
Gwella’ch profiad Coleg a datblygu’ch 
sgiliau ar gyfer y dyfodol.  
Mae prifysgolion a chyflogwyr yn chwilio am fyfyrwyr sydd ag 
ystod ehangach o sgiliau a phrofiadau. Gallwch wella’ch CV 
trwy ddewis gweithgaredd neu ddigwyddiad sy’n addas i chi.

Gweithgareddau 
a Digwyddiadau 
2020-21



GAIR GAN 
LYWYDD 
UNDEB Y 
MYFYRWYR, 
LAIMIS 
LISAUSKIS 
Dwi’n falch unwaith eto o fod yn gweithio fel Llywydd 
Undeb y Myfyrwyr am flwyddyn arall. Mae gweld 
cynifer o wynebau cyfarwydd yn symud ymlaen i’r hyn 
maen nhw wedi gweithio mor galed drosto – p’un ai 
ydyn nhw’n cael y graddau roedden nhw eu heisiau ar 
gyfer prifysgol, neu’n mynd i chwilio am brentisiaeth 
neu swydd - yn deimlad anhygoel a dwi mor hapus 
dros bawb. 

Roedd y llynedd yn llwyddiant ysgubol i Undeb y 
Myfyrwyr. Gwnaethon ni newidiadau enfawr i’r Coleg, 
gan gynnwys y cynnydd mewn opsiynau figan yn 
y ffreutur, yr opsiynau bwyd â chymhorthdal trwy’r 
gronfa myfyrwyr, a chreu Grŵp Rheoli UM sy’n 
cynrychioli 80% o’r Coleg. Dwi’n gyffrous i adeiladu 
ar yr hyn a ddechreuon ni y llynedd a dwi’n edrych 
ymlaen at weithio ochr yn ochr â phob un ohonoch i 
wneud eich profiad y gorau y gall fod.

Rydym am wneud yn siŵr bod eich cyfnod yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn 
rhoi addysg i chi a fydd yn para am oes ac a fydd yn eich rhoi ar y llwybr i’ch 
llwyddiant yn y dyfodol. 

Ond rydym yn credu bod mwy i hyn na dysgu yn yr ystafell ddosbarth yn 
unig. 

Yn y Coleg, byddwch yn cael hyd i lu o weithgareddau a chyfleoedd allgyrsiol 
i’ch helpu ar hyd y ffordd i fod y fersiwn gorau ohonoch chi’ch hun.

CYFLWYNIAD
FFAIR Y
GLAS

RHITHWIR
Dydd Iau 10 Medi  

10am-1pm

Yn arddangos y rhaglen digwyddiadau a gweithgareddau 

myfyrwyr, dyma gyfle i chi gymryd rhan. Byddwch 

yn darganfod mwy gan fyfyrwyr a gymerodd ran yng 

ngweithgareddau’r flwyddyn flaenorol a siarad â phartneriaid 

lleol sy’n gallu eich helpu yn ystod eich cyfnod yn y Coleg.

 Tom.Snelgrove@gcs.ac.uk 



AELODAETH MYFYRWYR CGA
Fel aelod bydd hawl gennych i’r canlynol yn ystod y tymor*: 

•		 Defnyddio	cyfleusterau’r	gampfa
•			 Hurio’r	cwrt	sboncen	ar	ddisgownt	o	£4.00	y	cwrt		          
  (gan gynnwys hurio racedi) 
•			 Profion	ffitrwydd	ar	ddisgownt
	 	 gan	gynnwys	rhaglen	hyfforddiant	personol

• 	 Dosbarthiadau	ymarfer	corff	ar	ddisgownt

£30 
y flwyddyn

 01792 284088
 sportscentre@gcs.ac.uk   
 gcs.ac.uk/sports-centre

Mae	croeso	i	holl	fyfyrwyr	Coleg	Gŵyr	Abertawe.	Y	cyfan	sy’n	
rhaid	i	chi	ei	wneud	yw	dod	â’ch	ffi	aelodaeth,	cerdyn	adnabod	
myfyriwr	a	llun	i’ch	sesiwn	sefydlu.	Rhaid	mynd	i	ddesg	y	
dderbynfa	i	drefnu’r	sesiwn.		

*Mae amser tymor yn cynnwys: Dydd Llun – Dydd Gwener 7am - 4.15pm 
(ac eithrio gwyliau)

Cyfleoedd allgyrsiol
CGA
EGNÏOL

ACADEMÏAU CHWARAEON 
Rydym yn ymrwymedig i wneud chwaraeon elit a hamdden yn 
gwbl hygyrch i bob myfyriwr. Yn yr academi, mae llawer o ffyrdd 
y gall myfyrwyr gynnwys hyfforddiant chwaraeon a ffitrwydd elit 
yn eu profiad dysgu heb effeithio ar astudiaethau academaidd.

Bydd ymuno ag un o’r academïau yn sicrhau eich bod yn cael 
cyfuniad o hyfforddiant ystwythder corfforol a meddyliol a fydd 
yn eich cadw’n effro yn yr ystafell ddosbarth ac yn gryf yn 
gorfforol - gan eich helpu i ennill y cymwysterau academaidd a’r 
sgiliau chwaraeon gorau.

Bydd gennych fynediad i rai o gyfleusterau hyfforddi chwaraeon 
gorau Cymru, gan gynnwys defnyddio technoleg arbenigol ac 
offer ffitrwydd. 

