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Ein cyflawniadau yn 2020

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ein nod ni yw gosod addysg
entrepreneuraidd a menter wrth galon popeth rydym yn ei
wneud. Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn ddigynsail a heriol i ni
i gyd. Drwy addasu a symud digwyddiadau ar-lein gan gyflwyno
technolegau newydd a dysgu ar-lein, rydym wedi parhau i gefnogi
ein hecosystem entrepreneuraidd a darparu menter ragorol
mewn addysg.

Mae ein cyllid gan Lywodraeth Cymru wedi ein galluogi i ymgorffori
siwrnai sefydlu busnes ar draws y sefydliad yn ogystal â chyflwyno
gweithgareddau newydd a rhithwir i gyflymu entrepreneuriaeth
myfyrwyr, gan ein helpu i adnabod a meithrin uchelgais myfyrwyr ar
gyfer dechrau busnes.

Rydym yn gyfrifol am gyflawni Strategaeth Entrepreneuriaeth
Ieuenctid Llywodraeth Cymru yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro drwy
gefnogi'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid. Rydym yn helpu
myfyrwyr i ddatblygu eu syniadau, dysgu beth sydd ei angen i
ddechrau busnes a'u helpu i gymryd y cam cyntaf tuag at fod yn
fos arnyn nhw eu hunain.
Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn chwarae rhan allweddol wrth
annog a chysylltu'r cyfleoedd sydd ar gael drwy'r ecosystem
entrepreneuraidd yn rhanbarth Caerdydd drwy ddefnyddio
egwyddorion Creu Sbarc yn llawn i wneud y gefnogaeth a gynigir i
fyfyrwyr a staff yn syml, yn weladwy ac yn gysylltiedig.

Ymgysylltu: Cyflwyno myfyrwyr i entrepreneuriaeth.
Cafodd 1,090 o fyfyrwyr eu hysbrydoli i ystyried dechrau
busnes neu weithio’n llawrydd fel dewis gyrfa drwy sgyrsiau
a gweithgareddau codi ymwybyddiaeth.
Grymuso: Myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i
gynyddu gallu entrepreneuraidd (sgiliau, gwybodaeth a phrofiad.)
Cafodd

556

o fyfyrwyr eu grymuso i
archwilio a phrofi eu gallu
entrepreneuraidd drwy brosiectau a
gweithdai entrepreneuraidd (ar-lein neu
yn y dosbarth).

Y Swyddog Menter a’r Ganolfan
Gyrfaoedd a Syniadau
Mae ein Cyllid gan Lywodraeth Cymru yn rhoi Swyddog Menter
i Goleg Caerdydd a'r Fro sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda
myfyrwyr entrepreneuraidd ac yn cefnogi staff i ymgorffori
entrepreneuriaeth yn eu haddysgu. Mae’n gweithio yn y Ganolfan
Gyrfaoedd a Syniadau, lle pwrpasol sy'n cynnig pecyn cefnogi, o
ddarparu cyngor sefydlu busnes i fyfyrwyr i gyfleoedd cyflogaeth,
mentora, gweithdai a mwy. Cynigir y gefnogaeth hon hefyd i'n holl
fyfyrwyr ni ar-lein ar Microsoft Teams.

Profi masnach: Myfyrwyr yn dilysu syniadau
busnes neu'n profi masnach.
Cafodd

56

o fyfyrwyr gyfle i gael profiad o werthu eu
cynhyrchion arloesol eu hunain mewn
gwahanol gyfleoedd profi masnach yn y coleg neu
ar-lein.
Derbyn cefnogaeth cyn dechrau:
Myfyrwyr a graddedigion yn derbyn
cefnogaeth i ddechrau busnes.

Galwch heibio'r Ganolfan Gyrfaoedd a Syniadau ar Gampws
Canol y Ddinas, neu defnyddiwch y manylion hyn isod i drefnu
apwyntiad ar-lein i ddechrau ar eich siwrnai entrepreneuraidd.

Cafodd

70

o fyfyrwyr gefnogaeth ac
arweiniad cyn dechrau drwy
fentora busnes un i un.

