Y Gwyddorau’n Gymraeg
Newyddlen i athrawon y pynciau STEM am y datblygiadau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog
ym mhrifysgolion Cymru a gefnogir drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Pa bynciau gwyddonol gellid astudio trwy gyfrwng y Gymraeg?
Gyda dyfodiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mae’r ystod a’r gyfran o bynciau gwyddonol y gellid astudio elfennau
ohonynt drwy’r Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru wedi tyfu. Cynllunir y cyrsiau er mwyn rhoi profiadau Cymraeg ochr yn
ochr â rhai Saesneg.

Yn y meysydd STEM pur, gellid astudio o leiaf traean o’r pynciau canlynol trwy gyfrwng y Gymraeg, gyda’r gweddill
yn y Saesneg:

● Mathemateg
● Gwyddorau Biolegol

● Ffiseg
● Cyfrifiadureg

● Cemeg
● Peirianneg

Mae hyn yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau dwyieithog, a gwella eu cyflogadwyedd ar yr un pryd.
I weld pa gyrsiau sydd ar gael ewch i http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/trwyrgymraeg/chwilioamgwrs/

Cydweithio ag ysgolion
Ydych chi’n edrych am ffyrdd:
 o gyfoethogi’ch cwricwlwm;
 darparu profiadau amrywiol
i’ch myfyrwyr;
 gweithio gydag arbenigwyr
pwnc yn y brifysgol?
Mae gan y Coleg Cymraeg
amryw o brosiectau ar y gweill a
fyddai’n eich galluogi i
gydweithio gyda’n partneriaid yn
y gwahanol brifysgolion.
Darllenwch ymlaen!

Ysgoloriaethau
Mae arian ar gael i gefnogi myfyrwyr sy’n dymuno astudio o leiaf rhan o’u
cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.
 Prif Ysgoloriaeth
 £3000
 I fyfyrwyr sy’n astudio o leiaf 66% o’u cwrs drwy gyfrwng y
Gymraeg.
 Dyddiad Cau: 15 Ionawr 2016
 Ysgoloriaethau Cymhelliant
Dyma’r math o ysgoloriaeth mwyaf cyffredin yn y gwyddorau.
 £1500
 I fyfyrwyr sy’n astudio o leiaf 33% o’u cwrs drwy gyfrwng y
Gymraeg a’r gweddill yn y Saesneg.
 Dyddiad Cau: 8 Mai 2016
Am fwy o wybodaeth ewch i www.colegcymraeg.ac.uk/ysgoloriaethau

Gweithdy Dyrannu Pysgod
Dr Gethin Thomas, Prifysgol Abertawe a Dr Siân Griffiths Prifysgol
Caerdydd sy’n cydweithio i greu gweithdai dyrannu pysgod ar gyfer
disgyblion blwyddyn 12.
Mae’r gweithdy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr:
 adeiladu ar eu gwybodaeth am anatomi allanol a mewnol pysgod;
 cael cyfle i ddatblygu sgiliau labordy a gwaith maes;
 datblygu eu sgiliau cyfathrebu a gwaith tîm;
 rhyngweithio gyda gwyddonwyr o’r brifysgol ar bwnc perthnasol i’r
cwricwlwm;
 cael profiad o weithio mewn amgylchedd Prifysgol
Cynhaliwyd gweithdy llwyddiannus gyda disgyblion Ysgol Bro Myrddin ym
Mehefin a’r gobaith yw cynnal rhagor o weithdai cyn diwedd haf 2016.
Cysywlltwch am fwy o wybodaeth!

Sesiynau blasu Mathemateg
a Ffiseg
Mae Prifysgolion Abertawe,
Aberystwyth a Chaerdydd am
gydweithio i ddarparu cyfres o
weithdai i ddisgyblion blwyddyn
12 a 13. Mynnwch le drwy
gysylltu gyda Ffion – manylion
isod.

