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Rhagair
Yn yr Ysgol Meddygaeth, gwneir llawer o waith 
ymgysylltu sy’n ceisio ysbrydoli plant ysgol 
ledled Cymru a’u cyffroi ynghylch gwyddoniaeth 
a’r ystod eang o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael 
ym maes gofal iechyd.

Mae ein rhaglen flaenllaw Gwyddoniaeth ym maes Iechyd yn 
cynnwys tîm o staff ymgysylltu proffesiynol a staff academaidd o bob 
lefel, o PhD i’r lefel broffesiynol.  Yn ogystal â hyn mae ein rhaglen 
Llysgenhadon MEDIC yn hwyluso rhagor o ymgysylltiad gydag ysgolion 
cynradd ac uwchradd ledled Cymru.  Cefnogir mentrau ymgysylltu eraill 
ag aelodau staff a myfyrwyr hefyd, gan gynnwys  

• Cynllun Mentora Ehangu Mynediad i Feddygaeth (WAMMS)

• Prosiect Addysgu Rhoi Organau

• MediCan

• Hyrwyddo prosiect Rhagoriaeth Academaidd (PACE)   

Yn ystod y cyfnod academaidd hwn, arweiniodd pandemig y 
coronafeirws at gyfnod clo cenedlaethol, a arweiniodd at gau Ysgolion 
ledled y DU. Roedd yn rhaid canslo rhai digwyddiadau, gan gynnwys 
digwyddiad ‘Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd – YN FYW’ a’r cynllun 
profiad gwaith mewn labordy. Er mwyn sicrhau na fyddai disgyblion 
Blwyddyn 12 2019/20 yn colli cyfle i ymgysylltu â’r Ysgol Meddygaeth, 
aeth y tîm dyfeisgar ati i symud y gweithgarwch ar-lein.

Ar ddiwedd yr adroddiad hwn mae tabl o gyfanswm nifer yr ysgolion 
sydd wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu wedi'u 
hwyluso gan dîm Ymgysylltu'r Ysgol Meddygaeth ym mlwyddyn 
academaidd 2019/20. Mae’r tabl hefyd yn nodi Ysgolion Uwchradd 
yr ymgysylltwyd â nhw mewn ardaloedd sydd â’r lefelau uchaf o 
amddifadedd yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. 

I gyd, ymgysylltodd yr Ysgol Meddygaeth â 10 choleg, 123 ysgol 
uwchradd, (14 ohonynt wedi’u lleoli yn yr ardaloedd â’r lefelau uchaf o 
amddifadedd), a 10 ysgol gynradd yng Nghymru. Gwnaeth dros 34% o’r 
ysgolion a’r colegau a ymgysylltodd â’r Ysgol Meddygaeth yn y flwyddyn 
academaidd hon gymryd rhan mewn mwy nag un gweithgaredd 
ymgysylltu. Gan edrych ar ffigurau y llynedd o ran yr ysgolion yr 
ymgysylltwyd â nhw, ac er gwaetha COVID-19, mae’r Ysgol Meddygaeth 
wedi gwneud cynnydd o 22% yn eu hymgysylltiad ag ysgolion uwchradd, 
a chynnydd o 7% gyda cholegau.

Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd 

Drwy gydol blwyddyn academaidd 2019/20, cynhaliwyd y 
gweithgarwch Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd canlynol –

• Cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus (Hydref 2019 – Mawrth 2020)

• Cwis Her y Gwyddorau Bywyd (Chwefror 2020 – Rhagfyr 2020)

• Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd Ar-lein (Gorffennaf) 
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Cynhelir y darlithoedd bob mis ar nosweithiau Iau rhwng mis 
Hydref a mis Mawrth.  Maent yn cael eu recordio, ac maent 
ar gael ar dudalennau gwe Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd 
Prifysgol Caerdydd (www.caerdydd.ac.uk/scienceinhealth). 

Ymhlith y pynciau yng nghyfres 2019-2020 mae:

• ‘Deietau iach o systemau bwyd cynaliadwy’
• ‘Clefyd Huntingdon: a allwn hyfforddi’r ymennydd?’
• ‘Dyslecsia: Myth, Rhodd neu Anhwylder?’
• ‘Ai dewis yw gordewdra?’

Cyrhaeddiad:

• Mae rhwng 150 a 200 o aelodau’r cyhoedd, disgyblion 
ysgol uwchradd a gweithwyr proffesiynol yn dod i bob 
darlith.

Darlithoedd Cyhoeddus ar  
Wyddoniaeth ym maes Iechyd
Mae’r gyfres hynod lwyddiannus o Ddarlithoedd 
Cyhoeddus ar Wyddoniaeth ym Maes Iechyd yn 
parhau i ddenu cynulleidfa amrywiol o unigolion sy’n 
dangos diddordeb. Mae tri phrif nod i’r darlithoedd - 
agor meysydd pryder ym maes gofal iechyd, cyflwyno 
gwaith ymchwil newydd ar faterion iechyd i’r cyhoedd 
ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr 
gwyddorau bywyd.    

Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd - Her Gwyddorau Bywyd
Mae’r Her Gwyddorau Bywyd yn gystadleuaeth cwis cenedlaethol 
rhwng ysgolion a ddarperir yn y Gymraeg a Saesneg, ar gyfer disgyblion 
Blwyddyn 10/11. Bob blwyddyn, caiff cwis newydd ei ddylunio a’i 
ddarparu gan fyfyrwyr PhD, ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa a staff.    

Mae’r ymchwilwyr sy’n cymryd rhan yng nghwis yr Her 
Gwyddorau Bywyd yn teimlo’n angerddol dros wyddoniaeth, 
ac maen nhw’n dymuno rhannu eu brwdfrydedd am y byd 
naturiol gyda disgyblion yng Nghymru.

Mae’r digwyddiad yn rhoi cyfle i ddisgyblion gwrdd â 
gwyddonwyr ifanc sy’n gweithio’n lleol, ac mae’n profi gallu 
disgyblion i ddadansoddi data a defnyddio rhesymeg a 
gwybodaeth a ddysgwyd i ddelio â chysyniadau anghyfarwydd, 
i’w helpu i ddeall y byd byw.

Cyrhaeddiad:

• Daeth 215 o dimau (860 disgybl) o 60 ysgol o bob cwr o 
Gymru i’r cwis.

Effaith:

• Codi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli disgyblion i ystyried 
posibiliadau gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth a 
meddygaeth.

• Cynyddu dealltwriaeth o rôl gwyddoniaeth ym maes 
iechyd.

• Hyrwyddo gwaith ac ymchwil y Brifysgol yn y disgyblaethau 
gwyddoniaeth a gofal iechyd.

• Disgyblion ysgol yn rhwydweithio gydag ysgolion eraill.

• Cydnabod ac yn gwobrwyo cyflawniad mewn mathemateg 
a gwyddoniaeth.

Ysgol Brynteg ym Mhen-y-Bont ar Ogwr oedd enillwyr y cwis 
Saesneg yn 2019.  Meddai’r athrawes Clare Allen: 

“Diolch yn fawr i chi a’ch tîm am drefnu’r cwis. Mwynhaodd y 
disgyblion y profiad cyfan, ac roedd y rowndiau ar y lefel gywir 
er mwyn herio a chael hwyl ar yr un pryd”.

Ysgol Tryfan ym Mangor enillodd y cwis Cymraeg.  Meddai’r 
athrawes Nia Jones: 

“Mi gawson ni ddiwrnod hyfryd, ac roedd y gystadleuaeth yn 
brofiad ardderchog i’r disgyblion ac i fi, unwaith eto.”

health

www.cardiff.ac.uk/scienceinhealth

OCTOBER 2019 - MARCH 2020

PUBLIC
LECTURE
SERIES

A series of FREE public lectures with two main aims:
• To open up areas of concern in health care
• To present new research on health issues to the public 

Effaith:

• Darparu gwybodaeth am iechyd y cyhoedd a gwaith 
ymchwil meddygol presennol, a chyfleoedd i ymgysylltu ag 
arbenigwyr a gofyn cwestiynau

• Darparu safbwynt eang i fyfyrwyr sy’n ystyried gyrfa mewn 
meysydd amrywiol o ofal iechyd a biofeddygaeth.

Mae’r adborth o’r darlithoedd yn cynnwys:

“Diddorol iawn ac rwy’n gwerthfawrogi’r wybodaeth a’r 
detholiad da o bynciau.”

“Gwthiodd fi drwy sawl her ddysgu.”

“Adnodd gwych i weithwyr proffesiynol!”

“Diolch – braf iawn gweld pynciau fel hyn yn cael eu cynnig i’r 
cyhoedd ac am ddim!”

“Defnyddiol iawn – dw i wedi dysgu llawer o wybodaeth 
newydd.  Galla i ddefnyddio hwn ar gyfer fy natganiad 
personol.”

“Dwi wedi meithrin gwybodaeth werthfawr y galla i ei 
defnyddio i ehangu fy astudiaethau.”

“Maen nhw wedi fy ngalluogi i ystyried beth hoffwn i ei wneud 
yn y dyfodol.”

“Maen nhw’n gyfarwyddiadau da ar gyfer pobl gyffredin, a 
gallan nhw gyflwyno astudiaethau/meysydd newydd iddyn 
nhw.”

“Cyfle i ymestyn dealltwriaeth o wyddoniaeth.”
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Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd Ar-lein

O ganlyniad i bandemig COVID 19, bu'n rhaid canslo digwyddiad 
‘Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd - YN FYW’ a chynlluniau profiad gwaith 
yr Ysgol Meddygaeth. Er mwyn sicrhau na fyddai disgyblion presennol 
Blwyddyn 12 yn colli cyfle, aethpwyd ati i symud Gwyddoniaeth ym Maes 
Iechyd ar-lein er mwyn cynnig nifer o gyfleoedd unigryw, gan gynnwys:    

• Cwrdd ag ystod o ymchwilwyr (gan gynnwys gwyddonwyr 
sy'n gweithio ar COVID 19) 

• Cymryd rhan mewn cwis gwyddoniaeth ar-lein gyda 
gwobrau ar gyfer y tri buddugol

• Holi panel o arbenigwyr (gan gynnwys israddedigion 
meddygol, myfyrwyr PhD, Ymchwilwyr ar Ddechrau eu 
Gyrfa, staff Derbyniadau)

• Gweld tu mewn i labordy ac arbrawf ar waith.

