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CROESO I’R COLEG!

NI ALLWN AROS I  CHI 
YMUNO Â NI
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MAE’R BYD I
GYD O'CH 
BLAEN

Dr Barry Walters
Pennaeth

Beth bynnag yr hoffech fod, yng Ngholeg Sir Benfro ein 

nod yw sicrhau eich bod yn cael profiad dysgu eithriadol.

Gyda chyfleusterau safon diwydiant, a staff addysgu sydd 

â phrofiad go iawn yn y diwydiant, rydym yn ymroddedig i 

ddatgloi eich potensial a’ch darparu â’r sgiliau a’r profiad 

y bydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i astudiaeth 

bellach neu i gyflogaeth.

Unwaith y byddwch wedi gwneud y penderfyniad i ymuno 

â Choleg Sir Benfro byddwch yn cael eich trin fel oedolyn. 

Byddwn yn darparu’r addysgu, y gofal, y gefnogaeth a’r 

arweiniad gorau posibl i’ch helpu ar hyd y ffordd a’ch 

galluogi i gyflawni’ch uchelgeisiau. Yn gyfnewid am 

hyn, disgwyliwn ichi ymdrechu i sicrhau presenoldeb 

100%, ymrwymo i’ch cwrs a manteisio’n llawn ar yr holl 

gyfleoedd a gyflwynir i chi.

Edrychaf ymlaen at eich croesawu i Goleg Sir Benfro.
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P W N C 
L E F E L - A

Mae ein canlyniadau Lefel-A yn gyson ymhlith y gorau yn y sir.

Bioleg | Astudiaethau Busnes | Cemeg | Cyfrifiadureg 
| Drama ac Astudiaethau Theatr | Economeg 
| Electroneg | Iaith a Llenyddiaeth Saesneg | 
Llenyddiaeth Saesneg | Celfyddyd Gain | Ffrangeg | 
Mathemateg Bellach | Daearyddiaeth | Llywodraeth 
a Gwleidyddiaeth | Hanes | Y Gyfraith | Mathemateg 
| Astudiaethau'r Cyfryngau | Cerddoriaeth | 
Athroniaeth, Moeseg, Credoau a Gwerthoedd | 
Ffotograffiaeth | Addysg Gorfforol | Ffiseg | Seicoleg 
| Cymdeithaseg | Sbaeneg | Cymraeg - 2il Iaith | 
Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru

99%

38%

72%

88%

Cyfradd 
Llwyddo 

Cyffredinol
A*-A A*-B A*-C

100%

80%

60%

40%

20%

Canlyniadau 
Lefel-A Rhyfeddol 

Awst 
2022
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“Does dim 
cyfrinachau i 
lwyddiant. Mae’n 
ganlyniad paratoi, 
gwaith caled a 
dysgu o fethiant.”
Col in Powell
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CYRCHFANNAU 
PRIFYSGOL 
HEDFAN YN UCHEL

Mae Coleg Sir Benfro wedi sefydlu enw da 
am baratoi myfyrwyr ar gyfer mynediad i 
brifysgolion yn y DU a thramor.

Rydym yn arbenigo mewn paratoi 
myfyrwyr ar gyfer eu cyfweliadau 
prifysgol a’u darparu â’r wybodaeth i 
ddilyn eu llwybr gradd dewisol.

Mae gennym brofiad helaeth o helpu 
dysgwyr i gael eu derbyn i’r disgyblaethau 
canlyno:

+ Meddyginiaeth
+ Deintyddiaeth
+ Milfeddygaeth
+ Bydwreigiaeth
+ Peirianneg
+ Economeg
+ Cyllid
+ Optometreg
+ Busnes
+ Mathemateg
+ Cyfraith

Mae cyrchfannau prifysgol dros y
tair blynedd ddiwethaf yn cynnwys:

Prifysgol Rhydychen
Prifysgol Caergrawnt

Prifysgol Bryste
Prifysgol Warwick

Prifysgol Leeds
Prifysgol Lerpwl

Prifysgol Caerwysg
Prifysgol Caerdydd
Prifysgol Durham
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Cian Phillips
Prifysgol Caergrawnt, Peirianneg

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, mae dysgwyr 

Lefel-A yn mynd i Rydychen a Chaergrawnt. 

Yr haf hwn sicrhaodd pedwar myfyriwr eu lle yn y 

sefydliadau mawreddog hyn gydag un rhan o bump yn 

gohirio eu lle tan 2023.

Megan Clarke
Prifysgol Rhydychen, Peirianneg Fecanyddol

Prifysgol Caergrawnt
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CYFOETHOGI
CYMERWCH RAN

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd cyfoethogi i’n dysgwyr sy’n cydredeg â’ch amserlen academaidd. Cefnogir y 

gweithgareddau hyn gan staff arbenigol a medrus ac maent yn agored i HOLL ddysgwyr y Coleg.

Bydd cymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi nid yn unig yn cefnogi eich iechyd meddwl a lles, ond hefyd yn eich helpu 

i wneud ffrindiau newydd, ac yn rhoi cyfleoedd i chi ddysgu sgiliau newydd ac yn bwysicaf oll i gael hwyl. 

Mae clybiau a chymdeithasau cyfoethogi yn cynnwys: 
 

• Academïau Chwaraeon a Gweithgareddau Ffitrwydd
• Celf a Chrefft
• Grŵp Pride
• Drama / Cynhyrchiad y Coleg
• Gemau Bwrdd a Cherdyn
• Grwpiau Cymorth Iechyd Meddwl
• Dungeons a Dreigiau
• Clwb Cymraeg
• Dug Caeredin
• Iaith Arwyddion Prydain
• Grŵp Hapchwarae
• Clwb Ffilmiau
• Man Diogel
• Gwersi Cerddoriaeth Peripatetig a Cherddorfa’r Sir
• Cefnogaeth gan y Brifysgol Agored ac UCAS
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CYFOETHOGI
CYMERWCH RAN
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RYDYN NI YMA I CHI

Mae unrhyw beth yn bosibl 
pan fydd gennych y bobl 

iawn yno i ’ch cefnogi .
Misty Copeland



CYMORTH TRWY GYDOL  
EICH TAITH 
COLEG
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PONTIO
Yng Ngholeg Sir Benfro rydym yn darparu amgylchedd dysgu 
cynhwysol sy’n cynnig cymorth i bob dysgwr i sicrhau amgylchedd 
diogel a chadarnhaol i bawb.

CYNGOR A CHYFARWYDDYD
Os nad ydych yn siŵr beth yr hoffech ei wneud, mae ein tîm derbyn 
bob amser wrth law gyda chyngor ac arweiniad diduedd i’ch helpu i 
ddewis y cwrs cywir. Os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch: 
admissions@pembrokeshire.ac.uk

CYFATHREBU
MAE GAN BOB DYSGWR ANOGWR CYMORTH BUGEILIOL
Neilltuir Anogwyr Bugeiliol i ddysgwyr ac mae pob dysgwr yn cael 
cymorth tiwtorial bob wythnos. Mae’r rhaglen diwtorial yn sicrhau 
bod pob dysgwr yn cael lefel gyson a phriodol o gymorth, cyngor ac 
arweiniad. Mae hyn ar sail grŵp ac unigol.

