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Colegau yn eu Cymunedau
Her Arian am Oes yn y gymuned... ac yn Doctor Who
Yn y Doctor Who Experience yng Nghaerdydd yfory, 28 Ebrill, bydd Rownd Derfynol Genedlaethol Cymru yr Her Arian
am Oes, sef cystadleuaeth sy'n ysbrydoli gwell sgiliau rheoli arian mewn cymunedau lleol ar draws y DU,yn dewis dau
dim i gynrychioli Cymru yn Rownd Fawreddog y DU fis nesaf.
Mae'r timau sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol wedi eu dewis o blith grwpiau ieuenctid, mudiadau cymunedol a
darparwyr dysgu ledled Cymru.
Menter Lloyds Banking Group yw'r Her Arian am Oes, sy'n cael ei reoli yng Nghymru can GolegauCymru gyda'n
partneriaid, Youth Cymru.
Rownd Derfynol Cymru yr Her Arian am Oes
Am flas o'r sgiliau mae'r timau wedi bod yn eu dysgu yn ystod yr Her, cymrwch gip ar flogbost Ayesha Gardiner,
myfyrwraig prifysgol sydd ar leoliad gwaith gyda CholegauCymru.

Coleg Gwent yn dathlu penblwydd chwarter canrif y Profiad Cefn Gwlad
Mae myfyrwyr astudiaethau'r tir yng Ngholeg Gwent wedi cynnal digwyddiad fawreddog i nodi'r chwarter canrif ers
sefydlu'r Blynyddol Profiad Cefn Gwlad ar y fferm yn gweithio , Canolfan Marchogaeth , Canolfan Anifeiliaid Bach ,
coedwigoedd a phwll ar Gampws Brynbuga y Coleg, gyda mwy na 1,000 ysgol gynradd yn cymryd rhan.
Mwy>>>

Her Dylunio ac Adeiladu ar gyfer ysgolion

Fel rhan o'r Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg Genedlaethol, bu i Goleg Caerdydd a'r Fro wahodd disgyblion
Blwyddyn 10 o ysgolion y rhanbarth i brofi eu sgiliau adeiladu fel rhan o Her Dylunio ac Adeiladu y coleg.
Yr enillwyr: Ysgol Uwchradd Caerdydd
Mwy>>>

Clwb 5x30 coleg yn buddio'r gymuned ac yn helpu myfyrwyr i gael gwaith
Mae clwb 5x30 Coleg Sir Gâr, rhaglen drawsgolegol sy’n annog pobl i fod yn actif, yn cael ei gydnabod yn y gymuned
ac yn helpu myfyrwyr i gael swyddi, gan gynnwys gwaith gydag Undeb Rygbi Cymru a phrifysgol.
Mwy>>>

Llongyfarchiadau! Llwyddiant Myfyrwyr
Gwneuthurwyr ffilm ifanc yn ennill y wobr gyntaf
Mae dau egin wneuthurwyr ffilm gam yn nes at wireddu eu breuddwyd ar ôl ennill gwobr ffilm Gymreig.
Fe wnaeth ffilm Alycia Pritchard a Scarlett Clarke, y ddwy yn eu blwyddyn olaf ar gwrs Cynhyrchu yn y Cyfryngau
Creadigol yng Ngholeg y Cymoedd, yn coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf blesio’r beirniaid yng Ngwobrau Gwneuthurwyr Ffilm
Ifanc Zoom Cymru.
Mwy>>>

Gwobr ddwbl i dim o wyddonwyr-fyfyrwyr
Mae grŵp dawnus o fyfyrwyr Gwyddoniaeth o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio gwobr am yr eildro am eu gwaith ar
brosiect arloesol EESW (STEM Cymru).
Yn ogystal ac ennill Gwobr Effeithlonrwydd Ynni (Gwobr y Grid Cenedlaethol ar gyfer y Gwerthfawrogiad Gorau o Ynni)
yn rownd derfynol Cymru gyfan EESW yn y Celtic Manor y llynedd, maent newydd ennill Gwobr Ansawdd ac Arloesi
Cymru (Gwobr Addysg) - a gafodd ei chyflwyno iddynt gan Lucy Owen mewn seremoni ddiweddar yng Ngwesty’r Vale
yng nghwmni enillwyr eraill yn y gyfres o wobrau, Sony, Chwisgi Penderyn a phartneriaeth Cydwasanaethau GIG.
Mwy>>>

Myfyriwr yn ennill profiad gwaith mewn ysbyty anifeiliaid anwes
Mae myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe, Elan Daniels, ar fin treulio wythnos yn Ysbyty Anifeiliaid Anwes
Abertawe ar ôl ennill cystadleuaeth profiad gwaith genedlaethol, Profiad Gwaith Myfyrwyr Milfeddygol y PDSA.
Mwy>>>

Coroni enillydd Eisteddfod y Dysgwyr

Coronwyd myfyrwraig Safon Uwch o Goleg Sir Gâr, Cara Llywelyn Davies, yn enillydd Eisteddfod y Dysgwyr Deorllewin Cymru.
Mwy>>>

