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Yr ymgyrch Torrwch
y Ffiniau i athrawon  

Cynorthwyo pobl ifanc i newid y byd

Y tu mewn: 
Chwe ffordd 

y gallwch 
helpu



Chwe 
ffordd y 
gallwch 
helpu

Mae llyfryn gyrfaoedd yr ymgyrch Torrwch 
y Ffiniau wedi’i fwriadu [iop.org/careers-
physics/careers-resources] ar gyfer pobl 
ifanc 12 – 15 oed a’u teuluoedd. Rydym am 
i bobl ifanc a’u teuluoedd gael gwybodaeth 
gywir am ffiseg a’r cyfleoedd y mae astudio 
cyrsiau ffiseg ôl-16 yn gallu eu cynnig ar 
gyfer eu dyfodol. Yn anffodus, bydd llawer 
o bobl ifanc yn clywed gan bobl y maent yn 
ymddiried ynddynt bod ffiseg yn rhy anodd, 
yn ddiflas neu’n amherthnasol i’r pethau 
sy’n bwysig iddynt. Neu nad yw ffiseg yn 
addas i “bobl fel nhw”. Mae gan athrawon 
rôl bwysig i’w chwarae o safbwynt mynd 
ati i herio’r camdybiaethau hyn a dangos 
i fyfyrwyr bod ffiseg yn addas ar eu cyfer 
os oes ganddynt ddiddordeb yn y ffordd 
y mae’r byd yn gweithio ac os ydynt yn 
awyddus i wneud gwahaniaeth.

Yn benodol, rydym yn awyddus i annog pobl 
ifanc o grwpiau na chânt eu cynrychioli’n 
ddigonol ym maes ffiseg ar hyn o bryd, sef: 

 Merched

  Pobl ifanc o gefndiroedd 
difreintiedig  

 Pobl ifanc anabl

 Pobl ifanc o dras Du Caribïaidd 

  Pobl ifanc lesbiaidd, hoyw, 
ddeurywiol a thrawsryweddol 

Mae cyflogwyr yn rhoi gwerth mawr ar y 
ffordd o feddwl, y sgiliau a’r safbwyntiau y 
bydd pobl ifanc yn eu datblygu wrth astudio 
ffiseg, a bydd dewis ffiseg yn ehangu’r 
opsiynau a’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt o 
ran cael gwaith sy’n rhoi boddhad, ym maes 
gwyddoniaeth a thu hwnt.

Rydym yn gwybod bod athrawon yn 
cael dylanwad hollbwysig ar ddyheadau 
pobl ifanc, a’u hyder i fynd ar drywydd 
eu huchelgeisiau. Mae arnom angen i 
chi fod yn llais cadarnhaol ym mywyd 
person ifanc.



1 Cydnabod a herio eich rhagfarnau 
eich hun a thrin pobl ifanc fel 
unigolion yn hytrach nag fel aelodau 
o grŵp y mae stereoteipiau’n perthyn 
iddo. Darllen ein Canllaw Addysgu 
Cynhwysol [spark.iop.org/10-
cyngor-i-athrawon-am-addysgu-
cynhwysol] er mwyn cael cynghorion 
ynghylch sut mae mynd i’r afael â 
rhagfarnau diarwybod a chynnwys 
pawb yn eich gwaith addysgu.

2 Awgrymu ffiseg fel opsiwn i bobl 
ifanc a allai fwynhau’r pwnc. 
Defnyddio’r negeseuon allweddol 
hyn wrth addysgu: 

Mae astudio ffiseg yn 
grymuso pobl ifanc 

i newid y byd

Mae ffiseg yn addas 
i bobl o bob math 

Mae ffiseg yn 
dibynnu ar waith tîm a 
safbwyntiau amrywiol 

Nid bod yn ffisegydd yw’r 
unig opsiwn o ran 
gyrfa sydd ar gael 
i fyfyrwyr ffiseg 

Mae ffiseg yn agor y drws i 
lawer o ddewisiadau sefydlog 

o ran gyrfa, gan gynnwys 
llawer o swyddi sy’n talu’n dda

3 Rhoi anogaeth i bobl ifanc sy’n 
dangos diddordeb mewn ffiseg. 
Defnyddio’r sleidiau PowerPoint 
ar gyfer gwers yrfaoedd Torrwch y 
Ffiniau [iop.org/careers-physics/
careers-resources] er mwyn 
cyflwyno gwers bwrpasol am 
yrfaoedd, sy’n dangos y cyfleoedd y 
mae astudio ffiseg yn gallu eu cynnig.

