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Cyflwyniad
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)

• Hyrwyddo prosiect Rhagoriaeth Academaidd (PACE) 

• Prosiect Addysgu Rhoi Organau.  

Yn hanfodol, y tîm Ymgysylltu yw’r pwynt cyswllt allweddol gyda’r 
holl ysgolion cynradd ac uwchradd a cholegau, sydd wedi rhoi cyfle i 
adeiladu perthnasoedd ar draws ysgolion yng Nghymru.

Ar ddiwedd yr adroddiad hwn darperir 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 2018/19.  Mae’r tabl hwn yn nodi’r gweithgareddau, ac yn 
amlygu’r Ysgolion Uwchradd sydd wedi’u lleoli yn yr ardaloedd sydd â’r 
lefelau uchaf o amddifadedd, yn ôl y Mynegai Amddifadedd Lluosog ar 
gyfer Cymru (WIMD). 

I gyd, ymgysylltodd yr Ysgol â 9 choleg, 81 ysgol uwchradd, (a 15 
ohonynt wedi’u lleoli yn yr ardaloedd â’r lefelau uchaf o amddifadedd), 
a 19 ysgol gynradd.  Gwnaeth dros 32% 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.

Gwyddoniaeth mewn Iechyd 

Trwy gydol y flwyddyn mae’r gweithgareddau Gwyddoniaeth ym Maes 
Iechyd canlynol yn cael eu cynnal -

• Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd – YN FYW (Mawrth) 

• Cwis Her y Gwyddorau Bywyd (Chwefror-Medi) 

• Cynllun profiad gwaith labordy (Mehefin a Gorffennaf)

• Cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus (Hydref – Mawrth)
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Ar gyfer y digwyddiad dathlu 25 mlynedd, cynhaliwyd sesiwn 
DPP ddwywaith bob dydd ar gyfer athrawon, a gafodd ei 
theilwra i feysydd perthnasol i athrawon gwyddoniaeth.  
Cafodd dderbyniad da gan yr athrawon, a bydd yn dod yn 
nodwedd reolaidd yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Mae’r disgyblion yn treulio un diwrnod yn yr Ysgol 
Meddygaeth ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru.  Mae eu 
diwrnod yn cynnwys:

• teithiau tywys o’r labordai

• ardaloedd arddangos rhyngweithiol

• sgyrsiau i bawb 

• sgyrsiau byr ar bynciau llosg amrywiol

• sesiwn yrfaoedd i gloi, sy’n sôn am ‘Ble all gwyddoniaeth 
eich arwain chi?’ lle defnyddir pleidleisio rhyngweithiol 
byw i annog disgyblion i ofyn cwestiynau yn ymwneud â 
gyrfaoedd mewn ffordd gadarnhaol.

Cyrraedd:

• Dros 800 o ddisgyblion blwyddyn 12 o bob cwr o Gymru 
a siroedd y Gororau

• 30-50 o athrawon yn goruchwylio’r disgyblion

Effaith:

• Dros y blynyddoedd, mae wedi dod i’r amlwg fod 
Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd YN FYW, ochr yn ochr â 
mentrau eraill Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd, yn cael 
effaith gadarnhaol ar ddylanwadu ar ddewisiadau o ran 
gyrfaoedd a helpu disgyblion i wireddu’r dewisiadau 
hynny trwy gael mynediad i brifysgol.

• Darparu digwyddiad ymgysylltu sefydledig a llwyddiannus 
a gydlynir yn ganolog er mwyn caniatáu i aelodau staff 
academaidd ar draws Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a 
Bywyd ymgysylltu gyda disgyblion y chweched dosbarth 
bob blwyddyn.

• Rhoi cyfle cyntaf ac unigryw i ddisgyblion ymweld â 
safle Parc y Mynydd Bychan mewn ffordd ddiogel wedi’i 
goruchwylio, er mwyn cael cipolwg amhrisiadwy ar yr hyn 
sy’n digwydd yn yr Ysgol Meddygaeth a bywyd y Brifysgol 
yn gyffredinol.

