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Ni allwn aros i chi 
ymuno â ni

Croeso i’r Coleg!
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MAE EICH 
TAITH YN 
DECHRAU 
YMA..

Dr Barry Walters
Pennaeth

Beth bynnag, rydych am fod, yng Ngholeg Sir Benfro ein nod yw sicrhau eich bod yn 
cael profiad dysgu eithriadol.

Yn y Coleg byddwch yn canolbwyntio ar bwnc sydd o ddiddordeb gwirioneddol i chi, o 
ddylunio cynaliadwy i beirianneg fecanyddol. Gyda chyfleusterau o 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 i chi 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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O Gyn-fynediad hyd at Lefel 3, bydd ein hystod o gymwysterau galwedigaethol, prentisiaeth a Lefel-A yn 
rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i gymryd y camau cyntaf yn eich gyrfa ddewisol.

O’r celfyddydau i beirianneg, lletygarwch i harddwch ac adeiladu i ofal, rydyn ni’n siŵr y byddwch chi’n 
dod o hyd i gwrs sy’n addas i chi.

RHYWBETH 
I 
BAWB..

100+
O GYRSIAU 

LLAWN 
AMSER
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Dewiswch eich 
cwrs a byddwch 
yn Barod i Fyd 
Gwaith...
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Profiad Gwaith 
Er mwyn eich paratoi ar 
gyfer y gweithle byddwch 
yn ymgymryd â lleoliadau 
profiad gwaith neu’n 
gweithio ar friffiau byd go 
iawn.

Cymorth Eithriadol 
Mae ystod gynhwysfawr o 
wasanaethau cymorth ar gael 
i bob dysgwr.

COLEG

Cyfleusterau o’r 
Radd Flaenaf 
Rhai o’r adnoddau a’r 
cyfleusterau dysgu gorau yng 
Nghymru.

Dilyniant Prifysgol 
Aeth dros 200 o ddysgwyr 
Lefel 3 ymlaen i brifysgol yn 
2022.

Dewis 
27 o bynciau Lefel-A a thros 
70 o gyrsiau llawn-amser 
ynghyd â hyfforddeiaethau a 
phrentisiaethau.

Rhagoriaeth
Mae dysgwyr Diploma 
Estynedig yn gallu ennill 
Rhagoriaeth /
Graddau Rhagoriaeth* 
(cyfwerth â thair gradd A*-A 
mewn Lefel-A).

Rhwydwaith 
Trafnidiaeth 
Helaeth 
Mae ein rhwydwaith 
trafnidiaeth yn rhedeg ar hyd 
a lled y sir gan ei gwneud yn 
hawdd i chi gyrraedd y Coleg.

Cysylltiadau 
Cyflogwyr
Mae gennym gysylltiadau 
â channoedd o gyflogwyr 
lleol ar draws llu o sectorau 
diwydiant i sicrhau bod ein 
cyrsiau’n addysgu’r sgiliau 
y mae cyflogwyr yn chwilio 
amdanynt.

PAM 
DEWIS Y 
COLEG??
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COLEG

FFREUTUR, STARBUCKS & LITTLE FRESH 
Pa bynnag amser y byddwch yn cymryd eich egwyl, byddwch bob amser yn 

dod o hyd i rywle i gael diod neu fyrbryd i danio eich dysgu!

YR HWB A’R HAFAN
Mae’r Hwb a’r Hafan yn ddau fan astudio pwrpasol ar gyfer astudio unigol, 

grŵp neu astudiaeth â chymorth. Mae’r llyfrgell hefyd yn cynnig man 

astudio tawel ynghyd ag amrywiaeth o lyfrau a chyfnodolion i gefnogi’ch 

astudiaethau. Gall dysgwyr hefyd fenthyg gliniadur, ar ôl dangos cerdyn 

adnabod, i barhau â’u gwaith cartref neu aseiniadau tra yn y Coleg.

BWYTY’R COLEG A SIOP GOFFI
Yn cael ei redeg gan ddysgwyr lletygarwch, mae’r bwyty a’r siop goffi ar agor 

o 9.30am - 1.30pm ar gyfer coffi ac o 12 canol dydd - 1.30pm ar gyfer cinio 

yn gweini bwyd cartref am brisiau rhesymol.

CORFF IACH | MEDDWL IACH
Mae eich iechyd a’ch lles yn hynod bwysig. Gallwch ymuno ag un o’n 

Academïau Chwaraeon neu fanteisio ar aelodaeth myfyriwr am bris 

gostyngol yn y gampfa - gwych ar gyfer pan fydd angen i chi ollwng stêm 

rhwng dosbarthiadau.

Astudiwch yng Ngholeg Sir Benfro a bydd gennych 
fynediad i lawer mwy na dim ond staff rhagorol, 
cyfleusterau TG, ystafelloedd dosbarth a gweithdai.
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GET INDUSTRY READY

Mae cyflogwyr yn chwilio am fwy na chymwysterau 

yn unig. Maen nhw eisiau unigolion a all weithio 

fel rhan o dîm, sydd â sgiliau cyfathrebu gwych, 

sy’n frwdfrydig, sydd ag agwedd gadarnhaol ac 

sy’n barod i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar eu 

cyflogwr i wneud i’w busnes dyfu.

Fel rhan o’ch cwrs efallai y bydd gofyn i chi 

ymgymryd â lleoliadau gwaith. Mae hwn yn gyfle 

gwych i chi arddangos eich sgiliau i gyflogwyr lleol.

Mae pob dysgwr hefyd yn gallu defnyddio’r Biwro 

Cyflogaeth. Mae’r Biwro ar agor bob dydd a bydd y 

staff cyfeillgar yn eich helpu i greu CV a chwilio am 

swyddi gwag yn ogystal â’ch helpu i baratoi ar gyfer 

cyfweliadau.

Sefwch allan oddi wrth y dorf

Yn eich paratoi ar gyfer 
Gyrfa eich Breuddwyd

Rydym yn aml yn gweithio ochr yn ochr â chyflogwyr lleol 

i sicrhau ein bod yn rhoi’r sgiliau y maent yn chwilio am-

danynt. Mae cyfranogiad cyflogwyr yn amrywio o gwrs i 

gwrs ond gall gynnwys:

G
W

N
E

U
D

 C
H

I’
N

 B
A

R
O

D
 A

M
 S

W
Y

D
D

Gweithio ochr yn ochr â chogyddion 
gwadd yn ein ceginau masnachol.

Ymgymryd â lleoliadau gwaith yn y GIG.

Profiad gwaith yn Folly Farm, Manor 
House Park a llawer mwy.

Sgyrsiau gwadd o’r RAF, y Fyddin,
Y Llynges Frenhinol ac Academi Chiltern.

Profiad gwaith mewn amrywiaeth eang o
leoliadau gofal plant a gofal iechyd.

Gweithio gyda chwmnïau yn y sectorau 
olew, nwy, ynni adnewyddadwy a 
pheirianneg fecanyddol.

GET INDUSTRY READY

BYDDWCH YN 
BAROD I FYD 
GWAITH..
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CYSYLLTIADAU 
CYFLOGWYR

ALLT YR AFON - ALTRAD - BLUE GEM WIND - BLUESTONE 

BOMBORA ENERGY - BURNS NUTRITION - CARREG CONSTRUCTION 

CEREDIGION COUNTY COUNCIL - DP ENERGY - DRAGON LNG - EDF ENERGY

 ELLIOTS HILL - FOLLY FARM - GGT THOMAS - HEATHERTON 

HYWEL DDA UNIVERSITY HEALTH BOARD - INSITE TECHNICAL 

JENKINS & DAVIES - MAINSTAY MARINE - MANOR PARK - ORE CATAPULT  

PARK HOUSE CARE - PEMBROKESHIRE COAST NATIONAL PARK 

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL - PEMBROKESHIRE ROAD SAFETY TEAM 

RETREATS GROUP - RHYAL ENGINEERING - SLEBECH PARK 

ST DAVIDS ASSEMBLIES - ST DAVIDS CARE IN THE COMMUNITY 

ST BRIDES SPA HOTEL - THE CROWN ESTATE - THE GROVE 

THE PORT AUTHORITY MILFORD HAVEN - TOTALLY WELSH 

UNITED AEROSPACE - VALERO - WILLIAMS SHIPPING

BYDDWCH YN BAROD I FYD GWAITH

BYDDWCH YN 
BAROD I FYD 
GWAITH..

Mae ein cysylltiadau â chyflogwyr 
yn golygu eich bod yn cael 

mewnwelediad go iawn gan gynnwys 
siaradwyr gwadd a phrofiad gwaith 

gan sicrhau eich bod yn 
Barod i Fyd Gwaith
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Gyda’n Rhaglenni Cyrchfan

BYDDWCH YN 
BAROD I FYD 
GWAITH......

CYRCHFAN: 
LLWYDDIANT!

Mae ein Rhaglenni Cyrchfan bellach yn rhedeg 
mewn nifer cynyddol o feysydd cwricwlaidd 
ac wedi’u cynllunio i gyd-fynd â chyflwyno’r 
cwricwlwm.

Mae’r rhaglenni sector-benodol o fudd i’r 
dysgwyr hynny sy’n edrych i symud ymlaen yn 
uniongyrchol i gyflogaeth ar ôl cwblhau eu cwrs 
yn ogystal â’r rhai sy’n edrych i symud ymlaen i 
brifysgol.

Fe’u cynlluniwyd, gyda mewnbwn cyflogwyr, i 
godi ymwybyddiaeth o anghenion presennol y 
diwydiant ac i amlygu llwybrau gyrfa presennol 
a dyfodol.

Mae’r rhan fwyaf o Raglenni Cyrchfan yn 
cynnwys cyfuniad o ddosbarthiadau meistr, 
siaradwyr gwadd, diwydiant a phrifysgolion, 
gyda llawer wedyn yn arwain at brosiect 
estynedig ym mlwyddyn 2, i ddatblygu sgiliau 
ymchwil a chynyddu gwybodaeth.
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Gwnewch gais ar-lein: colegsirbenfro.ac.uk

Cyrchfan:
Gofal Anifeiliaid

Cyrchfan:
Celfyddydau

Cyrchfan:
Busnes

Cyrchfan:
Adeiladu

Cyrchfan:
Lletygarwch

Cyrchfan:
GIG

Cyrchfan:
Ynni 

Adnewyddadwy

Cyrchfan:
Twristiaeth

Cyrchfan:
Llwyddiant!
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Bu Kaitlynne, cyn ddysgwr Rheolaeth Anifeiliaid, ar 
leoliad blwyddyn o hyd ym mhractis Supervet yr Athro 
Noel Fitzpatrick

Mae Rosie, cyn ddysgwr Ffasiwn a Thecstilau, 
yn gweithio fel Dylunydd Argraffu ym 
mhencadlys H&M, Stockholm

BYDDWCH YN 
BAROD I FYD 
GWAITH..