MONITRO EICH CYNNYDD
Mae cynnydd dysgwyr yn cael ei fonitro trwy Broffil y Dysgwr ar-
lein sy’n caniatáu monitro a dilyniant mewn ‘amser real’. Gall rhieni 
a gwarcheidwaid gael mynediad i’r wybodaeth hon gyda chaniatâd 
y dysgwr.

GOSOD TARGEDAU
Gosodir targedau dysgu i ddysgwyr trwy sesiynau tiwtorial unigol, 
cytundebau dysgu a chynlluniau gweithredu. Mae’r holl dargedau’n 
cael eu cofnodi ar Broffil y Dysgwr ac yn cael eu monitro trwy’r 
broses diwtorial. Darperir cymorth ychwanegol gan Anogwyr Dysgu 
ar gyfer cyflawni targedau.

RYDYM YN DISGWYL PRESENOLDEB 100%
Mae pob myfyriwr yn cytuno i bresenoldeb 100% a chod ymddygiad 
ar ddechrau eu cwrs sy’n arwain at ymdeimlad o gyfrifoldeb a 
rennir. Mae Polisi Disgyblu Myfyrwyr cryf ond cefnogol yn ei le ac 
mae adnodd pwrpasol i weithio gydag unrhyw fyfyriwr sydd mewn 
perygl o ymddieithrio.

EIN 
GWASANAETHAU 
CYMORTH 
YN EICH CEFNOGI: 
Swyddog Cyngor ac Arweiniad
Nyrs y Coleg
Biwro Cyflogaeth
Caplan Cydenwadol
Anogwyr Dysgu
Cynorthwywyr Cymorth Dysgu
Anogwyr Cymorth Bugeiliol
Cwnselydd Myfyrwyr
Swyddog Cyllid Myfyrwyr
Swyddog Iechyd a Lles Myfyrwyr
Gweithiwr Ieuenctid
A llawer mwy...

EICH CADW AR Y 
TRYWYDD IAWN: 
Presenoldeb 100%.
Seminarau AS ac A2
Proffil y Dysgwr Ar-lein
Tiwtorialau Personol
Gosod Targedau

SARA HANNON
Cydlynydd y Gyfadran

JO TYTLER
Swyddog y Gyfadran

LYN WARD
Anogwr Dysgu

CWRDD Â’CH TÎM CYMORTH:
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SGILIAU 
SGILIAU BEIRNIADOL
P’un a ydych am fynd yn syth i gyflogaeth, neu symud ymlaen i astudiaeth lefel uwch, mae cyflogwyr 
a phrifysgolion yn ystyried Saesneg a Mathemateg fel sgiliau hanfodol.

Beth bynnag fo’ch rhaglen astudio, mae ein darlithwyr a’n staff cymorth dysgu wedi ymrwymo i’ch 
helpu i wella eich sgiliau darllen, ysgrifennu, cyfathrebu a mathemateg fel eich bod yn gadael y 
Coleg gyda’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch i symud ymlaen.

GWELLA EICH GRADDAU
Mae mathemateg a Saesneg yn greiddiol i bob rhaglen ddysgu yng Ngholeg Sir Benfro. Os nad 
ydych eisoes wedi ennill gradd C neu uwch mewn Iaith Saesneg a/neu Fathemateg byddwn yn eich 
cofrestru’n awtomatig ar gyfer dosbarthiadau Saesneg a/neu Fathemateg fel rhan o’ch rhaglen.

CYMRAEG
Anogir holl fyfyrwyr y Coleg i werthfawrogi’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru. Bydd myfyrwyr 
sydd eisoes wedi cwblhau unrhyw ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu hannog a’u cefnogi i 
gynnal a datblygu’r sgiliau hynny. Gall pob myfyriwr gael mynediad i diwtorialau, Bagloriaeth Sgiliau 
Uwch Cymru ac agweddau ar eu cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

AMGYLCHEDD CYNHWYSOL
Mae’r Coleg wedi ymrwymo i ddarparu addysg gynhwysol i bob myfyriwr ag anghenion ychwanegol 
a/neu anableddau. Mae gennym hefyd gysylltiadau cryf ag ysgolion darparwyr arbenigol, cyflogwyr, 
elusennau a sefydliadau arbenigol eraill i wneud eich pontio i’r Coleg mor ddidrafferth â phosibl. 
Ymhlith pethau eraill, rydym yn gallu cefnogi gyda: Technoleg Gynorthwyol | Awtistiaeth | Dyslecsia 
| Anawsterau Dysgu ac Anableddau Corfforol | Namau Synhwyraidd | Lles Cyffredinol.

CYRRAEDD 
EICH 
NODAU
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MWY ABL A THALENTOG (MAT) 
Mae pob myfyriwr Lefel-A yn derbyn cefnogaeth UCAS (Gwasanaeth Ymgeisio Prifysgolion a 
Cholegau). Mae cymorth wedi’i dargedu hefyd trwy ein rhaglen MAT ar gyfer y rhai sy’n cyflawni’n 
uchel ac mae panel MAT o uwch academyddion wedi’i ddewis i helpu myfyrwyr i ddatblygu meysydd 
rhagoriaeth trwy arweiniad a mentora arbenigol.

Mae Coleg Sir Benfro yn aelod o rwydwaith o hybiau partneriaeth o’r enw HYBIAU SEREN. Crëwyd 
yr hybiau i alluogi ysgolion a cholegau i rannu adnoddau er mwyn paratoi mwy o fyfyrwyr Cymru ar 
gyfer prifysgolion fel Rhydychen a Chaergrawnt. Gall myfyrwyr elwa o: 

 » Mentora gan arbenigwyr allanol
 » Cyfweliadau ffug gydag ymgynghorydd Oxbridge
 » bwrsariaethau MAT
 » Presenoldeb yng nghynadleddau Vet Med a Medlink
 » Gweithgareddau rhwydwaith SEREN
 » Digwyddiad i ymgeiswyr Grŵp Russell ac Oxbridge yn Stadiwm Liberty
 » Gosod targedau dyheadol
 » Mynediad i sesiynau Labordy Addysgu Byd-eang MIT

GWNEUD GWAHANIAETH
Yn y Coleg rydym yn annog dysgwyr i gymryd rhan yn y ffordd y mae’r Coleg yn gweithredu ac 
i fod yn rhan o wneud penderfyniadau. Mae’r rolau canlynol yn rhoi cyfle i’n dysgwyr wneud 
gwahaniaeth go iawn: 

 » Sefyll ar gyfer Myfyriwr-lywodraethwr
 » Bod yn Gynrychiolydd Llais y Dysgwr
 » Bod yn Llysgennad Cymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 » Cofrestrwch i fod yn Llysgennad Myfyrwyr
 » Bod yn Ddiogelwr

ARWAIN 
Y 
FFORDD
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CYFLEUSTERAU GWYCH

Mae cyfleusterau newydd 
yn ymwneud â dechreuadau 

newydd a phosibil iadau 
diddiwedd .