Dyma rai o’r sylwadau ar ôl digwyddiad 2019:

“Roedd y digwyddiad yn ymarferol, yn gyfeillgar ac wedi’i 
drefnu’n dda”

“Roeddwn i’n hoffi popeth am y digwyddiad. Diolch yn fawr i 
bawb a gymerodd ran”

“Roedd y myfyrwyr ar y panel yn wych”

“Defnyddiol iawn i fyfyrwyr blwyddyn 12 o ran gwneud cais i 
Gaerdydd”

“Roedd yr araith agoriadol gan yr Athro Borysiewicz yn 
ddiddorol dros ben, ac mae wedi fy ysgogi i fynd ar drywydd 
ymchwil canser mewn rhyw ffordd”

“Roedd ansawdd y cyflwyniadau’n uchel iawn fel arfer”

“Llawer o gyngor defnyddiol, taflenni ac arddangosfeydd 
hwyliog ac ro’n i’n hoffi cael atebion i’n cwestiynau gan 
fyfyrwyr presennol”

“Mae gen i ragor o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael 
bellach”

“Ro’n i’n hoffi bod amrywiaeth o gyrsiau a gwybodaeth wedi 
cael ei ddarparu mewn llawer o fanylder”

“Ro’n i’n hoffi elfen ymarferol yr arddangosfeydd”

“Roedd pob stondin yn ddiddorol ac roedd y bobl yn 
gyfeillgar”

“Rwy’n deall llawer mwy am feddygaeth”

“Roedd gwrando ar atebion gan fyfyrwyr presennol yn yr 
arolwg testun wedi rhoi rhesymau da dros wneud cais i 
Brifysgol Caerdydd”

“Rhoddodd gyfle i fi ddysgu gan bobl go iawn”

“Ro’n i’n hoff o’r amrywiaeth eang iawn o wybodaeth oedd ar 
gael”

“Ro’n i’n hoffi’r daith gan ei bod yn llawn gwybodaeth ac yn 
ysbrydoledig”

“Ro’n i’n hoffi cwestiynu’n ddienw”

“Ro’n i’n hoff o’r darlithwyr, yr awyrgylch a’r wybodaeth a 
ddarparwyd”

Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn Fyw 2019
Yn 2019, cynhaliwyd dathliadau 25 mlynedd o’r digwyddiad blynyddol hwn sy’n cynnwys chwe ysgol ym Mhrifysgol Caerdydd (Meddygaeth, 
Deintyddiaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd, Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, Biowyddorau a Gwyddorau Fferyllol), ac mae’n un o ddigwyddiadau 
gwyddoniaeth rhyngweithiol mwyaf y DU i ddisgyblion chweched dosbarth.    
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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.

Cyrraedd:

• Daeth 128 o dimau (512 disgybl) o 50 ysgol o bob cwr o 
Gymru i’r cwis

• Athrawon a theuluoedd disgyblion sy’n mynychu rownd 
derfynol y 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

Enillwyr y cwis Saesneg yn 2018 oedd Ysgol St Cyres.  
Dywedodd Nicholas Alford, sef Dirprwy Gyfarwyddwr y 
Gyfadran Wyddoniaeth, Ysgol Sant Cyres: 

“Rydym yn ddiolchgar iawn am y cyfleoedd rydych chi’n eu 
darparu ar gyfer ein myfyrwyr. Mae’r Her wedi creu llawer o 
gyffro o amgylch yr ysgol wrth i ni symud ymlaen i’r rownd 
derfynol. Mae Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn Fyw wedi 
ysbrydoli ac egino llawer o yrfaoedd mewn ymchwil a 
meddygaeth ac mae’r wythnosau profiad gwaith rydych yn 
eu cynnig yn anhygoel o werthfawr; gan roi hwb enfawr i 
geisiadau prifysgol ein myfyrwyr. Diolch.” 

