
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rhaglen Hyfforddi Athrawon 
SpaceEU 

Gyrfaoedd STEM a Sgiliau i’r 
Dyfodol 

Meithrin 
Cymuned Ofod Ewropeaidd  

ifanc, creadigol a chynhwysol 

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid gan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr Undeb 
Ewropeaidd dan gytundeb grant Rhif 821832. Mae cynnwys y ddogfen hon yn adlewyrchu 
barn yr awdur yn unig, ac nid yw’n cynrychioli barn y Comisiwn Ewropeaidd (EC) na’r 
Asiantaeth Ymchwil Weithredol (REA). Nid yw’r EC na’r REA yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd 
y gellir ei wneud o’r wybodaeth a gynhwysir yn y ddogfen hon. 
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Sefydliad: European Schoolnet 

Cynulleidfa 
darged: 

Athrawon yn gweithio mewn ysgolion uwchradd 

Lleoliad: Wyneb yn wyneb, ar-lein 

Disgrifiad o’r cwrs 

Nod ac amcanion hyfforddiant 
Mae'r rhaglen hyfforddi hon wedi'i datblygu yn fframwaith y prosiect spaceEU. Gofynnir 

hefyd i lawer o athrawon ledled Ewrop gyflawni rôl cynghorydd gyrfa fel rhan o'u 

swyddogaeth. I wneud hynny, mae angen iddynt fod yn ymwybodol o'r swyddi STEM sydd 

ar gael ar hyn o bryd ac i ddod yn fuan mewn amrywiol sectorau, yn enwedig mewn 

diwydiant. Nod y gweithdy hwn yw sicrhau bod cyfranogwyr yn gyfarwydd ag amrywiaeth 

o swyddi STEM a chysylltiedig â'r gofod gan ganolbwyntio ar swyddi yn y dyfodol y bydd 

myfyrwyr presennol – gweithwyr proffesiynol y dyfodol – yn gallu eu llenwi yn y 

blynyddoedd a'r degawdau i ddod. 

Amserlen y gweithdy (strwythur a hyd) 
• Cyflwyniad – rhesymeg y gweithdy a chamdybiaethau mewn STEM a gofod (~3 mun) 

• Trosolwg o'r prosiectau / partïon sy'n cyfrannu at y gweithdy hwn (~3-5 mun)  

• Esboniad o strwythur y gweithdy (~2 fun) 

• Gwaith grŵp (~35 mun): 

- Cam 1: Mae'r cyfranogwyr wedi'u rhannu'n grwpiau o 4-5 (~2 fun) 

- Cam 2: Bydd cyfranogwyr yn dewis adnodd (neu sawl adnodd) o'r 3 ffynhonnell 

wybodaeth a argymhellir i chwilio am lwybr gyrfa sydd yn cyd-fynd â phwnc 

(pynciau) y maent yn eu haddysgu (~8 mun) 

- Cam 3: Bydd cyfranogwyr yn ystyried y mathau o sgiliau sydd eu hangen i fod yn 

llwyddiannus yn yr yrfa a ddewiswyd ac yn eu llenwi yn y daflen waith (~10 mun) 
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- Cam 4: Bydd cyfranogwyr yn trafod yn eu grwpiau beth allan nhw ei wneud / y 

gallant ei wella i helpu disgyblion i ddatblygu'r sgiliau hyn yn eu dosbarthiadau? 

(~13 mun) 

- (Dewisol) Cam 5: Bydd cyfranogwyr yn rhannu gyda grwpiau eraill yr hyn a oedd 

yn fwyaf diddorol yn y proffil(iau) gyrfa a ddewiswyd - os oes amser ychwanegol 

• Cloi (~2 fun) 

Ymarfer dan arweiniad 
(Gweithgareddau a ddarperir gan hyfforddwr y gweithdy) 

• Cyflwyniad byr i bwnc gyrfaoedd STEM a chamdybiaethau sy'n gysylltiedig â'r swyddi 

hyn 

• Hwyluso gwaith grŵp. 

Ymarfer annibynnol 
(Gwahoddir cyfranogwyr gweithgareddau i berfformio'n annibynnol) 

• Gwahoddir cyfranogwyr i ddewis y taflenni gyrfa o'r deunydd sydd ar gael yn y 

prosiectau a ganlyn: spaceEU, Ymwybyddiaeth Gofod, TIWI, a STEM Alliance. 

Ymarfer grŵp  
(Gwahoddir cyfranogwyr gweithgareddau i berfformio mewn grwpiau)  

Bydd cyfranogwyr yn gweithio mewn grwpiau i ddewis y mwyaf diddorol o'r deunydd a 

gynigir ac, yn eu barn hwy, y mwyaf deniadol o ran gwybodaeth gyrfa (proffiliau gyrfa) eu 

myfyrwyr a rhannu yn eu grŵp yr hyn a ddysgon nhw, a sut y gellir datblygu sgiliau 

disgyblion i gyfeiriad y proffiliau a ddewiswyd. 

Adnoddau 
• Cynghrair STEM: gweminarau gyda gweithwyr proffesiynol STEM o ddiwydiant 

http://www.stemalliance.eu/webinars a thaflenni gyrfa sy'n gysylltiedig â phroffiliau 

gyrfa'r cyflwynwyr. 

http://www.stemalliance.eu/webinars
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• SpaceEU/Ymwybyddiaeth Gofod: Hyb Gyrfaoedd http://www.space-

awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: Taflenni gyrfa a modelau rôl o TGCh http://tiwi.eun.org/category/career-

materials/ 

Prosiectau / Adnoddau Eraill Perthnasol: 

• Pecyn Gyrfaoedd STEM (STEM Learning UK) 

• Pecyn Hypatia ar gyfer ysgolion (prosiect Hypatia ) 

• Proffiliau Gyrfaoedd (Siemens) 

http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
https://www.stem.org.uk/resources/collection/103798/stem-careers-toolkit
https://www.stem.org.uk/resources/
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=18234
http://www.hypatiaproject.eu/
https://www.siemensstemday.com/educators/career-profiles
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