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Croeso i e-newyddion ColegauCymru yn y Gymraeg
Welcome to Welsh language edition of the
- y diweddariad wythnosol o newyddion colegau
CollegesWales e-news.
addysg bellach Cymru.
Os ydych yn darllen copi sydd wedi ei anfon atoch gan
rywun arall, ac hoffech danysgrifio eich hun, da
chi Cysylltwch.

Do please let us know if you would like to subscribe to our
English language version as well as - or instead of - this
Welsh language version.

Partneriaethau
Cyfle £1 miliwn i brentisiaid a myfyrwyr colegau Cymru i weithio yn Ewrop
Yng nghyfarfod y Pwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad, galwodd ColegauCymru ar y Cynulliad i ddathlu y cyfle
newydd gwerth £1 miliwn ar gyfer prentisiaid a myfyrwyr colegau Cymru i gael lleoliadau gwaith ledled Ewrop.
Mwy>>>

Cleient Canolfan Arloesi Menai yn ennill gwobr arloesi
Mae cleient busnes Canolfan Arloesi Menai (CAM), CellPath Ltd, wedi ennill Gwobr Datblygu Arloesedd / Cynnyrch
Newydd yng Ngwobrau Busnes Powys am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae CellPath Ltd wedi partneru gyda Grwp
Llandrillo Menai ar Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) i gynllunio a gweithredu Proses Ddylunio Cyflymedig.
Arweiniodd at lansio 20 o gynhyrchion newydd yn y gyngres IBMS yn yr ICC, Birmingham.
Mwy>>>

Gwobr Nodedig Prentisiaeth
Gyda chefnogaeth gan 'Pathways Training' Grŵp NPTC o Golegau, bu i gwmni peirianneg Magor Designs ennill Wobr
'Cynllun Prentisiaeth y Flwyddyn' yn ngwobrau Gwnaed yng Nghymru Insider.
Mwy>>>

Dod ynghyd i hyfforddi gweithlu a chymuned Hinkley Point

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro ac UCATT wedi dod at ei gilydd i ddarparu addysg a hyfforddiant i baratoi’r gymuned leol
ar gyfer gofynion prosiect adeiladu gorsaf bŵer Hinkley Point.
Nod y cynllun yw rhoi hwb i sgiliau a chyflogadwyedd cymunedau ledled De Cymru a De Orllewin Lloegr ar gyfer
cyfnod adeiladu’r orsaf bŵer a thu hwnt.
Mae UCATT yn arwain y cydweithredu rhwng y Coleg a thri undeb arall; GMB, Unite a Prospect.
Mwy>>>

Gwobrau busnes ac addysg
Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer pedair gwobr yng Ngwobrau Partneriaethau Busnes ac
Addysg 2015 - mwy nag unrhyw sefydliad Addysg Bellach eraill yn y wlad.
Mwy>>>

Partneriaeth Ysgeintwyr Tân
Mae Grŵp o Golegau NPTC ar y rhestr fer ar gyfer y Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg 2015.
Dyma'r Coleg cyntaf yn Ewrop i redeg cyrsiau taenellu tân ac mae wedi bod yn gweithio gyda Chymdeithas Brydeinig
Awtomatig Tân Ysgeintwyr (BAFSA).
Mwy>>>

Cadeirydd Grŵp Cynghori Fforwm Ynni Adnewyddadwy Cymru
Mae Cyfarwyddwr Sgiliau Adeiladu a Strategaeth Fusnes Grwp o Golegau NPTC, Wyn Prichard, wedi cael gwahoddiad i
gadeirio Grŵp Cynghori Cymru y Fforwm Sgiliau Ynni Adnewyddadwy y DU (RESF).
Mwy>>>

Coleg yn Cryfhau'r Cyswllt a Gwlad Thai
Mae'r grŵp Thai diweddaraf i'w groesawu i'r DU wedi ymweld a chyfleusterau Datblygu Gemau a'r Cyfryngau
Creadigol yn Grŵp Llandrillo Menai.
Mae'n rhan o brosiect 12 mis o hyd a gefnogir gan y Cyngor Prydeinig (Gwlad Thai) a Swyddfa Thai y Cyngor Addysg
Alwedigaethol (OVEC), lle mae Grwp Llandrillo Menai yn cynorthwyo yn y gwaith o ddatblygu addysgu a dysgu,
llywodraethu corfforaethol, dysgu seiliedig ar waith sgiliau sgiliau iaith Saesneg mewn colegau addysg bellach Gwlad
Thai.
Mwy>>>

Ansawdd Colegau
Gweddnewid bwyty coleg sydd ymhlith y goreuon ar TripAdvisor

Mae grŵp o egin gogyddion wedi troi eu llaw at farchnata a dylunio mewn ymgais i adfywio brand bwyty eu coleg i
adlewyrchu ei statws ar ben rhestr y bwytai gorau ar TripAdvisor.
Mwy>>>