Rhaglen Profiad Gwaith Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd
Mae’r cynllun hwn yn denu myfyrwyr sydd â diddordeb mewn dilyn 
cyrsiau israddedig amrywiol fel biocemeg, geneteg a meddygaeth, yn 
ogystal â’r rhai sy’n ystyried gyrfa fel gwyddonydd ymchwil, meddyg teulu, 
ymgynghorydd mewn ysbyty, fferyllydd neu weithio yn y diwydiant.    

Bydd y myfyrwyr yn cael amrywiaeth o brofiadau yn gweithio 
mewn timau gyda nifer o ymchwilwyr gwahanol a’u grwpiau 
ymchwil. Rhoddir cyfle i’r myfyrwyr brofi technolegau arloesol, 
fel bioleg foleciwlaidd, cytometreg llif, dilyniannau DNA, 
micro-bigiad wy, firoleg, sbectromedreg màs, grisialograffaeth 
pelydr-x, ffarmacoleg ac imiwnoleg celloedd, gyda grwpiau 
ymchwil ar draws yr Ysgol.  Mae hyn yn rhoi ymwybyddiaeth 
ehangach o lawer iddyn nhw o’r cyfleoedd gyrfaol.   

Cyrraedd:

• Yn 2019, derbyniwyd ceisiadau gan 68 o ddisgyblion

• Cymerodd 36 o ddisgyblion ran mewn rhaglen profiad 
gwaith wythnos o hyd (9 disgybl yr wythnos dros 4 
wythnos)

Effaith:

• Codi ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth o raglenni sydd ar 
gael ym Mhrifysgol Caerdydd

• Hyrwyddo’r gwaith ac ymchwil gwyddoniaeth a 
meddygaeth yn yr Ysgol

• Rhoi dealltwriaeth well o’r amrywiaeth o gyfleoedd 
gyrfaoedd sydd ar gael yn sgil ennill gradd mewn 
gwyddoniaeth neu feddygaeth

• Rhoi cyfle i grwpiau ymchwil ymgysylltu â myfyrwyr 
chweched dosbarth ynglŷn â’r gwaith ymchwil a wneir ym 
Mhrifysgol Caerdydd.

• Rhoi cyfle i fyfyrwyr PhD ddatblygu ac ymarfer eu sgiliau 
cyfathrebu ac ymgysylltu.

Mae’r adborth gan y myfyrwyr ar gynllun profiad 
gwaith 2019 yn cynnwys:

“Uchafbwynt yr wythnos oedd dysgu am glefydau genetig, 
gan ei fod wedi agor y drws i feysydd newydd o fioleg nad 
oeddwn i wedi’u hystyried cyn hynny”

 “Rwy’n ystyried y gwyddorau biofeddygol fel llwybr gyrfa 
posibl erbyn hyn”

“Mae wedi fy ngalluogi i gael cipolwg ar ochr ymchwil 
meddygaeth, y bydd yn ddefnyddiol dros ben i fi ac, yn sicr, 
mae’n rhywbeth y gallaf ei drafod yn ystod fy nghyfweliadau”

 “Mae’r potensial ar gyfer blwyddyn ymsang yng Nghaerdydd 
yn fy nenu, yn enwedig wrth ystyried yr ymchwil rhagorol a 
wneir yng Nghaerdydd ar hyn o bryd”

“Rwyf wedi gwneud cysylltiadau gyda chydweithwyr o 
wahanol gefndiroedd”
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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.

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). 
Mae’r pynciau o gyfres 2018- 2019 yn cynnwys:

‘Pam mae fy nghymalau’n brifo a beth alla’ i wneud am y 
peth?’

‘Ymwrthedd i Wrthfiotigau: Y da, y drwg a’r hyll’

‘Y meddwl llidus: ymagwedd radical newydd at iselder’

‘Dementia - Canllaw Cyflym.’ 