Dysgwr yn cyhoeddi ‘Canllawiau Defnyddio Cyfrifiadur ar gyfer yr Pobl Hŷn’
Mae Amazon, y manwerthwr llyfrau ar-lein wedi cydnabod gwaith cyn ddysgwr o Goleg y Cymoedd, Aaron George,
sy'n awdur llyfr annwyl iawn ar gyfer pawb dros 40 sy’n gwbl anllythrennog ym maes cyfrifiaduron.
Mwy>>>

Prentis o blymwr ar flaen y gad
Mae Scott Fuller, prentis blymwr yn ei drydedd flwyddyn yn astudio yng Ngholeg y Cymoedd, wedi ennill ei le yn
cynrychioli Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth Prentis y Flwyddyn y DU cylchgrawn 'Heating Engineers Installers
& Plumbers'.
Mwy>>>

Gwobrau Arweinyddiaeth ar gyfer myfyrwyr coleg
Mae 10 o fyfyrwyr addysg bellach y Coleg Merthyr Tudful wedi cyflawni cymwysterau arwain yr Institute of Leadership
and Management (ILM) fel rhan o rhaglen Arweinwyr Ifanc Blaenau'r Cymoedd.
Yn eu plith roedd y myfyriwr busnes Emma Davies, a enwyd hefyd yn Brentis y Flwyddyn John Lewis yn y seremoni
wobrwyo a gynhaliwyd ym Mhrifysgol De Cymru, a Lauren Davies, a enillodd y wobr Prentis y Flwyddyn Admiral.
Mwy>>>

Sgiliau cyfrifiadurol yn ennill gwobr aur Cymru
Mae Calvin Evans, myfyriwr TechGwyb yng Ngholeg Sir Gâr, wedi ennill gwobr aur yn rownd derfynol Technegydd TG
Microsoft, Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, fel rhan o fenter a gefnogir gan Lywodraeth Cymru i hybu lefelau sgiliau ar
draws Cymru.
Mwy>>>

Aur ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Chwaraeon AoC
Bu pump o fyfyrwyr o Goleg Sir Benfro ymhlith mwy na 1,800 o fyfyrwyr o bob rhan o'r DU i gymryd rhan fis diwethaf
ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Chwaraeon AoC - un o'r digwyddiadau chwaraeon mwyaf i gael eu cynnal yn
Lloegr.
Roedd Jayde Thomas, Lauren Morgan a Taylor Macleod yn dair o'r deg yn nhim rygbi merched Cymru, a enillodd eu

holl gemau a sicrhau'r fedal aur i Gymru.
Mwy>>>

Cyfleoedd Dysgu
Ymgeiswyr Seneddol yn wynebu hustyngau yng Ngholeg Gwent
Cafodd ymgeiswyr seneddol Casnewydd eu rhoi ar brawf mewn hustyngau a gynhaliwyd yng Ngholeg Gwent Campws
Casnewydd.
Mwy>>>

Perfformio Mewn Premiere Sioe Yng Ngŵyl Fringe Caeredin
Mae aelod o staff Coleg Ceredigion yn cymryd rhan mewn cynhyrchiad theatr sy'n archwilio diwylliannau sydd mewn
perygl a fydd yn cael ei berfformio am y tro cyntaf yn yr ŵyl fringe yng Nghaeredin eleni.
Mwy>>>

Myfyrwyr yn Cael Mynediad Prin i Gyfleuster Datblygu Amddiffyniad Blaenaf y Byd
Yn ddiweddar cafodd myfyrwyr TG o gampws Aberteifi Coleg Ceredigion daith o amgylch y cyfleusterau ar safle profi
arfau a gwerthuso milwrol y Weinyddiaeth Amddiffyn yn Aberporth.
Mwy>>>

Myfyrwyr Coleg yn cyflawni Carreg Filltir Gwirfoddolwyr y Mileniwm
Mae myfyrwyr yng Ngholeg Merthyr Tudful yn dathlu ar ôl cyrraedd y garreg filltir uchaf posibl ar gyfer Gwirfoddolwyr
y Mileniwm.
Mwy>>>

Myfyrwyr cerbydau modur yn cyflawni her 24 awr
Bu i fyfyrwyr Cerbydau Modur o Goleg Gwent roi eu sgiliau ar brawf yn ddiweddar mewn her 24 awr oedd yn cynnwys
stribedi cerbyd, ei ailadeiladu a'i ail-baentio, ar oll wedi ei noddi.
Mwy>>>

Cogyddion Ifanc Yn Dysgu i Goginio ar yr Ochr Wyllt
Mae grŵp o fyfyrwyr o gwrs Arlwyo a Lletygarwch Coleg Ceredigion newydd ddychwelyd o gwrs chwilota o dan
arweiniad un o chwilotwyr mwyaf blaenllaw’r wlad.
Mwy>>>