4 Dod i wybod mwy am yr ystod 
eang o swyddi y gall astudio ffiseg 
arwain atynt yn eich ardal, a rhannu 
gwybodaeth gywir â phobl ifanc. 
Defnyddio’r proffiliau yn llyfryn 
gyrfaoedd Torrwch y Ffiniau  
[iop.org/careers-physics/careers-
resources] fel enghreifftiau o bobl o 
gefndiroedd na chânt eu cynrychioli’n 
ddigonol sydd wedi astudio cyrsiau 
ffiseg ôl-16 ac sydd wedi mynd yn 
eu blaen i wneud rhywbeth cyffrous 
sy’n rhoi boddhad ac sy’n talu’n 
dda. Defnyddiwch y rhain i chwalu’r 
mythau am ffiseg ac i atgyfnerthu 
perthnasedd yr hyn y maent yn ei 
ddysgu yn yr ystafell ddosbarth.

5 Darllen ein hadroddiadau am 
ysgolion ar gyfer y wlad yr 
ydych yn gweithio ynddi ar iop.
org/SchoolsReports er mwyn 
cael gwybod mwy am ddulliau 
ysgol gyfan o hybu tegwch a 
pham y mae’r rhain mor bwysig. 

6 Cefnogi ein maniffesto ar 
gyfer newid. Dangoswch eich 
cefnogaeth i’r ymgyrch Torrwch y 
Ffiniau er mwyn sicrhau nad yw’r 
cyfle i ddilyn eu diddordebau a 
llunio eu dyfodol yn cael ei wrthod 
i unrhyw fyfyrwyr. Llofnodwch y 
maniffesto iop.org/manifesto.

Mae holl adnoddau gyrfaoedd yr ymgyrch Torrwch y 
Ffiniau i’w cael ar-lein ar iop.org/CareersResources



A wyddech chi’r canlynol?

Mae 1 o bob 20 (neu 1.85 miliwn!) 
o swyddi ledled y DU ac Iwerddon yn defnyddio sgiliau a gwybodaeth 
sy’n gysylltiedig â ffiseg.

Mae’r galw am sgiliau ffiseg 
yn eang ar draws diwydiannau allweddol megis peirianneg, adeiladu, 
gweithgynhyrchu, ynni a thrafnidiaeth, yn ogystal ag yn y sector busnes 
a chyllid, y sector digidol, y sector addysg, y sector iechyd, a’r sector 
cyhoeddus.

Mae sgiliau ffiseg a ffyrdd o feddwl sy’n gysylltiedig â ffiseg yn 

werthfawr i ystod eang o yrfaoedd
ac mae cyflogwyr yn eu cydnabod ac yn rhoi gwerth arnynt. Mewn arolwg 
a gomisiynwyd gan y Sefydliad Ffiseg yn 2020, dywedodd

78% o gyflogwyr 
ar draws sectorau proffesiynol y DU, gan gynnwys y sector cyfreithiol, y sector 
gwerthu, sector y cyfryngau a’r sector marchnata , eu bod yn cael argraff dda 
pan fyddant yn gweld ymgeiswyr sydd wedi astudio ffiseg i lefel Safon Uwch neu 
y tu hwnt i hynny.

Mae swyddi sy’n gysylltiedig 
â ffiseg yn talu’n dda

Nid oes angen gradd arnoch 
i gael swyddi sy’n gysylltiedig â ffiseg. A dweud y gwir, fel rheol nid oes angen 
gradd o brifysgol ar gyfer dros hanner yr holl swyddi sy’n gofyn am ffiseg. Mae 
llawer o swyddi’n gofyn am gymwysterau megis cymwysterau Safon Uwch 
Cymru a Lloegr, Cymwysterau Uwch yr Alban neu Dystysgrif Gadael yr 
Iwerddon, prentisiaethau neu gymwysterau technegol.

Ar gyfer athrawon yng Nghymru a Lloegr: Mae’r adnodd hwn am 
yrfaoedd wedi’i ddatblygu gyda’r bwriad o helpu eich ysgol i gyflawni 
wyth Meincnod Gatsby ar gyfer Arweiniad Da ynghylch Gyrfaoedd.
Mae’r Sefydliad Ffiseg yn elusen a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr (rhif 293851) a’r Alban (rhif SC040092). 
Cyhoeddwyd ym mis Chwefror 2022