Manylion cyswllt blwyddyn academaidd 2020/21

Pêl-droed Dynion
 Richard.south@gcs.ac.uk 

Pêl-droed Merched
 James.goshawk@gcs.ac.uk  

Rygbi Dynion
 D.cluroe@gcs.ac.uk  

Rygbi Merched 
 Steven.Jones@gcs.ac.uk  

Pêl-fasged
 Timothy.Michaelbuckley@gcs.ac.uk  

Pêl-rwyd  
 Sarah.lewis@gcs.ac.uk  

Hoci 
 Marc.Okelly@gcs.ac.uk  

Criced 
 Mike.Obrien@gcs.ac.uk  

Rhaglen Athletwyr Elit Unigol 
 JamesMarc.jones@gcs.ac.uk 

 moodle.gowercollegeswansea.ac.uk/course/view.php?id=2456

Mae CGA Egnïol yn cynnal 
nifer o weithgareddau corfforol 
a lles ni waeth beth yw’ch 
cefndir a’ch gallu. Ei bwrpas 
yw cyfoethogi lles corfforol a 
meddyliol pob un o’n dysgwyr.

Mae CGA Egnïol yn gweithio’n 
bennaf trwy’r system diwtorial 
draddodiadol, ond mae 
hefyd yn gweithio ar wella 
gweithgareddau allgyrsiol a 
chynnig teithiau allanol. Mae 
manylion rhai ohonynt i’w 
gweld isod.

Eisiau dilyn dosbarth ioga? 
Mynd â chlustffon realiti 
rhithwir am sbin? Beth am gêm 
o bêl-fasged? Dim problem, 
cysylltwch â’r Cydlynydd CGA 
Egnïol a fydd yn hapus i drefnu 
hyn ar eich cyfer!

Ochr yn ochr â’r 
gweithgareddau hyn mae ein 
tîm yn darparu gwybodaeth yn 
barhaus i bob dysgwr ynghylch 
sut i gadw’n iach trwy’r Hyb 
Lles.

Ar yr hyb mae fideos 
ymwybyddiaeth ofalgar, 
arddangosiadau ioga a llu o 
ymarferion corff y gallwch eu 
perfformio o gysur eich cartref 
eich hun. Mae’r hyn yn cael ei 
ddiweddaru’n aml, ac rydym 
yn disgwyl gweld llawer mwy o 
gynnwys wrth symud ymlaen. 

CAMPWS TYCOCH 



RHAGLEN PARATOI 
AR GYFER 
RHYDGRAWNT
Mae nifer sylweddol o’n myfyrwyr 
yn symud ymlaen i Rydychen 
a Chaergrawnt bob blwyddyn. 
Mae ein Rhaglen Paratoi ar gyfer 
Rhydgrawnt yn rhoi cymorth unigol 
i’r rheini sy’n dymuno gwneud cais 
am brifysgolion blaenllaw ledled 
y DU, gan gynnwys prifysgolion 
Russell Group, yn ogystal â 
sefydliadau rhyngwladol.

Ym mlwyddyn un, darperir 
arweiniad unigol trwy gamau 
cynnar y cais. Mae ymweliadau 
â Rhydychen a Chaergrawnt ac 
ymweliadau gan israddedigion 
a staff cyswllt Rhydgrawnt yn 
elfennau hanfodol o’r rhaglen. Ym 
mlwyddyn dau, mae technegau 
cyfweld a ffug gyfweliadau yn 
elfennau allweddol.

 neris.morris@gcs.ac.uk 

Cyfleoedd allgyrsiol
CLYBIAU A 
CHYMDEITHASAU

Eleni bydd pwysau gwirioneddol ar glybiau a 

chymdeithasau dan arweiniad myfyrwyr. Eisiau 

mynd i ddringo ond does gennych chi neb i fynd 

gyda nhw? Beth am gychwyn eich clwb dringo eich 

hun yn y Coleg? Eisiau sefydlu clwb llyfrau neu 

glwb gemau? Dim problem! Nid oes rhaid i hwn fod 

yn glwb chwaraeon fel yr academïau a bydd yr holl 

syniadau ac awgrymiadau yn cael eu hystyried.

Bydd yr holl gymdeithasau cyfredol i’w gweld 

yn Ffair y Glas gyda rhagor o wybodaeth. Mae 

ymuno â chlwb neu gymdeithas ysgol yn ffordd 

wych o wneud ffrindiau newydd. Gall hefyd 

roi sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr i chi ar 

gyfer cyflogaeth yn y dyfodol - yn enwedig os 

penderfynwch gymryd rôl arweiniol neu helpu i 

redeg y grŵp. 

 

ALLECH CHI FOD YN 
ENTREPRENEURIAID Y DYFODOL?
Ydych chi’n ddarpar entrepreneur? Ydych chi’n meddwl y gallech 
chi gael y syniad MAWR nesaf? Os felly, beth am ymuno â Ffair 
y Ddraig, Coleg Gŵyr Abertawe. Mae’n gystadleuaeth ar draws 
y Coleg ac rydym yn annog ceisiadau gan unrhyw un sydd â 
diddordeb. Bydd rhaid i chi gyflwyno broliant busnes ar-lein. 
Bydd y ceisiadau yn agor ar 5 Tachwedd ac yn cau ar 4 Rhagfyr 
2020.

Bydd y tri broliant gorau’n cael eu cyhoeddi ar 9 Rhagfyr. Y 
cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwneud fideo 60 eiliad i 
gyflwyno’ch cynnyrch i dair o ddreigiau’r Coleg.
Bydd y tri broliant gorau’n cael cynnig cymorth un i un i’w busnes 
i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau. Gallai hyn greu potensial 
busnes a chyfle i ennill pecyn cychwyn o £500 o gronfa HADAU 
Abertawe. Defnyddiwch y ddolen hon i ddatblygu’ch gwybodaeth 
a’ch sgiliau ymhellach trwy eich gliniadur neu’ch dyfais Android. 
Dylid anfon ceisiadau a nodiadau cysylltiedig at Fiona Neill (B19, 
Campws Tycoch). Sylwch, ni allwn farnu ceisiadau hwyr na 
broliannau fideo sydd dros 60 eiliad.

 f.neill@gcs.ac.uk  
 078244551628

Defnyddiwch y ddolen hon i ddatblygu’ch gwybodaeth a’ch 
sgiliau ymhellach drwy’ch gliniadur neu’ch dyfais Android:

dragonsdeneducation.com

Y GYMDEITHAS 
GYMRAEG
Trwy’r Gymdeithas Gymraeg 
byddwn yn trefnu amrywiaeth 
o weithgareddau grŵp, tripiau 
a digwyddiadau a chyfleoedd 
gwirfoddoli, p’un a ydych chi’n 
siaradwr Cymraeg ai peidio. 