Cyfleoedd Rhyfeddol

Cyfleusterau o’r Radd Flaenaf

Darlithwyr Profiadol

Eich Ymrwymiad

Cyrchfannau cyn-fyfyrwyr
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Mae Hywel, cyn ddysgwr Peirianneg, yn gweithio i Mercedes gyda Thîm F1 McLaren

Mae Oliver, cyn ddysgwr 
Lefel-A, yn astudio yn Sefydliad 
Dyson

Mae cyn ddysgwr Lefel-A Ellis yn gweithio i Google

Mae cyn-ddysgwyr yn gweithio yn y BBC mewn rolau amrywiol gan 
gynnwys fel peirianwr meddalwedd ac yn yr adran gwisgoedd
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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 Coleg
• Gemau Bwrdd a Chardiau
• Grwpiau Cymorth Iechyd Meddwl
• Dungeons & Dragons
• Clwb Cymraeg
• Dug Caeredin
• Iaith Arwyddion Prydain
• Grŵp Hapchwarae
• Clwb Ffilmiau
• Man Diogel
• Gwersi Cerddoriaeth Peripatetig a Cherddorfa’r Sir
• Cymorth gan y Brifysgol Agored ac UCAS 
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Cyfoethogi
Cymerwch Ran
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CYFLEUSTERAU RHYFEDDOL

Mae cyfleusterau newydd 
yn ymwneud â dechreuadau 

newydd a phosibil iadau 
diddiwedd.

Bob Etheridge
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Cyfleusterau Prif Gampws
Rydym yn darparu amrywiaeth eang o gyfleusterau ar y campws i sicrhau profiad dysgu llyfn a phleserus 
i’n dysgwyr.

STIWDIOS THEATR A 
DAWNS

GWEITHDAI 
ADEILADU

CANOLFAN YNNI 
ADNEWYDDADWY

STIWDIOS CELF A 
DYLUNIO

STIWDIO 
RECORDIO

CEGINAU 
A BWYTY SEED

YSTAFELLOEDD 
APPLE MAC

BIWRO 
CYFLOGAETH

CAMPFA A NEUADD 
CHWARAEON

SALONAU GWALLT 
A HARDDWCH

MEITHRINFA AR 
Y SAFLE STARBUCKS

CANOLFAN 
ADNODDAU DYSGU

YSTAFELL DYWYLL 
AC YSTAFELL WEN LITTLE FRESH

CREDU

CREU

ANGERDD

YSBRYDOLI

YSGOGI
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SGILIAU BEIRNIADOL: MATHEMATEG A SAESNEG
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 
y gallwch adael y Coleg gyda’r sgiliau y bydd eu hangen 
arnoch i symud ymlaen.

GWELLA EICH CYMRAEG
Anogir holl ddysgwyr y Coleg i werthfawrogi’r iaith 
Gymraeg a’i diwylliant. Bydd dysgwyr 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 dysgwr gael mynediad at diwtorialau, sgiliau 
hanfodol ac agweddau ar eu cwrs trwy gyfrwng y 
Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

GWNEWCH FYNY AR EICH SAESNEG, MATHEMATEG A 
CHYMRAEG

CADW DYSGWYR AR Y 
TRYWYDD IAWN
Mae pob dysgwr yn cael ei neilltuo i 
Diwtor Personol i sicrhau eu bod yn 
cael lefel gyson a phriodol o gymorth, 
cyngor ac arweiniad. Gall hyn fod mewn 
sesiynau grŵp neu ar sail unigol. Mae 
pob dysgwr yn cytuno i bresenoldeb 
100% ac yn llofnodi cytundeb dysgwr 
ar ddechrau eu cwrs sy’n cynnwys 
disgwyliadau ac ymddygiad.  

AMGYLCHEDD CYNHWYSOL 
Mae’r Coleg wedi ymrwymo i 
ddarparu addysg gynhwysol i bob 
dysgwr ag anawsterau dysgu a/neu 
anableddau. Mae gennym gysylltiadau 
cryf ag ysgolion darparwyr arbenigol, 
cyflogwyr, elusennau a sefydliadau 
arbenigol eraill i wneud y broses 
bontio mor llyfn â phosibl. Ymhlith 
pethau eraill, rydym yn gallu cefnogi 
gyda: Technoleg Gynorthwyol, 
Awtistiaeth, Dyslecsia, Anawsterau 
Dysgu, Anableddau Corfforol, Namau 
Synhwyraidd a Lles Cyffredinol, a 
llawer mwy.

CYDRADDOLDEB A CHYMORTH
Mae’r Coleg yn mabwysiadu dull 
hynod gynhwysol ac integredig o 
gefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu 
ychwanegol, sy’n dechrau tra byddant 
yn yr ysgol. Mae trefniadau cynllunio 
pontio cynhwysfawr yn eu lle ac yn 
cael eu cyflawni mewn partneriaeth ag 
ystod eang o asiantaethau arbenigol, 
gan gynnwys Cynghorydd Gyrfa Cymru 
arbenigol.

Mae tîm Cymorth Dysgu’r Coleg yn 
gweithio’n agos gydag ALENCO’s 
mewn ysgolion i gynorthwyo gyda 
threfniadau pontio. Mae’r aelodau hyn 
o staff yn mynychu adolygiadau ysgol, 
yn cyfarfod â dysgwyr a rhieni neu 
ofalwyr yn yr ysgol, yn cyfweld neu’n 
agor digwyddiadau, ac yn cyfarfod 
â dysgwyr ar eu diwrnodau pontio. 
Mae trefniadau pontio cryf yn bodoli 
rhwng yr ysgolion uwchradd a’r Coleg 
i wneud y pontio mor llyfn â phosibl.

ASESYDD CYMORTH ARBENIGOL
Bydd Asesydd Cymorth Arbenigol yn 
gwneud trefniadau mynediad arholiadau, 
proffilio dyslecsia a sgrinio i bennu natur 
a lefel y cymorth sydd ei angen. Darperir 
Cymorth Dysgu gan dros ddeg ar hugain 
o Gynorthwywyr Cymorth Dysgu a dau 
Weithiwr Cymorth Cyfathrebu.

DIOGELU A LLES
Mae’r Coleg yn cymryd diogelu a lles o 
ddifrif ac mae ganddo dîm sefydledig 
sy’n cynnwys: Uwch Berson Dynodedig, 
Swyddogion Diogelu a Llesiant, Nyrs 
Myfyrwyr, Swyddog Cyllid a Chaplan 
Rhyngenwadol. Mae’r tîm hefyd yn 
gweithio ochr yn ochr ag asiantaethau 
allanol i ddarparu atgyfeiriadau, cyngor, 
arweiniad a chymorth.

POBL IFANC SY’N DERBYN GOFAL 
(LAYP) A GOFALWYR IFANC
Mae Uwch Berson Dynodedig y Coleg 
yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau 
pontio, gofal a chymorth i LAYP a gofalwyr 
ifanc. Os ydych mewn gofal, rhywun sy’n 
gadael gofal neu ofalwr ifanc, cysylltwch 
â: safe@pembrokeshire.ac.uk am gyngor 
a chefnogaeth.

Yng Ngholeg Sir Benfro rydym yn darparu amgylchedd dysgu cynhwysol sy’n cynnig cymorth i bob dysgwr.

PONTIO A CHEFNOGI
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EICH HELPU I GYRRAED 
EICH NODAU

GYRFAOEDD
NYRS Y 
COLEG

GWEITHWYR 
CEFNOGI 

CYFATHREBU
CWNSELWYR

HWB LLES CYNGHORYDD 
CYLLID

ANOGWR 
DYSGU

CYNORTHWYWYR 
CYMORTH 

DYSGU

SWYDDOGION 
DIOGELU, LLES A 

DISGYBLU
YMGYNGHORWYR 

CEFNOGI 
SGILIAU

ASESWR 
ARHOLIADAU 
ARBENIGOL

ANOGWR 
BUGEILIOL

UCAS - 
HWB SEREN

SWYDDOG 
LLEOLIAD 
GWAITH

DIOGELWYR GWEITHIWR 
IEUENCTID

Mae Cyfleusterau Cymorth ar y Safle yn Cynnwys:
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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 
drwy ffonio:
0800 9 776 788.

CAM 3 - CYFARFOD Â NI

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

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

SUT I  WNEUD CAIS?
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ESBONIAD  O’R CYRSIAU
Ar y tudalennau canlynol fe welwch drosolwg byr o’r cyrsiau rydym yn eu cynnig, 
y rolau swydd y gallent arwain atynt a chyflogau cyfartalog. Ewch i’n gwefan: 
pembrokeshire.ac.uk am wybodaeth lawn am y cwrs gan gynnwys y modiwlau a 
astudiwyd a’r gofynion mynediad. Os nad ydych yn siŵr pa gwrs fyddai fwyaf addas 
i chi, ffoniwch ein tîm Derbyniadau cyfeillgar ar 0800 9 776 788 am gyngor ac 
arweiniad diduedd.

Os ydych chi’n hoffi ymchwilio i bynciau, 
darllen am bynciau i ehangu eich 
gwybodaeth a’ch bod yn dda mewn 
arholiadau, yna efallai mai Lefel A yw’r 
llwybr i chi.

Dewiswch astudio Lefel A yn y Coleg a 
gallwch ddewis o 27 o bynciau AS - yr 
ystod ehangaf yn y sir. Os oes gennych 
ddiddordeb mewn astudio Lefel A, 
gweler ein llyfryn Lefel-A i gael gwybod 
mwy.

Lefel-A
Mae ein cyrsiau galwedigaethol yn 
cynnig cymwysterau a gydnabyddir 
yn genedlaethol sy’n eich paratoi ar 
gyfer cyflogaeth mewn sector penodol. 
Mae ein Diplomâu Estynedig Lefel 3 yn 
gyfwerth â Lefel-A ac yn caniatáu ichi 
symud ymlaen i brifysgol.

Ar gyfer llawer o bynciau, byddwch yn 
cael eich addysgu mewn amgylcheddau 
dysgu sy’n ailadrodd y rhai y byddwch 
yn dod o hyd iddynt mewn diwydiant 
gan ddarlithwyr sydd â blynyddoedd o 
brofiad yn y sector.

Cyrsiau Galwedigaethol
Mae hon yn rhaglen dysgu seiliedig ar 
waith sy’n eich galluogi i ennill cyflog 
wrth astudio ar gyfer cymhwyster a 
dysgu sgiliau ymarferol yn y gweithle. I 
ymgymryd â phrentisiaeth mae angen 
i chi ddod o hyd i gyflogwr sy’n barod 
i’ch cefnogi trwy gydol y cymhwyster. 
Os nad oes gennych gyflogwr, efallai y 
gallwn eich helpu i ddod o hyd i un.