Bob Etheridge
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STUDY

Fel dysgwr Coleg Sir Benfro bydd gennych chi fynediad i lu o gyfleusterau ac adnoddau gwych. O 
ystafelloedd dosbarth a labordai o’r radd flaenaf i gampfa llawn offer, a digonedd o leoedd i fwyta 
ac ymlacio.

SAFLEOEDD TG/MAC
LABS 

GWYDDONIAETH MEYSYDD ASTUDIO

ASTUDIO

MWYNHAU

BRECWAST 
YN EIN FFREUTUR STARBUCKS

CINIO YN 
Y BWYTY

MYNEDIAD AT 
GYMORTH 
YN YR HWB

BIWRO 
CYFLOGAETH

CAMPFA A NEUADD 
CHWARAEON

HUNANOFAL

PAMPRO

SALONAU GWALLT
SALONAU 

HARDDWCH

GWYLIWCH SIOE YN 
EIN THEATR 
MYRDDIN

15
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VESPA: MEDDYLFRYD LEFEL-A
Bydd dysgwyr yn mynychu tiwtorialau a seminarau yn seiliedig ar y Meddylfryd Lefel-A.
Bydd hyn yn helpu dysgwyr i nodi’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer astudio Lefel-A llwyddiannus.

Yng Ngholeg Sir Benfro rydym yn cyflogi staff addysgu sydd â chymwysterau academaidd ôl-16 arbenigol ac arbenigedd 
go iawn yn y diwydiant. Mae’r cyfuniad hwn yn sicrhau eich bod yn derbyn addysgu o ansawdd uchel sy’n ddiddorol 
ac yn ysgogol, gan warantu’r dechrau gorau posibl ar lefel uwch. 

MAE’R RHAGLEN ASTUDIO AS/A2 YN CYNNWYS Y CANLYNOL:

 » Bydd pob dysgwr yn astudio Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru oni bai eu bod  
 yn dewis cymryd pedair lefel A yn dilyn perfformiad TGAU eithriadol.
 » Bydd disgwyl i ddysgwyr fynychu tiwtorialau personol a grŵp,  

 mae’r rhain yn sesiynau gorfodol wedi’u hamserlennu.
 » Gall dysgwyr sy’n bodloni gofynion Rhwydwaith SEREN ddewis astudio pedwar pwnc.

Mae dysgwyr sy’n dangos pum elfen VESPA yn fwy llwyddiannus:

GWELEDIGAETH Rydych chi’n gwybod beth rydych chi am ei gyflawni

YMDRECH Rydych chi’n rhoi nifer o oriau astudiaeth annibynnol 
ragweithiol

SYSTEMAU Rydych chi’n trefnu eich adnoddau dysgu a’ch amser

YMARFER Rydych chi’n datblygu eich sgiliau trwy ymarfer cyson

AGWEDD Rydych chi’n ymateb yn adeiladol i rwystrau

DECHRAU
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CAM 1 - NOSON AGORED

Dewch i un o’n Nosweithiau 
Agored lle gallwch fynd ar daith o 
amgylch ein cyfleusterau a siarad 
yn uniongyrchol â’n darlithwyr 
a’n timau cymorth. Gallwch hefyd 
ddod o hyd i wybodaeth am ein 
holl gyrsiau ar ein gwefan:
colegsirbenfro.ac.uk

Os nad ydych yn siŵr pa gwrs 
sy’n addas i chi, mae ein Tîm 
Cyngor ac Arweiniad cyfeillgar 
bob amser wrth law yn ogystal â 
Gyrfa Cymru.

Edrychwch ar ein gwefan am 
fanylion Nosweithiau Agored 
sydd ar ddod.

CAM 2 - CAIS

Gwnewch gais trwy ein gwefan 
- chwiliwch am eich cwrs ac yna 
gwnewch gais ar-lein. Bydd angen 
i chi greu cyfrif a fydd yn caniatáu 
ichi dracio eich cais.

Os oes angen help arnoch i 
gwblhau eich cais, gwnewch 
apwyntiad i weld ein tîm Derbyn 
ar: 0800 9 776 788.

CAM 3 - ARWEINIAD 1:1

Unwaith y byddwn wedi derbyn 
eich cais fe’ch gwahoddir i 
fynychu un o’n digwyddiadau 
arweiniad lle bydd darlithwyr 
pwnc yn rhoi mwy o wybodaeth 
i chi am y cwrs.

Yn olaf, gofynnir i chi gwblhau 
eich cofrestriad ym mis Awst 
lle byddwn yn gwirio eich 
canlyniadau TGAU ac yn eich 
cofrestru ar eich cwrs.

SUT I  WNEUD CAIS?

This process also applies to students wishing to federate to us in September 2022

17
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Nid ydych chi’n tynnu llun, 
rydych chi’n ei wneud.

Ansel Adams
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Efallai y cewch eich synnu o glywed bod y diwydiannau creadigol 
yn un o’r sectorau economaidd sy’n tyfu gyflymaf yn y DU.

Gyda hyn mewn golwg, mae ein cyrsiau Lefel-A creadigol wedi’u 
cynllunio i herio dysgwyr i archwilio a sianelu eu creadigrwydd 
gan eu paratoi ar gyfer astudiaeth lefel gradd a gyrfaoedd yn y 
sector eclectig hwn.

Gall y rhaglenni hyn fod yn brofiad cyffrous a chyflym a bydd 
angen i ddysgwyr fod yn ymroddedig i wthio ffiniau a meddwl 
y tu allan i’r bocs. Bydd dysgwyr yn datblygu eu deallusrwydd 
emosiynol ac yn dysgu dod yn hunanfeirniadol. Bydd dysgwyr 
dan bwysau a byddant yn datblygu sgiliau cyfathrebu a threfnu 
gwych - i gyd yn sgiliau sy’n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr 
waeth beth fo’r sector diwydiant.

Mae ein holl gyrsiau creadigol yn cael eu cyflwyno gan weithwyr 
proffesiynol y diwydiant sydd â chyfoeth o wybodaeth ac sy’n 
artistiaid, ffotograffwyr a cherddorion wrth eu gwaith.

GOFYNION MYNEDIAD
Dylai fod gan bob myfyriwr AS o leiaf pum TGAU graddau A*-C 
(gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg). Yn ogystal, bydd 
gofyn i ddysgwyr feddu ar isafswm gradd TGAU fel y nodir isod:

Celf - Celf B (neu bortffolio addas o waith) a Saesneg/Cymraeg 
(iaith gyntaf) C

Drama ac Astudiaethau Theatr - Drama B (neu gyfwerth) a 
Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) B

Astudiaethau y Cyfryngau - Iaith Saesneg/Cymraeg (iaith 
gyntaf) B

Cerddoriaeth - Cerddoriaeth B (neu o leiaf Gradd 5 cyfatebol) a 
Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) B

Ffotograffiaeth - Celf C (neu bortffolio digidol o waith) a 
Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) C

Gwiriwch y wefan am feini prawf mynediad pob pwnc unigol.