Mae’n cael ei redeg gan fyfyrwyr, ar 
gyfer y myfyrwyr - chi sy’n dewis 
beth rydyn ni’n ei wneud! Bydd yn 
gyfle da i chi roi rhywbeth gwerth 
chweil ar eich CV, gwneud ffrindiau 
a datblygu naws ac ethos Cymreig 
yn y Coleg! 

 anna.davies@gcs.ac.uk  
 01792 284278



# Rydym yma 

i’ch help
u CHI

Cyfleoedd allgyrsiol FFORDD O
FYW IACH

YMGYNGHORWYR 
IECHYD 
MYFYRWYR 
Mae eich lles corfforol a 
meddyliol yn hollbwysig yng 
Ngholeg Gŵyr Abertawe 
ac mae gennym nifer o 
wasanaethau ar gael i chi 
tra byddwch yn astudio 
gan gynnwys mynediad i 
dri ymgynghorydd iechyd 
myfyrwyr. Hoffai un ohonyn 
nhw ei chyflwyno ei hun. 

SWYDDOGION 
CYMORTH 
MYFYRWYR A 
DIOGELU
Yn ogystal ag ymgynghorwyr 
iechyd, mae gan y Coleg 
dîm o Swyddogion Cymorth 
Myfyrwyr sydd ar gael 
i fyfyrwyr y mae angen 
cymorth ychwanegol arnynt 
y tu allan i’w hastudiaethau. 
Gallant gynorthwyo gydag 
amrywiaeth o broblemau a 
allai godi yn ystod y flwyddyn 
academaidd. Mae Naima, un 
o’r swyddogion, yma i egluro 
ychydig mwy.

Gillian Rees 
Rôl: Ymgynghorydd Iechyd Myfyrwyr

Dwi wedi bod yn gweithio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe fel 
Ymgynghorydd Iechyd Myfyrwyr er mis Mawrth 2019. Mae teitl ein 
swydd yn dweud mai Ymgynghorwyr Iechyd Myfyrwyr ydyn ni, ond 
nyrsys cymwysedig ydyn ni mewn gwirionedd.

Mae fy nghefndir a fy mhrofiad ym maes nyrsio yn cynnwys gofalu am 
bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn bennaf, er fy mod hefyd yn 
nyrs gyffredinol.

Felly digon amdana i, beth allwn ni ei gynnig i chi fel myfyrwyr? 
Gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg yn ystod diwrnod y Coleg, 
nid oes angen apwyntiad arnoch. Nid ydym yn barnu pobl, rydym 
yma i wrando a’ch  helpu gydag ystod amrywiol o faterion iechyd a 
lles. Mae bod yn Ymgynghorydd Iechyd Myfyrwyr yn rôl freintiedig. 
Rydyn ni yma i roi cymorth o safon i bobl, os oes gan bobl anghenion 
iechyd corfforol neu emosiynol, rydyn ni’n teimlo na ddylai hyn fod yn 
rhwystr i gael mynediad at addysg a llwyddo ynddi. 

 Gillian.Rees@gcs.ac.uk  

Naima Khanom 
Rôl: Swyddog Cymorth Myfyrwyr

Dwi wedi bod yn Swyddog Cymorth Myfyrwyr er mis Ionawr 2019. 
Dwi’n gweithio ar Gampws Tycoch yn cefnogi myfyrwyr o amrywiaeth 
o gyrsiau. Gall y gefnogaeth hon amrywio o gefnogaeth emosiynol, 
cyngor ynghylch cyllidebu, pryderon presenoldeb, risg o adael, 
gwrthdaro/bwlio, iechyd/iechyd meddwl, cymhelliant, materion 
perthynas, ymwybyddiaeth ofalgar a risg o niwed. Mae fy rôl yn 
cynnwys rhoi cymorth wedi’i deilwra i bob myfyriwr unigol i sicrhau 
bod eu hanghenion yn cael eu diwallu a’u bod yn cael taith ddysgu 
gadarnhaol yn y Coleg.

Gall myfyrwyr gysylltu â mi yn ystod diwrnod y Coleg, gall hyn fod 
trwy apwyntiadau a drefnwyd ymlaen llaw neu sesiynau galw heibio. 
Mae bod yn Swyddog Cymorth Myfyrwyr yn rôl werth chweil lle dwi’n 
gallu cwrdd â llawer o wahanol fyfyrwyr a’u helpu. 

 Naima.Khanom@gcs.ac.uk  

Mae Barod yn asiantaeth rydyn ni’n partneru â hi 

i wella dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth myfyrwyr 

o’r berthynas rhwng defnyddio cyffuriau/alcohol, 

camddefnyddio, bregusrwydd ac allgáu ac i oresgyn 

rhwystrau sy’n ychwanegu at y cylch o ddefnyddio 

gormod o gyffuriau ac alcohol. 

Mae Barod yn dod atom ar ddydd Iau olaf pob mis 

i gynnal sesiwn galw heibio gan ddarparu cymorth, 

gwybodaeth a chyngor i unrhyw fyfyrwyr bregus ac ar 

yr ymylon o ganlyniad i’w camddefnydd cyffuriau neu 

alcohol eu hunain neu rywun arall.

