
 

 

 

Gyrfaoedd STEM a Sgiliau i’r Dyfodol 

Taflen Gyrfa: Gwyddonydd Ymchwil mewn 

Atebion Seiliedig ar Natur 

Mae'r Daflen Gyrfa hon wedi'i datblygu o dan brosiectau Cam 2 NBS a TG STE(A)M. Dechreuwyd ac ariannwyd cynllun peilot yr NBS gan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Ymchwil ac Arloesedd y Comisiwn 
Ewropeaidd, ac mae European Schoolnet yn goruchwylio’r gwaith o gyfweld a chreu Taflenni Gyrfa’r NBS, gyda chefnogaeth VO EUROPE (https://www.vo-group.be/en). Mae’r gwaith a gyflwynir yn y 
ddogfen hon hefyd wedi derbyn cyllid gan brosiect rhaglen ERASMUS+ yr Undeb Ewropeaidd STE(A)M IT (Cytundeb grant 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), a gydlynir gan European 
Schoolnet. Cyfrifoldeb y trefnydd yn unig yw cynnwys y ddogfen ac nid yw’n cynrychioli barn yr Undeb Ewropeaidd na’r Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweled a Diwylliant, nad ydynt yn gyfrifol am 
unrhyw ddefnydd y gellir ei wneud o’r wybodaeth sydd ynddi. 

 

Taflen Gyrfa: Gwyddonydd Ymchwil mewn Atebion 

Seiliedig ar Natur  

Rwy'n Beiriannydd Amgylcheddol gyda PhD mewn Biotechnoleg, ac rwy'n gweithio fel gwyddonydd 

ymchwil yn CIIMAR-Canolfan Ryngddisgyblaethol ar gyfer Ymchwil Forol ac Amgylcheddol, ym maes 

Atebion Seiliedig ar Natur (NBS). Rwy'n Athro Gwadd ym Mhrifysgol Saint Joseph (Macau SAR, Tsieina) 

ac ym Mhrifysgol Porto (Portiwgal). O'r cyfnod cynnar, fe wnes i integreiddio prosiectau'n ymwneud â'r 

NBS i gyd-destunau gwahanol; Yn ddiweddar, bûm yn ymwneud â’r prosiectau “Glanweithdra Ecolegol 

ac Integredig-ECOSAN”, “Atebion yn Seiliedig ar Natur ar gyfer Macao Glanach a Mwy Diogel” ac yn y 

“COST Action CA17133 – Gweithredu Atebion Seiliedig ar Natur ar gyfer Creu Dinas Gylchol ddyfeisgar.” 

Rwyf hefyd wedi cymryd rhan mewn sawl prosiect yn ymwneud ag addysg ar gyfer cynaliadwyedd. Rwy'n 

uwch aelod ac yn aelod o fwrdd Urdd y Peirianwyr (rhanbarth y Gogledd), ac yn Is-lywydd Cymdeithas 

Genedlaethol Toeau Gwyrdd Portiwgal. Rwy’n datblygu rôl weithredol mewn addysg amgylcheddol ac 

ymgysylltu â chymdeithasau, cwmnïau a bwrdeistrefi sy’n ymwneud â’r NBS a chamau gweithredu i 

liniaru ac addasu i’r newid yn yr hinsawdd.   

 

 

Mae fy swydd fel ymchwilydd yn canolbwyntio ar ddatblygu Atebion Seiliedig ar Natur (NBS), megis 

toeau a waliau gwyrdd neu wlyptiroedd adeiledig ac arnofiol, i ateb problemau cymdeithasol yn unol â'r 

Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG). Ymhellach ymlaen, mae NBS yn rhagweld defnydd effeithlon o 

adnoddau ar gyfer cynaliadwyedd tiriogaethau ac fel arfau ar gyfer addasu a lliniaru newid yn yr 

hinsawdd. Mae hyn yn golygu “gweithio gyda natur” mewn sawl dimensiwn a chael sylfaen wybodaeth 

STEM gadarn. Rwy'n integreiddio sawl rhaglen ar gyfer profi modelau busnes ar gyfer technolegau a 

ddatblygwyd yn y byd academaidd. Mae gen i dair llinell weithredu sy'n ymwneud â NBS: ymchwil 

wyddonol, addysg, ac ymgysylltu â chysylltiadau. Rwy'n cydweithio â sefydliadau addysgol, bwrdeistrefi, 

cwmnïau a chymdeithasau. Mae fy nghefndir STEM wedi rhoi’r sgiliau i mi berfformio ar y lefel uchaf yn 

y llwybr a ddilynais.  