CELFYDDYD 
GAIN, DRAMA AC 
ASTUDIAETHAU 
THEATR,
ASTUDIAETHAU’R 
CYFRYNGAU,
CERDDORIAETH A 
FFOTOGRAFFIAETH

CELF - CELF GAIN
LOUISE SHEPPARD: BEd (Anrh), MA
Astudiodd Louise yn Falmouth, Caerfaddon ac Abertawe ac mae 
wedi gweithio ar ei liwt ei hun cyn dysgu. Mae hi’n mwynhau 
archwilio pob cyfrwng 2D, yn enwedig gwneud printiau, ac mae’n 
addysgu ar draws y rhaglenni galwedigaethol Lefel 3 mewn 
Dylunio yn ogystal ag addysgu myfyrwyr Celf Lefel-A.

CELF - CELFYDDYD GAIN A FFOTOGRAFFIAETH
BARBARA SIMON: BA (Anrh), TAR
Astudiodd Barbara BA (Anrh) Celfyddydau Gweledol yn Abertawe 
ac mae’n ffotograffydd ac artist masnachol gweithredol. Mae 
hi’n gweithio mewn amrywiol gyfryngau megis ffilm 35mm, 
ffotograffiaeth twll pin, ffotograffiaeth ddigidol ac argraffu sgrin 
sidan, ynghyd â pheintio cyfrwng cymysg.

DRAMA AC ASTUDIAETHAU THEATR
JOHNNY LOCK: BA (Anrh), TAR
Hyfforddodd Johnny yn Ysgol Actio East 15 a bu’n gweithio fel 
actor yn Llundain am nifer o flynyddoedd cyn sefydlu ei gwmni 
theatr ei hun ac adleoli i Sir Benfro.

ASTUDIAETHAU’R CYFRYNGAU
ANDREA MCCARTHY: BA (Anrh), TAR
Astudiodd Andrea y Cyfryngau Darlledu a Diwylliant Poblogaidd 
yng Nghaerdydd. Ar ôl cwblhau ei gradd bu’n gweithio yn 
America yn dysgu Animeiddio Stop-symudiad a Darlledu Radio.

BEN LLOYD: BA (Anrh), MA, TAR
Graddiodd Ben gyda Gradd Celfyddyd Gain o Ysgol Gelf Lerpwl 
ac yna Meistr mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Celf a Dylunio 
Caerdydd. Mae Ben yn artist cyfoes gweithredol sy’n gweithio 
mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys gosodiadau, fideo, 
peintio a chelf ddigidol. 

CERDDORIAETH
STEPHEN KITE: BA (Anrh), TAR
Yn gyn Bennaeth Cerddoriaeth mewn Ysgol Gyfun yn Llundain, 
mae dylanwadau Stephen mewn cerddoriaeth yn amrywiol ac 
yn amrywio o Jazz Piano i Drum a Bas. Mae Stephen wedi helpu 
i lunio prosiectau estynedig gyda’r Tŷ Opera Brenhinol, Opera 
Cenedlaethol Lloegr, Wigmore Hall a’r Camden Roundhouse.

CWRDD Â’R
DARLITHWYR
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Y peth pwysig yw peidio 
byth â rhoi’r gorau i holi 

(neu ddysgu).
Albert Einstein
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Os ydych chi’n chwilfrydig am y byd o’n cwmpas ac eisiau deall 
sut mae’r corff dynol yn gweithio neu beth sydd y tu hwnt i’n 
bydysawd ein hunain, yna gall gwyddoniaeth Lefel-A eich helpu i 
ateb y cwestiynau hyn a llawer mwy.

Trwy ein cyrsiau Lefel-A mewn gwyddoniaeth byddwch yn 
datblygu sgiliau cynllunio a chynnal ymchwiliadau, casglu 
gwybodaeth a gwerthuso canfyddiadau. Byddwch yn dysgu am y 
rolau niferus y mae gwyddonwyr yn eu chwarae yn ein bywydau 
bob dydd ac yn dechrau archwilio lle gallai datblygiadau mewn 
gwyddoniaeth fynd â ni yn y dyfodol.

Gall astudio gwyddoniaeth ar lefel Lefel-A arwain at amrywiaeth 
eang o gyrsiau gradd diddorol a chyfleoedd gyrfa. Mae’r 
rhaglenni hyn wedi’u cynllunio i ehangu’ch meddwl a’ch darparu 
â llawer o sgiliau trosglwyddadwy.

GOFYNION MYNEDIAD
Dylai fod gan bob myfyriwr AS o leiaf pum TGAU graddau A*-C 
(gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg). Yn ogystal, bydd 
gofyn i ddysgwyr feddu ar isafswm gradd TGAU fel y nodir isod:

Bioleg - Bioleg B (ynghyd â Gwyddoniaeth arall ar lefel B) neu 
Wyddoniaeth BB a Mathemateg B

Cemeg - Cemeg B (ynghyd â Gwyddoniaeth arall ar lefel B) neu 
Wyddoniaeth BB a Mathemateg B

Ffiseg - Ffiseg B (ynghyd â Gwyddoniaeth arall ar lefel B) 
neu Wyddoniaeth BB a Mathemateg B. (Mae angen astudio 
Mathemateg UG hefyd)

Gwiriwch y wefan am feini prawf mynediad pob pwnc unigol

BIOLEG,
CEMEG A
FFISEG 

BIOLEG
KATE BASSETT-JONES: BSc (Anrh), TAR
Ar ôl graddio gyda gradd mewn Bioleg Amgylcheddol, gan 
gynnwys blwyddyn yn dysgu Addysg Amgylcheddol yn 
Tennessee, cwblhaodd Kate ei TAR yng Nghaerdydd. Mae hi’n 
dysgu Lefel A Bioleg yn ogystal â rhedeg alldeithiau tramor a 
Gwobr Dug Caeredin ar gyfer ein myfyrwyr Coleg.

EMMA EMBERSON: BSc (Anrh), TAR
Astudiodd Emma Sŵoleg Gymhwysol ac Amaethyddol ym 
Mhrifysgol Leeds a threuliodd dri mis yn astudio bioamrywiaeth 
mewn coedwig law sylfaenol. Mae Emma wedi bod yn dysgu 
mathemateg a gwyddoniaeth ers dros 20 mlynedd. Mae ei rolau 
wedi cynnwys Pennaeth Blwyddyn (blynyddoedd 7, 10,
11) a chydlynydd adrannol AAA.

BIOLEG A CHEMEG
ANGHARAD MILES: BSc (Anrh), TAR
Ar ôl graddio gyda gradd BSc (Anrh) mewn Niwrowyddoniaeth o 
Goleg Prifysgol Llundain, dychwelodd Angharad adref i Sir Benfro 
i ddilyn gyrfa mewn addysgu Bioleg, Cemeg a Mathemateg.

FFISEG
DR. HELEN MASTERS: MNatSci, MA, PhD, PGCE, CScITeach, 
TAR
Ar ôl cwblhau ei gradd meistr yn y Gwyddorau Naturiol ym 
Mhrifysgol Caergrawnt, bu Helen yn gweithio fel gwyddonydd 
ymchwil yn y gwasanaeth sifil, ac yn ystod y cyfnod hwn 
ymgymerodd â’i PhD. Treuliodd Helen sawl blwyddyn wedyn 
fel gwyddonydd a rheolwr i gwmnïau rhyngwladol cyn symud i 
ddysgu.

