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Bob blwyddyn, rhoddir dyfarniadau o hyd at £ 500 gan gwmnïau noddi ar gyfer 

amrywiaeth o gategorïau. Ar ôl cadarnhau rhestr derfynol y gwobrau, bydd 

manylion pellach yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan yn: 

 https://www.stemcymru.org.uk/cartref/gweithgareddau/prosiect-eesw/ 

Y peth pwysicaf i'w gofio yw eich bod eisoes wedi gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith 

paratoi. Dylai'r cyflwyniad prosiect y byddwch chi'n ei ffilmio fod yr un cyflwyniad ag 

y byddech chi wedi'i gyflwyno yn niwrnod cyflwyno EESW yn bersonol. 

Mae ymarfer yn bwysig - ceisiwch beidio â gwneud iddo ymddangos eich bod yn 

darllen o sgriptiau, os dewiswch wneud hynny, edrychwch ar y camera yn ystod y 

cyflwyniad a siaradwch yn glir ac yn hyderus. Gallwch leisio dros unrhyw sleidiau, 

graffeg ac ati hefyd. 

Hoffai EESW i chi anfon clip fideo 10 eiliad neu ffotograff o'r tîm fydd yn cael ei 

arddangos fel wal o'r timau sy'n cymryd rhan ar ddiwrnod Gwobrau a Chyflwyniad 

rhithwir EESW 20-21 . 

Ar gyfer y fideo / ffotograff, rhaid cadw at ganllawiau pellhau cymdeithasol h.y. 

gallwch gydosod y fideo / llun byr gyda phob myfyriwr yn cael ei dynnu ar wahân a'i 

olygu gyda'i gilydd. 

Cyflwynwch gyda'ch prif gyflwyniadau erbyn dydd Llun 4 Ebrill 2022 am 4.30pm. 

 

  

 
 

 

Canllawiau Cynnwys Fideo 
 

Fel tîm, paratowch fideo byr i gyflwyno eich prosiect (uchafswm o 15 munud o hyd).  

Dylai'r fideo gynnwys yr canlynol: 

• Cyflwynwch aelodau’r tîm a rôl pob un a'ch cwmni agweddau cyswllt 

• Trafodwch eich brîff dylunio a'r opsiynau a ystyriwyd gennych 

• Dangoswch pam eich bod wedi dewis eich dyluniad terfynol, gan gynnwys 

unrhyw brototeip/modelau/lluniadau 

• Esboniwch unrhyw effeithiau masnachol, cymdeithasol neu amgylcheddol a 

ddaw o'ch datrysiad, ac unrhyw fuddion i'ch cwmni cyswllt 

• Rhowch grynodeb o sut y gwnaethoch werthuso eich prosiect 

• Yn olaf, gwnewch awgrymiadau i'ch cwmni cyswllt iddynt fedru ymchwilio 

ymhellach neu egluro sut y gallent roi eich dyluniad ar waith 

 

 

 

Rydym yn sicr y bydd rhai ohonoch yn greadigol iawn o 

ran sut rydych yn cyflwyno eich prosiectau, ond peidiwch 

ag anghofio mai'r hyn rydych yn ei ddweud sy'n cyfrif! 

https://www.stemcymru.org.uk/cartref/gweithgareddau/prosiect-eesw/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gwneud eich cyflwyniad fideo 

 

Hyd 

Ni ddylai eich fideo fod yn hwy na 15 munud (gan gynnwys unrhyw sgriniau 

cyflwyno/teitl), sy'n golygu y bydd angen i chi gynnwys popeth mor gryno â 

phosibl. 

 

Dull ffilmio 

Gallwch recordio eich fideo gan ddefnyddio unrhyw ddyfais sydd ar gael i chi, gan 

gynnwys ffôn symudol, camera, tabled, gliniadur ac ati.  Er nad yw ansawdd fideo 

yn bwysig, gwnewch yn siŵr bod modd clywed lleisiau'n siarad yn glir a bod 

unrhyw ddelweddau neu waith ysgrifenedig yn weladwy.  Cofiwch siarad yn glir ac 

yn araf! 

 

Fformat 

Gallwch greu eich fideo gan ddefnyddio unrhyw ap y dymunwch.  Fodd bynnag, 

lle bo'n bosibl, cyflwynwch ffeiliau terfynol mewn fformatau hawdd eu darllen fel 

MP4, MOV, AVI ac ati.  Ceisiwch leihau maint ffeiliau lle bo hynny'n bosibl os 

ydych yn eu hanfon drwy e-bost (cywasgu i uchafswm o 1GB).   