 

 

Mae gennyf ddiddordeb erioed mewn pynciau sy'n ymwneud â'r amgylchedd a dynameg a 

rhyngweithiadau natur. Roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth da i gymdeithas, rhywbeth y gallwn ei 

Cristina Calheiros (Gwyddonydd Ymchwil ac Athro, CIIMAR) 
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wneud gydag angerdd a llawenydd. Dangosodd fy nain i mi beth oedd peirianneg amgylcheddol a'r 

llwybrau posibl y gallwn eu cymryd ar ôl y brifysgol. Yn ddiweddarach, canfyddais y byd ymchwil 

wyddonol, gan weithio gyda Datrysiadau Seiliedig ar Natur. Sylweddolais y potensial oedd o’m blaen 

drwy arloesi, ennill gwybodaeth a’i throsglwyddo i eraill, trwy gydweithio ac addysgu.  

 

 

Mae fy niwrnod gwaith arferol yn dechrau gyda diweddariad ar yr arbrofion a'r prosiectau parhaus gyda 

chydweithwyr a myfyrwyr. Rwy'n gwneud llawer o ymgyrchoedd samplu maes ar safleoedd arbrofol, lle 

mae Datrysiadau Seiliedig ar Natur (NBS) yn cael eu gweithredu, ac rwy'n gweithio yn y labordy. Rwy'n 

rhoi dosbarthiadau a darlithoedd ar NBS yn y brifysgol, ac rwy'n mynd i ysgolion cynradd i weithio gydag 

athrawon a myfyrwyr ar y pwnc hwn. Rwy'n aml yn cyflwyno cyrsiau i dechnegwyr sy'n gweithio yn y 

bwrdeistrefi ac i'r cyhoedd. Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys cyfarfod â phartneriaid rhyngwladol 

sy'n cymryd rhan mewn prosiectau parhaus, cael y wybodaeth ddiweddaraf am lenyddiaeth wyddonol 

a mynychu cynadleddau rhyngwladol. Rwyf hefyd yn ymwneud â nifer o symudiadau cysylltiadol sy'n 

ymwneud ag addysg ar gyfer cynaliadwyedd a gweithio tuag at ledaenu NBS ac atebion lliniaru ac addasu 

i'r newid yn yr hinsawdd.  

 

 

Ar ôl gorffen yn yr ysgol uwchradd, doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w wneud. Ond fe wnaeth fy 

niddordeb mewn deall system y Ddaear, effaith gweithgaredd dynol a'r hyn y gellid ei wneud i'w lleihau 

neu ei osgoi arwain at astudio Peirianneg Amgylcheddol. Fe wnes i interniaeth yn y Deyrnas Unedig yn 

ymwneud â ffytoadferiad priddoedd halogedig, a oedd yn caniatáu i mi gael trosolwg o sut beth oedd 

“gweithio gyda byd natur”, potensial profiadau rhyngwladol a grym cydweithio a chyfnewid 

gwybodaeth. Wedi hynny, cwblheais PhD mewn Biotechnoleg ym Mhrifysgol Gatholig Portiwgal a 

chynhaliais ddau hyfforddiant ôl-ddoethurol mewn Atebion Seiliedig ar Natur yn ymwneud â rheoli, trin 

ac ailddefnyddio dŵr. Rwyf bob amser yn ceisio cadw golwg ar y datblygiadau diweddaraf mewn 

gwyddoniaeth a thechnoleg trwy rwydweithio a mynychu cyrsiau uwch a chynadleddau. Mae hyn wedi 

cynnig golwg gyfannol i mi o system y Ddaear ac wedi dangos i mi sut y gallaf gyfrannu at gymdeithas ar 

gyfer dyfodol mwy cynaliadwy. Roedd fy llwybr gyrfa yn dilyn dull rhyngddisgyblaethol lle roedd 

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) bob amser yn bresennol ac yn rhyng-

gysylltiedig. 
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Sgiliau dadansoddol: mae'n bwysig cadw golwg ar y datblygiadau diweddaraf yn eich maes ymchwil. 

Mae meistrolaeth uchel o offer dadansoddol a dadansoddi data yn ddymunol. Mae meddwl yn feirniadol 

a sgiliau datrys problemau gwych hefyd yn hanfodol.  