DIGWYDDIADAU 
FFOCWS
Rydym yn cynnal nifer o 

ddigwyddiadau ffocws yn ystod y 

flwyddyn. Mae ein Hymgynghorwyr 

Iechyd Myfyrwyr a’n Swyddogion 

Cymorth Myfyrwyr ein hunain yn cynnal 

nifer o’r rhain gan ganolbwyntio ar 

iechyd a lles. Mae’r rhain yn cynnwys 

ffocws ar straen arholiadau, cyffuriau ac 

alcohol, ymwybyddiaeth iechyd meddwl, 

bwyta’n iach a maeth, digartrefedd ac 

ymwybyddiaeth drawsryweddol.



Cyfleoedd allgyrsiol LLES MEDDYLIOL A
PHERTHNASOEDD IACH

AP
IA

U FFONAU SYMUDOL

AP Android
Available for download from the 

Ar gael i’w lawrlwytho o Play Store gan 
ddefnyddio’r ddolen:  

https://play.google.com/store/apps/
details?id=uk.ac.gcs.engage   

 
AP iPhone/iPad

Ar gael o ITunes APP Store gan ddefnyddio’r 
ddolen:  

https://itunes.apple.com/gb/app/
engage-gower-college-swansea/

id1174306704?ls=1&mt=8 

Os ydych yn defnyddio’r APIAU ffonau symudol ni 
fydd rhaid i chi roi SWANCOLL\ o flaen eich enw 

defnyddiwr.

TIWTORIAL
Mae pob myfyriwr amser llawn yn cymryd rhan 
mewn rhaglen diwtorial gadarn a diddorol. 
Cynlluniwyd y rhaglen i sicrhau eich bod chi, fel 
dysgwr, yn cael digon o gymorth a’r sgiliau sydd 
eu hangen i lwyddo ar eich cwrs. Byddwch yn cael 
rhaglen ddysgu wedi’i phersonoli, gan sicrhau bod 
eich lles yn cael ei gefnogi drwy gydol eich cyfnod 
gyda ni.

Mae’r rhaglen diwtorial yn cwmpasu ystod 
eang o bynciau sy’n cynnwys diogelu, materion 
cyfoes, datblygu dilyniant a lles. Fe’i cyflwynir 
trwy gymysgedd o sesiynau grŵp ar yr 
amserlen, cyfarfodydd tiwtor un i un, dysgu 
ar-lein, siaradwyr gwadd, gweithdai ymarferol 
a digwyddiadau a gweithgareddau campws. 
Mae adnoddau ac asiantaethau arbenigol (e.e. 
Heddlu De Cymru, Barod a Chwaraeon Cymru) yn 
cyflwyno gweithdai a sesiynau i ddosbarthiadau 
unigol ac i’r Coleg cyfan.

Ategir y tiwtorial gan gofnodion ar-lein o’ch 
cynnydd a’ch targedau wedi’u personoli. Adolygir 
hyn mewn cyfarfodydd un i un drwy gydol y 
flwyddyn, pan gewch chi a’ch tiwtor personol 
gyfle i ystyried eich nodau byrdymor a hirdymor, 
adolygu’ch cynnydd ac ystyried eich dyfodol. Mae’r 
holl adroddiadau, targedau personol a gwiriadau 
cynnydd ar gael i chi mewn e-CDU (cynllun dysgu 
unigol electronig) y gallwch ei gyrchu ar-lein neu 
trwy’r ap.

DIWRNOD AMSER I 
SIARAD
Mae Diwrnod Amser i Siarad yn cael ei gynnal ar 
6 Chwefror. Ei nod yw cael pobl i ddewis siarad 
am iechyd meddwl a thrwy wneud hynny helpu 
i newid bywydau. Eu slogan eleni yw ‘dewis 
siarad, newid bywydau’.

Mae iechyd meddwl yn effeithio ar un o bob 
pedwar ohonom ac mae’n broblem ddifrifol 
iawn y mae angen i ni drafod yn llawer mwy 
aml. Mae’n broblem gyffredin, ond eto mae’n 
broblem ynysig o hyd, a gall pobl ddechrau 
teimlo cywilydd neu ddi-werth o’i herwydd. Mae 
Diwrnod Amser i Siarad ar genhadaeth i newid 
hyn ac annog pob unigolyn i fod yn fwy agored 
ynglŷn â phwnc iechyd meddwl. Mae’r Coleg yn 
cynnal Diwrnod Amser i Siarad bob blwyddyn, 
mae gennym hyrwyddwyr a gwasanaethau 
Amser i Siarad y gallwch chi fanteisio arnynt ar 
unrhyw adeg.

SESIYNAU YMLACIO / 
YMWYBYDDIAETH OFALGAR
Gallwch fanteisio ar sesiynau ymlacio rheolaidd a 
gynhelir ar draws y Coleg gan ein Hymgynghorwyr 
Iechyd. Perffaith ar gyfer adegau pan fyddwch yn 
teimlo dan straen neu’n poeni am arholiadau. Mae 
sesiynau’n cael eu hysbysebu ar Moodle a’r e-CDU.

GWASANAETH 
CWNSELA
Oes gennych chi broblem? 
Gallwn helpu. Gall myfyrwyr 
siarad, mewn lleoliad 
cyfrinachol, am unrhyw beth 
gan gynnwys problemau 
academaidd, iselder, pryder, 
help gyda rheoli tymer, straen 
neu fwlio. 

