
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TYMOR Y GWANWYN 2 0 2 2 

DIWEDDARIAD CLWSTWR DIGWYDDIADAU’R DYFODOL 

ADNODDAU DEFNYDDIOL 

Mae prosiect STEM Blaenau Gwent wedi cyflwyno dau 

ddigwyddiad rhithiol y tymor hwn, wedi hwyluso 31 

sesiwn gyda phartneriaid a 44 sesiwn gyda darparwyr. 

Rydym yn edrych drwy’r amser am gyfleoedd i 

ychwanegu busnesau yn gysylltiedig â STEM i’n cronfa 

ddata a byddwn yn rhoi hyfforddiant iddynt am y 

cwricwlwm newydd. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn 

deall eich anghenion i gyd wrth symud ymlaen. 

Mae croeso i chi gysylltu gyda ni am unrhyw gymorth 

yn ymwneud â STEM. 

 

18 Mai Diwrnod Rhifedd Cenedlaethol 

20 Mai Diwrnod Gwenyn y Byd 

5 Mehefin Diwrnod Amgylchedd y Byd 

10 Mehefin Wythnos Clybiau STEM 

23 Mehefin Diwrnnod Menywod mewn 

Peirianneg 

1 Gorffennaf Diwrnod Diblastig 

7t Gorffennaf Diwrnod Siocled y Byd 

Cadw Cymru’n Daclus Mae Cadw 

Cymru’n Daclus yn lansio Parthau Dim 

Sbwriel. Gall ysgolion gofrestru a chael 

100 pecyn casglu sbwriel am ddim  

https://keepwalestidy.cymru/caru-

cymru/litter-free-zones/ 

Ymgyrch Garddio Ysgolion RHS 

Mae cofrestru am ddim ac mae 

pecynnau croeso am ddim sy’n 

cynnwys hadau, labeli planhigion, 

sticeri, posteri a mwy. Mae cyfle i 

ysgolion i dderbyn gwobrau, tystysgrifau 

a chefnogaeth wrth iddynt fynd drwy’r 

Gwobrau Graddio Ysgolion 

https://schoolgardening.rhs.org.uk/home 

Diwrnod Cenedlaethol Llythrennedd 

Cynigir adnoddau dros y mis nesaf. . 

Cliwch yma i gofrestru 

 

Sêr Cynradd y Brif Gynghrair 

Adnoddau ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, 

CA1 a CA2 ar Fathemateg, Saesneg, 

Addysg Gorfforol a thraws-gwricwlaidd. 

https://plprimarystars.com 

 

 

Fe wnaeth Ysgol Gynradd Ebwy Fawr 

fwynhau ymweliad gan Medical 

Mavericks gan ddysgu am eu cyrff a 

bod dros 300 o fathau gwahanol o 

swyddi yn y GIG. Fe wnaethant 

hefyd fwynhau profi’r offer. Bu 

Medical Mavericks hefyd yn ysgolion 

Beaufort a Willowtown ac yn amlwg 

wedi ysbrydoli dysgwyr am y sector 

meddygol. 

 

Mwynhaodd Ysgol Gynradd 

Willowtown “weithdy” gwych gan 

Dŵr Cymru. Roedd datrys y cod i 

gael y bibot i’r lle cywir ar y map yn 

uchafbwynt arbennig. Mae hyn yn 

dangos sut mae sgiliau codio a 

datrys problem yn allweddol yn 

unrhyw sector heddiw. 

Cafodd Ysgol Gynradd 

Willowtown hefyd ymweliad 

gan Maint Cymru lle 

gwnaethant ddysgu llawer 

am ddadgoedwigo. Mae’n 

amlwg fod y disgyblion yn 

mwynhau! 

 

 

Cafodd Canolfan 

Adnoddau Dysgu Ysgol 

Uwchradd Ebwy Fawr nifer 

o ymweliadau gan 

Swyddog Ailgylchu a 

Swyddog Bioamrywiaeth 

Blaenau Gwent a Dŵr 

Cymru. Maent yn 

mwynhau codio felly 

buont yng Ngwersyll 

Techno .Gwych gweld fod 

STEM yn gynhwysol ac yn 

ennyn diddordeb y 

dysgwyr i gyd.! 

