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Cysylltu â ni
Cysylltwch â’n Cydlynydd Cyswllt Ysgolion, Sian Jones am unrhyw ymholiadau 
neu i gadw lle ar weithgaredd. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.

01792 284146 |  Sian.Jones@gcs.ac.uk

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe rydym yn cynnig 
amrywiaeth o weithgareddau cyswllt ysgolion gyda’r 
bwriad o roi blas i ddisgyblion ysgol ar y dewisiadau 
academaidd a galwedigaethol ychwanegol sydd ar 
gael sy’n gallu cyd-fynd â’r cyrsiau maen nhw wedi’u 
dewis yn yr ysgol.

Mae’r cynlluniwr hwn yn rhoi trosolwg i chi o’r 
gweithgareddau y gall eich disgyblion gymryd 
rhan ynddynt gan gynnwys dosbarthiadau blasu, 
gwasanaethau ysgol, anerchiadau rhagarweiniol a 
theithiau o gwmpas y Coleg.

Rydym yn ceisio sicrhau bod y gweithgareddau hyn 
mor hyblyg ag sy’n bosibl fel y gallwn deilwra ein 
rhaglenni i ateb orau eich anghenion penodol chi ac 
anghenion penodol eich disgyblion. 

Os oes diddordeb gennych yn unrhyw un o’r rhain, 
cofiwch gysylltu â ni.

Mark Jones 
Pennaeth, Coleg Gŵyr Abertawe

Helo a chroeso

Ein Canlyniadau
Mae ein darpariaeth Safon Uwch yn flaenllaw 
yn y sector yn ôl adroddiad deilliannau dysgu 
diweddar Llywodraeth Cymru.

Roedd ein canlyniadau Safon Uwch 2019 
wedi rhagori’n sylweddol ar gyfartaledd 
cenedlaethol Cymru gan 8% ar raddau A*-A.

Roedd ein canlyniadau Safon Uwch 2018 wedi 
rhagori’n sylweddol ar gyfartaledd ysgolion 
chweched dosbarth Dinas a Sir Abertawe gan 
11% ar raddau A*-C.

99%
Cyfradd pasio 
Safon Uwch

35%  A*- A
82%  A*- C

200+
Yn mynd i  

brifysgolion  
Russel Group

11
Ymgeisydd 

Rhydgrawnt

1,000+
Yn symud ymlaen  

i’r brifysgol

100% 
Cyfradd pasio 

Galwedigaethol

57% 
Rhagoriaeth

† Cyfartaledd cenedlaethol Cymru 27%.
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Dysgwch ragor am y cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi, yn ogystal â’r 
cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr.

Campws Gorseinon: 5.30-7.30pm

Mae’r campws yn darparu ar gyfer mwy na 2,000 o fyfyrwyr 
amser llawn sydd â mynediad at bron 40 o bynciau Safon 
Uwch ac ystod eang o gyrsiau galwedigaethol.

Nos Lun 11 Tachwedd 2019
Nos Lun 13 Ionawr 2020
Nos Lun 9 Mawrth 2020

Campws Tycoch: 5.30-7.30pm

Mae Tycoch yn gampws prysur a bywiog i fyfyrwyr sy’n 
astudio amrywiaeth eang o gyrsiau galwedigaethol, 
mynediad, addysg uwch a phrentisiaethau.

Nos Lun 18 Tachwedd 2019
Nos Lun 20 Ionawr 2020
Nos Lun 16 Mawrth 2020

Campws Llwyn y Bryn: 5.30-7.30pm

Gall myfyrwyr astudio amrywiaeth o feysydd gan gynnwys 
celf a dylunio, ffasiwn, celfyddyd gain, graffeg, y cyfryngau, 
ffotograffiaeth a cherddoriaeth.

Nos Fawrth 19 Tachwedd 2019
Nos Fawrth 21 Ionawr 2020 
Nos Fawrth 17 Mawrth 2020

Llys Jiwbilî: 5.30-7.30pm

Mae Llys Jiwbilî yn gartref i brentisiaethau a chyrsiau 
adeiladu gan gynnwys peintio ac addurno, gwaith brics, 
gwaith coed a phlastro.

Nos Fercher 13 Tachwedd 2019 
Nos Fercher 11 Mawrth 2020

Heol Belgrave Gorseinon 
Abertawe  
SA4 6RD

Heol Tycoch 
Sgeti 

Abertawe  
SA2 9EB

77 Heol Walter 
Uplands  

Abertawe  
SA1 4QA

1-2 Llys JiwbilîFforestfach
Abertawe
SA5 4HB

Nosweithiau 
Agored
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Anerchiad pontio  
Mae’r cyflwyniad hwn yn codi cwr y llen ar fywyd Coleg, 
y cyrsiau a’r cyfleoedd sydd ar gael. Mae’n cynnwys 
gweithgareddau cyfoethogi, cyllid a chymorth.