CYNLLUN 
C-CARD
Mae’r Coleg yn cydweithio 
ag Info Nation a’r cynllun 
C-Card er mwyn hyrwyddo 
arferion iechyd rhywiol da. Mae 
cynllun C-Card Abertawe yn wasanaeth 
cyfrinachol i bobl ifanc, 13-25 oed. Mae’n 
darparu lle diogel i siarad am berthnasoedd, 
gwybodaeth a chyngor iechyd rhywiol a 
chael condomau am ddim (efallai y bydd 
angen i chi brofi’ch oedran gan ddefnyddio 
cerdyn adnabod logo PASS neu basbort). 
Bydd cynrychiolwyr y cynllun hwn yn galw 
heibio ar wahanol adegau drwy gydol y 
flwyddyn academaidd.

LLES 
MEDDYLIOL 
Mae’ch lles meddyliol yn 
allweddol i gynnal sylfaen 
dda ar gyfer iechyd 
cyffredinol nid yn unig yn 
ystod eich cyfnod yn y 
Coleg, ond ar gyfer eich 
dyfodol. Fel eiriolwr dros 
hyrwyddo arferion iechyd 
meddwl da, rydym yn 
cynnig sesiynau drwy gydol 
y flwyddyn ar gyfer rheoli 
iechyd meddwl.



Cyfleoedd allgyrsiol
SGILIAU CYFATHREBU
A BYWYD

ENGAGE / FY E-CDU  
Ar ôl cofrestru, bydd gennych fynediad i Fy 
e-CDU (cynllun dysgu unigol electronig). Mae 
hyn yn caniatáu mynediad i nifer o gyfleusterau 
gan gynnwys eich amserlen ar-lein, targedau 
unigol, cynnydd academaidd a negeseuon a 
dderbyniwyd gan y Coleg. Er mwyn manteisio i’r 
eithaf ar y platfform gwych hwn, anogir myfyrwyr 
i lawrlwytho’r ap Engage i sicrhau eu bod yn cael 
yr wybodaeth ddiweddaraf.

Vocal Eyes
Mae Vocal Eyes yn llwyfan i ddysgwyr awgrymu, 
graddio a thrafod syniadau i wella eu profiad yn 
y Coleg. Mae eitemau newyddion a phrosiectau y 
gallwch eu hawgrymu. Ar y cyfan, mae’n ffordd 
wych o leisio’ch barn. Ar ôl eich rhaglen sefydlu, 
byddwch yn gallu cofrestru ar gyfer Vocal Eyes 
trwy ddolen ar Moodle.

AROLWG LLAIS Y DYSGWR
Bob blwyddyn rydym yn gwahodd ein dysgwyr i 
lenwi Arolwg Llais y Dysgwr, ac mae canlyniadau’n 
cael eu rhoi i’r rheolwyr a fydd yn ei dro yn 
ymateb iddynt yn ystod cynhadledd flynyddol 
Undeb y Myfyrwyr. Gyda’ch help chi gallwn wneud 
y Coleg yn lle gwell fyth i astudio ynddo.

PROSIECT CENIA
Mae Prosiect Cenia yn un o gymdeithasau hynaf 
y Coleg. Ar ôl cefnogi’r elusen yn weithredol er 
2003, mae’r Coleg wedi datblygu cysylltiadau 
rhwng ein myfyrwyr a’n disgyblion ein hunain yn 
ysgol gynradd Mandungu yng Ngorllewin Cenia.

Mae’r myfyrwyr hynny sy’n ymwneud yn 
weithredol â Phrosiect Cenia wedi codi miloedd 
o bunnoedd dros y blynyddoedd, gan gymryd 
rhan mewn nifer o weithgareddau codi arian gan 
gynnwys y dip walrws yn nyfroedd oer rhewllyd 
Bae Caswell, teithiau i’r Wyddfa yn ogystal â 
thaith gerdded dywyll 40 milltir trwy Cannock 
Chase. Byddai ymwneud â’r gymdeithas wych hon 
yn rhywbeth gwych i’w gynnwys ar eich CV, gan 
y bydd gan gyflogwyr a phrifysgolion ddiddordeb 
mewn clywed pa waith gwirfoddol rydych chi 
wedi’i wneud.

Mae Prosiect Cenia bob amser yn chwilio am 
aelodau a syniadau codi arian. Helpwch i wneud 
y flwyddyn academaidd hon y flwyddyn fwyaf 
llwyddiannus eto i Brosiect Cenia trwy gymryd 
rhan ynddo.

 Catherine.Wilkes@gcs.ac.uk  

CYMORTH I OEDOLION 
IFANC SY’N GOFALU
Mae Oedolyn Ifanc sy’n Gofalu yn rhywun 16-
25 oed sy’n gofalu am rywun yn eu teulu sydd 
â salwch hirdymor, anabledd, problem iechyd 
meddwl neu gamddefnyddio sylweddau.

Mae gofalwyr ifanc yn ysgwyddo cyfrifoldebau 
gofalu ymarferol a/neu emosiynol heb dâl a 
gyflawnir fel arfer gan oedolyn. Mae gofalwyr ifanc 
yn aml yn teimlo eu bod yn cyflawni dyletswydd 
i’w teulu, neu’n gwneud tasgau y byddai unrhyw 
un yn eu gwneud. Gall hyn olygu nad yw eu 
cyfrifoldebau’n cael eu cydnabod gan ffrindiau, 
ysgolion a cholegau.

Yn y Coleg rydym yn falch o gynnig cymorth i 
ofalwyr ifanc: 

• Cymorth un i un

• Cyngor ac arweiniad

• Atgyfeiriadau at brosiectau oedolion ifanc sy’n  
gofalu

• Help i symud ymlaen i addysg uwch

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut y gallwn 
helpu, cysylltwch â’n tîm:

 Ryan.McCarley@gcs.ac.uk 

 07917 352153 

 Tamsyn.Oates@gcs.ac.uk  
 07867 135815

UNDEB Y MYFYRWYR   
Undeb y Myfyrwyr yw’r ffordd ddelfrydol o 
roi cynnig ar rywbeth gwahanol, ehangu’ch 
cylch cymdeithasol, darganfod profiadau ffres 
a dilyn diddordebau newydd. Rydym am i chi 
fanteisio i’r eithaf ar yr holl gyfleoedd sydd 
o’ch blaen. Mae’r undeb yn cael ei redeg gan 
fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr, ac mae’n eich 
cynrychioli chi. Yn annibynnol o’r Coleg ac wedi’i 
reoli’n ddemocrataidd gan fyfyrwyr, rydym 
yn hyrwyddo’ch diddordebau a’ch anghenion 
amrywiol drwy gydol eich cyfnod gyda ni.