 

 

https://www.un.org/en/observances/bee-day
https://nationaltoday.com/world-environment-day/
https://www.stem.org.uk/stem-clubs/stem-clubs-week
https://keepwalestidy.cymru/caru-cymru/litter-free-zones/
https://keepwalestidy.cymru/caru-cymru/litter-free-zones/
https://schoolgardening.rhs.org.uk/home
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nationalnumeracy.org.uk%2Fnumeracyday%2Fchampion-sign&data=04%7C01%7CLouise.Juliff%40blaenau-gwent.gov.uk%7C24156deda91246c56abb08da036b0d09%7C2c4d0079c52c4bb3b3cad8eaf1b6b7d5%7C0%7C1%7C637826055559351445%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RSUjBhCpLteTShOpaQdN6csZjPPT7A7AIw35RoiW6iI%3D&reserved=0
https://plprimarystars.com/


  

DIWEDDARIAD CLWSTWR (Parhad) 

Ymwelodd Hands on Science ag Ysgol Gynradd Cwm i gyflwyno sesiynau ar ysgerbydau, trydan a CSI: Olion Bysedd. Cafodd y 

dysgwyr hwyl a daeth agweddau STEM yn sicr yn fyw iddynt. Mae Hands on Science hefyd wedi ymweld â nifer o ysgolion eraill yn yr 

ardal ac wedi dweud pa mor frwdfrydig oedd dysgwyr a’u bod yn hyfryd gweithio gyda’r ysgolion. 

 

Bu Ysgol Gynradd Glyncoed yn dysgu am ynni adnewyddadwy yn y gymuned. Fel rhan o’r pwnc, cawsant ymweliad gan Dulas sydd 

wedi arloesi gyda defnydd ynni adnewyddadwy am dros 35 mlynedd. Fe wnaeth Dulas “eu swyno gyda’u sesiwn ymarferol a 

defnyddiol, gan ysbrydoli cenhedlaeth y dyfodol i fod yn foesegol a gwybodus”. Fe wnaeth yr ysgol hefyd groesawu Canholfan 

Addysg Eden lle buont yn treialu codio ceir lego a thyrbinau gwynt – STEM ar waith go iawn! 

 

DIGWYDDIADAU STEM 

Cynhaliwyd Digwyddiad Ysbrydoli STEM Blaenau Gwent, a 

anelwyd at ddysgwyr yn cymryd dewisiadau opsiwn, yn rhithiol ar 

9 Chwefror 2022. Cafodd y sesiynau eu ffrydio’n fyw ac roeddent 

ar gael i bob un o’r pedair ysgol uwchradd yn yr awdurdod. 

.   

 

Cyflwynwyd pump sesiwn i gynnwys troseddu seibr, 

diogelwch seibr, peirianneg sifil, prentisiaid peirianneg 

a gyrfaoedd TGCh. Mae’r sectorau hyn yn tyfu yn yr 

awdurdod ac fe wnaeth y sesiynau wirioneddol ddal 

dychymyg dysgwyr a gwneud iddynt sylweddoli 

pwysigrwydd sgiliau STEM. 

Gofynnwyd i ddysgwyr ac athrawon gwblhau 

gwerthusiadau ar-lein. Cafodd canlyniadau eu 

dadansoddi ac anfonwyd adroddiadau perfformiad 

at bob partner. 

Dengys y canlyniadau fod dysgwyr wedi gwella eu 

gwybodaeth am yrfaoedd STEM a chynyddu eu 

diddordeb a brwdfrydedd mewn gweithio yn STEM. 

 

 



  

DARPARWYR NEWYDD 

Mae Explorer Dome yn cynnig 

arddangosiadau ymarferol a chyflwyniadau 

gweledol gwych; caiff ei arwain gan y 

cyflwynydd ac maent yn hwyl! Mae 

ganddynt amrywiaeth o sioeau sy’n rhoi 

sylw i agweddau ffiseg, cemeg a bioleg. 

Maent yn draws-gwricwlaidd a hybu dysgu 

gwyddoniaeth ar bob cyfnod allweddol. 

 

Mae gan 14 o ysgolion Blaenau Gwent 

Faner Werdd ac mae Cadw Cymru’n 

Daclus yn awyddus i weithio gyda phob 

ysgol i gyflawni hyn. Maent yn fodlon 

gweithio gyda Swyddogion Ailgylchu a 

Bioamrywiaeth Blaenau Gwent i roi profiad 

cwn i ddysgwyr. Mae hyn yn cysylltu’n 

berffaith gyda’r cwricwlwm newydd. 