Lleoliad: Gwasanaeth ysgol

Addas ar gyfer Blwyddyn:  10  + 11

Amser: 10-15 munud

Adeg addas o’r flwyddyn:  
Medi  (Blwyddyn 11) 
Mai - Gorffennaf (Blwyddyn 10)

Offer sydd eu hangen:    
Cyfrifiadur a thaflunydd

Anerchiad pontio a 
gweithgaredd
Mae’r cyflwyniad hwn yn codi cwr y llen ar fywyd Coleg, 
y cyrsiau a’r cyfleoedd sydd ar gael. Mae’n cynnwys 
gweithgareddau cyfoethogi, cyllid a chymorth. 

Bydd disgyblion yn cael cyfle i edrych trwy brosbectws 
y Coleg, gofyn cwestiynau am y Coleg a’r cyrsiau sydd o 
ddiddordeb iddynt a chymryd rhan mewn cwis.

Lleoliad: Ysgol - gweithgaredd dosbarth 

Addas ar gyfer Blwyddyn:  10  + 11

Amser: Un awr

Adeg addas o’r flwyddyn:  
Hydref - Tachwedd (Blwyddyn 11) 
Mai - Gorffennaf (Blwyddyn 10)

Offer sydd eu hangen:    
Cyfrifiadur a thaflunydd

Teithiau blasu bach
Caiff y myfyrwyr eu tywys o gwmpas y Coleg i weld y 
cyfleusterau. Byddant hefyd yn cymryd rhan mewn tair 
sesiwn blasu pwnc-penodol lle y gallant roi cynnig 
ar y gwahanol gyrsiau sydd ar gael. Gallwch ofyn am 
faes diddordeb penodol a gwnawn ein gorau i ateb eich 
anghenion.

Fel arfer, gallwn gymryd hyd at 80 disgybl fesul digwyddiad. 
Os oes gennych grŵp blwyddyn mwy o faint, gallwn drefnu 
ei rannu yn ddau a gall yr ail grŵp ddod ar ddyddiad 
diweddarach.

Darperir diod a byrbryd amser egwyl.

Lleoliad: Campws Tycoch, Gorseinon neu  
Lwyn y Bryn

Addas ar gyfer Blwyddyn:  9  + 10  + 11

Amser: Cyrraedd y Coleg am 9:30 a 
gadael ar gyfer awr ginio’r ysgol

Adeg addas o’r flwyddyn:  
Unrhyw bryd (Blwyddyn 9 a 10) 
Tachwedd - Ionawr (Blwyddyn 11) 

Gweithdai 
ceisiadau cyngor a 
chyfarwyddyd  
Gall y tîm cynghori myfyrwyr gynnal gweithdai ceisiadau 
mewn ysgolion am un awr. 

Bydd y sesiwn yn cynnwys:  

• Cyngor a chyfarwyddyd diduedd ar gyrsiau a chyfleoedd 
(sy’n cynnwys cyrsiau amser llawn a phrentisiaethau). 

• Cymorth i lenwi ffurflen gais ar-lein. 
(PROSES NEWYDD  - mae UCAS Progress wedi dod i 
ben erbyn hyn, ac felly rydym yn cynnig cymorth i lenwi 
ffurflen gais ar-lein y Coleg). 

Lleoliad: Ysgol*

Addas ar gyfer Blwyddyn:  11  yn unig

Amser: Un awr

Adeg addas o’r flwyddyn:  
Tachwedd - Ionawr 

Offer sydd eu hangen:    
Ystafell TG a bwrdd gwyn rhyngweithiol

* Fel rheol bydd un aelod o staff fesul dosbarth Blwyddyn 
11. Bydd yr aelod o staff ar gael am hyd at awr. Cynhelir y 
gweithgaredd yn ystod sesiwn ABCh fel arfer.

Dewis eich gweithgareddau
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Cyfweliadau cyrsiau
Bydd arbenigwyr pwnc o’r Coleg yn dod i’r ysgol i gyfweld â’r 
disgyblion sydd wedi cyflwyno ffurflen gais.

Mae hyn yn digwydd yn ein hysgolion partner yn unig. Bydd 
y disgyblion o ysgolion eraill yn cael llythyr yn eu gwahodd  
i ddod i’r Coleg am gyfweliad.

Lleoliad: Ysgol*

Addas ar gyfer Blwyddyn:  11  yn unig

Amser: Bydd disgyblion yn gadael eu dosbarthiadau 
am oddeutu 15 munud

Adeg addas o’r flwyddyn:  
Ionawr - Ebrill

*Lle mewn ystafell ddosbarth fawr neu lyfrgell am y diwrnod 
cyfan fel arfer.

Cyflwyniad i’r Coleg  
Mae’r sesiynau hyn yn gyfle i’r disgyblion sydd wedi  
llenwi ffurflen gais i:

• Newid eu dewis cwrs a chael rhagor o gyfarwyddyd a 
chymorth (os oes angen).