Cyrraedd:

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

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:

“Cyfle gwych i ddysgu a phlymio’n ddyfnach i fyd ymchwil 
wyddonol.  Y lle gorau i fyfyriwr gwyddoniaeth fod er mwyn 
dysgu.”

“Diddorol.  Ysbrydoledig.  Rhagarweiniad gwych i 
ddarlithoedd gwyddoniaeth ar gyfer fy merched, gyda digon 
o bwyntiau hawdd eu deall er mwyn eu hystyried ymhellach.”

“Maen nhw’n hynod ddiddorol ar lefel bersonol a 
phroffesiynol.”

“Llawn gwybodaeth ac yn hygyrch iawn i’r cyhoedd trwy 
drafod pynciau poblogaidd.”

 

Llysgenhadon MEDIC 
Ar ddechrau blwyddyn academaidd 2017-18, sefydlodd Ysgol 
Meddygaeth Caerdydd gynllun Llysgenhadon MEDIC ac iddo ddau 
brif bwrpas: 

• 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 2019, mae dros 130 o fyfyrwyr ar draws y 
blynyddoedd astudio bellach wedi cofrestru i fod yn 
Llysgenhadon.

Cyrraedd:

Mae’r cynllun wedi parhau i dyfu’n raddol.  Yn ystod 
blwyddyn academaidd 2018-2019, roedd y cyfranogiad 
fel a ganlyn:

Ysgolion uwchradd a cholegau
1. Digwyddiad Gyrfaoedd Sgiliau Cymru, Llandudno
2. Ffair Iechyd Ysgolion, Ysgol Uwchradd Fitzalan
3. Cyfres o gyfweliadau byr ffug, Coleg y Cymoedd
4. Cynhadledd Yrfaoedd Ysgol Uwchradd Cyfarthfa

Ysgolion cynradd
5. Inspiring Futures, Ysgol Gynradd Tredegarville
6. Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau’r Ysgol, Ysgol Gynradd 

Severn

Digwyddiadau Cyhoeddus
7. Tafwyl

Mae 15 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

Dyma adborth rhai o Lysgenhadon MEDIC hyd 
yma:

“Yn sicr, mae wedi gwella fy sgiliau. Roedd esbonio 
cysyniadau i gynulleidfa llawer iau yn brofiad gwahanol. 
Rhoddodd hwb i fy sgiliau addysgu a chyfathrebu”.  

“Ar ôl siarad, fe gynhaliais i gwis i weld faint roedd y 
disgyblion wedi’i ddysgu. Atebodd 99% o’r disgyblion y 
cwestiynau yn gywir ac mae hynny’n dangos eu bod wedi 
gwrando ar y ddarlith a deall ei chynnwys.” 

Mae’r sesiynau wedi fy helpu i ymgysylltu â disgyblion 
iau a’u haddysgu am oblygiadau iechyd smygu, yn 
ogystal â rhoi proc i fy ngwybodaeth am gynnal 
bywyd sylfaenol. Rhoddodd hyder i fi wrth addysgu a 
chyfathrebu”.

Mae adborth athrawon wedi bod yn dda, hefyd

Dyma rai o’r atebion pan ofynnwyd iddynt a oedd 
ymweliadau o’r fath o les iddyn nhw a’u disgyblion:

“Yn bendant. Dysgais bethau gwahanol yn ogystal â’r 
plant! Mae’n cydblethu’n berffaith â’n pwnc ‘Popeth 
amdanaf fi’ ac yn galluogi’r plant i brofi bywyd go iawn. 
Hoffai llawer ohonyn nhw fod yn feddygon bellach!”

health

www.cardiff.ac.uk/push

OCTOBER 2018 - MARCH 2019

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 
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Cynllun Mentora Ehangu Mynediad i Feddygaeth (WAMMS) 
Mae blwyddyn academaidd 2018-19 wedi adeiladu ar y cynnydd a wnaed 
yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun, sy’n ceisio cynyddu 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.