 

 

DIGWYDDIADAU STEM (PARHAD) 

Mae’r Sefydliad Ffiseg yn cynnal cylchoedd 

mentora aml-ymyriad mewn ysgolion 

uwchradd (wyneb yn wyneb ac yn rhithiol). 

Maent yn addas ar gyfer B10 a B11 a gall 

ysgolion wneud cais am y cylch mentora 

nesaf. Maent yn awyddus i weithio gyda 

mwy o ysgolion ym Mlaenau Gwent a hefyd 

yn cynnig gweithgareddau mwy cyffredinol 

mewn Ffiseg. 

 

Mae Campws Cyfeillgar i Ddraenogiaid yn 

rhaglen newydd ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Mae’n rhan o ymgyrch genedlaethol i 

helpu draenogiaid i ffynnu mewn ysgolion 

cynradd ac uwchradd. Maent yn cynnig 

sesiynau i fonitro’r ardal a chasglu 

tystiolaeth ôl-troed, gwneud priffyrdd 

draenogiaid a chreu gofodau gwyllt mewn 

ysgolion gyda bomiau blodau. Gall ysgolion 

wneud cais am statws efydd, arian ac aur. 

 

Mwynhaodd Ysgol Gynradd Coed-yGarn 

gan Dîm Seibr Heddlu Gwent – bu cystadlu 

ffyrnig yn y cwis Kahoot! 

 

 

Mwynhaodd Ysgol 

Gynradd Gatholig 

Sant Joseff dysgu am 

yrfaoedd STEM, gan 

helpu i greu dysgwyr 

uchelgeisiol a 

galluog! 

 

Dywedodd dysgwyr 

Ysgol Gynradd 

Glanhywi fod y 

digwyddiad wedi 

“cynnau ac 

ysbrydoli diddordeb 

mewn ystod eang o 

yrfaoedd STEM. 

Mae llawer o 

gyfleoedd cyffrous 

ym Mlaenau 

Gwent”. 

 

Mwynhaodd dysgwyr Rhos y Fedwen y 

sesiwn PCI yn fawr iawn – cafodd y 

prentisiaid o PCI nifer fawr o gwestiynau! 

 

Cynhaliwyd digwyddiad Merched i STEM ac Wythnos Gyrfaoedd Blaenau 

Gwent ar 8, 9 a 10 Mawrth 2022. Cafodd y digwyddiad ei greu yn seiliedig 

ar ymateb gan Ysgol Gynradd Rhos y Fedwen oedd eisiau digwyddiad i’w 

gynnal ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod a defnyddio modelau 

benywaidd swyddi STEM i chwalu ystrydebau sy’n dal i fodoli. Mae’r 

sesiynau hefyd yn anelu i ddangos yr amrywiaeth swyddi STEM ym mhob 

cwmni. Fe wnaeth pob cwmni baratoi sesiynau diddorol a rhyngweithiol. 

Rhoddodd y dysgwyr nifer fawr o gwestiynau i bob cwmni eu ateb ar 

ddiwedd pob sesiwn oedd yn dangos eu diddordeb.  

 



 

 

 

 

 

  

 

TEXT…. 

M I C R O S O F T 

Mae Microsoft yn cynnig 

hyfforddiant fel rhan o Academi 

Athrawon Rhithiol Minecraft Mai. 

Mae’n gwrs ar-lein 5-wythnos a 

gynlluniwyd i’ch helpu i feistroli 

Minecraft: Education Edition ac 

enill Bathodyn Athro Ardystiedig 

Minecraft. 

Bydd cyfarfodydd wythnosol ym 

Mai a Mehefin i gwblhau’r 

cynnwys. Os mynychwch bob un 

o’r pump digwyddiad byw, 

byddwch yn gymwys i dderbyn 

tystysgrif datblygu proffesiynol a 

rhodd arbennig. 

Cliciwch yma i gofrestru os 

hoffech gymryd rhan. Bydd 

angen i chi gofrestru erbyn 22 

Ebrill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nodyn – mae’n rhaid i chi fod â  

Minecraft: Education Edition yn 

eich ysgol i fod yn gymwys a bod 

ar gael i ddod i bob sesiwn. 