Mewngofnododd dros 585 o gyfranogwyr i'r weminar o mor 
bell i ffwrdd â Singapôr, Nigeria, Malaysia, Hong Kong, Saudi 
Arabia, India, ac UDA.

I weld recordiad o’r weminar, ewch i:  
https://www.youtube.com/watch?v=BA1Cxy36Uqc

Cyrhaeddiad:

•  295 o ddisgyblion o 112 o ysgolion Cymru

•  Dros 260 o ddisgyblion o weddill y DU

•  30 disgybl rhyngwladol

Effaith:

• Dywedodd 88% o’r mynychwyr a roddodd adborth fod 
digwyddiad ar-lein Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd wedi 
helpu i ddatblygu ymhellach eu nodau ar gyfer eu gyrfa yn 
y dyfodol

• Ysbrydolodd y sesiwn 84% o’r mynychwyr tuag at yrfa 
mewn Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd

• Roedd 89% o’r mynychwyr a roddodd adborth yn 
gwerthfawrogi’r Panel Arbenigol yn fawr

• Ar ôl y cyfweliadau byr gyda’n gwyddonwyr, mae 99% o’r 
mynychwyr a roddodd adborth bellach yn gwybod mwy am 
y gwahanol ffyrdd o wneud gwyddoniaeth

• Ar y dde mae cwmwl geiriau o ddisgrifyddion y rhith-daith

• Ar ôl bod yn y digwyddiad, roedd 97% o’r mynychwyr yn 
gobeithio parhau i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd neu yn 
fwy tebygol o wneud hynny

• Sgoriodd 80% o’r mynychwyr a roddodd adborth y sesiwn 
fel ‘da’ ac ‘epig’!

• Ymhlith y camau dilynol roedd y rhai a oedd yn bresennol 
yn y digwyddiad yn bwriadu eu cymryd, roedd:

- Gwneud cais i astudio meddygaeth ym Mhrifysgol   
  Caerdydd

- Gwneud ymchwil bellach i yrfaoedd gwyddoniaeth   
  posib ym maes iechyd     

- Crybwyll cymryd rhan yn y digwyddiad hwn yn eu    
  datganiad personol UCAS

- Chwilio am gyfleoedd profiad gwaith rhithiol

- Gwylio’r sesiwn eto

- Gwneud ymchwil bellach i’r pynciau gwyddoniaeth a  
  godwyd

- Bod yn fwy cadarnhaol gan fod y digwyddiad wedi eu  
  hysbrydoli.

Ymhlith y gyrfaoedd a oedd o ddiddordeb i’n mynychwyr, roedd:
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Llysgenhadon MEDIC 
Lansiwyd rhaglen Llysgenhadon MEDIC yr Ysgol Meddygaeth ym 
mlwyddyn academaidd 2017-18, ac mae ganddi ddau brif ddiben: 

• Ehangu’r gwaith ymgysylltu ag ysgolion a chymunedau 
Cymru gan roi cymorth a mentora ychwanegol i 
ddisgyblion ac athrawon, mireinio’r cwricwlwm a chodi 
dyheadau o safbwynt yr Ysgol Meddygaeth

• Gwella medrau mentora, addysgeg, cyfathrebu a 
chyflogadwyedd ymhlith staff a myfyrwyr.

Yn 2020, mae dros 150 o fyfyrwyr ar draws y blynyddoedd 
astudio bellach wedi cofrestru i fod yn Llysgenhadon.

Cyrhaeddiad:

Yn ystod blwyddyn academaidd 2019-2020, roedd y 
cyfranogiad fel a ganlyn:

Ysgolion uwchradd a cholegau
1. Diwrnod Gyrfaoedd Blwyddyn 9, Ysgol Uwchradd Fitzalan
2. Ffug sesiwn MMI, Neuadd y Ddinas
3. Sesiwn addysgu Canser y Fron, Ysgol Uwchradd Fitzalan

Ysgolion cynradd
4. Ysbrydoli’r Dyfodol, Ysgol Gynradd Tredegarville
5. Gweithdy’r Galon, Ysgol Gynradd Cwm Ogwr 
6. Gweithdai ‘Gwaed, esgyrn a phethau gwaedlyd’ – Ysgol 

Gynradd St Brides

Digwyddiadau Cyhoeddus
7. Yr Awtopsi Byw, Coleg Brenhinol y Patholegwyr

Mae 8 o Lysgenhadon MEDIC wedi cymryd rhan yn y 
digwyddiadau uchod (rhai ar sawl achlysur).

Effaith:

Yr effeithiau ar staff, cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr y brifysgol yw:

• Meithrin medrau cyflogadwyedd

• Mireinio medrau cyfathrebu 

• Hybu’r Cwricwlwm Gwladol

• Ysbrydoli gwyddonwyr, meddygon a gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol y dyfodol

• Hwyluso strategaethau denu myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

• Meithrin cysylltiadau ag ysgolion, gan gynnig 
gweithgareddau dysgu diddorol ac ysgogol.