Mae pob rhaglen brentisiaeth 
yn cynnwys cymwysterau mewn 
llythrennedd a rhifedd oni bai eich bod 
eisoes wedi eu hennill yn yr ysgol.

Prentisiaethau

Dewiswch eich Lefel:

Mae ein cyrsiau Lefel Mynediad a Lefel 
1 yn addas i chi os nad oes gennych 
unrhyw gymwysterau ffurfiol. Os na 
chewch chi’r graddau TGAU roeddech 
chi wedi gobeithio amdanyn nhw, yna 
gallwch chi ddechrau ar Lefel Mynediad 
a gweithio’ch ffordd i fyny.

Mae rhai cyrsiau ymarferol yn gofyn i 
ddysgwyr ddechrau ar Lefel 1 neu Lefel 
2, waeth beth fo’u graddau TGAU. Mae 
hyn er mwyn i chi allu dysgu’r sgiliau 
sylfaenol cyn symud ymlaen i lefelau 
uwch neu Brentisiaeth.

Mynediad a Lefel 1
Mae’r rhan fwyaf o’n cyrsiau Lefel 2 yn gofyn bod gennych raddau TGAU D ac mae 
rhai hyd yn oed yn gofyn eich bod wedi cyflawni graddau C mewn rhai pynciau. 
Mae gofynion mynediad pob cwrs yn amrywio.

Ar ôl cwblhau eich rhaglen Lefel 2 yn llwyddiannus gallech symud ymlaen i gwrs 
Lefel 3, cyflogaeth neu Brentisiaeth.

Os byddwch yn cyflawni pum TGAU gradd C neu uwch (efallai y bydd rhai cyrsiau 
yn gofyn i chi fod wedi cyflawni graddau B mewn rhai pynciau) gallwch fynd yn 
syth i mewn ar Lefel 3 (sy’n cyfateb i astudio Lefel-A).

Mae pob rhaglen Lefel 3 yn ddwy flynedd o hyd. Ar ôl cwblhau’n llwyddiannus 
gallwch wneud cais i astudio yn y brifysgol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

Lefel 2 a 3

Dewiswch eich Llwybr:
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Twf 
Swyddi 
Cymru+

Cyrchfannau:
Ar ôl cwblhau llwybr Twf Swyddi Cymru+ yn llwyddiannus, gall dysgwyr symud ymlaen i raglenni addysg 
bellach lefel uwch, prentisiaethau neu gyflogaeth.

Oeddech chi’n gwybod?

Ennill wrth ddysgu 
Tra byddwch ar raglen JGW+ byddwch yn 
cael eich talu i hyfforddi. 

Rhoi cynnig arni cyn ymrwymo 
Gyda llwybrau JGW+ cewch gyfle i roi 
cynnig ar feysydd gyrfa y credwch y gallai 
fod gennych ddiddordeb ynddynt cyn 
ymrwymo i ddysgu lefel uwch.

Cefnogaeth wedi’i theilwra
Bydd gennych fentor i’ch cefnogi tra 
byddwch ar y rhaglen.

Ennill sgiliau go iawn
Fel rhan o’n holl lwybrau JGW+ byddwch 
yn ennill sgiliau go iawn y mae cyflogwyr 
yn chwilio amdanynt i gynyddu eich 
cyflogadwyedd.

Mae rhaglen Twf Swyddi Cymru+, a arweinir 
gan Lywodraeth Cymru, yn cael ei chefnogi 
gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

CAEL BLAS AR EICH GYRFA YN Y DYFODOL

Mae Twf Swyddi Cymru+ yn rhaglen hyblyg sy’n canolbwyntio 
ar helpu pobl ifanc 16-18 oed sydd wedi ymddieithrio o 
ddysgu i gyrraedd eu llawn botensial a chymryd eu camau 
cyntaf i fyd gwaith.

Nod ein rhaglenni yw rhoi’r sgiliau, y cymwysterau a’r profiad 
gwaith sydd eu hangen arnoch i naill ai gael swydd neu 
symud ymlaen i ddysgu pellach fel cwrs lefel uwch neu 
brentisiaeth.

Gallwch ddewis o amrywiaeth o feysydd pwnc gan gynnwys: 

 » Busnes a Hamdden
 » Peirianneg
 » Trin Gwallt a Harddwch
 » Gofal Iechyd a Gofal Plant
 » TGCh
 » Cerbydau Modur

Mae’r rhaglen hon yn cynnig amgylchedd dysgu hollol wahanol 
ac fe’i cyflwynir gan dîm cyfeillgar a phrofiadol sydd wedi 
ymrwymo i’ch gweld yn llwyddo.

Cysylltwch â’n tîm derbyniadau am ragor o wybodaeth:
admissions@pembrokeshire.ac.uk
0800 9 776 788
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Prentisiaethau
26 Llwybr

ENNILL A DYSGU GYDA PHRENTISIAETH

Mae prentisiaethau ar gael mewn nifer cynyddol o sectorau ac yn 
caniatáu i chi ennill cyflog tra’n parhau â’ch addysg.

Fel rhan o Brentisiaeth byddwch yn dysgu yn y gwaith ac i ffwrdd 
o’r swydd gan ddilyn rhaglen strwythuredig o hyfforddiant a fydd 
yn arwain at gymhwyster prentisiaeth cydnabyddedig.

Hyfforddiant yn y swydd - byddwch yn cael eich cyflogi gan gwmni 
ac yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau staff mwy profiadol i 
ddysgu eich crefft.

Hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith - mae gennym amrywiaeth o 
fodelau darparu a bydd rhai prentisiaethau yn gofyn i chi fynychu’r 
Coleg un diwrnod yr wythnos i ddysgu’r theori. Bydd disgwyl i chi 
hefyd gwblhau asesiadau ac asesiadau ar-lein yn y gweithle.

Y FFEITHIAU
Teimlai 92% o brentisiaid mewn gwaith fod eu prentisiaeth wedi 
cael effaith gadarnhaol ar eu gyrfa.

Dywedodd 92% o brentisiaid fod eu rhagolygon gyrfa wedi gwella.

Mae 90% o brentisiaid yn parhau i gael eu cyflogi ar ôl cwblhau 
eu prentisiaeth.

Gallai Prentisiaid Uwch ennill £150K yn fwy ar gyfartaledd dros eu 
hoes o gymharu â’r rheini â chymwysterau galwedigaethol lefel 3.

CYRSIAU 
Cyngor ac Arweiniad ............................................................ Lefel 2, 3, 4
Barbro .............................................................................................. Lefel 2
Therapi Harddwch ................................................................... Lefel 2, 3
Gweinyddu Busnes .............................................................. Lefel 2, 3, 4
Gofal Plant a Gwaith Chwarae .......................................... Lefel 2, 3, 4, 5
Adeiladu: gosod brics, gwaith saer, trydanol, asiedydd neu
plymio ............................................................................................... Lefel 3
Cynnal a Chadw Adeiladu ......................................................... Lefel 2
Rheolaeth Adeiladu ..................................................................... Lefel 4
Gwasanaeth Cwsmer ............................................................... Lefel 2, 3
Peirianneg (llwybrau amrywiol) .............................................. Lefel 2, 3
Trin Gwallt ................................................................................... Lefel 2, 3
Gofal Iechyd ....................................................................... Lefel 2, 3, 4,  5
Lletygarwch ............................................................................. Lefel 2, 3
Rheolaeth ILM ................................................................... Lefel 2, 3, 4, 5
Gweithwyr Proffesiynol TG, Meddalwedd, Gwe a Thelathrebu .......
........................................................................................................ Lefel 2, 3
Cerbydau Modur ....................................................................... Lefel 2, 3
Addysgu, Dysgu a Datblygu  .................................................... Lefel 2, 3
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Byddwch yn 
Barod i Fyd 
Gwaith

Lefelau
LEFEL 2
Prentisiaeth Sylfaen
(Cyfwerth â phum TGAU)

LEFEL 3
Prentisiaeth
(Cyfwerth â dwy Lefel-A)

LEFELAU 4 AC UWCH
Prentisiaeth Uwch
(Cyfwerth â Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) 
neu Radd Sylfaen)

I ddilyn prentisiaeth bydd angen i chi fod 
mewn cyflogaeth llawn-amser gyda busnes 
a all eich cefnogi. Efallai y gall y Gwasanaeth 
Paru Prentisiaethau neu Ganolfan Gyflogaeth 
y Coleg eich helpu i ddod o hyd i gyflogwr. 
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Lefel-A 
27 
Pwnc

Cyrchfannau Prifysgolion:
Prifysgol Rhydychen | Prifysgol Caergrawnt | Prifysgol Bryste | Prifysgol Warwick | Prifysgol Leeds | 
Prifysgol Lerpwl | Prifysgol Caerwysg | Prifysgol Caerdydd | Prifysgol Durham

Dewiswch o:
 » 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
 » Ffotograffiaeth
 » Addysg Gorfforol
 » Athroniaeth, Moeseg, Credoau a 

Gwerthoedd
 » Ffiseg
 » Seicoleg
 » Cymdeithaseg
 » Sbaeneg
 » Cymraeg - 2il Iaith
 » Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru

AGOR BYD O GYFLEOEDD 

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

Mae dau lwybr y gall ein dysgwyr Lefel-A ddewis ohonynt:

 » Llwybr 1: 3 phwnc Lefel-A a Bagloriaeth Sgiliau Uwch 
Cymru.

 » Llwybr 2: 4 pwnc Lefel-A a’r Cymhwyster Prosiect Estynedig 
(EPQ) (ar gyfer dysgwyr sy’n bodloni meini prawf SEREN ar 
lefel TGAU).

Yn ogystal â’ch astudiaethau academaidd, mae pob dysgwr 
Lefel-A yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol ac apwyntiadau 1:1 
gyda’u Hanogwr Bugeiliol ymroddedig.

Mae ein hamserlen wythnosol pedwar diwrnod yn cyfuno dewis 
ehangaf y sir o Lefelau A gydag amser wedi’i neilltuo ar gyfer 
academïau chwaraeon a chyfleoedd cyfoethogi eraill, a diwrnod 
astudio annibynnol heb unrhyw golled i amser cwricwlwm.

CYFLEUSTERAU
Ar Lefel-A, bydd gennych fynediad i gyfleusterau o safon diwydiant. 
Mae gennym labordai pwrpasol, ystafelloedd TG/MAC, Theatr 
Merlin, stiwdios creadigol ac ystafelloedd dosbarth modern. Gyda 
llawer o fannau astudio a chymdeithasol i ddewis ohonynt, gall 
eich amser ar y campws fod yn bwrpasol ac yn bleserus. 

CYRCHFANNAU 
Rydym mor falch o gyrchfannau rhyfeddol ein dysgwyr Lefel-A. 
Rydym yn dathlu llwyddiant cyson Rhydgrawnt, y lleoedd gorau 
mewn prifysgolion a llwybrau prentisiaeth.



