdau neu is-deitlau, gael eu
gwirio am eglurder, sillafu a gramadeg priodol.

Croeseiwr ymatebion digidol yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Gellir gweld y Ffurflen Gais yn Saesneg ac yn Gymraeg ar wefan Next Generation Tourism, ar yr URL
canlynol: https://nexttourismgeneration.eu/event/ntgwales2021/
Gellir cynnal Ymatebion Digidol yn unrhyw le y gall barnwyr eu cyrchu, rhaid rhoi dolenni llawn yn y Ffurflen
Gais.
Dylid anfon Ffurflenni Cais wedi'u Cwblhau trwy e-bost i ntg@planed.org.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner nos ddydd Mercher 10 Mawrth 2021.

Dylid nodi y bydd yr holl wybodaeth a ddarperir i ni wrth gyflwyno cais yn cael ei thrin yn ddiogel gan
PLANED sy'n cynorthwyo Prifysgol Fetropolitan Caerdydd i brosesu ceisiadau cystadleuaeth. Ymdrinnir â'r
holl wybodaeth bersonol yn llym yn unol â'r Gyfraith Diogelu Data. Ni fydd eich manylion yn cael eu rhannu
ag unrhyw bartïon eraill heblaw gydag aelodau penodol o'r panel beirniaid at ddibenion penodol
beirniadu'r gystadleuaeth. Bydd Ffurflenni Mynediad yn cael eu storio'n ddiogel gan PLANED ac yn cael eu
dileu o fewn wythnos yn dilyn y seremoni wobrwyo gystadleuaeth hon, ac eithrio data'r enillwyr a'r rhai a
ganmolir yn fawr.
Bydd Ymatebion Digidol yn parhau fel eiddo'r rhai sy'n eu creu a'u cyflwyno, a gofynnir am ganiatâd ar
wahân ac yn ysgrifenedig pe bai unrhyw un o drefnwyr y gystadleuaeth yn dymuno rhannu neu
ddefnyddio'r Ymateb Digidol mewn unrhyw ffordd heblaw at ddibenion beirniadu'r gystadleuaeth hon. .
Am unrhyw bryderon ynghylch diogelu data neu eiddo deallusol yn y gystadleuaeth hon, cysylltwch â
ntg@planed.org.uk.
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Bydd y beirniadu yn digwydd yn dilyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau, gyda phanel o arbenigwyr sector yn
cael eu penodi gan bartneriaid y gystadleuaeth, bydd pob barnwr yn cael ei benodi i farnu categorïau sy'n
benodol i'w maes arbenigedd.
Ni fydd ceisiadau dan anfantais os ydynt yn astudio ar lefel is nag ymgeiswyr eraill.

Adran y cais

Canllawiau

Marciau ar gael

Ffurflen Fynediad
Crynhowch y wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn yr
Ymateb Digidol.
Crynodeb i'r
Ymateb Digidol

Cynhwyswch gyfeiriad ysgrifenedig at unrhyw beth yr
ydych am ei gyd-destunoli, ei egluro neu ei amlygu yn
yr Ymateb Digidol.

0

Peidiwch â chynnwys unrhyw wybodaeth
ychwanegol, gan na roddir marciau am y crynodeb
hwn.
Ymateb Digidol
Dylid defnyddio'r Ymateb Digidol i ddangos sut y gallai
o leiaf un agwedd ar dwristiaeth yng Nghymru esblygu
yn y dyfodol agos.
Disgrifiad o
ddyfodol
twristiaeth yng
Nghymru.

Dylai'r disgrifiad hwn o'r dyfodol gysylltu'n glir â'r
categori mynediad (e.e. diwydiant, digidol,
amgylcheddol, cymuned).
Efallai y bydd yn nodi effeithiau cadarnhaol y dyfodol a
ragwelir, ond bydd hefyd yn nodi materion a allai
effeithio ar anghenion hyfforddi ymhlith unigolion sy'n
gweithio yn y sector twristiaeth a hamdden.
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Dylai'r Ymateb Digidol fynegi'n glir sut y gallai fod
angen i bobl sy'n gweithio ym maes twristiaeth a
hamdden addasu, gan gyfeirio'n benodol at sgiliau a
hyfforddiant.
Nodi'r sgiliau a'r
hyfforddiant y bydd
eu hangen yn y
dyfodol a ddisgrifir
yn yr ymateb hwn.

Dylai hyn gyfeirio at farn y dyfodol a ddisgrifiwyd yn
gynharach.
Dylai fod materion yn cael eu nodi'n glir yn y dyfodol
hwn sy'n gofyn am ddull gwahanol o hyfforddi neu
ddatblygu sgiliau newydd yn y sector.

30

Dylai hefyd fod mynegiant clir o'r wybodaeth a/neu'r
sgiliau sydd eu hangen i liniaru materion a ddisgrifir
yma.
Gellir dangos meddwl yn greadigol yn natur yr
ymatebion i gwestiynau'r gystadleuaeth.
Creadigrwydd

Deall

Proffesiynoldeb

Gellir dangos creadigrwydd hefyd trwy gyflwyno'r
Ymateb Digidol, naill ai trwy ddewisiadau a wneir wrth
ddewis y cyfrwng neu drwy ddewisiadau dylunio wrth
greu'r ymateb digidol.
Dealltwriaeth glir o'r cysylltiad rhwng dysgu a
chyflogadwyedd.
Priodoldeb y cynnwys i'r sector hamdden a
thwristiaeth gan gynnwys ansawdd safonau cyflwyno,
arddull a naws yr iaith a ddefnyddir. Sylw i fanylion.
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Sylwch nad dyfarniad o allu technegol yw hwn.
Cyfanswm y marciau ar gael

100

Gwahoddir yr holl unigolion hynny sydd ar y rhestr fer i fynychu Symposiwm twristiaeth unigryw #
NTG2021 yn ogystal ag i'r Seremoni Wobrwyo ar yr un noson, yn ystod Wythnos Twristiaeth Cymru 2021.
Bydd y Symposiwm yn cynnwys sgyrsiau a chyflwyniadau gan arweinwyr ac arbenigwyr y diwydiant. Bydd
cyfle i rwydweithio â rownd derfynol eraill a chwrdd â'r rhai sy'n gweithio yn y sector.
Ni fydd enillwyr yn cael eu cyhoeddi na'u hysbysu cyn y Seremoni Wobrwyo.
Mae cynlluniau ar gyfer Symposiwm corfforol a wyneb yn wyneb a Seremoni Wobrwyo yn 2021 yn
ddarostyngedig i ganllawiau COVID-19. Efallai y bydd y trefnwyr o'r farn ei bod yn briodol cynllunio ar gyfer
cyfwerth digidol neu rithwir. Os cynhelir digwyddiadau corfforol, bydd gan gyfranogwyr yr opsiwn o hyd i
ymuno â nhw fwy neu lai.
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Rhoddir pedair gwobr, pob gwobr i un enillydd o bob un o'r pedwar categori.
Bydd enillwyr yn derbyn £250 mewn arian parod. Ni fydd arian gwobr yn gyfnewidiadwy am unrhyw beth
arall, a thelir gwobrau i Gyfrifon Banc y DU neu Gymdeithas Adeiladu cyn pen 31 diwrnod ar ôl i'r enillwyr
gael eu cyhoeddi a'u hysbysu.
Bydd enillydd cyffredinol yn cael ei ddewis a'i gyhoeddi o blith un o'r pedwar enillydd categori. Er eglurder,
ni roddir unrhyw wobr ariannol ychwanegol i'r enillydd cyffredinol.
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