Gwneud Nodiadau – Egwyddorion ac Arfer

gwneud

Beth ydy’r gwahaniaeth rhwng
nodiadau a chymryd nodiadau?

a

gwneud

Cymryd nodiadau
Fel mae’r enw yn awgrymu, mae cymryd
nodiadau yn broses oddefol: mae’n golygu
ysgrifennu cymaint ag y gallwch chi ei glywed
gan diwtor– neu ddarllen mewn gwerslyfr –
heb wahaniaethu rhwng gwybodaeth
ddefnyddiol a’r llai defnyddiol. Mae tuedd i’r
nodiadau hyn fod yn rhai disgrifiadol iawn ac
yn eang eu ffocws. Gan fod cymryd nodiadau
yn oddefol ei natur a heb olygu llawer o
feddwl, mae’n arwain at ddysgu arwynebol
dros dro.
Gwneud nodiadau
Mae gwneud nodiadau yn broses mwy
gweithredol sy’n golygu dewis darnau
perthnasol o wybodaeth yn ofalus wrth i chi
wrando ar y tiwtor neu ddarllen gwerslyfr
neu erthygl mewn cylchgrawn. Felly, nod
gwneud nodiadau ydy peidio ag ysgrifennu
popeth a glywch neu ddarllen i lawr ond yn
hytrach cadw nodyn o unrhywbeth sy’n
berthnasol neu sydd angen mwy o ymchwil
neu esboniad. Mae’r nodiadau a wneir fel hyn
yn fwy ystyrlon a phwrpasol yn ogystal â bod
yn fwy trefnus ac yn fwy perthnasol. Mae
natur weithredol gwneud nodiadau yn
golygu bod angen defnyddio amrediad o
sgiliau critigolrwydd. Mae felly’n rhoi cyfle i
chi ddatblygu'r sgiliau hyn wrth i chi ddysgu.
Pam ei bod yn well i ymarfer gwneud nodiadau
yn hytrach na chymryd nodiadau? Ystyriwch yr
hyn a drafodwyd uchod:
1. Proses weithredol: mae gwneud
nodiadau yn broses weithredol sy’n golygu
meddwl a defnyddio sgiliau sy’n ymwneud
â chritigolrwydd.
2. Critigolrwydd: mae gwneud nodiadau yn
cynnig cyfle i ymarfer y sgiliau sy’n

Critigolrwydd a gwneud nodiadau
Gwerthuso

Gwneud
Nodiadau

Gwahaniaeth rhwng
chymryd nodiadau

ymwneud â chritigolrwydd (gweler isod am
ragor o wybodaeth ar hyn).
3. Dysgu dwfn ei lefel: drwy roi dull mwy
critigol o wneud nodiadau ar waith bydd
eich dysg yn ddyfnach ac yn fwy parhaol.
Hynny ydy, byddwch yn cofio mwy am
gyfnod hirach.
4. Perthnasedd a defnyddioldeb: drwy
ddethol
gwybodaeth
yn
ôl
ei
defnyddioldeb, byddwch yn anochel yn
creu nodiadau sy’n berthnasol, yn ystyrlon
ac yn haws i’w defnyddio.
5. Adfyfyrio: fel y gwelwn mae ymarfer
gwneud nodiadau hefyd yn rhoi cyfle i chi
adfyfyrio ar ehangder eich gwybodaeth.
Wrth i chi wneud nodyn o wybodaeth
berthnasol, gallwch hefyd cadw cofnod o
unrhyw syniad neu gysyniad sydd angen
ymchwil pellach.

Synthesis
Dadansoddiad
Defnyddio

Cymryd
Nodiadau

Mae’r canllaw hwn yn ystyried y broses o
wneud nodiadau yn hytrach na’u cymryd. Mae
gwneud nodiadau yn chwarae rôl bwysig wrth
ddatblygu’r sgiliau i fod yn gritigol – boed mewn
meddwl neu mewn gwaith ysgrifenedig. Yn y
canllaw hwn, cewch eglurhad o’r hyn yw
gwneud nodiadau, yn ogystal â chyngor
defnyddiol ar sut i’w ymarfer.

Deall
Gwybodaeth

Fe y mae’r tabl hwn yn dangos mae gwneud
nodiadau yn golygu defnyddio’r sgiliau uwch
hynny sydd wrth wraidd critigolrwydd. Bydd
ymarfer gwneud nodiadau yn eich galluogi i
ddatblygu’r sgiliau hyn a thrwy hynny finiogi
agwedd gritigol eich gwaith.