Rheoli 
Anifeiliaid a 
Sgiliau Cefn 
Gwlad YN ÔL I NATUR

Dewiswch Reoli Anifeiliaid a chewch gyfle i ddatblygu sgiliau 
ymarferol trwy weithio gydag amrywiaeth o famaliaid bach a 
mawr, adar ac ymlusgiaid yn ein canolfannau yn Llwynhelyg a 
Fferm Folly. Efallai y byddwch hefyd yn gallu ymgymryd â lleoliadau 
gwaith i wella ymhellach eich gwybodaeth am anifeiliaid domestig, 
egsotig a gwyllt.

Dewiswch Gefn Gwlad a’r Amgylchedd a byddwch yn crwydro Sir 
Benfro yn defnyddio’r amgylchedd o’n cwmpas i ddatblygu sgiliau 
cadwraeth a rheoli cefn gwlad.

Pa bynnag lwybr a ddewiswch byddwch hefyd yn cymryd rhan 
mewn amrywiaeth o brosiectau cymunedol.

CYFLEUSTERAU
Fel dysgwr Gofal Anifeiliaid Lefel 1 neu 2 bydd gennych fynediad 
i gyfleusterau gofal anifeiliaid llawn offer yng Nghanolfan Ddysgu 
John Burns, ein canolfan bwrpasol yn Llwynhelyg, lle byddwch yn 
ennill ystod eang o brofiad o drin a gofalu am ystod o famaliaid 
bach, adar ac ymlusgiaid.

Bydd ein dysgwyr Rheoli Anifeiliaid Lefel 3 wedi’u lleoli yn Folly 
Farm a bydd ganddynt fynediad unigryw i waith ochr yn ochr â’r 
ceidwaid ar gyfer datblygu sgiliau ymarferol gyda’u hystod eang o 
anifeiliaid.

Os mai gwarchod yr amgylchedd yw eich diddordeb, bydd 
dysgwyr cefn gwlad yn treulio cryn dipyn o amser yn gwneud 
gweithgareddau ymarferol gyda chyrff cadwraeth fel Parc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro a Chyngor Sir Penfro.

CYRSIAU 
Rheoli Anifeiliaid ........................................................................... Lefel 3
Gofal Anifeiliaid ............................................................................. Lefel 2
Cefn Gwlad a’r Amgylchedd ....................................................... Lefel 2
Astudiaethau Diwydiannau’r Tir (Amgylchedd Cefn Gwlad).. Lefel 1
Astudiaethau Tir (Gofal Anifeiliaid) ........................................... Lefel 1
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Gyrfaoedd y Dyfodol:
Gweithiwr Manwerthu Anifeiliaid | Ymddygiadwr Anifeiliaid | Cynorthwyydd Gofal Iechyd Anifeiliaid | 
Ceidwad Anifeiliaid | Bridiwr Anifeiliaid | Cadwraethwr | Ceidwad y Parc | Nyrs Filfeddygol | Rheolwr 
Parc Bywyd Gwyllt | Sŵolegydd

Oeddech chi’n gwybod?
Mae cyn-ddysgwyr wedi mynd ymlaen i sicrhau 
safleoedd allweddol gyda pharciau anifeiliaid 
lleol gan gynnwys prif geidwad pengwin a phrif 
geidwad llewod yn Fferm Folly. 

Beth allwch chi 
ddisgwyl ei ennill?

£19,000 - £23,000
Cyflog cyfartalog y rhai sy’n gweithio mewn 
proffesiwn sy’n ymwneud â gofal anifeiliaid

£20,000 - £25,000
Cyflog cyfartalog ceidwaid cefn gwlad yn 
dibynnu ar y swydd

£20,000 - £23,000
Cyflog cyfartalog uwch nyrs filfeddygol
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Gwyddoniaeth 
Gymhwysol a 
Gwyddor Bwyd

CROESO I FYD GWYDDONIAETH

GWYDDONIAETH GYMHWYSOL 
Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle i astudio pob un o’r tair disgyblaeth, 
sef gwyddoniaeth, Bioleg, Cemeg a Ffiseg, mewn ffordd ymarferol. 
Mae’r unedau a gyflwynir yn cynnwys Geneteg a Pheirianneg 
Genetig, Microbioleg, Cymwysiadau Cemeg Organig, Tystiolaeth 
Fforensig, Casglu a Dadansoddi, Seryddiaeth a Gwyddor Gofod, 
a Chymwysiadau Ffiseg Feddygol. Bydd ein staff addysgu cymwys, 
sydd â gwybodaeth arbenigol am eu meysydd gwyddoniaeth, yn 
cynnal sesiynau theori ysgogol ac yn eich cynnwys mewn sesiynau 
ymarferol.

Yn ogystal â’ch astudiaethau, mae pob dysgwr Gwyddoniaeth 
Gymhwysol yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol ac apwyntiadau 
1:1 gyda’u Hanogwr Bugeiliol ymroddedig.

GWYDDOR BWYD 
Ar y cwrs Lefel 3 hwn byddwch yn darganfod gwyddor bwyd ac 
yn deall gwerth maeth yn ein diet. Byddwch yn dysgu sut mae 
gwyddor bwyd a maeth yn ein helpu i ddeall ac astudio byd 
hynod ddiddorol bwyd, deall y gadwyn cyflenwi bwyd, a dysgu 
am dechnolegau newydd ym maes bwyd a chynhyrchu bwyd. 
Byddwch hefyd yn dysgu am bwysigrwydd microfaetholion a 
macrofaetholion ac yn archwilio beth sy’n digwydd i fwyd tra ei 
fod yn eich corff.

Astudir y cwrs hwn ochr yn ochr â diploma mewn Gwyddoniaeth 
Gymhwysol a byddwch yn cyflawni’r hyn sy’n cyfateb i dair Lefel 
A, gan alluogi symud ymlaen i brifysgol ac amrywiaeth eang o 
yrfaoedd.

CYFLEUSTERAU
Byddwn yn anelu at eich ymestyn a’ch herio i gyflawni’ch 
potensial mewn amgylchedd diogel, hapus a chyfoethog. Bydd 
gennych fynediad i gyfleusterau o’r radd flaenaf gyda labordai 
gwyddoniaeth pwrpasol ac ystafelloedd dosbarth modern. 
Byddwch yn gweithio’n agos gyda’n technegwyr labordy 
gwyddoniaeth i gynllunio a chynnal arbrofion ymarferol a byddwch 
yn gallu defnyddio amrywiaeth o offer gwyddonol i ddatblygu eich 
sgiliau ymarferol. 

CYRSIAU 
Gwyddoniaeth Gymhwysol ........................................................ Lefel 3
Gwyddor Bwyd .............................................................................. Lefel 3

Gyrfaoedd y Dyfodol:
Peiriannydd Biofeddygol | Peiriannydd Cemegol | Fferyllydd Blas | Gwyddonydd Bwyd | Gwyddonydd 
Fforensig | Technegydd Labordy | Peiriannydd Niwclear | Eigionegydd | Gwyddonydd Ymchwil | 
Technegydd Synhwyraidd | Technolegydd | Bragwr Technegol

Oeddech chi’n gwybod?
Mae’r cyrsiau hyn gyfwerth â thair Lefel A (yn 
ddelfrydol ar gyfer symud ymlaen i brifysgol).

Beth allwch chi 
ddisgwyl ei ennill?

£23,000 - £50,000
Ystod cyflog ar gyfer tocsiolegydd

£26,500 - £60,000
Ystod cyflog ar gyfer biocemegydd

£25,000 - £80,000
Ystod cyflog ffarmacolegydd

£37,000 - £52,000
Ystod cyflog ar gyfer arbenigwr cynnyrch 
cnydau
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Celfyddydau: 
Creadigol a 
Pherfformio

MYNEGI EICH HUN 

Fel rhan o’ch cwrs byddwch yn creu portffolio o waith i’ch gosod 
ar y llwybr naill ai i astudiaeth bellach neu i gyflogaeth.

Mae’r cyrsiau hyn yn cyfuno gwaith ymarferol, theori a phrosiectau 
cysylltiedig â gwaith i roi’r arbenigedd sydd ei angen arnoch 
i lwyddo yn y diwydiannau hyn. Mae gan ein holl staff darlithio 
brofiad go iawn yn y diwydiant ac maent yn ymarferwyr creadigol 
proffesiynol.

Trwy ddigwyddiadau, arddangosfeydd, perfformiadau diwedd 
blwyddyn a briffiau byw go iawn byddwch yn dod i gysylltiad â 
diwydiant y celfyddydau creadigol ac yn adeiladu portffolio o 
ddeunyddiau yn barod ar gyfer eich cam nesaf.

CYFLEUSTERAU
Pa bynnag un o’n cyrsiau creadigol a ddewiswch, byddwch yn elwa 
o gyfleusterau stiwdio o’r radd flaenaf a meddalwedd diweddaraf 
y diwydiant gan gynnwys:

> Stiwdios Creadigol Ymroddedig
> Stiwdios Golau a Thywyll
> Stiwdio Sgrin Sidan a Stiwdio Gwneud Printiau Intaglio
> Gweithdy 3D a Serameg
> Ystafelloedd Apple Mac a Stiwdio Cyfryngau Animeiddio
> Offer Recordio Ffilm a Sain
> Meddalwedd Golygu
> Theatr 250 Sedd, Ystafell Reoli a Stiwdios Dawns a Drama
> Gweithdai Gwisgoedd a Phropiau
> Stiwdios Recordio a Sain Byw

CYRSIAU 
BA (Anrh) Astudiaethau Dylunio .............................................. Lefel 6
Diploma Celf a Dylunio (Astudiaethau Sylfaen) ..................... Lefel 3/4
Dylunio Graffig a Darlunio ......................................................... Lefel 3
Dylunio Cynaliadwy ...................................................................... Lefel 3
Cyfryngau Creadigol a Chynhyrchu .......................................... Lefel 3
Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth ................................... Lefel 3
Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu .................................... Lefel 3
Celf a Dylunio ................................................................................... Lefel 2
Celf, Dylunio a’r Cyfryngau ............................................................ Lefel 1

Gyrfaoedd y Dyfodol:
Hysbysebu | Actor | Animeiddiwr | Therapydd Celf | Dylunydd Llawrydd | Dylunydd Graffeg | Darlunydd 
| Cynhyrchydd Digwyddiadau Byw | Rheolwr Marchnata a Hyrwyddo | Cynhyrchydd Cerddoriaeth | 
Newyddiadurwr Ffotograffau | Ffotograffydd Cynnyrch | Dylunydd Set | Technegydd Sain

Oeddech chi’n gwybod?
Mae cyn ddysgwyr wedi mynd ymlaen i weithio 
i gwmnïau creadigol ledled y DU yn dylunio 
deunyddiau ar gyfer brandiau rhyngwladol fel 
Hilton Hotels, Pritt, Uniball a Subaru. 

