
 

 

  

 

 
13 HYDREF 2015 

I'W RYDDHAU AR UNWAITH 

 

Myfyrwyr yn mynd i'r afael â her STEM  
a noddir gan Horizon 

 
Allech chi ddylunio, adeiladu a gweithredu model o olwyn ffair wedi ei hadeiladu'n 

gyfan gwbl o bapur a chardbord? 

 

Dyna'n union beth oedd yn rhaid i ddisgyblion Blwyddyn 8 mewn ysgolion ym Môn a 

Gwynedd ei wneud yn ystod digwyddiad a gynlluniwyd i arddangos cyffro gweithio 

gyda Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, sy'n cael eu galw'n 

gyffredin yn bynciau STEM.  

 

Y digwyddiad hwn oedd y cyntaf o bump a noddwyd gan Bŵer Niwclear Horizon i gefnogi 

Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru, yr Ymddiriedolaeth 

Datblygu Peirianneg (EDT) a Techniquest Glyndŵr, sy'n cyflwyno'r sesiynau her STEM i 

deuluoedd mewn ysgolion lleol. 

 

Mae'r digwyddiadau wedi eu cynllunio i ysbrydoli myfyrwyr drwy weithgareddau ymarferol 

llawn hwyl i deuluoedd sy'n dangos sut gall astudio pynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, 

Peirianneg a Mathemateg arwain at lwybrau gyrfa cyffrous a boddhaus. 

 

Mae'r sesiynau hefyd yn rhoi cyfle i ddisgyblion a'u teuluoedd weithio mewn timau a dysgu 

mwy am sut mae STEM yn rhan o'r byd gwaith. 

 

Fe wnaeth tua 80 o fyfyrwyr a'u teuluoedd gymryd rhan yn y sesiwn gyntaf yn Ysgol Friars, 

Bangor. Yn ogystal, bu staff Horizon yn siarad gyda'r grŵp am eu haddysg a'u swyddi eu 

hunain, i roi enghreifftiau i'r disgyblion o'r gwahanol fathau o lwybrau gyrfa y gallen nhw eu 

dilyn.  

 

Dywedodd Paula Griffiths, Rheolwr Ymgysylltu â Chyflogwyr Ymgyrraedd yn Ehangach 

Gogledd Cymru: "Hoffem ddiolch i dîm Horizon am eu cefnogaeth i'n helpu i gyllido a 

chyflwyno'r sesiynau hyn. Mae'n bwysig iawn ein bod ni’n ysbrydoli myfyrwyr ac yn gwneud 

iddyn nhw feddwl am y drysau sy'n agor iddyn nhw pan fyddan nhw'n cofleidio pynciau 



 

 

STEM. Hoffem hefyd ddiolch i'r holl fyfyrwyr a'r teuluoedd a gymerodd ran ac edrychwn 

ymlaen at weld llawer mwy yn ein digwyddiadau yn y dyfodol." 

 

Ychwanegodd Rhodri Sellers, Cydlynydd Cefnogi Rhaglen Addysg Horizon: "Rydyn ni'n falch 

iawn o gefnogi prosiectau ysgolion sy'n dangos pa mor gyffrous y gall pynciau STEM fod, ac 

sy'n annog pobl ifanc i feddwl am y llwybrau gyrfa a allai ddeillio ohonyn nhw. Mae 

Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru yn gwneud gwaith 

gwych yn y maes hwn, sy'n cyd-fynd yn dda â'n hymdrechion i ysbrydoli pobl ifanc a'u rhieni 

mewn perthynas â'r cyfleoedd gwirioneddol y bydd Prosiect Wylfa Newydd yn eu creu. 

Rydyn ni'n falch fod y digwyddiad cyntaf wedi bod yn gymaint o lwyddiant ac rydyn ni'n 

edrych ymlaen at gwrdd â llawer mwy o fyfyrwyr yn y sesiynau nesaf yn ystod gweddill y 

flwyddyn academaidd hon." 

 

I gael gwybod mwy am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, ewch i 

www.pwerniwclearhorizon.com  Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch linell gymorth rhadffôn 

Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com 

 

- DIWEDD - 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  

 

Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com  

 

Nodiadau i olygyddion: 

 

 Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y 

Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. 

 Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd 

Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu. 

 Ewch i’n gwefan ni yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan  

  

Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru  

 Mae Ymestyn yn Ehangach yn fenter sy'n cael ei chyllido'n uniongyrchol gan Gyngor Cyllido 

Addysg Uwch Cymru (CCAUC).  

 

 Ein gweledigaeth yw diogelu ac ehangu mynediad at Addysg Uwch; codi dyheadau, hyder a 

hunan-gred yr holl bobl sy'n byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf a chwintel is lefelau 

cynyddol uchel; a chefnogi ac annog datblygiad cymdeithasol ac economaidd drwy sefydlu 

llwybrau dilyniant at sgiliau lefel uwch, addysg uwch a chyflogaeth lle mae bylchau mewn sgiliau 

wedi cael eu nodi.   

 

 Y nod yw cyflawni hyn drwy gynnwys yr holl randdeiliaid wrth sefydlu llwybrau aml-

fynediad/allanfa at addysg uwch a chyflogaeth.  
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Ewch i’n gwefan www.reachingwider.ac.uk 
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