Rydym yn hyrwyddo llais y dysgwr ac felly mae’ch 
cyfraniad yn hanfodol i sicrhau eich bod yn cael 
y profiad gorau fel myfyriwr. Rhowch wybod i 
ni beth yw eich barn ar sut i wella’r Coleg a’ch 
Undeb.

LLYWYDD UM  
Yng Ngholeg Gŵyr yn Abertawe mae gennym 
Lywydd Undeb Myfyrwyr etholedig. Rôl y llywydd 
yw bod yn brif gynrychiolydd corff y myfyrwyr. 
Hynny yw, gwrando ar eich dymuniadau a’ch 
anghenion a gweithio i wneud iddyn nhw 
ddigwydd. Mae’r llywydd yn cynrychioli pob 
myfyriwr gyda’r nod o wneud bywyd Coleg yn fwy 
pleserus ac yn lle gwell i ddysgu. 

CYNGOR Y MYFYRWYR
Byddwch yn gynrychiolydd dosbarth ac eistedd 
ar gyngor y myfyrwyr! Cynrychiolwch farn eich 
dosbarth o flaen aelodau o Grŵp Rheoli Undeb y 
Myfyrwyr a chael eich dweud am redeg y grŵp.

Rôl GRhUM yw cynrychioli’r myfyrwyr yn ôl 
adrannau. Byddwch yn derbyn unrhyw adborth 
gan y cynrychiolwyr dosbarth a byddwch yn eu 
cyflwyno yn ystod y cyfarfod misol. Yma y bydd 
syniadau ac awgrymiadau yn cael eu rhoi ar 
waith.



ENGHREIFFTIAU O 
WEITHGAREDDAU 

GRŴP:
GWIBGARTIO                         
Supakart Casnewydd
Roedd myfyrwyr gosodiadau trydanol a 
pheirianneg wedi teithio i Gasnewydd i gymryd 
rhan mewn Grand Prix Gwibgartio llawn yng 
Nghanolfan Gwibgartio Supakart. Roedd y 
sesiwn hon yn cynnwys tair awr o gartio mewn 
gwibgartiau proffesiynol 200cc sy’n gallu teithio 
45mya.

“Cafodd pob myfyriwr amser gwych yng 
Nghanolfan Cartio Casnewydd ac fe wnaethon 
nhw gefnogi ei gilydd trwy gydol y gwahanol 
rowndiau. Roedd llawer o gyffro ar gyfer y rownd 

derfynol, gyda llawer yn cymeradwyo eu cyd-
fyfyrwyr.” Jimmy Grinter, Tiwtor Cwrs.

SYRFFIO DAN DO
LC Abertawe  
Cafodd myfyrwyr arlwyo amser gwych ar y 
BOARDRIDER dan do yn LC Abertawe. Roedd y 
sesiynau hyn yn cynnwys cymysgedd o gorff-
fyrddio a syrffio gyda’r holl offer yn cael eu 
darparu. “Yr adborth a ges i gan y myfyrwyr oedd 

bod y syrffio yn weithgaredd rhagorol a’i fod, 
fel gweithgaredd cyfoethogi, yn bendant wedi 
ychwanegu at eu profiadau yng Ngholeg Gŵyr 
Abertawe.” Ioan Lodwig, Tiwtor Cwrs.

Mae nifer o weithgareddau adeiladu tîm/awyr 
agored/chwaraeon ac ymweliadau â digwyddiadau 
ac atyniadau chwaraeon lleol y gellir eu trefnu ar 
gyfer grwpiau myfyrwyr trwy diwtoriaid grŵp.

Maen nhw’n cynnwys: 

• Syrffio, dan do ac yn yr awyr agored 

(Llangynydd)

• Dringo creigiau, dan do ac yn yr awyr 

agored

• Cyfeiriannu (Parc Gwledig Pen-bre)

• Gweithgareddau chwaraeon (pêl-droed 5 

bob ochr, amlchwaraeon)

• Canolfan Technoleg Amgen

• Saethyddiaeth Perriswood

• Ogofa

• Cerdded trwy geunentydd

• Stadiwm y Mileniwm

Bydd costau’r teithiau’n amrywio yn dibynnu 
ar nifer y myfyrwyr a’r math o weithgaredd. 
Gwnewch gais am y gweithgareddau hyn ymhell 
o flaen llaw (o leiaf ddau fis yn ddelfrydol) gan y 
bydd rhaid cael caniatâd, cwblhau gwaith papur 
iechyd a diogelwch a threfnu hyfforddwyr mewn 
digon o amser.

 Tom.Snelgrove@gcs.ac.uk  

CAIACIO
Doc y Gogledd,Llanelli
Roedd grŵp o ddechreuwyr pur o faes TG 
wedi cael diwrnod gwych allan yng Nghanolfan 

Chwaraeon Dŵr Doc y Gogledd yn Llanelli. Fe 
wnaethon nhw dreulio’r diwrnod yn dysgu sgiliau 

caiacio a chanŵio sylfaenol ac yn mwynhau 
gweithgareddau adeiladu tîm. Llwyddodd staff 
a myfyrwyr i dreulio peth amser yn y caiacau 
rhwng cwympo yn y dŵr.