Peirianneg
Dros yr haf, penodwyd Dr Eifion Jewell yn uwch-ddarlithydd peirianneg
y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Abertawe.
Mae Eifion yn hen gyfarwydd â Phrifysgol Abertawe wedi iddo gwblhau
ei radd Peirianneg Mecanyddol yno cyn cychwyn gweithio ar brosiect
SPECIFIC Canolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Haenau
Diwydiannol Gweithredol Arloesol y brifysgol yn 2011.
Argraffu a chaenu yw arbenigedd Eifion, ac mae ganddo ddiddordeb
mawr yn y maes o ddefnyddio prosesau argraffu a chaenu i greu
cynnyrch electronig.

Rhithwirionedd
Bydd dyfais yr Oculus Rift ar y
farchnad yn gynnar yn 2016, ac
mae un o ddarlithwyr
Cyfrifiadureg cyfrwng Cymraeg y
Coleg Cymraeg ym Mhrifysgol
Bangor yn un o’r arloeswyr.
Mae’r darlithydd Dr Llyr ap
Cenydd, yn hen gyfarwydd gyda
‘virtual reality’ neu rithwirionedd
ac wedi datblygu dau ddemo
adnabyddus ar gyfer y ddyfais,
sef Ocean Rift a Crashland.

Drwy ddarparu modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg, a chynnal
prosiectau ymchwil peirianneg, gobaith Eifion yw cynorthwyo myfyrwyr
i feithrin hyder wrth ymwneud â'r pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg, ffactor
a ddylai gefnogi a chynnal y diwydiant peirianneg yma yng Nghymru.

I weld mwy o broffiliau darlithwyr Cymraeg a gefnogir gan y Coleg ac sy’n
dysgu
ym maesFfiseg
y gwyddorau
ewch i
Athrawon
y Dyfodol
www.colegcymraeg.ac.uk/cy/ycoleg/darlithwyrygwyddorau/

Mae Prifysgolion Abertawe ac Aberystwyth yn cydweithio i ddarparu
modiwl newydd cyffrous, “Addysgu Ffiseg drwy brofiad gwaith mewn
ysgol.” Mae’r prifysgolion yn cydweithio gydag ysgolion uwchradd eu
dalgylchoedd i roi cyfle i fyfyrwyr gyflawni gweithgareddau arsylwi yn
bennaf, ac yna symud ymlaen at gynorthwyo gyda gweithgareddau
addysgu graddfa fach. Y gobaith yw y bydd yn annog mwy o
raddedigion ffiseg, yn enwedig y rheini sy’n astudio drwy’r Gymraeg, i
ystyried dilyn gyrfa addysgu.

Pafiliwn Gwyddoniaeth yr Eisteddfod Genedlaethol
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch o gyhoeddi partneriaeth gyda’r Eisteddfod Genedlaethol i drefnu’r Pafiliwn
Gwyddoniaeth am y dair blynedd nesaf. Dewch yn llu i’r Fenni rhwng 30 Gorffennaf a 6 Awst 2016 i gael eich cyfareddu gan
bob math o wyddoniaeth!

Ffion Hughes yw Swyddog
Datblygu’r Gwyddorau y Coleg
Cymraeg Cenedlaethol.
Ei phrif gyfrifoldebau yw:


Hyrwyddo’r pynciau



Cefnogi prosiectau’r
Coleg Cymraeg
Cenedlaethol

Am glywed y newyddion diweddaraf?
Gallwn eich diweddaru gyda newyddion am ein gweithdai a dyddiadau
pwysig wrth iddynt gael eu cyhoeddi.
Er mwyn clywed y newyddion diweddaraf cysylltwch gan nodi eich enw,
adran ac ysgol, ac fe ychwanegwn eich enw i’n basddata.
 01970 622 050
ff.hughes@colegcymraeg.ac.uk
@colegcymraeg
www.colegcymraeg.ac.uk