Beth allwch chi 
ddisgwyl ei ennill?

£40,000 - £60,000
Ystod cyflog ar gyfer cynhyrchydd 
cerddoriaeth

£39,000
Cyflog cyfartalog cynhyrchydd celfyddydau

£19,000 - £23,000
Ystod cyflog ar gyfer dylunydd graffeg iau

£35,000
Cyflog cyfartalog artist VFX
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Busnes 

MAE ANGEN POBL FUSNES AR BOB BUSNES

Gall ein darlithwyr busnes arbenigol helpu i’ch gosod ar y llwybr 
cywir.

Fel dysgwr busnes byddwch yn dysgu am farchnata, cyllid, 
digwyddiadau a gwneud penderfyniadau busnes yn ogystal ag 
ymdrin â phynciau fel brandio a marchnata.

Byddwch hefyd yn cael eich annog i gymryd rhan mewn 
cystadlaethau i wneud i chi i feddwl a’ch paratoi ar gyfer yr heriau 
sydd o’ch blaen ym myd busnes cyflym.

Yn ogystal â’u prif raglen, mae gan ddysgwyr Lefel 3 yr opsiwn i 
gwblhau’r Rhaglen Cyrchfannau tra bod dysgwyr Lefel 2 yn cael y 
cyfle i weithio ar brosiectau busnes. Mae’r cyfleoedd ychwanegol 
hyn yn helpu i godi ymwybyddiaeth a pharatoi dysgwyr ar gyfer 
byd gwaith.

CYFLEUSTERAU
Gydag ystafelloedd dosbarth o’r radd flaenaf yn cynnwys taflunwyr 
digidol, WiFi ar draws y Coleg a mynediad at becynnau Microsoft 
Office, cyfnodolion busnes ac adnoddau e-ddysgu, o’r diwrnod 
cyntaf byddwch yn rhan o’r byd busnes hyper-gysylltiedig sy’n 
eich paratoi ar gyfer cyflogaeth mewn amryw o rolau sy’n ffurfio 
asgwrn cefn amgylchedd busnes heddiw.

Ar gyfer darpar entrepreneuriaid, bydd ein Cydlynydd Menter 
yn eich helpu i ddatblygu eich syniad ac adeiladu cynllun busnes 
yn ogystal â rhoi cyfleoedd i chi brofi masnach. E-bostiwch nhw i 
ddarganfod mwy: enterprise@pembrokeshire.ac.uk

Trwy gydol y cwrs byddwch hefyd yn elwa o siaradwyr gwadd 
gan gynnwys modelau rôl o ddiwydiant ac entrepreneuriaid 
llwyddiannus.

CYRSIAU 
Busnes .............................................................................................. Lefel 3
Busnes a Theithio/Twristiaeth ..................................................... Lefel 2

Gyrfaoedd y Dyfodol:
Cyfrifydd | Swyddog Gweithredol Hysbysebu | Dadansoddwr Busnes | Rheoli Digwyddiadau | Rheolaeth 
Ariannol | Adnoddau Dynol | Y Gyfraith | Ymgynghoriaeth Rheoli | Marchnata | Cysylltiadau Cyhoeddus 
| Prynwr Manwerthu | Gweithredol Gwerthiant

Oeddech chi’n gwybod?
Mae dysgwyr busnes blaenorol wedi cymryd 
rhan mewn bŵt camp busnes Syniadau Mawr 
Cymru ac wedi sefydlu eu busnesau eu hunain 
tra yn y Coleg.

Beth allwch chi 
ddisgwyl ei ennill?

£30,000 - £40,000
Ystod cyflog rheolwr marchnata

£30,000 - £40,000
Ystod cyflog rheolwr adnoddau dynol

£25,000 - £35,000
Ystod cyflog ar gyfer rheolwr digwyddiadau

£100,000+
Cyflog cyfartalog prif weithredwr
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Gofal Plant

HELPU PLANT I DYFU, DATBLYGU A DYSGU

Os ydych yn mwynhau treulio amser gyda phlant ac yn chwilio am 
yrfa werth chweil lle treulir eich dyddiau yn helpu plant i ddysgu, 
datblygu a thyfu, yna bydd gyrfa yn y sector gofal plant yn gweddu 
i chi.

Bydd y Diploma Lefel 1 yn datblygu sgiliau a gwybodaeth sylfaenol, 
gan eich galluogi i symud ymlaen i Lefel 2 naill ai mewn gofal plant 
neu ofal iechyd.

Mae Lefel 2 a 3 yn rhoi’r cymwysterau i chi weithio mewn 
amrywiaeth o leoliadau yn y diwydiant gofal plant ac mae’n 
drwydded i ymarfer.

Bydd Lefel 3 hefyd yn ennill pwyntiau UCAS i chi er mwyn symud 
ymlaen i brifysgol.

CYFLEUSTERAU
Mae dysgwyr gofal plant yn elwa ar ystafelloedd dosbarth 
mawr, amrywiol, sy’n addas ar gyfer gwersi theori yn ogystal â 
gweithgareddau ymarferol.

Wedi’i leoli’n agos at Feithrinfa Ddydd Bright Start y Coleg, 
byddwch yn ennill profiad ymarferol sy’n rhan annatod o gyflawni 
cymwysterau Lefel 2 a 3 i ymarfer.

Gyda chymorth adran profiad gwaith y Coleg, cewch eich lleoli 
mewn amrywiaeth o leoliadau gofal plant drwy gydol eich cwrs, 
gan ddatblygu sgiliau proffesiynol a chyfoeth o brofiad ymarferol i 
sicrhau eich bod yn gyflogadwy ar ôl cymhwyso.

CYRSIAU 
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant - Ymarfer a 
Theori*............................................................................................ Lefel 3
(gyda Bagloriaeth Cymru os dymunir symud ymlaen i brifysgol)
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant - Craidd/Arfer a 
Theori*............................................................................................. Lefel 2
Cyflwyniad i Iechyd, Gofal Cymdeithasol, Blynyddoedd Cynnar a Gofal 
Plant ....................................................................................................................... Lefel 1

*Ar gael hefyd fel Prentisiaeth neu lwybr seiliedig ar waith.

Gyrfaoedd y Dyfodol:
Gwarchodwr Plant | Cynorthwy-ydd Crèche | Addysg Blynyddoedd Cynnar | Gweithiwr Cefnogi 
Teuluoedd | Nani | Cynorthwy-ydd Meithrin | Athro/Athrawes Cynradd | Nyrs Pediatrig | Gweithiwr 
Cymdeithasol | Cynorthwy-ydd Addysgu

Oeddech chi’n gwybod?
Mae dysgwyr yn cystadlu mewn cystadlaethau 
lleol a chenedlaethol i adeiladu eu sgiliau 
a chynyddu eu hyder. Yn 2021/22 enillodd 
dysgwyr aur ac arian yng nghystadleuaeth 
Gofal Plant Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Beth allwch chi 
ddisgwyl ei ennill?

£27,000 - £42,000
Ystod cyflog athro/athrawes cynradd

£19,000 - £26,000
Ystod cyflog ar gyfer gweinydd meithrin

£25,000 - £40,000
Ystod cyflog gweithiwr cymdeithasol 

£40,000 - £48,000
Ystod cyflog cyfartalog ar gyfer therapydd 
plant
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Cyfrifiadura

NID YW BYD TG BYTH YN CYSGU

Gyda thechnolegau sy’n esblygu’n gyson, mae ein cyrsiau 
Cyfrifiadura a TGCh wedi’u cynllunio i roi’r sgiliau a’r wybodaeth 
i chi a fydd yn golygu bod galw amdanoch yn y diwydiant cyflym 
hwn.

Fel dysgwr cyfrifiadura byddwch yn elwa o ystod eang o fodiwlau 
gan gynnwys: dylunio gwe, dadansoddi systemau, dylunio 
systemau, rhaglennu a yrrir gan ddigwyddiadau, graffeg ddigidol 
a chymorth technegol, sy’n eich galluogi i ddilyn unrhyw nifer 
o gyrsiau lefel gradd o Rwydweithio Cyfrifiadurol i Fforensig 
Cyfrifiadurol a Hacio Moesegol.

Mae ein holl gyrsiau cyfrifiadura yn canolbwyntio ar yrfa gyda 
phwyslais ar hyfforddiant ymarferol gan sicrhau eich bod yn ennill 
y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar fusnesau heddiw.

CYFLEUSTERAU
Mae gan ddysgwyr cyfrifiadura fynediad i bum ystafell TG ynghyd 
â mynediad at ystod lawn o feddalwedd a ddefnyddir mewn 
diwydiant gan gynnwys Adobe Creative Cloud a Visual Studio.

Byddwch hefyd yn gallu cyrchu ystod o galedwedd gan gynnwys 
llwybryddion di-wifr ac argraffwyr sy’n eich galluogi i ymarfer 
sefydlu rhwydweithiau.

Mae’r rhaglen TG Uwch newydd yn gwrs dwys sy’n cynnwys 
lleoliad gwaith rheolaidd ac astudiaeth ychwanegol mewn 
seiberddiogelwch, roboteg a chodio.

Mae dysgwyr Lefel 3 yn y maes hwn hefyd yn cymryd rhan mewn 
rhaglen Cyrchfan Ynni Adnewyddadwy arobryn sy’n cael ei 
harwain gan y diwydiant, gan godi eu hymwybyddiaeth a helpu i’w 
paratoi ar gyfer byd gwaith.

CYRSIAU 
Technoleg Gwybodaeth .............................................................. Lefel 3
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol .......................................... Lefel 2
Cyfrifiadura a Thechnoleg Greadigol ....................................... Lefel 2
Technoleg Gwybodaeth .............................................................. Lefel 1

Gyrfaoedd y Dyfodol:
Fforensig Cyfrifiadurol | Seiberddiogelwch | E-Fasnach | Datblygwr Gemau | Ymgynghoriaeth TG | 
Cymorth TG | Gweinyddwr Rhwydwaith | Rheolwr Prosiect | Rhaglennydd | Rheolwr Meddalwedd Codio 
| Datblygwr Meddalwedd | Technegydd Cymorth System | Dylunydd Gwe

Oeddech chi’n gwybod?
Mae cyn-ddysgwyr wedi mynd ymlaen i weithio 
mewn rolau TG proffesiynol gan gynnwys 
gwaith fforensig seiber gyda Heddlu Llundain 
a Google.

Beth allwch chi 
ddisgwyl ei ennill?