“Cafodd caiacio ei gynnig i fyfyrwyr TG fel cyfle 

i gasglu tystiolaeth ar gyfer eu cwrs Bagloriaeth 

Cymru. Roedd yn ffordd hyfryd o ddod â 
blwyddyn gyntaf y cwrs i ben oherwydd roedd 
yn gyfle iddyn nhw weithio gyda’i gilydd. Roedd 

y gweithgaredd y tu allan i’w cylch cysur ond 
roedd yn annog y grŵp i roi cynnig ar rywbeth 

gwahanol.” Bev Morgan, Tiwtor Cwrs.

SGLEFRIO IÂ
Mae gennych yr opsiwn o fynd i liain 
sglefrio dan do yng Nghaerdydd neu Wledd 
y Gaeaf ar y Glannau yn Abertawe i fwynhau 
profiad gwefreiddiol a hwyliog. Mae adborth gan 

fyfyrwyr wedi bod yn wych, gan gynnwys “llawer 

o hwyl a sbri a dyma syniad adeiladu tîm gwych”.

GWEITHGAREDDAU 
TRAETH
Canolfan 360, Abertawe
Fancy giving kayaking, stand-up paddle boarding 

or beach volley ball a go? 360 Beach and 
Watersports has the facilities and instructors to 

ensure you maximise your experience and enjoy 

your activity, whether you are a beginner or have 

some previous experience.
DRINGO CREIGIAU                   
Dynamic Rock Adventures  
Canolfan Dringo Dan Do Abertawe, Clydach

Mae Dynamic Rock yn ymfalchïo yn eu tîm 
cyfeillgar, cefnogol ac effeithlon sydd i gyd â 
rhywbeth gwahanol i’w gynnig ac sy’n creu 
awyrgylch cymdeithasol lle gallwch chi rannu 
profiadau, sgwrsio a throsglwyddo sgiliau ac 
awgrymiadau.

BOWLIO DEG
Abertawe  
Cyfle i fyfyrwyr ddangos eu sgiliau i’w 
cyfoedion. Digwyddiad adeiladu tîm sy’n llawer 

o hwyl ac mae myfyrwyr yn dweud eu bod yn 
mwynhau’r sesiwn yn fawr.

GO APE MARGAM 
Mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr eu gwthio eu 
hunain i’r eithaf gyda siglenni Tarzan a sleidiau 

gwib. Mae myfyrwyr wedi dweud ei fod yn brofiad 

gwych, eu bod wedi magu hyder ac roedd y 
gweithgaredd wedi rhoi gwefr iddyn nhw.

Bydd gwibdeithiau a gweithgareddau amrywiol 
yn cael eu trefnu drwy gydol y flwyddyn i’r holl 
ddysgwyr gymryd rhan ynddynt. Bydd nifer o’r 
gweithgareddau canlynol ar gael yn ddwyieithog 
(yn Gymraeg a Saesneg). Os hoffech wybod rhagor 
neu os oes gennych unrhyw syniadau am unrhyw 
weithgareddau grŵp a gwibdeithiau drwy gyfrwng 
y Gymraeg, cysylltwch ag:
Anna Davies 
Hyrwyddwr Dwyieithrwydd
01792 284278 

 anna.davies@gcs.ac.uk 

Cyfleoedd allgyrsiol GWEITHGAREDDAU
GRŴP A GWIBDEITHIAU
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Cynrychiolwyr Dosbarth
Democratiaeth ar waith! Nawr eich 

bod wedi cael cyfle i ddod i adnabod 
eich gilydd, gallwch bleidleisio dros 

gynrychiolwyr dosbarth i gynrychioli’ch 
barn am eich cwrs a’r cyfleusterau Coleg 
sydd ar gael. Mae’r wythnos hon hefyd 
yn gyfle i chi ddweud wrthym am eich 

argraffiadau cyntaf o’r Coleg trwy’r 
holiadur ‘myfyrwyr yn siarad’. 

 StudentCouncil@gcs.ac.uk 
 Paul.Vincent@gcs.ac.uk 

 01792 284112
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Ffair y Glas 
Rithwir
10am - 1pm

 Tom.Snelgrove@gcs.ac.uk 

Cyfleoedd allgyrsiol
RHAGLEN
DDIGWYDDIADAU
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Wythnos yn dechrau

Anerchiadau Heddlu De 
Cymru  

(Troseddau Cyffuriau a 
Chyllyll) 

Ar draws y Coleg
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Cyfarfod GRhUM
Tycoch AM, ystafell i’w chadarnhau 

Gorseinon PM, ystafell i’w chadarnhau

TACHWEDD

LL
U

N

2

Yn dechrau ond yn parhau drwy 
gydol mis Tachwedd

Casgliad Apêl 
MR X

Rydym wedi dechrau cyfri i lawr at y 
Nadolig erbyn hyn a gall staff a dysgwyr 

ar draws pob campws weithio gyda’i gilydd 
i sicrhau na fydd unrhyw blentyn yn ein 
hardal yn mynd heb anrheg ar Ddydd 

Nadolig. Mae grwpiau tiwtoriaid yn dod 
ag anrhegion ac yn paratoi anrhegion i 
blant yr ardal. Gyda thros 4,500 o blant 
wedi’u nodi, rydym yn gobeithio parhau 

â’r gwaith gwych hwn.
 Paul.Vincent@gcs.ac.uk 
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Cyfarfod GRhUM
Tycoch AM, ystafell i’w chadarnhau 

Gorseinon PM, ystafell i’w chadarnhau

25

Hyfforddi Cynrychiolwyr 
Dosbarth

Tycoch, Prif Neuadd 9-12pm and 
Gorseinon, D4 12.45-4pm 

Hyfforddiant ar eich rôl yn cynrychioli eich 
cyd-ddysgwyr. 