Dulliau o fynd ati i wneud nodiadau
Mae nifer o ffyrdd o fynd ati i wneud nodiadau.
Chi fydd yn penderfynu pa ddull i’w ddefnyddio
– bydd gan wahanol bobl ffyrdd gwahanol o
ddysgu, ac felly dydy un dull ddim yn rhagori ar
y llall. Cofiwch, gallwch addasu unrhyw un o'r
dulliau hyn o fynd ati i weddu i’ch anghenion.
a. Mapiau meddwl: dydy pawb ddim yn
hoffi mapiau meddwl ond mae dwy fantais
bendant iddyn nhw: (i) mae cynnwys graffeg
neu luniau yn cynnig cyfle i ddysgu’n
weledol, sydd i lawer o fyfyrwyr yn ddull
mwy effeithiol o gofio gwybodaeth; (ii) mae
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mapiau meddwl yn eich galluogi i gael
trosolwg o bwnc a sefydlu cysylltiadau
rhwng pwyntiau sy’n help i feithrin meddwl
critigol.

b. Techneg nodiadau ‘post-it; mae’r
dechneg hon yn gofyn am brintiad neu
lungopi o werslyfr neu erthygl cylchgrawn.
Byddwch yn rhoi nodiadau ‘post-it’ ar y
dudalen ar y mannau perthnasol. Prif fantais
hyn ydy ei bod yn eich annog i ddewis;
fedrwch chi ddim gorchuddio tudalen gyfan
gyda ‘post-its’ oherwydd o wneud hynny,
fyddai’n amhosibl darllen y dudalen! (mae
Adobe Reader yn eich galluogi i ychwanegu
‘post-its’ neu anodiadau at ddogfennau pdf,
ffordd amgen ddefnyddiol rhag defnyddio
copïau papur.)
c. Taflenni gwybodaeth: er efallai yn fwy
defnyddiol at ddibenion adolygu, mae
taflenni gwybodaeth yn annog darllen
dewisol o amrediad o ffynonellau i ddethol
pwyntiau allweddol perthnasol i’r pwnc.
Fel arfer, cyflwynir y pwyntiau hyn yn gryno
ar un ochr papur A4 neu A3. Yn debyg i
fapiau meddwl mae taflenni gwybodaeth yn
cynnig cyfle i ddysgu’n weledol; felly, maen
nhw’n hybu dysgu dwfn ei lefel.

d. Techneg crynhoi: mae crynhoi cynnwys
pennod o lyfr neu erthygl o gylchgrawn yn
cynnig dull effeithiol o ymarfer yr uwch
sgiliau meddwl critigol hynny yn ogystal â
chael syniad o sut i saernïo, datblygu a
mynegi dadl. Gallwch wneud hyn drwy
ddefnyddio nodiadau ‘post-its’, cardiau
mynegai neu hyd yn oed darn gwag o bapur
â llinellau. Yn syml, nodwch y pwyntiau
allweddol – yn aml yn adlewyrchu pwnc
pob paragraff – ar nodyn ‘post it’ gwahanol
neu gerdyn neu ar linell arall ar y dudalen.
Mantais y dull hwn o fynd ati ydy ei fod yn
eich annog i feddwl yn ofalus am gynnwys y
gwaith wrth i chi ei grynhoi. Ceisiwch roi
cymaint â phosibl o’r hyn a ddarllenwch yn
eich geiriau eich hun. Drwy wneud hyn
byddwch yn manteisio i’r eithaf ar y cyfle y
mae’r dechneg hon yn ei chynnig i
ddatblygu’r uwch sgiliau hynny.
e. Dull tair colofn o fynd ati: efallai’r
dechneg fwyaf defnyddiol a’r un y fyddech
fwyaf tebygol o’i defnyddio o ddydd i
ddydd; mae’r dull tair colofn o fynd ati yn
cynnig dull syml ond effeithiol o wneud
nodiadau. Rhannwch ddarn o bapur yn dair
colofn: (o’r chwith i’r dde ) prif themâu,
nodiadau ar y testun, ystyriaeth. Dylai
‘nodiadau ar y testun’ fod yn lletach na’r
ddwy golofn arall.
Nodwch eiriau
allweddol y pwynt yr ydych yn ei wneud a’u
hychwanegu yn y golofn ochr chwith;
darparwch nodiadau ategol yn y golofn
ganol ac unrhyw nodiadau pellach neu
‘memos’ megis nodyn i’ch atgoffa i ailedrych ar bwynt neu ei gymharu â darn
arall o wybodaeth a nodwyd mewn man
arall.
Themâu/
geiriau
allweddol

Nodiadau

Ystyriaeth

Am ragor o wybodaeth ewch i safle Moodle.
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