Cyrraedd:

• Yn ystod blwyddyn academaidd 2018-19, gwnaed 50 o 
ymweliadau ag ysgolion, sef tua 500 o ddisgyblion.

Effaitht:

• 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.

Dywedodd un myfyriwr chweched dosbarth 
sydd wedi elwa o WAMMS ac sydd bellach yn 
astudio’r MBBCh yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol 
Caerdyddd: 

“Roedd y myfyriwr meddygol a roes gynghorion i mi o 
gymorth mawr ynghylch llunio fy natganiad personol. Roedd 
hi’n gefn wrth baratoi ar gyfer y cyfweliad hefyd, yn arbennig 
trwy fy helpu i roi atebion hyderus a threfnus. Fi yw’r cyntaf 
yn fy nheulu i fynd i’r brifysgol ac, felly, roedd y cymorth a 
roes y cynllun a’r ysgol fel ei gilydd i mi yn bwysig iawn.”

Prosiect Peilot Addysgu Rhoi Organau  
Ar y cyd â thîm Gwaed a Thrawsblannu’r GIG, mae myfyrwyr meddygol 
wedi bod yn cynnal sesiynau addysgu am roi organau i ddisgyblion 
blwyddyn 6 a blwyddyn 8 ledled y de-ddwyrain.

Nod y prosiect arbrofol 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. Mae’r adborth am 
y sesiynau yn galonogol ac mae bwriad i’w cyflwyno ledled y 
wlad ar ôl y gwerthuso sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd.  

Cyrraedd:

• Ymwelodd dros 25 o fyfyrwyr meddygaeth â 18 o 
ysgolion cynradd a 6 ysgol uwchradd yn ne Cymru.  

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: 

“Cawson ni ymateb cadarnhaol iawn gan y staff oedd yn 
goruchwylio’r gweithdy a’r disgyblion a gymerodd ran. Roedd yn 
arbennig o werth chweil gan ystyried natur y pwnc - emosiynol iawn. 
Dywedodd y staff oedd yn goruchwylio mai dyma oedd y sesiynau 
gorau/mwyaf gwerth chweil yr oedden nhw erioed wedi cymryd 
rhan ynddynt”.

“Roedd y plant yn gweld y wers yn ddiddorol dros ben, ac roeddent 
yn gallu rhannu’r ffeithiau roedden nhw wedi’u dysgu. Roedd llawer 
o’r plant yn gallu siarad am roi organau ar ôl y wers a thrafod y 
mater gyda’u teuluoedd”.

Roedd yr adborth gan y myfyrwyr meddygol yn 
cynnwys:

“Roedd y plant yn rhoi llawer o’u sylw, ac roedden nhw’n mwynhau 
gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol, dw i’n credu. Mwynheais 
addysgu ac ateb cwestiynau’r plant ac roedd yn ffordd dda o 
ddefnyddio fy mhrofiadau i’w helpu. Rwy’n credu i’r sesiwn fy helpu 
gyda’m sgiliau siarad cyhoeddus a’m hyder. Hefyd, mae wedi fy 
nghaniatáu i addasu fy ngeirfa a’m cyflwyniad i gynulleidfa iau”. 

“Roedd addysgu wedi’n galluogi i ddysgu pa lefel oedd yn briodol 
ar gyfer y grŵp oedran. Er enghraifft, roedd y myfyrwyr yn gwybod 
beth oedd y ddueg (spleen) pan ofynnwyd iddynt enwi organau, 
oedd yn mynd y tu hwnt i’r hyn roedden ni’n disgwyl i blant 8 oed 
ei wybod, felly ychwanegom ragor o fanylion, oedd o ddiddordeb 
iddynt, ac a ganiataodd iddynt holi mwy o gwestiynau”.
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Hyrwyddo Rhagoriaeth Academaidd 
Sefydlwyd y prosiect peilot hwn gan ddarlithwyr o fewn y Ganolfan 
Addysg Feddygol i ysbrydoli disgyblion ysgol i ystyried gwneud cais i fynd 
i’r Brifysgol.  