Mae’r effeithiau ar ysgolion ac athrawon yn cynnwys

•  Cymorth ynghylch cyflwyno’r cwricwlwm 

•  Dysgu gwell wedi’i ategu gan enghreifftiau o ‘ysgol profiad'

•  Ysbrydoli athrawon a disgyblion a chodi dyheadau gyrfaol

•  Partneriaeth hirdymor ag Ysgol Meddygaeth Prifysgol 
Caerdydd

Cafwyd yr adborth hwn gan Bethan Cumins, 
Llysgennad MEDIC:

“Mwynheais gynnal gweithdy rhyngweithiol ar y galon mewn 
ysgol gynradd leol yn fawr. Cynigiodd hyn gyfle gwych i fi drio 
rhywbeth gwahanol a rhoi cynnig ar gynllunio ac addysgu 
gwers. Cefais hwyl yn gadael i’r disgyblion ddefnyddio’r 
stethosgopau a’r ocsimetrau pwls, a byddai wedi bod yn 
anodd hwyluso hyn pe bai’r sesiwn yn cael ei chynnal gan 
rywun y tu allan i’r byd meddygol. Gwnaeth hyn fy ngalluogi i 
ryngweithio gyda disgyblion ac athrawon, a rhoi gwybodaeth 
am wyddoniaeth a byw’n iach. Roedd yn brofiad dysgu 
gwerthfawr iawn, ac rwy’n falch fod yr athrawon a’r disgyblion 
wedi cael profiad tebyg. 

Rhoddodd Sarah Garner, athrawes o Ysgol 
Gynradd Cwm Ogwr, yr adborth canlynol: 

“Dw i’n ddiolchgar iawn i’ch myfyriwr am fod yn seren. Roedd 
hi’n ymgysylltu gyda’r plant, roedd ganddi berthynas dda 
gyda nhw, a rhoddodd gyflwyniad hyfryd. Bydden ni wrth ein 
boddau yn ei gweld hi’n dychwelyd.  Roedd yn sicr yn brofiad 
gwerth chweil i’r plant ac i fi. Fe gawson ni rai problemau ar 
ein hochr ni o ran y dechnoleg, ymddygiad gwael a larwm 
tân!!  Roedd hi’n wych, ac ymdopodd hi’n dda iawn gyda’r 
problemau yma.”

Cynllun Mentora Ehangu Mynediad i Feddygaeth (WAMMS) 
Mae blwyddyn academaidd 2019-20 wedi adeiladu ar y cynnydd a 
wnaed yn ystod blynyddoedd diwethaf y cynllun, gyda’r nod o gynyddu 
nifer y disgyblion o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol sy’n byw 
yng Nghymru sy’n gwneud ceisiadau llwyddiannus i fod yn fyfyrwyr 
meddygaeth.  

Mae myfyrwyr meddygaeth wedi ymweld ag ysgolion ledled 
Cymru i roi cymorth a chyngor ar y broses ymgeisio.

Cyrhaeddiad:

• Yn ystod blwyddyn academaidd 2019-20, ymwelwyd â 24 
o ysgolion.

Effaith:

• Sicrhau bod myfyrwyr meddygaeth israddedig yn fwy 
gweladwy mewn ysgolion ledled Cymru

• Cydnabod gwerth cymorth a mentora cymheiriaid i 
ddisgyblion yng Nghymru sy’n ystyried meddygaeth

• Cyfle i fyfyrwyr meddygaeth israddedig ddatblygu eu 
sgiliau ymgysylltu â chyfathrebu

• Cefnogi blaenoriaeth Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer 
y disgyblion sy’n byw yng Nghymru sy’n gwneud cais i 
astudio meddygaeth
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Prosiect Peilot Addysgu Rhoi Organau  
Gan ddilyn llwyddiant cynllun peilot 2018-19, mae myfyrwyr meddygaeth 
wedi bod yn darparu sesiynau addysgu ar roi organau i ddisgyblion 
blwyddyn 6 ar hyd y de-ddwyrain. Cydlynwyd hyn gan y gymdeithas 
fyfyrwyr, Myfyrwyr dros Roi Organau.

Nod yr addysgu oedd sbarduno trafodaeth ymhlith plant am 
roi organau a meinweoedd, gan eu hannog i drafod yr hyn yr 
hoffen nhw ei wneud i’r diben hwnnw a dysgu am yr hyn yr 
hoffai eu perthnasau ei wneud.  

Cyrhaeddiad:

• Aeth dros 10 o fyfyrwyr meddygaeth i 7 ysgol gynradd yn 
y de.  

