
 
 
 

Rhaglen Ymestyn yn Ehangach i Ysgolion 2015/16 

"Paratoi at y dyfodol" 

 
Sgiliau meddal cyflogadwyedd a pharatoi at Fagloriaeth Cymru 

Grŵp oedran Pynciau Ar gael yn - rhanbarth Hyd 

Blwyddyn 6/7 Cyflwyniad i feddwl yn feirniadol  
Ymweliadau gwaith 
Mentora cyfoedion 
Byd gwaith 

Pob ardal gymwys 1 awr 

½ diwrnod 

1 – 5 sesiwn 

 

1 diwrnod 
Blwyddyn 8 Meddwl yn feirniadol  

Sgiliau meddwl hanfodol i fyd gwaith 
Ymweliadau gwaith 

Blwyddyn 9 i fyny Meddwl yn feirniadol uwch  
Ymweliadau cyflogaeth 
Gweithdai cyflogaeth 

 
Cefnogaeth i Fagloriaeth Cymru  

Grŵp oedran Pynciau Ar gael yn - 
rhanbarth 

Hyd 

Myfyrwyr 
Blwyddyn 10 
a 12 

Meddwl yn feirniadol, sgiliau ymchwil, cynllunio, 
gweithio mewn tîm - i arfogi myfyrwyr â sgiliau 
sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn y project 
unigol, her menter a chyflogadwyedd, her 
dinasyddiaeth fyd-eang (gan gynnwys ieithoedd 
a diwylliant), her y gymuned (i'w gytuno gydag 
ysgolion yn unigol) 

Pob ardal 
gymwys 

1 awr 

½ diwrnod 

1 – 5 sesiwn 

 

 

 
Adolygu a dilyniant 

Grŵp oedran Pynciau Ar gael yn - rhanbarth  

   Blwyddyn 9-
11 

Sgiliau adolygu/astudio – "Dulliau cofio" 
Technegau adolygu, sut i strwythuro 
traethodau, ymdopi gydag arholiadau, 
sgiliau cyflwyno, arddulliau a 
thechnegau dysgu er mwyn dal gafael 
mewn gwybodaeth 

Pob ardal gymwys 1 awr 

½ diwrnod 

 

Blwyddyn 11 ‘Edrych Ymlaen at AU’ Gog Ddwyrain Cymru  

Blwyddyn 12 ‘You Can Do It!’ (Paratoi ar gyfer y 

Brifysgol). 

Proses UCAS, cyllid, y sgiliau personol a 

chyflogadwyedd sydd eu hangen, 

datganiadau personol 

Pob ardal gymwys 1 awr 

½ diwrnod 



Gweithgareddau STEM  

Grŵp oedran Pynciau  Ar gael yn - rhanbarth Hyd 

Blwyddyn 6 a 7 Digwyddiad trawsnewid STEM *Gog Ddwyrain Cymru ½ diwrnod 

Blynyddoedd 8 - 9 Deunyddiau Smart (myfyrwyr 

benywaidd yn unig) 

*Gog Ddwyrain Cymru 1 diwrnod 

Blwyddyn 8 a 9 Ymweliadau Diwydiannau Agored *Gog Ddwyrain Cymru ½ i 1 diwrnod 

Blwyddyn 10 Diwrnod STEM Cymunedau’n Gyntaf *Gog Ddwyrain Cymru 1 diwrnod 

 

Dysgu teuluol 

Grŵp oedran Pynciau Ar gael yn - rhanbarth Hyd 

Pob oedran Tŷ agored Pwylaidd Pob ardal gymwys 1 – 5 sesiwn 

 Dysgu teuluol I’w gadarnhau hyblyg 

Blynyddoedd 1 - 5 Gweithdai’r gwyddorau gyda dysgu 

teuluol 

*Gog Ddwyrain Cymru ½ diwrnod 

Blwyddyn 6 a 7 Digwyddiad trawsnewid STEM gyda 

dysgu teuluol 

Gog Ddwyrain Cymru ½ diwrnod 

 
 
Arall (cysylltwch â ni i weld a yw eich ysgol yn gymwys) 

Grŵp oedran Pynciau Ar gael yn - rhanbarth Hyd 

Staff Gwella canlyniadau i blant mewn gofal a 
phobl sy'n gadael gofal - athrawon, staff 
cefnogi, llywodraethwyr ysgol  

Pob ardal gymwys 1-2 awr 

Staff "Hyfforddi'r tiwtor"  Gwybodaeth i 
diwtoriaid (addysg bellach fel rheol) ynglŷn 
â symud ymlaen i addysg uwch 

Pawb 1 awr 

½ diwrnod 

1 – 5 sesiwn 

Pob oedran Diwrnod mewn diwydiant i athrawon Pawb hyblyg 

Pob oedran OpenLearn  - defnyddio adnodd AM DDIM y 
Brifysgol Agored i gefnogi dysgu 

Pawb 1 awr 

½ diwrnod 

 

Blwyddyn 9 i 
fyny 

 Cystadleuaeth i sefydlu 
busnes/menter gymdeithasol  

Pawb 1 diwrnod 

Blwyddyn 6 a 
9 i fyny 

Mentora cyfoedion Pawb 1 – 5 sesiwn 

 

Mae Partneriaeth Ymgeisio’n Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru yn cyflwyno gweithgareddau 

i'r disgyblion/myfyrwyr hynny o ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf (CG) ac ardaloedd Cwintel Isaf (CI).  

Os ydych chi’n ansicr a ydych yn gymwys ar gyfer unrhyw un o’n gweithgareddau, e-bostiwch Helen 

Thomas, y Cydlynydd Ysgolion:  hpl@aber.ac.uk 

Ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru, gellwch hefyd gysylltu â Dawn Pavey yn Techniquest Glyndŵr, e-

bostiwch: dawn@tqg.org.uk neu Sarah Lou Gaffney ym Mhrifysgol Glyndŵr: 

s.l.gaffney@glyndwr.ac.uk 
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