• Cael gwybod yr hyn sy’n digwydd nesaf.
• Cael cymorth i baratoi ar gyfer cyfweliad cwrs gydag 

arbenigwr pwnc.
• Cael gwybod am gyllid a’r wythnos gyntaf yn y Coleg 

(rhaglen sefydlu).
• Gofyn cynifer o gwestiynau ag y dymunant  

am y broses gyfweld a bywyd yn y Coleg.

Lleoliad: Ysgol*

Addas ar gyfer Blwyddyn:  11  yn unig

Amser: Caiff disgyblion eu gweld mewn grwpiau o  
12-15 am 30 munud

Adeg addas o’r flwyddyn:  
Chwefror

* Bydd angen un ystafell ddosbarth ar y tîm cyngor a 
chyfarwyddyd am y diwrnod (mae hyn yn dibynnu ar nifer  
y ceisiadau).

Ffeiriau gyrfaoedd  
a digwyddiadau
Os yw’ch ysgol yn trefnu ffair yrfaoedd neu ddigwyddiad 
arall a hoffech i’r Coleg fod yn bresennol cysylltwch â ni. 

Gallwn ddod â staff o’r gwahanol feysydd dysgu i gynnig 
sesiynau rhyngweithiol a chyngor ar gyrsiau. 
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Meddyliwch am y pynciau rydych yn llwyddo orau ynddynt a’r hyn rydych yn mwynhau ei astudio. 

Mae rhai pynciau’n cael eu hasesu trwy arholiadau, ac mae eraill yn cyfuno gwaith cwrs ac arholiadau, felly 
chwiliwch am y cwrs sy’n fwyaf addas i chi. Cofiwch edrych ar ofynion mynediad y cwrs. 

I gael gwybodaeth fwy manwl am y cwrs ewch i gcs.ac.uk/cy

Dewis y cwrs iawn

Dewch i un o’n nosweithiau agored a siarad â’n darlithwyr.  

Mae ein cynghorwyr myfyrwyr yn ymweld â llawer o ysgolion yn yr ardal ac felly gallwch gael gair â nhw 
neu’ch cynghorwr gyrfaoedd yn yr ysgol.

Siarad â ni

Po gynharaf y gwnewch gais, gorau i gyd fydd eich siawns o gael lle ar eich 
cwrs dewis cyntaf. 

Pan fyddwch wedi dewis cwrs, gallwch wneud cais ar-lein ar ein gwefan gcs.ac.uk/cy

Os ydych yn ddisgybl yn Ninas a Sir Abertawe, gallwch wneud cais trwy Fy Newis 
fydd yn mynd â chi yn uniongyrchol i’n gwefan.

Ar ôl cael eich cais, byddwn yn anfon pob gohebiaeth bellach atoch drwy e-bost, felly 
defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost personol ac nid eich cyfeiriad e-bost ysgol.

Gwneud cais nawr

Rydym am wneud yn siŵr bod y cwrs rydych wedi’i ddewis yn addas i chi, ac felly bydd gofyn i 
chi fynd i gyfweliad yn eich ysgol neu yn y Coleg. 

Bydd y cyfweliad yn rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau i ni am y cwrs a’r Coleg, a bydd yn rhoi cyfle i ni ddod 
i’ch adnabod. Cewch wybod a yw’r cwrs yn cynnwys lleoliadau gwaith, ymweliadau addysgol neu gostau 
ychwanegol ar gyfer iwnifform neu gyfarpar. 

Byddwn yn gallu dweud wrthych yn eich cyfweliad a fuoch chi’n llwyddiannus a byddwn yn rhoi llyfryn 
cynnig cwrs i chi.

Eich cyfweliad 

Bydd rhaid i chi ddod i’r Coleg a chofrestru ar y dyddiad a nodir yn eich llyfryn cynnig cwrs. 
Gallwch drefnu unrhyw ofynion cyllid neu chludiant hefyd. 

Peidiwch â phryderu os nad ydych yn cael y canlyniadau TGAU roeddech chi’n eu disgwyl neu roedd eu 
hangen arnoch i ddilyn y cwrs – dewch i’ch apwyntiad a gallwn fynd trwy’r opsiynau gyda chi. Mae cwrs ar 
gael i bawb.

Cofrestru

Mae bywyd myfyriwr yn dechrau gyda llawer o weithgareddau i’ch helpu i ymgartrefu yn y Coleg 
a gwneud ffrindiau newydd. 

Byddwch hefyd yn cwrdd â’ch tiwtor, cael eich amserlen a phopeth arall sydd ei angen arnoch i sicrhau bod 
eich taith fel myfyriwr yn dechrau’n dda!

Dechrau eich taith 

Beth Nesaf?

Peidiwch â 
phoeni os nad 

oes e-bost 
gennych, gallwn 
gysylltu â chi 
drwy lythyr.
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