CEMEG
MICHAEL DAWES: BSc (Anrh), TAR
Ar ôl graddio gyda gradd mewn Biocemeg o Brifysgol Bryste, 
symudodd Mike i’r diwydiant petrocemegol cyn ymuno â thîm 
addysgu Coleg Sir Benfro. Mae Mike hefyd yn aelod o’n tîm ar-
lein, yn addysgu Cemeg i fyfyrwyr o bob rhan o’r byd.

CWRDD Â’R
DARLITHWYR
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Os edrychwch yn ofalus iawn, 
cymerodd y rhan fwyaf o 

lwyddiannau dros nos amser hir.
Steve Jobs
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Heddiw mae busnes, economeg, gwleidyddiaeth a’r gyfraith yn 
fusnes ‘mawr’. Trwy’r Lefel A Astudiaethau Busnes byddwch 
yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o sefydliadau busnes, 
y marchnadoedd y maent yn eu gwasanaethu a’r broses o 
ychwanegu gwerth.

Mewn Economeg byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad o 
gyfraniad economeg at ddealltwriaeth o’r economi ehangach a’r 
amgylchedd cymdeithasol trwy astudio damcaniaethau micro-
economaidd a macro-economaidd.

Ar gyfer Llywodraeth a Gwleidyddiaeth bydd angen diddordeb 
arnoch mewn gwleidyddiaeth gyfoes a’r gallu i ddadansoddi, 
dehongli a gwerthuso gwybodaeth wleidyddol yn feirniadol wrth 
i chi astudio pwysigrwydd gwleidyddiaeth i’ch bywyd eich hun 
a’ch cymdeithas yn gyffredinol.

Yn olaf, dewiswch y Gyfraith a byddwch yn dod i ddeall sut mae’r 
gyfraith yn effeithio ar bob person, bob dydd o’u bywydau, 
mewn rhyw ffurf neu’i gilydd. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth 
o gyfraith breifat a chyhoeddus o fewn cyfraith Cymru a Lloegr 
ochr yn ochr â datblygu dealltwriaeth o ddull a rhesymu 
cyfreithiol a ddefnyddir gan gyfreithwyr a’r farnwriaeth.

GOFYNION MYNEDIAD
Dylai fod gan bob myfyriwr AS o leiaf pum TGAU graddau A*-C 
(gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg). Yn ogystal, bydd 
gofyn i ddysgwyr feddu ar isafswm gradd TGAU fel y nodir isod:

Astudiaethau Busnes - Cymraeg/Saesneg (iaith gyntaf) B a 
Mathemateg neu Rifedd B

Economeg - Cymraeg/Saesneg (iaith gyntaf) B a Mathemateg 
neu Rifedd B

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth - Cymraeg/Saesneg (iaith 
gyntaf) B

Cyfraith - Cymraeg/Saesneg (iaith gyntaf) B

Gwiriwch y wefan am feini prawf mynediad pob pwnc unigol.

ASTUDIAETHAU 
BUSNES,
ECONOMEG,
LLYWODRAETH A 
GWLEIDYDDIAETH 
A’R GYFRAITH

ASTUDIAETHAU BUSNES
KAREN NEVILLE: BSc (Anrh), TAR
Astudiodd Karen Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar ôl graddio, 
enillodd dros ddeng mlynedd o brofiad mewn rolau rheoli a 
hyfforddi cyn ymuno ag Adran Busnes Coleg Sir Benfro.

ECONOMEG
HELEN STODDART: BA (Anrh), Msc
Astudiodd Helen economeg ac ystadegau ym Mhrifysgol Efrog a 
Phrifysgol Sheffield cyn cychwyn ar yrfa mewn newyddiaduraeth 
leol. Newidiodd Helen i addysgu dros 20 mlynedd yn ôl pan 
ymunodd â Choleg Sir Benfro lle mae hi wedi bod yn rhan o’r tîm 
Lefel-A ers dros ddeng mlynedd. 

LLYWODRAETH A GWLEIDYDDIAETH
ALAN GREGORY: BMet (Anrh), TAR QTS
Cafodd Alan ei eni a’i addysgu yn y DU. Mae wedi gweithio yn y 
diwydiant dur, mewn newyddiaduraeth ac ym myd addysg, yn 
y DU a thramor. Mae wedi bod yn athro am yr ugain mlynedd 
diwethaf, dramor yn bennaf, ac yn dysgu Mathemateg, 
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Cyfrifiadura, Gwyddoniaeth, 
Saesneg a Chwaraeon. 

CYFRAITH
JOY SANDIFER: MSc, LLB (Anrh), TAR
Graddiodd Joy gyda gradd yn y gyfraith o Brifysgol Caerdydd 
ac yna MSc mewn Rheolaeth Busnes ar ôl gyrfa lwyddiannus 
yn gweithio gyda Siambr Fasnach Caerdydd. Mae Joy wedi 
ysgrifennu a chynhyrchu canllawiau adolygu Lefel-A ac wedi 
datblygu cyrsiau ar-lein y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth 
ar gyfer dysgu o bell.

CWRDD Â’R
DARLITHWYR
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Ganwyd y cyfrifiadur i 
ddatrys problemau nad 

oedd yn bodoli o’r blaen.
Bill Gates
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Technoleg Gwybodaeth yw un o’r diwydiannau byd-eang sy’n 
tyfu gyflymaf ac sy’n ehangu ac yn esblygu’n gyson. Mae’r twf 
cyflym hwn wedi arwain at alw mawr am unigolion a all gynhyrchu 
technolegau yfory.

Dewiswch AS Cyfrifiadureg a bydd angen i chi feddwl yn greadigol, 
yn arloesol, yn ddadansoddol, yn rhesymegol ac yn feirniadol. 
Byddwch hefyd angen y gallu i ddadansoddi problemau mewn 
termau cyfrifiadurol trwy brofiad ymarferol o ddatrys problemau 
o’r fath, gan gynnwys ysgrifennu rhaglenni i wneud hynny.

Yn yr un ffordd ag y mae TG wedi datblygu, mae electroneg wedi 
dod yn rhan yr un mor annatod o’n bywydau bob dydd. Astudiwch 
AS Electroneg a byddwch yn dechrau cydnabod ei bwysigrwydd 
yn eich bywyd eich hun ac yn y gymdeithas dechnolegol sydd 
ohoni. Bydd y cwrs hwn yn sicrhau bod gennych y wybodaeth 
electronig a mathemategol a’r sgiliau peirianneg electronig i 
ddatrys problemau nawr ac yn y dyfodol.

GOFYNION MYNEDIAD
Dylai fod gan bob myfyriwr AS o leiaf pum TGAU graddau A*-C 
(gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg). Yn ogystal, bydd 
gofyn i ddysgwyr feddu ar isafswm gradd TGAU fel y nodir isod:

Cyfrifiadureg - Cymraeg/Saesneg (iaith gyntaf) B a Mathemateg 
neu Rifedd B

Electroneg - Gwyddoniaeth B a Mathemateg neu Rifedd B

Gwiriwch y wefan am feini prawf mynediad pob pwnc unigol.