 StudentCouncil@gcs.ac.uk 
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Diwali
Gwybodaeth i ddod

 Paul.Vincent@gcs.ac.uk 

RHAGFYR
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Wythnos yn dechrau

Anerchiadau Heddlu De 
Cymru  

(Cydsyniad a Thrais yn y 
Cartref)  

Ar draws y Coleg

Casgliad olaf Apêl 
MR X

Rydym wedi hen ddechrau cyfri i lawr at y 
Nadolig erbyn hyn. Dyma fydd yr wythnos 

olaf ar gyfer casgliadau Apêl Mr X.

 Paul.Vincent@gcs.ac.uk 
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Cyfarfod GRhUM
Tycoch AM, ystafell i’w chadarnhau 

Gorseinon PM, ystafell i’w chadarnhau
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Digwyddiad y Nadolig 
CGA Egnïol

Gwybodaeth i ddod am y digwyddiad
 Paul.Vincent@gcs.ac.uk 
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Diwrnod Hawliau’r 
Gymraeg

Gwybodaeth i ddod

Cynhelir gweithgareddau wythnosol 
drwy gydol y flwyddyn. I gael rhagor o 
wybodaeth, gweler sgriniau arddangos 

y Coleg ar draws y campysau.
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Wythnos yn dechrau

Anerchiadau Gyrru’n Fwy 
Diogel

Ar draws y Coleg – amserau i’w cadarnhau
 StudentCouncil@gcs.ac.uk 
 Tom.Snelgrove@gcs.ac.uk 

8

Diwrnod Amser i Siarad
Ar draws y Coleg – amserau i’w cadarnhau

 StudentCouncil@gcs.ac.uk 
 Tom.Snelgrove@gcs.ac.uk 
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Cynhadledd Myfyrwyr
Plas Sgeti – Ystafelloedd Patti

Ystafell Ddosbarth 1 Glynn Vivian  
Ystafell Ddosbarth 2 Langland  
Ystafell Ddosbarth 3 Caswell

Mae’r disgwyddiad yn gyfle i chi roi 
adborth ar bob agwedd ar fywyd Coleg. 

Mae arian ar gael hefyd, gyda chyfleoedd 
i gynnig am hyd at £1,500 o’r Gronfa 

Adborth Myfyrwyr.
 StudentCouncil@gcs.ac.uk 
 Tom.Snelgrove@gcs.ac.uk 
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Wythnos yn dechrau

Anerchiadau Heddlu De 
Cymru  

(Diogelwch Ar-lein a 
Thecsto) 

Ar draws y Coleg

Dydd Gŵyl Dewi
Gwybodaeth i ddod

 StudentCouncil@gcs.ac.uk 
 Tom.Snelgrove@gcs.ac.uk 

8

Ffair Swyddi
Gwybodaeth i ddod

 StudentCouncil@gcs.ac.uk 
 Tom.Snelgrove@gcs.ac.uk 

15

Wythnos yn dechrau

Mental Health 
Awareness
Ar draws y Coleg
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Ffair Swyddi
Gwybodaeth i ddod

 StudentCouncil@gcs.ac.uk 
 Tom.Snelgrove@gcs.ac.uk 
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Cyfarfod GRhUM
Tycoch AM, ystafell i’w chadarnhau 

Gorseinon PM, ystafell i’w chadarnhau
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Diwrnod Daear y Byd
Gwybodaeth i ddod

 StudentCouncil@gcs.ac.uk 
 Tom.Snelgrove@gcs.ac.uk 
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Plant Mewn Angen
Gwybodaeth i ddod

 StudentCouncil@gcs.ac.uk 
 Tom.Snelgrove@gcs.ac.uk 

FFOCWS
Straen 

Arholiadau
Tycoch, Llys Jiwbilî, Llwyn y Bryn a 

Gorseinon. 
Bydd eich ymgynghorwyr iechyd / 

swyddogion cymorth myfyrwyr a’ch timau 
arlwyo eich hun yn darparu gweithdai, 

gwybodaeth a gweithgareddau hwyliog ar 
fwyta ac yfed yn iach.

 StudentCouncil@gcs.ac.uk 
 Tom.Snelgrove@gcs.ac.uk 
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Cyfarfod GRhUM
Tycoch AM, ystafell i’w chadarnhau 

Gorseinon PM, ystafell i’w chadarnhau
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FFOCWS 
Positifrwydd 

Corfforol
Tycoch, Llys Jiwbilî, Llwyn y Bryn a 

Gorseinon. 
Bydd eich ymgynghorwyr iechyd / 

swyddogion cymorth myfyrwyr a’ch timau 
arlwyo eich hun yn darparu gweithdai, 

gwybodaeth a gweithgareddau hwyliog ar 
fwyta ac yfed yn iach.  

25

Dydd Santes Dwynen
Gwybodaeth i ddod

 Paul.Vincent@gcs.ac.uk 
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FFOCWS 
Positifrwydd 

Corfforol 
Tycoch, Llys Jiwbilî, Llwyn y Bryn a 

Gorseinon.
Bydd eich ymgynghorwyr iechyd / 

swyddogion cymorth myfyrwyr a’ch timau 
arlwyo eich hun yn darparu gweithdai, 

gwybodaeth a gweithgareddau hwyliog ar 
fwyta ac yfed yn iach.
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Cynrychiolwyr Dosbarth
Gwybodaeth i ddod

 StudentCouncil@gcs.ac.uk 
 Paul.Vincent@gcs.ac.uk 

 01792 284112
Cynhelir gweithgareddau wythnosol 
drwy gydol y flwyddyn. I gael rhagor o 
wybodaeth, gweler sgriniau arddangos 

y Coleg ar draws y campysau.

Cyfleoedd allgyrsiol
RHAGLEN
DDIGWYDDIADAU