£40,000+
Cyflog cyfartalog gweithiwr TG proffesiynol

£30,000 - £45,000
Ystod cyflog datblygwr meddalwedd

£20,000 - £50,000
Ystod cyflog datblygwr gemau

£40,000
Cyflog cyfartalog peiriannydd roboteg
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Adeiladu

DYSGWCH GREFFT I SICRHAU EICH DYFODOL

P’un a ydych am ddysgu crefft, neu awydd gyrfa fel pensaer neu 
beiriannydd sifil, mae ein cyrsiau adeiladu yn lle gwych i ddechrau. 
Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o gyflogwyr, gan gynnwys 
Lorne Stewart, GGT Thomas & Son, Carreg Construction, WB 
Griffiths, WJG Evans a Tree & Sons. Rydym hefyd yn eich annog i 
gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau i sicrhau bod gennych, 
ar ôl cwblhau eich cwrs, y sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio 
amdanynt.

I’r rhai sydd â diddordeb mewn rheoli adeiladu, mae’r cwrs Lefel 3 
yn rhoi mynediad i chi at feddalwedd safon diwydiant fel REVIT ac 
Auto-CAD a bydd yn eich paratoi ar gyfer ystod eang o yrfaoedd 
gan gynnwys Pensaernïaeth, Peirianneg Strwythurol, Peirianneg 
Sifil a Thirfesur. Gall y cwrs hwn arwain at gyflogaeth uniongyrchol 
neu weithredu fel llwybr i addysg uwch.

CYFLEUSTERAU
Mae’r Ganolfan Adeiladu bwrpasol yn cynnwys gweithdy brics 
380m², dau weithdy gwaith coed ac ardal brosiect gyda’r gallu i 
efelychu gosodiadau gwaith coed y byd go iawn gan gynnwys toi, 
hongian drysau a gosod grisiau at ei gilydd. Yn ogystal, mae’r siop 
peiriant saernïaeth yn gartref i beiriannau safon diwydiant gyda 
gallu CNC.

Mae ein staff i gyd yn arbenigwyr yn y diwydiant, gyda phrofiadau 
helaeth yn y byd go iawn. Byddwch yn dysgu gan arbenigwyr sydd 
â chyfoeth o sgiliau a phrofiadau i’w trosglwyddo i’r genhedlaeth 
nesaf.

Mae’r Ganolfan Adeiladu hefyd yn gartref i’r Ganolfan Ynni lle 
byddwch yn dysgu am dechnoleg ynni effeithlon gan gynnwys 
gwresogi solar thermol a phympiau gwres o’r awyr a’r ddaear.

CYRSIAU 
Gradd Sylfaen mewn Rheolaeth Adeiladu ............................. Lefel 5
Dylunio a Rheoli Adeiladu (Pensaernïaeth) ............................ Lefel 3
Peirianneg Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladu* .................. Lefel 2
Astudiaethau Gwasanaethau Adeiladu* .................................. Lefel 1

*Mae dysgwyr yn dewis o gyfuniad o ddau faes crefft: trydanol/plymio, 
gwaith brics/plastio neu waith coed/toi.

Gyrfaoedd y Dyfodol:
Ymgynghorydd Acwsteg | Pensaer | Briciwr | Technegydd CAD | Trydanwr | Amcangyfrif | Swyddog 
Treftadaeth | Saer | Pensaer Tirwedd | Plymwr | Syrfëwr Meintiau | Rheolwr Safle | Cynlluniwr Tref

Oeddech chi’n gwybod?
Mae cyn-ddysgwyr wedi cystadlu mewn 
cystadlaethau ar draws y byd. Cynrychiolodd 
cyn-ddysgwr gwaith coed Dîm Prydain Fawr 
yn Rowndiau Terfynol WorldSkills yn Rwsia lle 
enillodd Fedal Ragoriaeth. 

Beth allwch chi 
ddisgwyl ei ennill?

£25,000 - £40,000
Ystod cyflog saer coed

£20,000 - £50,000
Ystod cyflog ar gyfer briciwr

£45,000 - £80,000
Ystod cyflog ar gyfer pensaer

£23,000 - £51,000
Ystod cyflog ar gyfer peiriannydd trydanol
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Peirianneg

PEIRIANWYR Y DYFODOL

Heb beirianwyr byddai’r byd fel y gwyddom amdano yn dod i stop. 
Pa lwybr bynnag a ddewiswch, bydd eich amser yn cael ei rannu 
rhwng dysgu’r theori a threulio amser yn ein gweithdai safon 
diwydiant yn dysgu’ch crefft.

Bydd y cyrsiau ymarferol hyn yn eich paratoi ar gyfer prentisiaeth, 
symud ymlaen i brifysgol a gyrfa yn un o feysydd niferus y 
diwydiant peirianneg.

Drwy gydol y cwrs byddwch yn cael cyfarfod ag amrywiaeth eang 
o gyflogwyr i’ch helpu i ddewis y llwybr gyrfa sy’n addas i chi yn y 
sector cyffrous hwn.

CYFLEUSTERAU
Bydd gennych fynediad i gyfleusterau safon diwydiant gan 
gynnwys:

Modurol: Tri gweithdy llawn offer, ffordd dreigl, offer diagnostig 
cyfrifiadurol arbenigol ac alinwyr olwynion a weithredir â chamera.
Morol a Morwrol: Mae gennym ni gyfleuster peirianneg forol 
modern gyda chyfarpar da sy’n paratoi dysgwyr ar gyfer gyrfa yn 
y diwydiant morol.
Weldio, Ffabrigo, Platio a Phibwaith: Canolfan ragoriaeth 
newydd gyda chyfleuster hyfforddi weldio/saernïo dan do ac awyr 
agored safon diwydiant.
Peirianneg Electronig: Ystafell Reoli Rithwir, labordy PLC gyda 
systemau Siemens a system hyfforddi targed PLC, offeryniaeth, 
rheolaeth a chyfleuster hyfforddi electroneg.
Mecanyddol: Turnau, peiriannau melino, peiriannau llifanwyr 
arwyneb a silindrog, gefeiliau, offer gwaith llenfetel a mynediad at 
feddalwedd arbenigol e.e. AutoCAD, Solidworks a Inventor.

CYRSIAU 
Peirianneg Drydanol ...................................................................... Lefel 3
Weldio, Ffabrigo, Platio a Phibwaith ............................................ Lefel 1, 2, 3
Cyn-gadetiaeth Forwrol ................................................................ Lefel 2
Peirianneg Fecanyddol Uwch .................................................... Lefel 3
Peirianneg Fecanyddol ........................................................... Lefel 2, 3 
Crefft Peirianneg Fecanyddol ...................................................... Lefel 2
Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn  ............................................. Lefel 2
Cynnal a Chadw Modurol ............................................................. Lefel 1

Gyrfaoedd y Dyfodol:
Dylunydd CAD | Gweithredwr CNC | Technegydd Diagnostig | Peiriannydd Trydanol | Peiriannydd 
Cynnal a Chadw | Peiriannydd Morol | Peiriannydd Mecanyddol | Profwr MOT | Gweithredwr Proses | 
Swyddog Ansawdd ac Arolygu | Rheolwr Gwasanaeth | Gosodwr Cerbydau | Weldiwr

Oeddech chi’n gwybod?
Rydym yn cynnig nifer o lwybrau gradd 
peirianneg a ddilysir gan Brifysgol Cymru Y 
Drindod Dewi Sant.

Bydd dysgwyr Lefel 3 yn y maes hwn hefyd 
yn cael y dewis i gwblhau Dyfarniad mewn 
Logisteg Cadwyn Gyflenwi yn ogystal â’u prif 
raglen, gan godi eu hymwybyddiaeth a’u helpu 
i baratoi ar gyfer byd gwaith.

Beth allwch chi 
ddisgwyl ei ennill?

£25,000 - £80,000
Ystod cyflog peiriannydd ynni adnewyddadwy

£33,000 - £60,000
Ystod cyflog peiriannydd roboteg

£22,000 - £80,000
Ystod cyflog y llynges fasnachol
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Trin Gwallt 
a Therapïau 
Harddwch

BYDDWCH YN FEIDDGAR. BYDDWCH YN HARDD.

Os ydych chi’n mwynhau gwneud i bobl edrych a theimlo’n 
anhygoel, yna ein cyfres o gyrsiau trin gwallt, harddwch a therapi 
cyflenwol yw’r cam cyntaf i’w gwneud yn swydd lawn-amser.

Mae ein salonau trin gwallt a harddwch ar agor i’r cyhoedd ac 
yn ail-greu amgylchedd gweithle go iawn. Mae cyrsiau Lefel 1 yn 
datblygu eich sgiliau cyffredinol fel gwasanaeth cwsmer y gellir 
eu trosglwyddo i unrhyw lwybr gyrfa yn ogystal ag adeiladu 
sgiliau sylfaenol yn eich llwybr dewisol. Mae Lefel 2 a 3 yn eich 
cymhwyso i ymarfer a’ch galluogi i feithrin eich sgiliau technegol 
a’ch gwybodaeth cyn dechrau cyflogaeth.

Gall ein cysylltiadau cryf â gwestai a sba lleol, yn ogystal â 
chyflogwyr cenedlaethol fel Steiner Cruise Liners a Ragdale Hall, 
agor amrywiaeth o lwybrau gyrfa neu symud ymlaen i addysg 
uwch.

CYFLEUSTERAU
Bydd eich hyfforddiant yn digwydd mewn salonau safon diwydiant 
ac ystafelloedd triniaeth gan ddefnyddio’r offer a’r cynhyrchion 
diweddaraf gan gynnwys Wella, Cloud Nine, Eve Taylor, OPI a MAC.

Bob blwyddyn anogir dysgwyr i gystadlu mewn cystadlaethau 
rhanbarthol a chenedlaethol. Ym mis Tachwedd 2019 bu pedwar 
dysgwr harddwch yn cystadlu yn Rowndiau Terfynol WorldSkills 
UK gan ennill medal Aur a dwy Efydd.

Dilynwch ni: @pembs.salons

CYRSIAU 
Harddwch * .............................................................................. Lefel 1, 2, 3
Therapïau Cyflenwol ................................................................... Lefel 2, 3
Trin Gwallt* ............................................................................. Lefel 1, 2, 3

*Ar gyfer dysgwyr galluog, mae rhaglen carlam Lefel 1 / 2 ar gael mewn 
Harddwch a Thrin Gwallt. Bydd hyn yn cael ei adolygu ar gais.

Gyrfaoedd y Dyfodol:
Barbwr | Therapydd Harddwch | Technegydd Lliw | Therapydd Cyflenwol | Triniwr gwallt | 
Ymgynghorydd Delwedd | Artist Colur | Technegydd Ewinedd | Rheolwr Salon | Therapydd Sba | 
Gwneuthurwr Wig

Oeddech chi’n gwybod?
Mae cyn ddysgwyr harddwch wedi sicrhau 
cyflogaeth llawn-amser mewn sefydliadau 
mawreddog fel Ragdale Hall Spa ac ar fwrdd 
llongau mordaith Steiner. 

Beth allwch chi 
ddisgwyl ei ennill?