Fel arall, gallwch anfon eich ffeil drwy https://wetransfer.com/ i 

submissions@eesw.org.uk 

Os ydych chi'n rhannu gan ddefnyddio Google bydd angen i chi ganiatáu caniatâd 

pan ofynnir i chi. 

Beth i'w gynnwys 

Gall eich fideo gynnwys sgriniau teitl gyda logos eich ysgol a'ch cwmni os 

dymunwch (holwch am eu caniatâd), ond nid yw'r rhain yn angenrheidiol.  

Gall gynnwys PowerPoint neu sleidiau gyda throslais, diagramau, delweddau, 

ffotograffau, lluniadau ac ati, a gallwch gynnwys cerddoriaeth os dymunwch, ond 

gwnewch yn siŵr bod modd clywed eich lleisiau - yr hyn rydych chi'n ei ddweud 

sy'n cyfrif! 

 

Dylech gynnwys pawb yn eich tîm 

Gwnewch yn siŵr fod pob aelod yn cymryd rhan yn y gwaith o wneud y fideo gan 

fod hwn yn gyflwyniad fideo i'r tîm.  Byddwch yn greadigol - mae gan bawb sgiliau 

gwahanol y gallan nhw eu defnyddio! 

 

Cofiwch gynnwys eich athro a'ch cwmni 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon eich fideo at eich athro i weld a yw'n cadw at 

bolisïau eich ysgol, er enghraifft, digidol a'r defnydd o TGCh, iechyd a diogelwch, 

diogelu ac ati.  Cofiwch y bydd angen i'ch cwmni weld eich fideo hefyd. 

https://wetransfer.com/
mailto:submissions@eesw.org.uk


 

 

 

 

Caniatâd Fideo 

• Bydd unrhyw fideos a gyflwynir i ni yn cael eu rhannu gyda'n haseswyr a noddwyr ein 

gwobrau, gyda llawer ohonynt yn beirianwyr proffesiynol mewn diwydiant.  Gwnewch 

yn siŵr nad oes unrhyw wybodaeth gyfrinachol wedi'i chynnwys yn eich fideo am eich 

cwmni cyswllt.   

• Peidiwch â chynnwys unrhyw ddeunydd nad yw'n perthyn i chi (e.e. fideos cwmni, 

tudalennau gwefan sydd o bosibl â hawlfraint arnyn nhw ac ati). 

• Peidiwch â rhannu unrhyw fideos yn gyhoeddus ar-lein.  Os ydych chi'n defnyddio 

dulliau rhannu ffeiliau i gyflwyno'ch fideo, cyfeiriwch at yr adran ar fformat uchod.    

• Os cewch eich dewis fel enillydd gwobr, bydd EESW/STEMCymru yn cysylltu â chi am 

ganiatâd i rannu eich fideo ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol at ddibenion 

cyhoeddusrwydd/marchnata.  

• Cofiwch hefyd ofyn am ganiatâd gan aelodau eich tîm i rannu unrhyw glipiau fideo y 

maent yn eu hanfon atoch!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyddiad Cau 

Gallwch naill ai e-bostio eich ymgais at submissions@eesw.org.uk neu ei rannu gyda ni drwy 

WeTransfer (neu ddull arall o rannu ffeiliau). 

Dyddiad cau fideos ac adroddiadau ysgrifenedig: Dydd Llun 4 Ebrill 2022 am 

4.30pm 

 

 

Awgrymiadau 

✓ Cofiwch, nid oes rhaid i bob un ohonoch fod gyda'ch gilydd ar gyfer y 

fideo - gallwch recordio clipiau byr a'u golygu gyda'i gilydd i greu un 

fideo (gan ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol!) 

✓ Ni chewch eich beirniadu ar ansawdd golygu'r fideo; bydd yr hyn a 

ddywedwch a sut yr ydych yn cyflwyno eich prosiect yn gwneud llawer 

mwy o argraff arnom 

✓ Os oes gennych luniau, modelau, prototeipiau neu hyd yn oed 

ddyluniadau CAD, cofiwch eu dangos i ni! 

✓ Peidiwch ag anghofio, dim ond ar yr hyn rydych chi wedi'i anfon yn eich 

fideo y byddwn ni'n gallu eich barnu, felly meddyliwch yn ofalus am sut 

i gyfathrebu eich prosiect yn gryno a gwnewch yn siŵr bod popeth 

wedi'i gynnwys 

 

mailto:submissions@eesw.org.uk