Effaith:

• Rhagor o drafodaethau am bwysigrwydd rhoi organau 
ymysg disgyblion ysgol a’u teuluoedd

• Darparu amgylchedd diogel a gwybodus i sbarduno 
trafodaeth am bwnc sensitif, â’r wybodaeth wedi’i chreu 
gan feddwl yn benodol am y disgyblion targed

• Cyfle i fyfyrwyr meddygaeth israddedig ddatblygu eu 
sgiliau ymgysylltu â chyfathrebu

• Sicrhau bod myfyrwyr meddygaeth israddedig yn fwy 
gweladwy mewn ysgolion ledled Cymru

Cafwyd adborth cadarnhaol gan athrawon a 
disgyblion: 

“Cafodd y sesiwn yma ei darparu’n dda iawn gan Fyfyrwyr 
dros Roi Organau, ac rwy’n gwybod y bydd yn helpu i annog 
disgyblion i drafod y materion yma adre.”

“Cynigiodd y sesiwn yma gyflwyniad i roi organau a oedd yn 
effeithiol, yn sensitif, ac yn llawn gwybodaeth, gydag adran 
holi ac ateb wych ar y diwedd, gan godi ymwybyddiaeth a 
dechrau sgwrs bwysig.”

“Roedd y disgyblion yn ymddiddori yn y wers, ac yn mwynhau 
dysgu gan y gweithwyr meddygaeth. Atgyfnerthodd hyn 
y gwaith rydyn ni wedi’i wneud yn ein pwnc cwricwlwm 
presennol.”

“Roedd cael gwirfoddolwyr sydd wedi cael hyfforddiant 
meddygol yn ei wneud yn berthnasol, ac yn annog y plant i 
feddwl yn ofalus am roi organau a rhannu eu dymuniadau.” 

“Cynigiodd y sesiwn yma adnoddau ac esboniadau da. Roedd 
y disgyblion yn dangos diddordeb ac yn gofyn cwestiynau 
pellach. Anogodd drafodaeth, cwestiynau a phenderfyniadau 
diddorol, a rhoddwyd cyfle i’r disgyblion ofyn cwestiynau am 
yrfa ym maes meddygaeth”.

Roedd yr adborth gan y myfyrwyr meddygaeth yn 
cynnwys:

“Dw i wedi mwynhau mynd i ysgolion ac addysgu’r plant am 
roi organau a phwysigrwydd rhannu eich dymuniad gyda 
theulu ac anwyliaid. Ro’n i wedi synnu gyda faint o ddiddordeb 
oedd gan y disgyblion drwy gydol y sesiwn, y brwdfrydedd 
oedd ganddyn nhw at y pwnc, a’r cwestiynau gwych y 
gofynnon nhw. Gobeithio bod y disgyblion wedi dysgu llawer, 
a bod hyn wedi ysgogi eu hangerdd i ledaenu negeseuon 
cadarnhaol yn ymwneud â rhoi organau. 

“Mae dysgu disgyblion ifanc yn brofiad gwerth chweil, gan eu 
bod nhw’n agored ac yn onest iawn gyda’u barn a’u hadborth, 
ac maen nhw’n mynegi eu hunain yn rhydd ac yn barod i 
drafod pynciau anodd fel rhoi organau. Roedd yn brofiad 
boddhaus, ac roedd gweld eu brwdfrydedd a’u hysbryd yn 
rhoi hwb i’n rhai ni ac yn ein hysbrydoli i barhau i ddarparu’r 
cynnwys, felly mae hynny’n bwysig.”

“Mwynheais i ddysgu’r disgyblion gan wybod eu bod nhw’n 
awyddus ac am drafod y peth a mynd â’r drafodaeth adre yn 
syth – gan ledaenu’r syniad o “gael y sgwrs” am roi organau, 
yn union fel roedden ni’n ei obeithio!”

MediCan  
Cymdeithas fyfyrwyr arloesol yw MediCan, sy’n dod â chyfleoedd 
meddygol i’r gymuned leol ac yn gweithio gydag ysgolion gwladol yn ardal 
Caerdydd i gynorthwyo disgyblion ifanc ac uchelgeisiol i gael lle mewn 
ysgol meddygaeth.

Ym mis Hydref 2019, trefnodd MediCan Ddiwrnod Cymorth 
Cyntaf mewn partneriaeth â chymdeithas fyfyrwyr arall, 
Meddygaeth Anialwch ac Alldeithiau, er mwyn ennyn 
ddiddordeb disgyblion chweched dosbarth lleol mewn astudio 
meddygaeth gyda diwrnod am ddim o ddysgu gweithgareddau 
cymorth cyntaf.

Roedd y Diwrnod Cymorth Cyntaf yn cynnwys darlithoedd 
byrion yn dysgu’r hanfodion, cyn rhoi cyfle i’r disgyblion 
ymarfer sgiliau cymorth cyntaf gan ddefnyddio maniciniau. 
Roedd y myfyrwyr meddygaeth yn chwarae rôl wrth actio fel 
cleifion mewn sefyllfaoedd dramatig, gan gynnwys cefnogaeth 
bywyd sylfaenol a gwaedu trychinebus. Ar ôl taith fer o 
gwmpas Ysbyty Prifysgol Cymru, cymerodd y disgyblion ran 
mewn sgyrsiau a gwaith grŵp yn canolbwyntio ar wneud 
cais i ysgol meddygaeth. Mwynhaodd y disgyblion y gwaith 
grŵp yn arbennig, a rhoddon nhw sgôr gyfartalog o 9/10 i’r 
digwyddiad. 