Gan ddechrau ym mis Tachwedd 2018, 
cynhaliodd 30 o fyfyrwyr meddygaeth sesiynau 
wythnosol ar gyfer mwy na 20 o ddisgyblion 
Blwyddyn 9 yn Ysgol Uwchradd Fitzalan i wella’r 
ffordd y caiff y cwricwlwm gwyddoniaeth ei 
ddysgu a’i addysgu.  Daeth y gwaith hwn i ben 
ym mis Mehefin 2019, gyda’r disgyblion a oedd 
yn rhan o’r prosiect yn bresennol mewn ysgol haf 
wedi’i dylunio’n arbennig a’i chynnal yn yr Ysgol 
Meddygaeth.  Un o brif nodau’r diwrnod hwn oedd 
rhoi i ddisgyblion y teimlad o berthyn a dangos 
nad yw’r brifysgol yn uchelgais anghyraeddadwy. 
Rhoddwyd blas i’r grŵp o addysgu a dysgu yn y 
Brifysgol. 

Cafodd y grŵp y cyfle i ddysgu sgiliau ymarferol, 
gan gynnwys ymarferion i’w gwneud pan fo 
rhywun yn cael trawiad ar y galon.  Treulion nhw 
amser yn yr ystafell Sgiliau Clinigol i roi cyd-
destun ac ymgorffori’r wybodaeth newydd maen 
nhw wedi’i hennill.  Daeth y diwrnod i ben gyda 
chyflwyniadau disgyblion, y dyfarnwyd gwobrau ar 
eu cyfer.

 
 
 

Cyrraedd:

• Cafodd 20 o fyfyrwyr Blwyddyn 9 o Ysgol 
Fitzalan eu tiwtora gan 30 o fyfyrwyr 
meddygaeth yn ystod y prosiect wyth mis.

Effaith:

• Mae’r disgyblion ysgol wedi mwynhau “dysgu 
gyda ffrindiau” a “chwrdd â myfyrwyr prifysgol 
a dysgu am fyd meddygaeth”.  

• Profiad gwerth chweil i’r myfyrwyr meddygaeth 
a gymerodd ran, a gafodd gyfle i wella eu 
sgiliau addysgu a chyfathrebu.  

• Cyfle i garfan o ddisgyblion blwyddyn 9 a 10 
Ysgol Fitzalan fynychu ysgol haf deuddydd o 
hyd wedi’i threfnu gan fyfyrwyr meddygaeth ar 
safle Parc y Mynydd Bychan. Yn ystod yr ysgol 
haf hon, mwynhaodd y disgyblion astudiaeth 
achos ac ymarferion ymarferol.  Rhoddodd 
yr ymweliad gyfle arall i ddisgyblion gwrdd â 
myfyrwyr meddygaeth yn eu hamgylchedd 
ddysgu a chael blas gwirioneddol o sut beth 
yw bod yn fyfyriwr. Dywedodd pob myfyriwr a 
fynychodd yr ysgol haf y byddent yn ystyried 
gwneud cais i brifysgol. Dywedodd 19 o’r 24 
myfyriwr a fynychodd yr ysgol haf y byddent yn 
ystyried gyrfa mewn meddygaeth.
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Weithgarwch Ymgysylltu ag Ysgolion ar draws Cymru 2018-19

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

Ysgol Syr Thomas Jones Ynys Môn Uwchradd X
Ysgol Gyfun Llangefni Ynys Môn Uwchradd X X
Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda Gwynedd Uwchradd X
Ysgol Botwnnog Gwynedd Uwchradd X X
Ysgol Tryfan Gwynedd Uwchradd X
Ysgol Glan y Môr Gwynedd Uwchradd X
Ysgol John Bright Conwy Uwchradd X
Ysgol Dyffryn Conwy Conwy Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd Sir Ddinbych Uwchradd X
Ysgol Brynhyfryd Sir Ddinbych Uwchradd X X X
St Brigid's Sir Ddinbych Uwchradd X
Coleg Cambria Sir y Fflint Coleg X
Ysgol Clywedog Wrecsam Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St 
Joseph