£20,000 - £25,000
Ystod cyflog ar gyfer artist colur

£19,000 - £24,000
Ystod cyflog ar gyfer steilydd iau

£25,000 - £30,000
Ystod cyflog ar gyfer rheolwr salon

£19,500 - £42,000
Ystod cyflog ar gyfer therapydd tylino
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Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol

EISIAU GYRFA SY’N CANOLBWYNTIO AR HELPU POBL?

Os mai ‘ydw’ yw’r ateb, yna gallai cwrs mewn Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol eich helpu i gyrraedd eich swydd ddelfrydol.

Bydd y Diploma Lefel 1 yn datblygu sgiliau a gwybodaeth sylfaenol, 
gan alluogi dysgwyr i symud ymlaen i Lefel 2.

Lefel 2 yw’r cymhwyster safon diwydiant newydd sy’n orfodol i 
bob gweithiwr a gyflogir mewn lleoliad gofal.

Mae’r rhaglen Lefel 3 yn addas ar gyfer y rhai sy’n dymuno symud 
ymlaen i brifysgol mewn gyrfaoedd fel nyrsio, radiograffeg, therapi 
galwedigaethol a gofal cymdeithasol.

Mae Mynediad i AU (Gofal Iechyd), Mynediad i AU (Biowyddoniaeth) 
a Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach yn gyrsiau addas ar gyfer dysgwyr 
aeddfed sy’n dymuno dychwelyd i ddysgu.

CYFLEUSTERAU
Mae gan bob cwrs fynediad i amrywiaeth o adnoddau a fyddai’n 
cael eu defnyddio mewn lleoliadau gofal ac ysbytai a bydd rhai 
wedi’u lleoli yn ein labordai sydd newydd eu hadnewyddu.

Mae lleoliad gwaith yn rhan sylfaenol o’n cyrsiau, yn enwedig ar 
Lefel 2 a 3 lle mae angen mynychu lleoliad mewn lleoliad gofal neu 
iechyd. Mae cysylltiadau â chyflogwyr fel Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Hywel Dda a chartrefi gofal ar draws y sir, yn galluogi dysgwyr i 
gymhwyso sgiliau y maent wedi’u dysgu yn yr ystafell ddosbarth 
mewn amgylchedd go iawn.

CYRSIAU 
Mynediad i AU (Iechyd) ............................................................... Lefel 3
Mynediad i AU (Biowyddoniaeth) ............................................. Lefel 3
Iechyd a Gofal Cymdeithasol ..................................................... Lefel 3
Iechyd a Gofal Cymdeithasol* .................................................. Lefel 2
Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach ................................................. Lefel 2
Iechyd a Gofal Cymdeithasol ...................................................... Lefel 1

*Ar gael hefyd fel Prentisiaeth neu lwybr seiliedig ar waith.

Gyrfaoedd y Dyfodol:
Gweithiwr Gofal | Gwyddonydd Fforensig | Ymwelydd Iechyd | Bydwraig | Nyrsio (amrywiol) | 
Therapydd Galwedigaethol | Parafeddyg | Seicolegydd | Radiograffydd | Gweithiwr Cymdeithasol | 
Cymdeithasegydd | Gweithiwr Ieuenctid

Oeddech chi’n gwybod?
Y GIG yw’r cyflogwr mwyaf yn sector gofal 
iechyd y DU sy’n cyflogi mwy na 1.5 miliwn o 
bobl.

Mae 11,000 yn cael eu cyflogi ar draws Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn unig.  

Beth allwch chi 
ddisgwyl ei ennill?

£27,000 - £36,000
Ystod cyflog ymwelydd iechyd

£23,000 - £37,000
Ystod cyflog bydwraig

£20,000 - £70,000+
Ystod cyflog radiolegydd
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Lletygarwch

CYFUNWCH FWYD A PHOBL AR GYFER GYRFA FLASUS

Fel rhan o’n cyrsiau byddwch yn dysgu sut i gynhyrchu à la carte 
cuisine, yn ogystal â dysgu sgiliau barista, gwasanaeth arian, 
flambé, cymysgeddoleg a sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol a 
llawer mwy.

Byddwch hefyd yn cael eich annog i ymgymryd â lleoliadau gwaith. 
Mae lleoliadau blaenorol wedi cynnwys: y Grove, Llys Meddyg, 
The Retreats Group, Hammet House, Gleneagles, Celtic Manor, 
Harbourmaster (Aberaeron) a Slebech Park. Byddwch hefyd 
yn cael y cyfle i arddangos eich sgiliau mewn cystadlaethau fel 
WorldSkills UK.

Bydd dysgwyr hefyd yn cymryd rhan mewn gweithdai Fforwm 
Cogyddion wythnosol lle byddwch yn dysgu gan enwau blaenllaw 
yn y diwydiant lletygarwch.

CYFLEUSTERAU
Fel dysgwr lletygarwch ac arlwyo byddwch yn dysgu yn ein cegin 
safon diwydiant, cegin hyfforddi a bwyty masnachol gyda bar a 
siop goffi.

Byddwch yn ennill sgiliau yn y gegin a blaen tŷ. Gyda nosweithiau 
bwyta braf bob dydd Iau yn ystod y tymor byddwch hefyd yn 
gweithio ochr yn ochr â rhai o gogyddion gorau Sir Benfro a thu 
hwnt.

Mae ein bwyty ar agor i’r cyhoedd, yn ogystal ag i staff y Coleg a 
dysgwyr gan roi’r cyfle i chi roi eich sgiliau ar waith yn ddyddiol yn 
ogystal â gweithio ochr yn ochr â chogyddion gwadd.

Dilynwch ni: @pembs.restaurant

CYRSIAU 
Coginio Proffesiynol* / Lletygarwch, Goruchwyliaeth ac
Arweinyddiaeth .............................................................................. Lefel 3
Coginio Proffesiynol / Sgiliau Coginio* ................................... Lefel 2
Cyflwyniad i Goginio Proffesiynol /
Gwasanaeth Bwyd a Diod* ........................................................... Lefel 1

*Ar gyfer dysgwyr galluog, mae rhaglen carlam Lefel 1 / 2 ar gael. Bydd hyn 
yn cael ei adolygu ar gais.

Gyrfaoedd y Dyfodol:
Rheolwr Bar | Cogydd (amrywiol swyddi) | Dietegydd | Technolegydd Bwyd | Rheoli Digwyddiadau | 
Rheoli Lletygarwch | Gweithrediadau Gwesty | Swyddog Iechyd yr Amgylchedd | Sommelier | Bragwr 
Technegol

Oeddech chi’n gwybod?
Mae dysgwyr blaenorol wedi cystadlu’n fyd-
eang yn Rowndiau Terfynol WorldSkills yn 
Kazan, Rwsia a hefyd wedi cael profiad mewn 
sefydliadau o’r radd flaenaf fel y Berkeley, 
Llundain, Dau Dŷ’r Senedd a’r Grove, Arberth. 

Beth allwch chi 
ddisgwyl ei ennill?

£25,000 - £30,000
Ystod cyflog ar gyfer dietegydd

£24,500 - £26,500
Ystod cyflog uwch gogydd

£27,500 - £40,000
Ystod cyflog uwch reolwr bwyty
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Gwasanaethau 
Amddiffynnol 
a Pharatoi 
Milwrol CODWCH UWCHBEN Y GWEDDILL

Mae ein cyrsiau gwasanaethau amddiffynnol yn baratoad 
perffaith ar gyfer dysgwyr sydd am ddilyn gyrfa yn y gwasanaethau 
cyhoeddus mewn lifrai, y lluoedd arfog neu yn y gwasanaeth sifil.

Fel rhan o’n cyrsiau gwasanaethau amddiffynnol byddwn yn eich 
paratoi ar gyfer gyrfa yn un o’r sectorau cyflogaeth mwyaf yn y 
DU. Mae’r Coleg yn gweithio mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed 
Powys sy’n galluogi’r dysgwyr i gael gwir flas o’r rheng flaen. 

Fel dysgwr gwasanaethau diogelu byddwch yn dysgu popeth 
am arweinyddiaeth, gwaith tîm, dinasyddiaeth ac amrywiaeth yn 
ogystal â’r gyfraith a’r system gyfreithiol.

Mae gan y cwrs Paratoi Milwrol gysylltiadau ardderchog â’r Awyrlu, 
y Llynges a’r Fyddin. Mae ffitrwydd hefyd yn elfen allweddol o’n 
cyrsiau a byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr 
agored gan gynnwys dringo, cyfeiriannu a cherdded mynyddoedd.

CYFLEUSTERAU
Gyda sesiynau theori wedi’u lleoli yn ein hystafelloedd dosbarth 
â chyfarpar da, byddwch hefyd yn cynnal sesiynau yn y neuadd 
chwaraeon a’r ystafell ffitrwydd. Bydd dysgwyr Lefel 3 hefyd yn 
cymryd rhan mewn alldaith tridiau.

Fel rhan o’ch cwrs byddwch hefyd yn elwa o gael siaradwyr gwadd, 
diwrnod hyfforddi gyda’r Gwasanaeth Tân a sesiynau ffitrwydd 
gyda’r Fyddin yn ogystal ag elwa o’n partneriaeth â Heddlu Dyfed 
Powys.

YR ACADEMI GWASANAETHAU
Mae’r Academi wedi’i hanelu at unrhyw un sydd am ddilyn gyrfa 
gyda’r gwasanaethau brys neu gyda’r fyddin ac mae’n agored i holl 
ddysgwyr y Coleg. Cynhelir yr Academi bob dydd Mercher a bydd 
yn eich helpu i feithrin y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich gyrfa 
ddewisol.

CYRSIAU 
Gwasanaethau Amddiffynnol .................................................... Lefel 3
Gwasanaethau Amddiffynnol a Chwaraeon ........................... Lefel 2
Paratoi Milwrol ............................................................................... Lefel 1

Gyrfaoedd y Dyfodol:
Gwasanaethau Arfog | Gwasanaeth Sifil | Gwylwyr y Glannau | Tollau Tramor a Chartref | Cynllunio 
Argyfwng | Gwasanaeth Tân | Mewnfudo | Llywodraeth Leol | Parafeddyg | Gwasanaeth Heddlu | 
Diogelwch

Oeddech chi’n gwybod?
Mae cyn-ddysgwyr paratoi milwrol bellach 
yn cael eu cyflogi ledled y lluoedd arfog gan 
gynnwys y Corfflu Logisteg Brenhinol, y 
Gwarchodlu Cymreig a’r Môr-filwyr Brenhinol. 

Beth allwch chi 
ddisgwyl ei ennill?

£23,000 - £38,000
Ystod cyflog heddwas

£25,000 - £39,000
Ystod cyflog parafeddyg

£30,000 - £41,000
Ystod cyflog swyddog prawf

£21,000 - £123,000
Ystod cyflog ar gyfer y fyddin
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Chwaraeon

TROWCH EICH ANGERDD YN YRFA

Os ydych chi’n angerddol am chwaraeon dyma’r lle i chi. Fel rhan 
o’n cyrsiau byddwch yn dysgu theori chwaraeon yn ogystal â chael 
digon o amser i ymarfer eich dewis chwaraeon a datblygu eich 
sgiliau hyfforddi.