Sgiliau Technegol a Pheirianneg: Dylai Gwyddonwyr Ymchwil mewn Atebion Seiliedig ar Natur feddu ar 

ymagwedd ymarferol a gweithredol i'r heriau dyddiol y mae angen iddynt fynd i'r afael â hwy.    

Busnes: ar lefel cymwysiadau’r NBS, roedd sgil adrodd straeon busnes yn fy ngalluogi i ehangu ac 

ailadrodd yr atebion, gan gyflwyno’r cysyniad i randdeiliaid a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau. Cefais 

hefyd fy nghydnabod â sawl anrhydedd a rhagoriaeth am y syniadau a ddatblygwyd ar gymhwysedd 

NBS. 

Cyfathrebu: yr allwedd i lwyddiant yw bod yn agored i gydweithio â phobl. Er mwyn lledaenu fy ngwaith 

a datblygiadau ymchwil, rwyf hefyd wedi gweithio ar fy sgiliau siarad ac ysgrifennu cyhoeddus.  

Technoleg Gwybodaeth: mae'r sgil i reoli data trwy graffeg gyfrifiadurol hefyd yn bwysig, yn enwedig 

wrth ychwanegu eich canfyddiadau at adroddiadau technegol, cyhoeddiadau ac adnoddau addysgol. 

Rheolaeth: mae'n bwysig cadw'ch myfyrwyr a'ch tîm yn llawn cymhelliant. Yn ogystal, dylai eich ymchwil 

gael ei gynllunio'n dda i gyflawni'r canlyniadau a ragwelir ac i wneud y gorau o'r adnoddau sydd ar gael.  

Marchnata: y dyddiau hyn, mae allgymorth gwyddoniaeth strategol mewn gwahanol sianeli (cyfryngau 

cymdeithasol, teledu, papurau newydd, ac ati) ac o fewn rhwydwaith sefydledig yn bwysig iawn ar gyfer 

lledaenu eich datblygiadau gwyddonol. Dylid gwneud hyn mewn ffordd gynhwysol, hygyrch a dealladwy 

i bawb.   

Sgiliau personol a chymdeithasol: 

Cymhelliant a Gwydnwch:  rhaid i ymchwilydd ym maes NBS fod yn llawn cymhelliant ac yn wydn i 

anfanteision, yn meddu ar y cryfder i barhau pan nad yw pethau'n mynd yn ôl y bwriad.  

Chwilfrydedd a Chreadigrwydd: mae'n bwysig cadw meddwl agored i ddarganfod, a defnyddio 

creadigrwydd i ddod o hyd i atebion arloesol. 

Ysbryd gwaith tîm: dim ond trwy gydweithio a gweithio mewn tîm, gyda moeseg, mae’n bosibl rhoi'r 

syniadau ar waith a gwneud iddynt weithio.  

Hunanddisgyblaeth: byddai disgyblaeth gwaith a lefel uchel o drefniadaeth yn caniatáu ichi roi gwaith 

rhyngddisgyblaethol ar waith.   

Cynhyrchiant a chyfrifoldeb: cyflawnir cynhyrchiant uchel ac ymchwil ragorol pan fyddwch wedi 

ymrwymo i'ch gwaith.  

Menter: fel Gwyddonydd Ymchwil mewn NBS, mae angen i mi fod yn rhagweithiol wrth feddwl a dylunio 

datrysiadau i gwrdd â heriau ac anghenion cymdeithasol, yn unol â'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG).  

 

 

Gall rhywun sydd â fy sgiliau weithio yn y byd academaidd, fel athro neu ymchwilydd; mewn 

ymgynghoriadau sy'n darparu cyngor a gwasanaethau ar addysg amgylcheddol ac addysg ar gyfer 

RHAGOLWG GYRFA 
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cynaliadwyedd; yn y sector preifat fel arbenigwr mewn biotechnoleg amgylcheddol a pheirianneg; yn y 

sector cyhoeddus neu breifat sy'n ymdrin â rheoli dŵr, trin gwastraff solet a thasgau cadwraeth ac 

adsefydlu ecosystemau – o'r gweithredu i'r agweddau gweithredol a chynnal a chadw; mewn 

bwrdeistrefi lleol sy'n delio â materion amgylcheddol; ac mewn cynllunio strategol ar gyfer 

strategaethau lliniaru ac addasu i'r newid yn yr hinsawdd.  