Wrecsam Uwchradd X

Ysgol Maelor Wrecsam Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Caereinion Powys Uwchradd X
Ysgol Uwchradd y Drenewydd Powys Uwchradd X
Ysgol Calon Cymru Powys Uwchradd X X X X X
Ysgol Maesydderwen* Powys Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Aberhonddu Powys Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Aberteifi Ceredigion Uwchradd X
Ysgol Gyfun Penweddig Ceredigion Uwchradd X X
Coleg Sir Benfro Sir Benfro Coleg X
Ysgol Penrhyn Dewi Sir Benfro Uwchradd X
Ysgol Uwchradd WR Hwlffordd Sir Benfro Uwchradd X
Ysgol y Preseli Sir Benfro Uwchradd X X
Coleg Sir Gâr Sir Gaerfyrddin Coleg

Ysgol Dyffryn Aman Sir Gaerfyrddin Uwchradd X
Ysgol Coedcae Sir Gaerfyrddin Uwchradd X
Dyffryn Taf Sir Gaerfyrddin Uwchradd X
Ysgol Gyfun y Strade Sir Gaerfyrddin Uwchradd X
Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth Sir Gaerfyrddin Uwchradd X X
Ysgol Maes y Gwendraeth Sir Gaerfyrddin Uwchradd X X X X X
Ysgol Bro Dinefwr Sir Gaerfyrddin Uwchradd X
Coleg Gŵyr Abertawe Coleg X
Ysgol Gyfun Gŵyr Abertawe Uwchradd X X X
Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan Abertawe Uwchradd X
Ysgol Gyfun Ystalyfera Bro Dur Castell-nedd Port Talbot Uwchradd X X
Coleg Chweched Dosbarth Penybont Pen-y-bont ar Ogwr Coleg X
Ysgol Gyfun Cynffig Pen-y-bont ar Ogwr Uwchradd X
Ysgol Gyfun Maesteg Pen-y-bont ar Ogwr Uwchradd X
Ysgol Brynteg Pen-y-bont ar Ogwr Uwchradd X X 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 Bro Morgannwg Bro Morgannwg Uwchradd X X X
Ysgol Gyfun y Bont-faen Bro Morgannwg Uwchradd X X
Ysgol Gyfun Sant Cyres Bro Morgannwg Uwchradd X
Ysgol Stanwell Bro Morgannwg Uwchradd X X
Ysgol Gyfun Bryncelynnog Rhondda Cynon Taf Uwchradd X X X X
Ysgol Gyfun Garth Olwg Rhondda Cynon Taf Uwchradd X X 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 Gyfun y Pant Rhondda Cynon Taf Uwchradd X
Ysgol Gyfun Rhydywaun Rhondda Cynon Taf Uwchradd X
Ysgol Llanhari Rhondda Cynon Taf Uwchradd X
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Rhondda Cynon Taf Uwchradd X
Ysgol Gynradd Bodringallt Rhondda Cynon Taf Cynradd X
Ysgol Gynradd Cwmaman Rhondda Cynon Taf Cynradd X
Ysgol Gynradd Pontrhondda Rhondda Cynon Taf Cynradd X
Ysgol Gynradd Pontyclun Rhondda Cynon Taf Cynradd X
Ysgol Gynradd Ton Pentre Rhondda Cynon Taf Cynradd X
Ysgol Gynradd Trerobart Rhondda Cynon Taf Cynradd X
Ysgol Uwchradd Cyfarthfa Merthyr Tudful Uwchradd X
Coleg Merthyr Tudful Merthyr Tudful Coleg X
Coleg y Cymoedd Caerffili Coleg X
Ysgol Trecelyn Caerffili Uwchradd X
Ysgol Gyfun Heolddu Caerffili Uwchradd X X X X