Cyrhaeddiad:

• Cymerodd 21 disgybl chweched dosbarth yn y de ran yn y 
digwyddiad Cymorth Cyntaf.  

Effaith:

• Cyfle i ddisgyblion ysgolion gwladol lleol ymgysylltu â 
disgyblion meddygol a chael syniad o fywyd myfyriwr.

• Dysgu sgiliau a allai achub bywyd, gan gynnwys profiad 
ymarferol.

• Cyfle i fyfyrwyr meddygaeth israddedig ddatblygu eu 
sgiliau ymgysylltu â chyfathrebu.

• Cynnydd mewn ceisiadau i ysgolion meddygaeth gan 
ddisgyblion ysgolion gwladol yng Nghaerdydd.
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Hyrwyddo Rhagoriaeth Academaidd 
Yn dilyn prosiect peilot llwyddiannus yn y flwyddyn academaidd 
ddiwethaf, ymestynnwyd prosiect PACE i flwyddyn academaidd 2019-20.  

Parhaodd y garfan bresennol o ddisgyblion 
blwyddyn 9 i gael sesiynau wythnosol fel disgyblion 
blwyddyn 10, ochr yn ochr â charfan newydd o 
ddisgyblion blwyddyn 9. Cynhaliwyd y sesiynau 
wythnosol gan dros 30 o fyfyrwyr meddygaeth yr ail 
flwyddyn, wedi’u trefnu i chwe grŵp, gyda myfyriwr 
gwyddorau gofal iechyd (ffisiotherapi) yn ymuno â 
phob grŵp. Mentorwyd pob grŵp gan ddau fyfyriwr 
yn y drydedd flwyddyn, a oedd wedi cynnal y 
cynllun peilot yn flaenorol.   
 
Cyrhaeddiad:

• Cafodd 20 disgybl ym mlwyddyn 9 ac 20 
disgybl ym mlwyddyn 10 o Ysgol Fitzalan eu 
tiwtora gan 36 myfyriwr meddygol a 6 myfyriwr 
gwyddorau gofal iechyd.

Effaith:

• Mwynhaodd y disgyblion ddysgu: “pethau 
defnyddiol fel CPR, iachâd a diagnosis ynghyd 
ag atal clefydau.”

• Roedd y disgyblion yn gwerthfawrogi dysgu am 
feddygaeth a chwrdd â phobl newydd.

• Roedd y disgyblion yn teimlo eu bod yn fwy 
tebygol o wneud cais i’r brifysgol oherwydd 
“y gefnogaeth a’r adnoddau sydd ar gael yn y 
brifysgol, fel llyfrau a chyfrifiaduron” 

• Cyfle i fyfyrwyr meddygaeth ddatblygu eu 
sgiliau addysgu a chyfathrebu.

Roedd yr adborth gan y myfyrwyr meddygaeth yn 
cynnwys: 

“Ro’n i’n hoffi bod yn greadigol a meddwl am ffyrdd 
gwahanol o ddarparu’r sesiynau.”

“Dw i wedi dysgu sut mae addasu fy nulliau addysgu pan 
fydd gen i gynulleidfa iau.”

“Roedd yn anodd deall sut dylid dechrau addysgu, ond mae’r 
prosiect yn galluogi annibyniaeth er mwyn dod o hyd i’ch 
ffordd unigryw o addysgu.”

Roedd adborth gan y disgyblion yn cynnwys: 

• “Roedd yn fwy hwyliog a rhyngweithiol na’r disgwyl. Mae’r 
trafodaethau yn ddiddorol.”

• “Mae’n gynhwysol iawn.”

• “Dw i’n hoffi pa mor hawdd yw dod ymlaen gyda’r 
myfyrwyr/tiwtoriaid.”
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Tabl o Weithgarwch Ymgysylltu ag Ysgolion ar draws Cymru 2019-20

Enw'r Ysgol Awdurdod Lleol Sector LSC HGB MA WAMMS PACE OD

Ysgol Bodedern Ynys Môn Uwchradd X X
Ysgol David Hughes Ynys Môn Uwchradd X
Ysgol Gyfun Llangefni Ynys Môn Uwchradd X
Coleg Meirion-Dwyfor Gwynedd Coleg X
Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda Gwynedd Uwchradd X
Ysgol Botwnnog Gwynedd Uwchradd X
Ysgol Brynrefail Gwynedd Uwchradd X
Ysgol Godre'r Berwyn Gwynedd Uwchradd X
Ysgol Syr Hugh Owen Gwynedd Uwchradd X
Ysgol Tryfan Gwynedd Uwchradd X X
Ysgol Tywyn Gwynedd Uwchradd X
Ysgol Glan y Môr Gwynedd Uwchradd X
Ysgol John Bright Conwy Uwchradd X X
Ysgol y Creuddyn Conwy Uwchradd X X
Ysgol Eirias Conwy Uwchradd X
Ysgol Dyffryn Conwy Conwy Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd Sir Ddinbych Uwchradd X X X
Ysgol Brynhyfryd Sir Ddinbych Uwchradd X X
Ysgol Dinas Brân Sir Ddinbych Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Dinbych Sir Ddinbych Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Prestatyn Sir Ddinbych Uwchradd X
Coleg Cambria Sir y Fflint Coleg X
Ysgol Uwchradd Penarlâg Sir y Fflint Uwchradd X
Ysgol Sant Richard Gwyn Sir y Fflint Uwchradd X
Ysgol Uwchradd y Fflint Sir y Fflint Uwchradd X
Ysgol Alun Wrecsam Uwchradd X X
Ysgol Uwchradd Castell Alun Wrecsam Uwchradd X
Ysgol Clywedog Wrecsam Uwchradd X
Ysgol Morgan Llwyd Wrecsam Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St 
Joseph