Dilyniant Dysgwyr
Disgleirio yn y BBC
Gynt yn fyfyriwr Celfyddydau Perfformio Coleg Ceredigion, mae Delyth Lloyd yn prysur sefydlu ei hunan fel enw
adnabyddus mewn darlledu chwaraeon ar y radio.
Wedi ei lleoli yn y BBC yn y ddinas gyfryngau eiconig – Salford - mae hi yn wyneb cyfarwydd i nifer fel un o ohebwyr
chwaraeon Radio 5live.
Mwy>>>

Llongyfarchiadau! Llwyddiant Dysgwyr
Prentis y Flwyddyn Renewables
Am yr ail flwyddyn yn olynol, cafodd dalentau prentisiaid peirianneg Grŵp Llandrillo Menai eu cydnabod gan y
diwydiant ynni adnewyddadwy mewn noson fawreddog yn Lerpwl.
Dyfarnwyd gwobr Prentis y Flwyddyn i Michael Leach.
Mwy>>>

Prentis Amcanu ar restr fer ar gyfer gwobr
Mae Josh Palmer, sy'n brentis gydag Amcanu ac yn fyfyriwr peirianneg yng Ngholeg Sir Gâr, wedi cyrraedd y rhestr fer
yng nghategori Seren ar Gynnydd Gwobrau Hyrwyddwyr Gweithgynhyrchu 2015.
Mwy>>>

Gwobr Aur i fyfyriwr yn y palas brenhinol
Mae myfyriwr Gofal Plant ac Addysg yng Ngholeg Ceredigion wedi derbyn gwobr aur i gydnabod ei gwaith gwirfoddol.
Mwy>>>

Her i Fyfyrwyr Menter
Mae naw myfyriwr Menter o Goleg Gŵyr Abertawe wedi gwneud cais llwyddiannus i gymryd rhan yn Her ‘Breuddwyd i
Fusnes’ Llywodraeth Cymru, her ddwys dros dri diwrnod, fydd yn cael ei chynnal ym mis Tachwedd.
Mwy>>>

Cyfleoedd Dysgu
Y Gweinidog Cymunedau yn canmol darpariaeth gofal plant coleg

Daeth Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, i feithrinfa Coleg Caerdydd a’r Fro yr wythnos hon i
weld y sylw yno i gyni a symudedd cymdeithasol.
Mwy>>>

Lansio clwb Sadwrn gwyddoniaeth a pheirianneg
Yn dilyn llwyddiant y Clwb Cenedlaethol Sadwrn Celf a Dylunio ar gyfer ysgolion cyfun lleol, mae Coleg Sir Gâr wedi
lansio menter newydd i ddisgyblion sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth a pheirianneg.
Mae'r clwb newydd yn anelu at ddatblygu synergeddau i amlygu'r ymdoddiad rhwng y gwyddorau a'r celfyddydau.
Mwy>>>

Golygydd Lancet yn ymweld â myfyrwyr coleg
Roedd myfyrwyr sy’n bwriadu dilyn gyrfa ym maes meddygaeth/seiciatreg wedi cael cyfle yn ddiweddar i gwrdd ag un
o ffigyrau blaenllaw y maes pan ymwelodd golygydd cyntaf The Lancet Psychiatry â Choleg Gŵyr Abertawe.
Mwy>>>

Dosbarth meistr cerfio pren
Yn ddiweddar cafodd Myfyrwyr Adran Dylunio, Gwneud ac Adfer Dodrefn Coleg Ceredigion gyfle prin i roi cynnig ar
ddulliau cerfio pren traddodiadol o dan lygad barcud meistr grefftwr.
Mwy>>>

Perfformiadau proffesiynol o weithiau Shakespeare
Am y tro cyntaf mae dysgwyr ar draws Coleg y Cymoedd yn cymryd rhan mewn perfformiadau yn ystod Gŵyl ddrama
nodedig ‘Shakespeare for Schools’ - ŵyl ddrama ieuenctid fwyaf yn y DU.
Mwy>>>

Dysgwyr creadigol arswydus o dalentog
Mae atyniad Calan Gaeaf Cymreig wedi datblygu’n fwy brawychus, diolch i’r ‘props’ a ddarparwyd gan ddysgwyr
talentog y cwrs Celf a Dylunio.
Defnyddiodd egin artistiaid a dylunwyr o Goleg y Cymoedd eu sgiliau i greu celfi realistig i godi ofn gan gynnwys
breichiau a choesau a pherfedd i greu ‘FearFest’, y profiad Calan Gaeaf eithaf yng Nghas-Gwent.
Mwy>>>

Mae gwerthfawrogi a dathlu amrywiaeth mewn carreg filltir ffair

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe newydd ddathlu carreg filltir lliwgar iawn - degfed pen-blwydd ei
Ffair Amrywiaeth - lle bu myfyrwyr yn defnyddio eu sgiliau i greu adnoddau sy'n herio stereoteipiau, hyrwyddo
cydraddoldeb rhyw, ac yn mynd i'r afael a seibr-fwlio a throlio ar-lein.
Mwy>>>