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

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Caerffili Uwchradd X
Ysgol St Cenydd Caerffili Uwchradd X
Ysgol Lewis Pengam Caerffili Uwchradd X
Ysgol Gyfun Lewis i Ferched Caerffili Uwchradd X
Ysgol Gyfun Idris Davies Caerffili Uwchradd X X X
Ysgol Gynradd Coed-y-Brain Caerffili Cynradd X
Ysgol Gynradd Cwmcarn Caerffili Cynradd X
Ysgol Gynradd Nant y Parc Caerffili Cynradd X
Ysgol Gynradd Ystrad Mynach Caerffili Cynradd X
Ysgol Gynradd Bryn Bach Blaenau Gwent Cynradd X
Ysgol Gynradd Glyncoed Blaenau Gwent Cynradd X
Ysgol Croesyceiliog Torfaen Uwchradd X
Ysgol Gorllewin Mynwy Torfaen Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Cwmbran Torfaen Uwchradd X
Ysgol Gymunedol Penygarn Torfaen Cynradd X
Ysgol Panteg Torfaen Cynradd X
Ysgol Gyfun Trefynwy Sir Fynwy Uwchradd X
Ysgol Gyfun Brenin Harri'r Viii Sir Fynwy Uwchradd X X
Coleg Gwent Casnewydd Coleg X X
Ysgol Gyfun Caerllion Casnewydd Uwchradd X X X X
Ysgol Uwchradd Llanwern Casnewydd Uwchradd X X
Ysgol Uwchradd Llysweri Casnewydd Uwchradd X X
Ysgol Uwchradd Gatholig St Joseph Casnewydd Uwchradd X X
Coleg Chweched Dosbarth Catholig Dewi Sant Caerdydd Coleg X X
Ysgol Uwchradd Caerdydd Caerdydd Uwchradd X X X
Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd Caerdydd Uwchradd X
Ysgol Uwchradd Fitzalan Caerdydd Uwchradd X X X X
Ysgol Uwchradd Cathays Caerdydd Uwchradd X X X
Ysgol Gyfun Radur Caerdydd Uwchradd X X X
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Caerdydd Uwchradd X
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Caerdydd Uwchradd X X
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern Caerdydd Uwchradd X X
Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob 
Llandaf

Caerdydd Uwchradd X
Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo 
Sant

Caerdydd Uwchradd X X
Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd Caerdydd Uwchradd X X X X
Ysgol Gynradd Moorland Caerdydd Cynradd X
Ysgol Gynradd Severn Caerdydd Cynradd X
Ysgol Gynradd Thornhill Caerdydd Cynradd X
Ysgol Gynradd Tredegarville Caerdydd Cynradd X X
Ysgol y Berllan Deg Caerdydd Cynradd X

Ysgolion/Colegau Annibynnol

Ysgol y Gadeirlan, Llandaf Caerdydd Uwchradd X

Ysgol Westbourne Bro Morgannwg Uwchradd X X

Ysgol Howells, Llandaf Caerdydd Uwchradd X

Coleg St John Caerdydd Uwchradd X X X

Ysgol Rhuthun Sir Ddinbych Uwchradd 

Chweched Dosbarth Caerdydd Caerdydd Uwchradd X X

Coleg yr Iwerydd Bro Morgannwg Coleg X X

Allwedd:

Work Exp Cynllun Profiad Gwaith

LSC Life Sciences Challenge (Her y 
Gwyddorau Bywyd)

HGB Her y Gwyddorau Bywyd

SiHL Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn 
Fyw

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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9 Coleg

81 Uwchradd

19 Cynradd

7 Annibynnol

116 CYFANSWM

WIMD (80-100%)

WIMD (60-80%)