Y Swyddog Menter:
Angus Phillips
Y Ganolfan Gyrfaoedd a Syniadau
Campws Canol y Ddinas
Heol Dumballs
Caerdydd , CF10 5FE
029 2025 0250
careers@cavc.ac.uk
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Ein darpariaeth

Cwricwlwm

Cyfleoedd Menter Allgyrsiol
Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i feithrin sgiliau
entrepreneuraidd a gwybodaeth fusnes myfyrwyr drwy sesiynau
cyngor busnes un i un, gweithdai sefydlu busnes a chyfleoedd
profi masnach.

Mae ein cyllid gan Lywodraeth Cymru yn caniatáu i'n Swyddog
Menter alluogi entrepreneuriaeth ar draws y coleg drwy feithrin
gallu staff ac adrannau i arwain y gwaith hwn yn eu maes addysgu.
Yn ystod 2020, mae aelodau o staff ar draws 7 adran wedi
hyrwyddo entrepreneuriaeth yn eu hysgol academaidd neu
bwnc. Maent wedi cyflawni hyn drwy gynnal prosiectau arloesol,
gweithdai yn y dosbarth neu ar-lein, sesiynau model rôl rhithwir a
thrwy weithio'n agos gyda busnesau allanol i roi briffiau cyflogwyr
byw i fyfyrwyr i ddatblygu sgiliau a rhinweddau menter ymhlith y
dysgwyr i gyd.

Mentora Busnes Un i Un.
Cynigir cyngor a chefnogaeth gyda’r canlynol:
• Cynllunio busnes
• Ymchwil Marchnad
• Arian grant a benthyciadau
• Cyswllt â phartneriaid allanol
• Cyfleoedd profi masnach
Galw Heibio am Gyngor Busnes Rhithwir
Bob mis, mae croeso i fyfyrwyr fynychu
sesiwn galw heibio rhithwir ar gyfer cyngor
busnes, a ddarperir gan Gynghorydd
Busnes proffesiynol o Syniadau Mawr
Cymru.
Cyfleoedd profi masnach
Mae myfyrwyr sydd wedi gwneud eu
cynhyrchion arloesol eu hunain yn cael cyfle i
brofi masnach a gwerthu eu nwyddau ar-lein
ym Marchnad Myfyrwyr Cymru, yn y coleg ac
yn allanol ym mhrifddinas brysur Caerdydd
(os yw canllawiau'r llywodraeth yn caniatáu).

Geirda gan staff a myfyrwyr
“Fe fu'n rhaid i fy musnes i ddod yn ail eleni oherwydd pandemig y
coronafeirws. Fodd bynnag, ar ôl i'r Swyddog Menter gysylltu â mi,
cefais wahoddiad i fynychu Wythnos Dechrau Busnes yr Haf ym
mis Mehefin, a wnaeth fy helpu i ddatblygu meysydd o fy musnes,
fel fy ymchwil i'r farchnad, i helpu i wella fy siawns o lwyddo pan
fydd posib i fy musnes i ailddechrau."
Nina Mason
Myfyrwraig Cerameg FdA yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

“Fel rhan o rôl Angus fel Swyddog Menter, cyflwynodd
gystadleuaeth Marchnata Milflwyddol ar gyfer dau grŵp TG Lefel
3 ac un grŵp Busnes. Cynhaliodd Angus 3 sesiwn rhithwir a oedd
yn rhyngweithiol iawn ac roedd pob dosbarth yn gweithio gyda'i
gilydd. Roedd y dysgwyr wedi ymgolli yn y sesiynau a hefyd yn
mwynhau'r siaradwr gwadd a drefnodd Angus, a chwblhau gwaith
ar gyfer cyflogwr real."
Hayley Davies
Darlithydd TG yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