 

 

Pan fyddwch chi'n gweithio gyda Datrysiadau Seiliedig ar Natur, mewn ymchwil wyddonol, mae'n rhaid 

bod gennych chi ddull rhyngddisgyblaethol oherwydd mae “gweithio gyda natur” yn gofyn am olwg 

gyfannol. Yn hynny o beth, yr her fawr yw delio â gwahanol gefndiroedd, gwybodaeth a barn er mwyn 

datblygu ac astudio datrysiad. Ar ben hynny, mae gweithio ym maes ymchwil wyddonol hefyd yn heriol 

oherwydd mae lefel uchel o ansicrwydd ynghylch canlyniadau eich arbrofion a threialon, er mai dyma 

sy'n ei wneud mor gyffrous a hynod ddiddorol. Gallwch deimlo eich bod yn cyfrannu at rywbeth 

defnyddiol ac ystyrlon. 

 

 

Os ydych chi'n ceisio darganfod beth i'w wneud ar ôl gorffen yn yr ysgol uwchradd, pa lwybr astudio 

rydych chi am ei ddilyn, mae angen i chi edrych ynoch eich hun a cheisio nodi beth ydych chi'n hoffi ei 

wneud, beth sy'n dod â llawenydd i chi a beth yw rydych chi'n angerddol amdano. Fel hyn gallwch chi 

feddwl sut y gallwch chi gyfrannu at fyd gwell a gadael eich marc. Byddwch yn chwilfrydig, byddwch yn 

feddwl agored, ac yn bwysicaf oll, siaradwch â phobl o gefndiroedd gwahanol. Fel hyn, bydd gennych 

weledigaethau amrywiol ar wahanol lwybrau a gyrfaoedd, a fydd yn eich helpu i arwain eich ffordd. Bob 

tro y bydd eich ysgol yn trefnu sgyrsiau, darlithoedd neu'n cael ymwelwyr, defnyddiwch nhw fel 

cyfleoedd i ddod i adnabod realiti eraill a chael cipolwg ar yr hyn sy'n digwydd yn y byd. Credwch yn eich 

breuddwydion bob amser a gwnewch iddyn nhw ddigwydd. 

 

 

Ble bynnag y bo modd, ceisiwch gael eich myfyrwyr/plant i adnabod gweithwyr proffesiynol amrywiol 

sy'n gweithio mewn gwahanol feysydd, fel y bydd ganddynt y posibilrwydd o weld y dewis eang o 

ddewisiadau y gallant eu dilyn. 

Byddwch yn weithredol wrth nodi eu potensial, eu cefnogi a'u harwain trwy'r holl broses, a dod â'r gorau 

ohonynt allan. Yn ogystal, mae'n bwysig eu hannog i fuddsoddi yn eu ffurfiant, eu haddysg a'u datblygiad 

sgiliau. Os rhoddir y cyfle iddynt, byddant yn dod i adnabod eu hunain yn well ac yn hyderus yn y dyfodol 

a ddewisant. 

HERIAU 

EICH CYNGOR I FYFYRWYR 

EICH CYNGOR I ATHRAWON A RHIENI 
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Proffil Cristina Calheiros: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Darlith Gyhoeddus ar Atebion Seiliedig ar Natur ar gyfer Dŵr mewn Dinasoedd: 

http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

Gweithredu COST ar Ddinasoedd Cylchol ac Atebion Seiliedig ar Natur: 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – Atebion Seiliedig ar Natur ar gyfer Hyrwyddo Gwasanaethau Rheoli Dŵr a Ecosystemau: 

https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-

and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Cymdeithas Genedlaethol Toeau Gwyrdd Portiwgal): https://www.greenroofs.pt/ 

Ehangu Addysg Gynaliadwyedd Ryngddisgyblaethol (WISE): http://wiseproject.info/ 

Partneriaeth ar gyfer Datblygu Cynaliadwy ac Arloesi Cymdeithasol (PASSION): 

http://passion.civitas.edu.pl/  

Addysgu Deilliannau ac Ymwybyddiaeth Geofoeseg (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

Mae'r cyfieithiad wedi'i wneud gan Scientix, wedi'i ariannu o raglen ymchwil ac arloesi H2020 yr Undeb 

Ewropeaidd – prosiect Scientix 4 (cytundeb grant Rhif 101000063), wedi'i gydlynu gan European 

Schoolnet (EUN). Cyfrifoldeb y trefnydd yn unig yw cynnwys y ddogfen hon ac nid yw'n cynrychioli barn 

y Comisiwn Ewropeaidd (CE), ac nid yw'r CE yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd y gellid ei wneud o'r 

wybodaeth a gynhwysir. 

DYSGU RHAGOR 
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