CYFRIFIADUREG 
AC
ELECTRONEG

CYFRIFIADUREG
IAN LEWIS: MSc, BSc (Anrh), TAR
Gyda chefndir yn gweithio yn y diwydiant peirianneg, graddiodd 
Ian o Brifysgol Morgannwg gyda gradd mewn Technoleg 
Gwybodaeth ac yn ddiweddar cwblhaodd Radd Meistr mewn 
Seiberddiogelwch. Mae wedi bod yn darlithio yng Ngholeg 
Sir Benfro ers dros 15 mlynedd, mae’n Arweinydd Rhaglen ar 
gyfer y cwrs HND Cyfrifiadura Cymhwysol ac mae’n Arolygydd 
Cymheiriaid ESTYN cymwys..

SARAH WILLIAMS: BSc (Anrh), TAR
Graddiodd Sarah o Brifysgol Essex gyda BSc mewn Cyfrifiadureg. 
Yn angerddol am annog mwy o ferched i bynciau STEM, 
dewisodd gymhwyso fel athrawes. Gyda dros 20 mlynedd o 
brofiad addysgu, mae hi bellach yn arbenigo mewn addysgu 
rhaglennu a mathemateg bur.

ELECTRONEG
JASON POINTER: BEng (Anrh), TAR
Ar ôl graddio gyda gradd mewn Peirianneg Drydanol/Electronig 
o Brifysgol Abertawe, symudodd Jason i ddysgu. Mae wedi 
ymwneud yn helaeth â chystadlaethau Cynllun Peirianneg Cymru 
sydd wedi’u cynllunio i gael myfyrwyr i weithio gyda pheirianwyr 
mewn cwmnïau lleol.

CWRDD Â’R
DARLITHWYR
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Mae iaith wahanol yn 
weledigaeth wahanol o 

fywyd.
Federico Fellini
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Mae llawer o resymau da dros ddewis astudio iaith fel un o’ch 
pynciau Lefel-A.

Gall gallu siarad nifer o ieithoedd fod â llawer o fanteision yn 
gymdeithasol yn ogystal â rhoi mantais i chi yn economi busnes 
byd-eang heddiw.

Bydd astudio iaith dramor nid yn unig yn cyfoethogi eich 
ymwybyddiaeth ddiwylliannol fyd-eang ond gall hefyd wella 
eich sgiliau deall a meddwl yn feirniadol - y ddau ohonynt yn 
ddefnyddiol ar gyfer llawer o wahanol gyrsiau gradd ac y mae 
busnesau hefyd yn chwilio amdanynt.

Dewiswch Lenyddiaeth Saesneg, neu Iaith a Llenyddiaeth, a 
byddwch yn ymgolli wrth archwilio cymhlethdodau a chyfoeth 
yr iaith Saesneg.

GOFYNION MYNEDIAD
Dylai fod gan bob myfyriwr AS o leiaf pum TGAU graddau A*-C 
(gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg). Yn ogystal, bydd 
gofyn i ddysgwyr feddu ar isafswm gradd TGAU fel y nodir isod:

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg - Iaith a Llenyddiaeth Saesneg B

Llenyddiaeth Saesneg - Iaith a Llenyddiaeth Saesneg B

Ffrangeg - Ffrangeg B a Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) B

Sbaeneg - Sbaeneg B a Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) B

Cymraeg (2il Iaith) - Cymraeg B

Gwiriwch y wefan am feini prawf mynediad pob pwnc unigol.

IAITH A  
LLENYDDIAETH 
SAESNEG,
LLENYDDIAETH 
SAESNEG,
FFRANGEG, SBAENEG 
A CYMRAEG (2IL IAITH)

SAESNEG A LLENYDDIAETH SAESNEG
CAROLINE FULLER: MA, BA (Anrh), TAR
Graddiodd Caroline gyda BA (Anrh) mewn Saesneg ac yna aeth 
ymlaen i gwblhau MA. Yn ddarllenydd ac yn awdur brwd mae’n 
mwynhau rhannu ei hangerdd am lenyddiaeth gyda’i myfyrwyr.

REBECCA MCKAY: BA (Anrh), TAR
Ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd, dewisodd Rebecca ddysgu. 
Mae’n mwynhau’r amrywiaeth o ddysgu Llenyddiaeth Saesneg a’r 
Lefel-A Iaith a Llenyddiaeth cyfun, gan gefnogi sgiliau beirniadol 
a chreadigol myfyrwyr.

TERENCE COOK: BA (Anrh), TAR
Ar ôl gweithio i wahanol gwmnïau cynhyrchu cyfryngol ym maes 
adeiladu llwyfan a set, dechreuodd Terence ddysgu Lefel-A 
Saesneg yn 2002 a bu hefyd yn addysgu Lefel-A Astudiaethau’r 
Cyfryngau a TGAU Saesneg. Ar ôl cymryd seibiant mae wedi 
dychwelyd i addysgu Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

FFRANGEG
NATHALIE REES: TAR
Graddiodd Nathalie gyda gradd mewn Saesneg o Brifysgol 
Bordeaux III Ffrainc a threuliodd flwyddyn yn Sir Benfro fel 
Cynorthwyydd Ffrangeg. Wedi hynny, gwnaeth Radd Meistr 
mewn Dysgu Ffrangeg fel Iaith Dramor ym Mhrifysgol Bordeaux.

SBAENEG
BEATRICE FORMAGGI: BA (Anrh), TAR
Astudiodd Beatrice Ieithoedd Tramor ym Mhrifysgol Pisa [yr 
Eidal]. Bu’n dysgu ieithoedd tramor yn yr Eidal am dair blynedd 
cyn symud i Gymru lle bu’n dysgu mewn ysgolion uwchradd a 
cholegau.

CYMRAEG 2IL IAITH
HANNAH SALMON: BA (Anrh), TAR
Ar ôl graddio o Brifysgol Metropolitan Caerdydd gyda gradd 
mewn Astudiaethau Addysgol a Chymraeg, aeth Hannah ymlaen 
i ddysgu Cymraeg ail iaith TGAU a Lefel-A mewn amryw o 
ysgolion cyn ymuno â’r Coleg.

CWRDD Â’R
DARLITHWYR
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Mae mathemateg, yn ei 
ffordd, yn farddoniaeth 

syniadau rhesymegol.
Albert Einstein
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Os ydych chi’n naturiol ddawnus gyda rhifau yna efallai mai Lefel 
A Mathemateg a Mathemateg Bellach fydd yn addas i chi.

Mae astudio Mathemateg yn rhan annatod o bopeth o’n 
cwmpas. Mae damcaniaethau mathemategol newydd yn cael eu 
darganfod yn ddyddiol a’r damcaniaethau hyn sy’n aml yn sail i 
ddarganfyddiadau a dyfeisiadau gwyddonol.

I’r rhai sydd â gwir angerdd am y pwnc yna bydd Lefel A 
Mathemateg Bellach yn eich galluogi i feithrin lefel hyd yn oed 
yn fwy o ddealltwriaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn gradd mewn Ffiseg, 
Peirianneg neu Economeg yna bydd cael Lefel A mewn 
Mathemateg o fudd gwirioneddol.