“Roedd yn anrhydedd llwyr ennill gwobr yng Ngwobrau
Cenedlaethol yr Addysgwyr Menter eleni, ochr yn ochr â holl
sefydliadau AB ac AU eraill Cymru, ar gyfer Wythnos Dechrau
Busnes yr Haf. Mae wedi bod yn ysbrydoledig gweld Hyrwyddwyr
Menter a myfyrwyr eraill yn addasu i'r amgylchiadau anodd rydyn
ni wedi'u hwynebu eleni ac yn llwyddo i greu amgylchedd dysgu
mor gefnogol ar-lein. Mae'r ffaith bod y digwyddiad yn llawn yn
ystod pandemig byd-eang wedi profi'r egni dros entrepreneuriaeth
ymhlith ein dysgwyr ni ac wedi dangos pa mor hanfodol yw
entrepreneuriaeth ym myd addysg, gan roi'r blociau adeiladu y
mae arnyn nhw eu hangen i’r myfyrwyr i greu gwell yfory i bob un
ohonom ni."
Angus Phillips (neu Start-up Gus)
Swyddog Menter yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

02920 250 250

info@cavc.µc.uk www.cavc.ac.uk

CAVC welcomes calls in Welsh.

Busnesau a ddechreuwyd:
myfyriwr wedi dilysu a
sefydlu eu busnesau.

Gweithdai Menter
• Datblygu meddylfryd
entrepreneuraidd

• Menter Gymdeithasol

• Cynllunio busnes

• Llawrydd

• Creu syniadau

• Rhwydweithio

• Marchnata

• Cynnig Syniadau

• Cyllid

Modelau Rôl
Mae Entrepreneuriaid Arbenigol, a ddarperir
gan Syniadau Mawr Cymru, yn darparu
gweithdai ar-lein rhithwir sy'n addysgu ac
yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr
sy'n entrepreneuriaid, drwy rannu gwersi a
straeon am eu llwyddiant eu hunain.
Briffiau cyflogwyr byw
Mae busnesau allanol yn cydweithio â'r coleg i roi
briffiau cyflogwyr byw a phrofiad i fyfyrwyr i gwblhau
gwaith ar gyfer cleientiaid dilys.

Digwyddiadau Menter
• Wythnos Dechrau Busnes yr Haf – Cwrs ar-lein arobryn
sy'n rhoi'r sgiliau a'r adnoddau sydd eu hangen ar
gyfranogwyr i helpu i droi syniadau'n fusnesau neu fentrau
cymdeithasol hyfyw.
• Cystadleuaeth Sgiliau Cymru: Menter – Cystadlu mewn
timau yn erbyn colegau eraill a rhoi ar waith amrywiaeth o
sgiliau sy'n ofynnol i fod yn entrepreneur llwyddiannus.
• Marchnad Myfyrwyr Cymru – Gall myfyrwyr sydd â'u
siopau ar-lein eu hunain ymuno â Marchnad Myfyrwyr
Cymru, y farchnad ar-lein genedlaethol gyntaf erioed ar
gyfer myfyrwyr a graddedigion o Gymru.
• Marchnata Milflwyddol – Her farchnata ddigidol sy'n rhoi
cipolwg a dealltwriaeth i ddysgwyr o farchnata digidol.
• Hack for Kindness – Cystadleuaeth menter gymdeithasol
drawsgolegol lle mae myfyrwyr iechyd a chymdeithasol yn
datblygu mentrau cymdeithasol arloesol i fynd i'r afael â
mater cymdeithasol o’u dewis.
• Gŵyl Cynhyrchu’r Cyfryngau – Mae myfyrwyr y
cyfryngau’n creu eu cwmnïau cynhyrchu eu hunain,
yn gweithio ar friffiau ffilmio gan gleientiaid dilys ac yn
darganfod sut i wneud hyn yn llawrydd.
• Den Dewi – Cystadleuaeth yn arddull Dragon's Den lle
mae dysgwyr yn profi eu sgiliau entrepreneuraidd ac yn
cyflwyno eu cynigion busnes i'r "Dreigiau" am gyllid.
• Marchnad Stoc – Mae’r myfyrwyr yn cael cyfle i fod ar lawr
masnachu marchnad stoc real yn Ysgol Fusnes Caerdydd.