Wrecsam Uwchradd X

Ysgol Maelor Wrecsam Uwchradd X
Ysgol Crughywel Powys Uwchradd X
Ysgol Uwchradd y Trallwng Powys Uwchradd X
Ysgol Calon Cymru Powys Uwchradd X X X
Coleg Crist Aberhonddu Powys Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Aberteifi Ceredigion Uwchradd X
Ysgol Bro Pedr Ceredigion Uwchradd X X
Ysgol Bro Teifi Ceredigion Uwchradd X
Ysgol Penglais Ceredigion Uwchradd X X
Ysgol Gyfun Penweddig Ceredigion Uwchradd X X
Coleg Sir Benfro Sir Benfro Coleg X
Ysgol Penrhyn Dewi Sir Benfro Uwchradd X
Ysgol Gyfun Aberaeron Sir Benfro Uwchradd X
Ysgol Harri Tudur Sir Benfro Uwchradd X
Ysgol Uwchradd WR Hwlffordd Sir Benfro Uwchradd X
Ysgol y Preseli Sir Benfro Uwchradd X X
Ysgol Dyffryn Aman Sir Gaerfyrddin Uwchradd X
Bryngwyn Sir Gaerfyrddin Uwchradd X
Ysgol Coedcae Sir Gaerfyrddin Uwchradd X
Dyffryn Taf Sir Gaerfyrddin Uwchradd X
Ysgol Gyfun y Strade Sir Gaerfyrddin Uwchradd X X
Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth Sir Gaerfyrddin Uwchradd X X
Ysgol Gatholig St John Lloyd Sir Gaerfyrddin Uwchradd X
Ysgol Maes y Gwendraeth Sir Gaerfyrddin Uwchradd X X X
Ysgol Bro Dinefwr Sir Gaerfyrddin Uwchradd X
Ysgol Bro Myrddin Sir Gaerfyrddin Uwchradd X X
Coleg Gŵyr Abertawe Coleg X
Ysgol Gyfun Gŵyr Abertawe Uwchradd X X X
Ysgol yr Esgob Gore Abertawe Uwchradd X
Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan Abertawe Uwchradd X X
Ysgol Olchfa Abertawe Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Morriston Abertawe Uwchradd X
Ysgol Gyfun Ystalyfera Bro Dur Castell-nedd Port Talbot Uwchradd X
Coleg Chweched Dosbarth Penybont Pen-y-bont ar Ogwr Coleg X
Ysgol Gyfun Maesteg Pen-y-bont ar Ogwr Uwchradd X
Ysgol Brynteg Pen-y-bont ar Ogwr Uwchradd X X X
Ysgol Bryntirion Pen-y-bont ar Ogwr Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Pencoed Pen-y-bont ar Ogwr Uwchradd X