GOFYNION MYNEDIAD
Dylai fod gan bob myfyriwr AS o leiaf pum TGAU graddau A*-C 
(gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg). Yn ogystal, bydd 
gofyn i ddysgwyr feddu ar isafswm gradd TGAU fel y nodir isod:

Mathemateg - Mathemateg (O Haen Uwch - canolradd gyda 
chytundeb tiwtor yn unig) a Rhifedd B

Mathemateg Bellach - Mathemateg a Rhifedd A (angen astudio 
Mathemateg Lefel AS hefyd)

Gwiriwch y wefan am feini prawf mynediad pob pwnc unigol.

MATHEMATEG A
MATHEMATEG 
BELLACH

MATHEMATEG a MATHEMATEG BELLACH
ELAINE SINCLAIR: BSc (Anrh), TAR
Astudiodd Elaine Fathemateg ym Mhrifysgol Birmingham. Bu’n 
dysgu Mathemateg mewn Ysgolion Uwchradd cyn treulio dwy 
flynedd yn dysgu mewn coleg yn Ghana gyda Gwasanaethau 
Gwirfoddol Dramor. Cyn ymuno â Choleg Sir Benfro bu’n 
gweithio i elusen addysgol yn cefnogi materion byd-eang trwy’r 
cwricwlwm.

TONY ANDREWS: BSc (Anrh), NPQH, TAR
Graddiodd Tony o Brifysgol Llundain, King’s College gyda BSc 
mewn Mathemateg. Mae ganddo dros 36 mlynedd o brofiad 
addysgu ac mae wedi bod yn arholwr TGAU a Lefel-A ers tua 
30 mlynedd. Mae ei rolau wedi cynnwys Pennaeth Mathemateg, 
Cynghorydd Mathemateg ar gyfer Sir Benfro, Dirprwy Bennaeth 
a Phennaeth.

SARAH WILLIAMS: BSc (Anrh), TAR
Graddiodd Sarah o Brifysgol Essex gyda BSc mewn Cyfrifiadureg. 
Yn angerddol am annog mwy o ferched i bynciau STEM, 
dewisodd gymhwyso fel athrawes. Gyda dros 20 mlynedd o 
brofiad addysgu, mae hi bellach yn arbenigo mewn addysgu 
rhaglennu a mathemateg bur.

ANGHARAD MILES: BSc (Anrh), TAR
Ar ôl graddio gyda gradd mewn Niwrowyddoniaeth o Goleg 
Prifysgol Llundain, dychwelodd Angharad adref i Sir Benfro i 
ddilyn gyrfa mewn addysgu Bioleg, Cemeg a Mathemateg.

EMMA EMBERSON: BSc (Anrh), TAR
Astudiodd Emma Sŵoleg Gymhwysol ac Amaethyddol ym 
Mhrifysgol Leeds a threuliodd dri mis yn y goedwig law yn astudio 
bioamrywiaeth. Mae Emma wedi bod yn dysgu mathemateg a 
gwyddoniaeth ers dros 20 mlynedd. Mae ei rolau wedi cynnwys 
Pennaeth Blwyddyn a chydlynydd adrannol AAA.

MARION SCOTT: BEng (Anrh), TAR
Graddiodd Marion gyda BEng mewn Peirianneg a Rheolaeth 
Gweithgynhyrchu ac mae wedi gweithio yn y DU, UDA a’r Almaen.
Mae Marion wedi bod yn dysgu TGAU a Lefel A Mathemateg ers 
dros 20 mlynedd, ei hoff bwnc lefel A yw syrds.

CWRDD Â’R
DARLITHWYR
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Nid ydym yn wneuthurwyr 
hanes. Rydym yn cael ein 

gwneud gan hanes.
Martin Luther King, Jr
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Bydd y pynciau hyn sy’n seiliedig ar y dyniaethau yn rhoi sylfaen 
gadarn o wybodaeth i chi os ydych am ddilyn rhaglen radd yn un 
o’r rhain, neu bwnc cysylltiedig.

Astudiwch Daearyddiaeth Lefel AS a chewch eich annog i 
gymhwyso gwybodaeth ddaearyddol, theori a sgiliau i’r byd o’n 
cwmpas. Bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth 
feirniadol o bobl, lleoedd ac amgylcheddau’r byd yn yr 21ain 
Ganrif.

Dewiswch Hanes a byddwch yn astudio rhai o ddigwyddiadau 
mwyaf arwyddocaol y gorffennol ac yn darganfod sut mae rhai 
o’r digwyddiadau hyn wedi ffurfio’r byd yr ydym yn byw ynddo 
heddiw.

Yn olaf, dewiswch Athroniaeth, Moeseg, Credoau a Gwerthoedd 
a byddwch yn cael cipolwg hynod ddiddorol ar grefydd a’i lle yn 
y byd ehangach. Byddwch yn ymgymryd ag astudiaeth fanwl o 
un o chwe phrif grefydd y byd yn ogystal ag ymdrin â chrefydd, 
moeseg ac athroniaeth crefydd.

GOFYNION MYNEDIAD
Dylai fod gan bob myfyriwr AS o leiaf pum TGAU graddau A*-C 
(gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg). Yn ogystal, bydd 
gofyn i ddysgwyr feddu ar isafswm gradd TGAU fel y nodir isod:

Daearyddiaeth - Daearyddiaeth B a Saesneg/Cymraeg (iaith 
gyntaf) B a Mathemateg neu Rifedd B

Hanes - Hanes B a Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) B

Athroniaeth, Moeseg, Credoau a Gwerthoedd - Astudiaethau 
Crefyddol B a Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) B

Gwiriwch y wefan am feini prawf mynediad pob pwnc unigol.

DAEARYDDIAETH,
HANES AC
ATHRONIAETH, 
MOESEG, CREDOAU 
A GWERTHOEDD

DAEARYDDIAETH
POWELL STRONG: MSc, TAR
Ar ôl graddio o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor ym 
1991, bu Powell yn gweithio fel gwyddonydd arfordirol, gan 
arbenigo mewn astudiaethau mamaliaid morol ond hefyd 
yn gweithio i ystod o sefydliadau statudol ac anllywodraethol. 
Dechreuodd Powell ddarlithio ar y cwrs BSc Astudiaethau Parth 
Arfordirol ac Amgylchedd Morol yng Ngholeg Sir Benfro ym 
1997 ond cadwodd ei gysylltiadau â diwydiant. Mae Powell wedi 
cyhoeddi gwaith ym maes daearyddiaeth ddynol.

HANES
KERI KENNY: BA (Anrh), TAR
Graddiodd Keri o Brifysgol Cymru gyda BA cydanrhydedd mewn 
Saesneg a Hanes. Bu’n darlithio yn y Brifysgol, yna aeth ymlaen i 
ddysgu ar lefel coleg. Mae Keri wedi dysgu Hanes Lefel-A dramor 
ac ar-lein ac mae’n arholwr i AQA. Ar hyn o bryd mae Keri yn 
gweithio gyda chyn-ddarlithwyr prifysgol ar lwybr treftadaeth yn 
Ne Cymru.

ATHRONIAETH, MOESEG, CREDOAU A GWERTHOEDD
SARAH-KAY TUSHINGHAM-FORD: BA (Anrh), TAR
Ar ôl graddio gyda gradd mewn Astudiaethau Crefyddol, 
Athroniaeth a Dyniaethau o Brifysgol Llanbedr Pont Steffan, 
aeth Sarah-Kay i ddysgu yn ysgolion Sir Benfro. Mae Sarah-Kay 
wedi bod yn gweithio gyda CBAC ers sawl blwyddyn fel arholwr 
ar gyfer papurau TGAU, AS ac A2.

