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Gwybodaeth am SgiliauCymru
Mae SgiliauCymru yn ei gwneud yn bosibl i filoedd o bobl 
ifanc ddychmygu eu llwybr gyrfa gyda gweithgareddau 
rhyngweithiol.

Bydd SgiliauCymru yn dod â chyflogwyr cenedlaethol a 
lleol ynghyd o amrywiaeth o ddiwydiannau, prifysgolion, 
colegau a darparwyr hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc o bob 
gallu ac uchelgais rhwng 14 a 24 oed. Bydd SgiliauCymru, 
sy’n creu miloedd o gyfleoedd i bobl ifanc o bob cefndir, yn 
archwilio’r sgiliau sydd eu hangen i 
baratoi ar gyfer byd gwaith, ac yn 
ail-danio angerdd myfyrwyr 
dros yrfaoedd.
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Mynediad AM DDIM

Rhowch gyfle i’ch 
myfyrwyr gael mynediad 
at amrywiaeth eang 
o gyfleoedd gyrfa, 
gweithgareddau ymarferol 
a rhyngweithio wyneb yn 
wyneb

Gallwch gael bwrsari teithio 
i gyfrannu tuag at gostau 
teithio eich grŵp (mae telerau ac 

amodau’n berthnasol)

Adnoddau dosbarth AM 
DDIM

Helpwch i sicrhau bod eich 
myfyrwyr yn cael profiadau 
ystyrlon gyda chyflogwyr, 
darparwyr addysg bellach 
ac uwch, a darparwyr 
hyfforddiant

Mae elfen ryngweithiol y 
digwyddiad yn galluogi 
myfyrwyr i ddychmygu 
a gweld eu hunain yn 
gweithio a/neu’n hyfforddi 
yn y sectorau hyn

Pam ymweld?
Mae SgiliauCymru yn addas i bobl ifanc o bob gallu ac uchelgais 
p’un a ydynt yn chwilio am swydd neu brentisiaeth, addysg 
bellach neu uwch, lleoliadau gwaith, neu gyngor ac arweiniad 
gan arbenigwyr.

Rhesymau dros fynd

‘Dydy hi ddim yn hawdd trefnu’r digwyddiadau 
hyn ond mae’r bobl ifanc yn cael cymaint o fudd 
ohonynt; mae’n rhoi syniadau ac ysbrydoliaeth 
iddynt wrth symud ymlaen. Drwy fynd i 
SgiliauCymru, mae disgyblion yn sylweddoli nad 
athrawon yn unig sy’n swnian arnynt i fynd i’r 
ysgol ac i weithio, a’n bod ni’n rhoi sylfaen dda 
iddynt ar gyfer y dyfodol, boed hynny ar gyfer 
cyflogaeth neu addysg bellach.’
Cynghorydd Gyrfaoedd, Ysgol Uwchradd Pontypridd

‘Ges i lawer o wybodaeth am y llwybrau rydw i 
am eu dilyn ar ôl y chweched dosbarth. Mae gen i 
syniad cliriach nawr o’r hyn y byddaf yn ei wneud. 
Diolch i SgiliauCymru am ddarparu’r digwyddiad 
hwn am ddim. Mae llawer o fyfyrwyr, fel fi, wedi 
elwa’n fawr iawn o’r profiad.’ 
Person ifanc
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Sut i archebu eich ymweliad grŵp 

Penderfynwch faint o fyfyrwyr sydd am ddod
Does dim cyfyngiad ar nifer y myfyrwyr all ddod i’r digwyddiad, ac rydyn ni’n annog 
archebion ar gyfer grwpiau mawr (hyd yn oed grwpiau blwyddyn cyfan).

Cam  
1

Dewiswch y dyddiad a’r amser gorau ar gyfer 
eich ymweliad  

Dewiswch slot amser dwy awr ar gyfer eich ymweliad grŵp.  
Rydyn ni’n cadw’r diwrnod cyntaf ar agor ychydig yn hwyrach er mwyn rhoi  
mwy o amser i fyfyrwyr coleg ddod i’r digwyddiad. 

Cam  
2

Archebu eich ymweliad  
I archebu a dewis slot amser, ewch i skillsevents.com  
neu anfon e-bost atom yn visitors@optimus-education.com

Cam  
3
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Optimus Education yw arweinydd y farchnad o ran darparu digwyddiadau 
sgiliau, gyrfaoedd a phrentisiaethau ledled y DU. Mae ein digwyddiadau 
blynyddol yn rhad ac am ddim ac maent yn rhoi cyfle i arddangoswyr gael 
mynediad uniongyrchol at fyfyrwyr, pobl ifanc, teuluoedd, athrawon a gweithwyr 
proffesiynol ym maes gyrfaoedd. 

Mae Optimus Education yn rhan o’r Shaw Trust – un o’r elusennau mwyaf yn 
y DU – sy’n helpu i drawsnewid bywydau pobl ifanc ac oedolion ledled y DU 
ac yn rhyngwladol. Mae’r holl elw a wneir drwy fusnesau masnachol yn cael ei 
ddefnyddio i ariannu amcanion elusennol y grŵp.

Amdanom ni Gweledigaeth Optimus Education a Shaw Trust

Dyfodol lle mae cyflogaeth dda ar gael i bawb mewn cymdeithas waeth beth fo’u 
hamgylchiadau.

Ein hymrwymiad 
Canolbwyntio ar ein profiad, sgiliau, eiriolaeth ac angerdd i ddarparu 
gwasanaethau o’r safon uchaf i’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi, a gwella cyfleoedd a 
mynediad at waith nawr ac yn y tymor hir.

Mae pobl yn bwysig i ni, 
rydyn ni’n cefnogi ein staff a’r 
bobl rydyn ni’n gweithio gyda 
nhw i wireddu eu potensial a 
thrawsnewid eu bywydau.

Rydyn ni’n gwneud 
gwahaniaeth drwy sicrhau 
effaith gadarnhaol, barhaol 
ar gyfer bobl rydyn ni’n eu 
cefnogi, sef y rheswm rydyn 
ni’n bodoli. Rydyn ni’n 
perfformio’n dda ar draws 
ein gwasanaethau, gan helpu 
pobl i wella eu bywydau.

Rydyn ni’n gynhwysol ac yn 
gwerthfawrogi syniadau, barn 
a chryfderau pawb rydyn ni’n 
eu helpu ac yn gweithio gyda 
nhw. Mae pawb yn wahanol 
ac mae pawb yn gyfartal.

Rydyn ni’n gydweithredol  
ac mae gweithio gyda’n 
gilydd yn fwy effeithiol ac 
effeithlon. Drwy gydweithio 
ag amrywiaeth o bartneriaid, 
credwn ein bod yn creu 
gwasanaethau ac atebion 
gwell.

Rydyn ni’n onest, yn ddilys, 
yn atebol ac yn dryloyw ym 
mhopeth a wnawn.

part of

https://twitter.com/skillscymru
https://www.instagram.com/skillscymru/?hl=en
https://www.facebook.com/skillscymru/
http://www.skillsevents.com/?utm_medium=Brochure&utm_source=visitorbrochure&utm_campaign=skillscymruvisit
https://www.skillsevents.com/

	Button 68: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Button 71: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Button 56: 
	Button 57: 
	Button 58: 
	Button 59: 
	Button 60: 
	Button 45: 
	Button 70: 
	Button 50: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Button 51: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Button 52: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Button 53: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Button 54: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Button 62: 
	Button 64: 
	Button 69: 