Fel dysgwr chwaraeon byddwch yn rhan o Academïau Chwaraeon 
y Coleg (rygbi, pêl-droed a chwaraeon merched) ac yn cymryd 
rhan mewn hyfforddiant a gemau wythnosol i wella eich sgiliau ac 
adeiladu eich gwybodaeth.

Mae ein holl gyrsiau chwaraeon yn canolbwyntio ar yrfaoedd. Ochr 
yn ochr â’r elfennau theori byddwch yn cael y cyfle i ymgymryd 
â phrofiad ymarferol yn hyfforddi disgyblion o ysgolion cynradd 
lleol i helpu i adeiladu eich sgiliau. Efallai y cewch gyfle hefyd i 
ymgymryd â chymwysterau ychwanegol fel Cymorth Cyntaf, Dug 
Caeredin, arweinwyr chwaraeon a rhai gwobrau hyfforddi.

CYFLEUSTERAU
Cofrestrwch ar un o’n cyrsiau chwaraeon a byddwch yn elwa o 
gampfa cardio llawn offer, campfa cryfder a chyflyru, neuadd 
chwaraeon, ac ystafelloedd dosbarth o’r radd flaenaf.

Byddwch hefyd yn cael eich addysgu gan ddarlithwyr profiadol 
iawn gan gynnwys cyn Chwaraewr Rygbi Proffesiynol, cyn 
Bencampwr Athletau Rhyngwladol Cymru, Hyfforddwr Pêl-droed 
Lefel 3 UEFA a Hyfforddwyr URC.

Dilynwch ni ar Twitter: @pembssport

CYRSIAU 
Hyfforddiant Chwaraeon / Chwaraeon a Ffitrwydd 
(cwrs blwyddyn) ............................................................................. Lefel 3
Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon / Ffitrwydd Chwaraeon a  
Phersonol Hyfforddiant (cwrs 2 flynedd) ................................ Lefel 3
Chwaraeon a Gwasanaethau Amddiffynnol ........................... Lefel 2

Gyrfaoedd y Dyfodol:
Hyfforddwr Campfa | Maethegydd | Hyfforddwr Antur Awyr Agored | Dadansoddwr Perfformiad | 
Hyfforddwr Personol | Athro/Athrawes Addysg Gorfforol | Hyfforddwr Chwaraeon | Therapydd Cyflyru 
Chwaraeon | Swyddog Datblygu Chwaraeon | Gwyddonydd Chwaraeon

Oeddech chi’n gwybod?
Mae dysgwyr chwaraeon yn aml yn symud 
ymlaen i brifysgol chwaraeon orau’r DU yn 
Loughborough i ddilyn rhaglenni gradd gan 
gynnwys y BSc mewn hyfforddi a datblygu 
chwaraeon. 

Beth allwch chi 
ddisgwyl ei ennill?

£20,000 - £30,000
Ystod cyflog hyfforddwr ffitrwydd

£31,000 - £44,000
Ystod cyflog athro/athrawes addysg gorfforol

£25,000 - £30,000
Ystod cyflog maethegydd

£20,000 - £100,000
Ystod cyflog hyfforddwr chwaraeon
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Teithio a 
Thwristiaeth

GADEWCH I’CH GYRFA HEDFAN

Mae ein cyrsiau teithio a thwristiaeth wedi’u cynllunio i roi’r sgiliau 
a’r wybodaeth i chi symud ymlaen i astudiaeth bellach, neu’n 
uniongyrchol i gyflogaeth, yn y sector hwn sy’n ehangu’n gyflym.

P’un ai eich swydd ddelfrydol yw bod yn gynrychiolydd cyrchfan, 
tywysydd teithiau, gwesteiwr cabanau gwyliau, trefnydd teithiau 
neu weithio mewn prif atyniad twristaidd, bydd ein rhaglenni Lefel 
2 a Lefel 3 yn eich gosod ar y trywydd iawn.

Gyda chyfoeth o gyfleoedd yn rhyngwladol ac yn lleol, heb os 
nac oni bai, y diwydiant twristiaeth yw un o’r diwydiannau mwyaf 
cyffrous i fod ynddo ar hyn o bryd.

CYFLEUSTERAU
Fel dysgwr Coleg byddwch yn elwa o ystafelloedd dosbarth o’r 
radd flaenaf sy’n cynnwys taflunwyr digidol, WiFi ar draws y Coleg 
a mynediad at becynnau Microsoft Office.

Drwy gydol y cwrs byddwch hefyd yn elwa o gael siaradwyr gwadd 
sy’n cwmpasu ehangder y diwydiant teithio a thwristiaeth o westai 
i atyniadau twristiaid a llawer mwy.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i fynd ar nifer o deithiau ac 
ymweliadau i archwilio’r amrywiaeth eang o gyrchfannau 
twristiaeth sydd ar gael yn y DU yn ogystal â chael gwybod am y 
nifer enfawr o rolau a gynigir gan y sector diwydiant cyffrous hwn.

CYRSIAU 
Teithio a Thwristiaeth ..................................................................... Lefel 3
Teithio a Thwristiaeth ..................................................................... Lefel 2

Gyrfaoedd y Dyfodol:
Rheolwr Twristiaeth Antur | Criw Caban Awyr | Stiward Llong Fordaith | Cydlynydd Adloniant | Rheolwr 
Gwesty | Rheolwr Cyrchfan | Swyddog Twristiaeth | Trefnwr Teithiau | Rheolwr Atyniadau Ymwelwyr

Oeddech chi’n gwybod?
Mae’r sector yn disgwyl adfer yn dilyn effaith 
y pandemig byd-eang, gan gynnwys mwy na 
100m o swyddi yn dychwelyd. 

Beth allwch chi 
ddisgwyl ei ennill?

£26,000 - £40,000
Ystod cyflog ar gyfer rheolwr gwasanaeth 
cwsmer

£19,000 - £27,000
Cyflog cyfartalog criw caban

£22,000 - £33,000
Ystod cyflog ar gyfer asiant teithio

£25,000 - £85,000+
Ystod cyflog ar gyfer rheolwr gwesty
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Academi 
Sgiliau Bywyd

YN EICH PARATOI AR GYFER BYWYD

Mae’r Academi Sgiliau Bywyd yn cynnig rhaglenni cyfoethog ac 
amrywiol sydd wedi’u cynllunio’n benodol i alluogi unigolion 
i ddysgu a byw’n fwy annibynnol. Bydd dysgwyr yn datblygu eu 
sgiliau cymdeithasol, ymgysylltu â’u cymuned, gwella eu hiechyd 
a’u lles, llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol.

Mae yna ddull hynod gynhwysol o gefnogi dysgwyr yr Academi 
Sgiliau Bywyd, sy’n dechrau tra eu bod yn yr ysgol gyda staff y Coleg 
yn mynychu Adolygiadau Ysgol. Gwahoddir dysgwyr i fynychu 
nifer o ddigwyddiadau pontio gan gynnwys Rhaglen Gyswllt sy’n 
rhoi cyfle i ddysgwyr dreulio hyd at ddau ddiwrnod yn y Coleg, 
cyfarfod â’r tiwtoriaid, dysgwyr eraill a dod i adnabod y Coleg.

CYFLEUSTERAU
Caiff dysgwyr eu cefnogi’n llawn trwy gydol eu rhaglen gan 
diwtoriaid a thîm o gynorthwywyr cymorth dysgu profiadol. Mae 
gan yr Academi Sgiliau Bywyd gyfleusterau, offer ac adnoddau ar 
gyfer dysgwyr ag ystod eang o anghenion dysgu ychwanegol.

Mae ein rhaglenni a’n darpariaeth yn defnyddio ethos sy’n 
canolbwyntio ar yr unigolyn i alluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau 
trosglwyddadwy a fydd yn eu helpu i baratoi ar gyfer cyfleoedd 
cyflogaeth, gwirfoddoli ac addysg bellach, yn ogystal â helpu i’w 
paratoi ar gyfer byw’n annibynnol.

CYRSIAU 
Sgiliau Bywyd .......................................... Cyn Mynediad / Mynediad 3
Sgiliau Bywyd a Mwy ......................................................... Mynediad 2 / 3
Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth ................................................. Mynediad 2
Sgiliau ar gyfer Cynnydd ................................................. Mynediad 2
Paratoi ar gyfer Bywyd ................................................. Mynediad 2 / 3
Paratoi ar gyfer AB .............................................................. Mynediad 3
Paratoi ar gyfer Cyflogaeth .................................................. Mynediad 3
Llwybr 4 ................................................................. Mynediad 3 / Lefel 1
Llwybr 4 Plws ......................................................... Mynediad 3 / Lefel 1

Mae darpariaeth ran-amser ar gael i’r rhai nad ydynt am ymrwy-
mo i raglen lawn-amser.

Cyfleoedd:
Mae offer, adnoddau a meddalwedd arbenigol ar gael i ddysgwyr hefyd i’w cynorthwyo i ddysgu, yn ogystal â 
chyfleusterau hyfforddiant galwedigaethol ar y safle ac oddi arno gan gynnwys: Gofal Anifeiliaid | Celfyddydau 
Creadigol | Arlwyo | Tirwedd a Garddwriaeth | Drama | Dawns | Gweithgareddau Chwaraeon

Oeddech chi’n gwybod?
Mae dysgwyr wedi cyflawni TGAU tra bod 
lleoliadau gwaith wedi darparu profiad 
cyflogaeth go iawn iddynt.

Mae dysgwyr hefyd wedi cystadlu mewn 
cystadlaethau gan gynnwys Rowndiau Terfynol 
WorldSkiils UK mewn:

• Arlwyo
• Cyfarwyddyd Ffitrwydd
• Garddwriaeth
• Y Cyfryngau 

Sgiliau
Mae’r cyrsiau hyn ar gyfer dysgwyr sydd 
angen mwy o gymorth trwy gydol eu profiad 
Coleg, gan gynnwys amseroedd cymdeithasol 
ac ar ddechrau a diwedd y dydd.

Paratoi
Mae’r cyrsiau hyn ar gyfer dysgwyr sy’n 
barod am fwy o annibyniaeth tra’n dal i gael 
eu cefnogi. Efallai na fydd angen cymorth 
ar ddysgwyr ar y cyrsiau hyn ar adegau 
cymdeithasol o’r dydd.

Llwybrau
Mae’r cyrsiau hyn ar gyfer dysgwyr sy’n barod 
ar gyfer lleoliadau gwaith annibynnol neu 
interniaeth â chymorth.



D W E U D  H E L O !

colegsirbenfro.ac.uk | 0800 9 776 788 | admissions@pembrokeshire.ac.uk

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.