PARTNERIAID DIWYDIANT NEWYDD 

Dilynwch ni ar Twitter i weld yr 

adnoddau a rannwn a’n tagio 

yn eich gweithgareddau STEM: 

 

Os hoffech fanteisio ar y cyfleoedd a ddangosir, neu 

os oes gennych unrhyw gwestiynau neu geisiadau, 

anfonwch e-bost atom unrhyw amser: 

@bgcbcstem louise.juliff@blaenau-gwent.gov.uk Arweinydd Tîm 

brogan.jones@blaenau-gwent.gov.uk Swyddog Cydlynu Diwydiant  

 

Rydym bob amser yn edrych am bartneriaid newydd i weithio gyda 

ni ac yn falch iawn i groesawu ein partneriaid diweddaraf i 

ymrwymo i weitho gydag ysgolion ym Mlaenau Gwent. 

 

Mae Sabrina Lee, Meter-

olegydd gyda’r BBC, yn 

llysgennad STEM. Mae’n fodlon 

gwneud ymweliadau wyneb yn 

wyneb neu rithol, cynnal 

arbrofion ar y tywydd a hefyd 

sgyrsiau gyrfa. 

 

Mae Balfour Beatty yn fodlon 

gweithio gydag ysgolion 

cynradd ac uwchradd. 

Byddant yn mynychu 

digwyddiadau gyrfa a chynnal 

gweithdai. 

 

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn 

gweithio gydag ysgolion o bob 

math. Fe wnaethant roi sesiwn 

ar-lein i ni ac yn agored i 

geisiadau. 

 

Bydd School of Thought yn 

dangos i ddysgwyr TGAU fod y 

sector modurol yn fwy na 

mecaneg. Byddant yn hyrwyddo 

sgiliau ariannol, defnyddio sgiliau 

meddalwedd a busnes. Byddant 

yn mynychu digwyddiadau 

gyrfaoedd a chysylltiadau gyda 

busnesau lleol. 

chysylltiadau gyda busnesau 

lleol. 

 

O fis Medi 2022 mae Davies 

Homes yn awyddus i weithio 

gydag ysgolion uwchradd. 

Byddant yn cynnig 

cyflwyniadau i roi trosolwg o 

ddiwrnod ar safle, golwg ar y 

gwahanol swyddi ac 

ymweliadau safle. 

 

Mae rhaglenni addysg ariannol 

ar gael i ddysgwyr cynradd ac 

uwchradd. Mae pynciau’n 

cynnwys sut i wario’n ddoeth, 

arwyddion twyll, sylfeini bancio 

a rheoli gwariant. 

 

Bydd PCI yn cyflwyno sesiynau 

ymwybyddiaeth i ysgolion. 

Maent wrthi’n creu adnoddau 

addysgol ac yn gobeithio 

cynnig ymweliadau safle yn 

fuan eto. Byddant yn mynd i 

ddigwyddiadau gyrfa a 

nosweithiau rhieni i roi mwy o 

wybodaeth am yr amrywiaeth 

swyddi sydd ar gael.  

 

N D E C 

Cyfleoedd ysgol uwchradd: 

Mae NDEC yn trefnu ymweliadau 

ar gyfer TGAU Gwyddor 

Gyfrifiadurol, TG a Thechnoleg 

Ddigidol. Y nod yw ysbrydoli 

dysgwyr i ystyried gyrfa mewn 

seibr-ddiogelwch. Caiff yr 

ymweliad ei seilio ar gysylltu seibr-

ddiogelwch ym manyleb TGAU i 

gyd-destun go iawn diwydiant. 

Cyfleoedd Ysgolion Cynradd: 

Ar gael yn nhymor yr haf:  
Y Gist Ddirgel (B4: sesiwn 1 awr) 

Cyflwyniad rhyngweithiol i fyd 

seibr-ddiogelwch.  
Arwyr Seibr (B6: sesiwn 2 i 3 awr) 

Dysgwyr yn creu fideo neu 

gyflwyno sesiwn i ddysgu’r 

henoed i fod yn ddiogel ar-lein. 

Ar gael yn nhymor yr hydref: 
Fforenseg Ddigidol (B5) – trefnwch yn 

fuan! 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v4j5cvGGr0GRqy180BHbR-pkJAbonDdIqxkZnRFxxF5UNVFOTDFDWUhBRzM2VjNRUDJTVFZWUlFLUi4u
mailto:louise.juliff@blaenau-gwent.gov.uk
mailto:brogan.jones@blaenau-gwent.gov.uk