CWRDD Â’R
DARLITHWYR
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Pan fydd gennych  
rywbeth i’w brofi does dim  

byd mwy na her.
Terry Bradshaw
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Nid yw Lefel A Addysg Gorfforol ar gyfer y rhai sy’n caru 
chwaraeon yn unig. Fel rhan o’r cwrs hwn byddwch yn dysgu am 
iechyd, lles a’r corff dynol.

Mae hwn yn gwrs heriol a fydd yn ymdrin ag elfennau o fioleg, 
ffiseg, cymdeithaseg a seicoleg. Mae sesiynau ymarferol yn 
ffurfio rhan fach o’r rhaglen Lefel-A hon sydd yn hytrach yn 
canolbwyntio ar feithrin gwybodaeth drwy sesiynau seiliedig ar 
theori.

I fod yn llwyddiannus ar y cwrs hwn bydd angen i chi fod â gwir 
ddiddordeb mewn darganfod y wyddoniaeth y tu ôl i chwaraeon. 
Gall cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus fod yn garreg gamu 
i amrywiaeth eang o yrfaoedd diddorol gan gynnwys hyfforddi 
chwaraeon, datblygu chwaraeon, neu addysgu.

GOFYNION MYNEDIAD
Dylai fod gan bob myfyriwr AS o leiaf pum TGAU graddau A*-C 
(gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg). Yn ogystal, bydd 
gofyn i ddysgwyr feddu ar isafswm gradd TGAU fel y nodir isod:

Addysg Gorfforol - Addysg Gorfforol B neu Wyddoniaeth B (os 
na chymerwyd AG)

Gwiriwch y wefan am feini prawf mynediad pob pwnc unigol.

ADDYSG 
GORFFOROL

ADDYSG GORFFOROL
CLAIR OWEN: BEd (Anrh), TAR
Cymhwysodd Clair fel Arbenigwr Addysg Gorfforol ym 1995 yng 
Ngholeg y Drindod Caerfyrddin. Mae hi’n cymryd rhan weithredol 
mewn hyfforddi a pherfformio mewn nifer o chwaraeon i lefel 
ryngwladol. Mae Clair yn credu, o gael y cymhelliant cywir, y gall 
pawb gyrraedd eu potensial.

CWRDD Â’R
DARLITHWYR
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Nid llestr i’w lenwi yw’r 
meddwl, ond tân i’w 

gynnau.
Plutarch
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Mae Seicoleg a Chymdeithaseg yn bynciau hynod ddiddorol 
sydd â diddordeb mewn astudiaeth wyddonol o bobl. Er bod 
y pynciau hyn yn aml yn mynd law yn llaw, mae gwahaniaethau 
sylweddol rhyngddynt.

Astudiwch y Lefel A mewn Seicoleg a byddwch yn datblygu sgiliau 
mewn ymchwil seicolegol, technoleg gwybodaeth, cyfathrebu a 
meddwl yn feirniadol.

Dewiswch astudio Cymdeithaseg a byddwch yn ymchwilio i ystod 
eang o bynciau diddorol gan gynnwys eithrio cymdeithasol, tlodi, 
trosedd, crefydd a llawer mwy.

Mae’r pynciau amrywiol a hynod ddiddorol hyn yn ymdrin â sut 
yr ydym yn canfod y byd bob dydd a byddant yn eich helpu i 
ddatblygu gwell dealltwriaeth o emosiynau, perthnasoedd ac 
ymddygiadau dynol.

GOFYNION MYNEDIAD
Dylai fod gan bob myfyriwr AS o leiaf pum TGAU graddau A*-C 
(gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg). Yn ogystal, bydd 
gofyn i ddysgwyr feddu ar isafswm gradd TGAU fel y nodir isod:

Seicoleg - Cymraeg/Saesneg (iaith gyntaf) B a Mathemateg neu 
Rifedd B

Cymdeithaseg - Cymraeg/Saesneg (iaith gyntaf) B

Gwiriwch y wefan am feini prawf mynediad pob pwnc unigol.

SEICOLEG A
CHYMDEITHASEG

SEICOLEG
CHARLIE ALEXANDER: BA (Anrh)
Astudiodd Charlie Seicoleg ac Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd. 
Mae hi wedi bod yn dysgu Seicoleg yn y Coleg ers dros 10 
mlynedd.

KATE WILLIAMS: MSc (Anrh), BA (Anrh)
Astudiodd Kate Seicoleg ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl 
ac yna gwnaeth ei gradd Meistr ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae 
hi wedi gweithio yn y GIG a Gwasanaethau Cymdeithasol ac 
wedi addysgu ar draws y cyfadrannau Iechyd a Lefel-A am y 25 
mlynedd diwethaf.

SARAH ARCHER: BSc (Anrh)
Astudiodd Sarah Seicoleg Gymhwysol yn PCYDDS. Ochr yn ochr 
â’i hastudiaethau bu’n gweithio yn Magstim, arloeswyr Ysgogi 
Magnetig Trawsgreuanol (TMS). Ar ôl ei gradd bu’n gweithio 
i adran Iechyd Meddwl Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn 
Ysbyty Dewi Sant yng Nghaerfyrddin cyn symud i ddysgu.

CHYMDEITHASEG
CHRIS URACK: MA, BSc (Anrh)
Graddiodd Chris o SOAS Prifysgol Llundain (yr Ysgol Astudiaethau 
Dwyreiniol ac Affricanaidd). Cyn gweithio yn y Coleg bu Chris 
yn gweithio i Global Connections, elusen addysgol a gododd 
ymwybyddiaeth am faterion byd-eang yng ngorllewin Cymru. 
Daw’n wreiddiol o Awstralia ac mae wedi teithio’n helaeth ac 
wedi gweithio mewn gwahanol wledydd ar draws y byd.

LOGAN HUGHES: BSc (Anrh), MSC
Graddiodd Logan gyda BSc (Anrh) mewn Chwaraeon ac 
Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd gan 
ganolbwyntio ar foeseg a chymdeithaseg mewn chwaraeon. Yna 
astudiodd MSc mewn Cymdeithaseg a Moeseg Chwaraeon gan 
wneud ymchwil i ddiwylliant cymdeithasegol mewn chwaraeon 
a gwrywdod.

CWRDD Â’R
DARLITHWYR
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FFÔN 
FfÔn: 01437 753 000    
 

GWE AC E-BOST
Ebost:  info@pembrokeshire.ac.uk
 admissions@pembrokeshire.ac.uk
Gwe:  www.colegsirbenfro.ac.uk

CYSYLLTWCH Â NI

Ymwadiad
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir yn 
y prosbectws hwn. Mae’r manylion yn gywir ar adeg mynd i’r wasg ond gallant newid heb rybudd ymlaen 
llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd y dysgwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod 
mynediad i unigolion ar gyrsiau mewn rhai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar ddysgwyr am 
ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol.

CREDWCHFWY .
DYSGWCHFWY .
BYDDWCHFWY .