Ysgol Gyfun Porthcawl Pen-y-bont ar Ogwr Uwchradd X X
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd Pen-y-bont ar Ogwr Uwchradd X X
Coleg Cymunedol y Dderwen Pen-y-bont ar Ogwr Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath Pen-y-bont ar Ogwr Uwchradd X
Ysgol Gynradd Cwm Ogwr Pen-y-bont ar Ogwr Cynradd X
Ysgol Bro Morgannwg Bro Morgannwg Uwchradd X X
Ysgol Gyfun y Bont-faen Bro Morgannwg Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Llanilltud Fawr Bro Morgannwg Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Pencoedtre Bro Morgannwg Uwchradd X
Ysgol Gyfun Sant Cyres Bro Morgannwg Uwchradd X X
Ysgol Sant Richard Gwyn Bro Morgannwg Uwchradd X X
Ysgol Stanwell Bro Morgannwg Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Whitmore Bro Morgannwg Uwchradd X
Ysgol Gynradd St Bride Bro Morgannwg Cynradd X
Ysgol Gyfun Bryncelynnog Rhondda Cynon Taf Uwchradd X X
Cardinal Newman Rhondda Cynon Taf Uwchradd X
Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen Rhondda Cynon Taf Uwchradd X
Ysgol Gyfun Garth Olwg Rhondda Cynon Taf Uwchradd X X
Ysgol Gymunedol Tonyrefail Rhondda Cynon Taf Uwchradd X
Ysgol Gyfun Treorci Rhondda Cynon Taf Uwchradd X
Ysgol Gymunedol Porth Rhondda Cynon Taf Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Pontypridd Rhondda Cynon Taf Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr Rhondda Cynon Taf Uwchradd X
Ysgol Gyfun y Pant Rhondda Cynon Taf Uwchradd X
Ysgol Gyfun Rhydywaun Rhondda Cynon Taf Uwchradd X X
Ysgol Llanhari Rhondda Cynon Taf Uwchradd X X
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Rhondda Cynon Taf Uwchradd X X
Ysgol Uwchradd Cyfarthfa Merthyr Tudful Uwchradd X
Coleg Merthyr Tudful Merthyr Tudful Coleg X
Coleg y Cymoedd Caerffili Coleg X X
Ysgol Uwchradd Bedwas Caerffili Uwchradd X
Ysgol Trecelyn Caerffili Uwchradd X
Ysgol Gyfun Heolddu Caerffili Uwchradd X X
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Caerffili Uwchradd X
Ysgol St Cenydd Caerffili Uwchradd X
St. Martin’s Caerffili Uwchradd X X
Ysgol Uwchradd Islwyn Caerffili Uwchradd X
Ysgol Lewis Pengam Caerffili Uwchradd X X
Ysgol Gyfun Lewis i Ferched Caerffili Uwchradd X X X
Ysgol Gyfun Idris Davies Caerffili Uwchradd X X
Ysgol Croesyceiliog Torfaen Uwchradd X
Ysgol Gwynllyw Torfaen Uwchradd X
Ysgol Sant Alban Torfaen Uwchradd X
Ysgol Gyfun Trefynwy Sir Fynwy Uwchradd X
Ysgol Gyfun Brenin Harri'r Viii Sir Fynwy Uwchradd X
Coleg Gwent Casnewydd Coleg X X
Basaleg Casnewydd Uwchradd X
Ysgol Gyfun Caerllion Casnewydd Uwchradd X X X
Ysgol Uwchradd Llanwern Casnewydd Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Llysweri Casnewydd Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Gatholig Joseff Sant Casnewydd Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Sant Julian Casnewydd Uwchradd X
Coleg Chweched Dosbarth Catholig Dewi Sant Caerdydd Coleg X
Coleg Caerdydd a'r Fro Caerdydd Coleg X
Ysgol Uwchradd Caerdydd Caerdydd Uwchradd X X
Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd Caerdydd Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Fitzalan Caerdydd Uwchradd X X
Ysgol Uwchradd Cathays Caerdydd Uwchradd X X
Corpus Christi Caerdydd Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Llanisien Caerdydd Uwchradd X
Ysgol Gyfun Radur Caerdydd Uwchradd X X X
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Caerdydd Uwchradd X X
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Caerdydd Uwchradd X
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern Caerdydd Uwchradd X
Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo 
Sant

Caerdydd Uwchradd X X X
Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd Caerdydd Uwchradd X X
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Ysgol Gynradd Birchgrove Caerdydd Cynradd X
Ysgol Gynradd Coed Glas Caerdydd Cynradd X
Ysgol Gynradd Gatholig y Teulu Sanctaidd Caerdydd Cynradd X
Ysgol Gynradd Severn Caerdydd Cynradd X
Ysgol Gynradd Tredegarville Caerdydd Cynradd X X
Ysgol Gynradd Windsor Clive Caerdydd Cynradd X
Ysgol y Mynydd Bychan Caerdydd Cynradd X
Ysgol y Berllan Deg Caerdydd Cynradd X

Ysgolion/Colegau Annibynnol

Ysgol y Gadeirlan, Llandaf Caerdydd Uwchradd X X

Ysgol Westbourne Bro Morgannwg Uwchradd X

Ysgol Howells, Llandaf Caerdydd Uwchradd X

Coleg St John Caerdydd Uwchradd X X

Ysgol Rhuthun Sir Ddinbych Uwchradd X

Ysgol Ffynone House Abertawe Uwchradd X

Ysgol Ferched yr Haberdashers, Trefynwy Sir Fynwy Uwchradd X

Academi Caerdydd Caerdydd Uwchradd X

Chweched Dosbarth Caerdydd Caerdydd Uwchradd X

Ysgol King’s Monkton Caerdydd Uwchradd X

Coleg yr Iwerydd Bro Morgannwg Coleg X

Allwedd:

SIH*
Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd 
Ar-lein

LSC
Life Sciences Challenge (Her y 
Gwyddorau Bywyd)

HGB Her y Gwyddorau Bywyd

MA Llysgenhadon MEDIC

WAMMS Cynllun Mentora Mynediad 
Ehangach i Feddygaeth

PACE Hyrwyddo Rhagoriaeth Academaidd 
(prosiect Ysgol Fitzalan)

OD Cynllun Addysgu Rhoi Organau
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10 Coleg

123 Uwchradd

10 Cynradd

11 Annibynnol

154 CYFANSWM

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD)

WIMD (80-100%)

WIMD (60-80%)

* O ganlyniad i Covid-19, canslwyd 
digwyddiad byw Gwyddoniaeth ym maes 
Iechyd a’r Cynllun Profiad Gwaith ar gyfer 
2020 - yn eu lle, cynhaliwyd digwyddiad 
rhithiol Gwyddoniaeth ym maes Iechyd  
Ar-lein ym mis Gorffennaf 2020.
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