Cystadlaethau Addysg Bellach
Cystadleuaeth

Disgrifiad

Bafta games - Young Game Designers

Os ydych chi’n 10-18 oed, mae Dylunwyr Ifanc Gemau BAFTA yn agor byd o gyfleoedd creadigol ac yn eich
cefnogi ar daith i wneud gemau gwych. Profiadau unwaith mewn oes gyda’r goreuon ym myd gwneud gemau yn
ogystal â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

Design Council - Spark

Model cystadleuaeth sy’n cael ei arwain gan heriau, ac sy’n helpu i fynd â syniadau am gynnyrch sydd wedi’u
dylunio’n dda, ac sy’n gynnar yn y broses, i’r farchnad.

EESW

STEM - Darparu cyfle i blant a phobl ifanc rhwng 11 a 19 oed gael profiad ymarferol o weithio gyda diwydiannau,
busnesau ac addysg uwch, drwy gynnig cyfle iddynt weithio ar brosiectau STEM go iawn. Mae’n cynnwys
gweithgareddau cynradd, her F1 mewn ysgolion, prosiect chweched dosbarth EESW a Girls into STEM.

Skills Competition Wales - Enterprise
Challenge
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Mae’r prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru yn darparu ac yn hyrwyddo
Cystadlaethau Sgiliau Cymru ar ran y Rhwydwaith Llysgenhadon Sgiliau, sef grŵp o ddarparwyr
hyfforddiant o bob cwr o Gymru sydd wedi ymrwymo i gefnogi ac ymgysylltu â chystadleuwyr i
gyflawni a llwyddo

NACUE Varsity Pitch

cystadleuaeth fusnes i fyfyrwyr a graddedigion diweddar (yn ystod y 5 mlynedd diwethaf).
Gofynnir i ymgeiswyr ar y rhestr fer gyflwyno eu syniadau’n fyw yn y rownd gynderfynol yn
Llundain. Yna, bydd chwe busnes newydd yn mynd ymlaen i gystadlu i ennill £10,000 yn y rownd
derfynol yn ystod Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd.

Tranzfuser Talent Programme

cynhelir gan UK Games Talent ac mae’n darparu piblinell i fentrau a/neu gyflogwyr sy’n cydnabod
graddedigion gemau newydd yn y DU, gan fynd â thimau o’r cysyniad a datblygu prototeipiau i
gyhoeddi.

UK Games Fund

Ar gyfer timau sydd yng nghyfnodau cynnar iawn datblygu neu sydd â phrofiad proffesiynol
cyfyngedig, mae’r Rhaglen Datblygu Sgiliau Cyflwyno yn gyfle i fireinio a gwella sgiliau cyflwyno a
datblygu demo chwarae dros yr haf, ac fe ddarperir pecyn cymorth gwerth £10,000.

Young Enterprise Company
Programme

Addas ar gyfer pobl ifanc 15 – 19 oed
Hyd at 32 myfyriwr fesul cwmni
Gall sawl cwmni myfyrwyr redeg o’r un ysgol, coleg neu ganolfan
Cyfnod hyblyg o 12 wythnos hyd at flwyddyn academaidd

Young Enterprise Tenner Challenge

Her Fenter Genedlaethol Rhad ac am Ddim, sy’n helpu myfyrwyr i fagu hyder a pharatoi ar gyfer y byd gwaith. Caiff
pob myfyriwr £10 gan y Banc Degpunt a byddan nhw’n defnyddio’r cyfalaf cychwynnol hwn i ddechrau’u menter.
Bydd ganddyn nhw fis i sefydlu eu busnes, a meddwl am syniad ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth.
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Young Enterprise University
Programme

her busnes newydd i fyfyrwyr mewn Addysg Uwch ac Addysg Bellach.

Young Enterprise Team Programme

fe’i dyluniwyd i helpu myfyrwyr ag anawsterau dysgu yn ystod y cyfnod o symud o addysg i fyw’n
annibynnol. Bydd myfyrwyr yn magu hyder ac yn datblygu sgiliau bywyd hanfodol drwy weithio fel
tîm i sefydlu a rhedeg busnes neu fenter gymdeithasol.

L’Oréal Brandstorm Innovation
competition

Y ffordd mae’r gystadleuaeth yn gweithio:
▸Creu tîm o 3 uwch-arwr i ddatrys y genhadaeth.
▸Meddwl am y syniad mwyaf arloesol, ei fireinio drwy gydol y broses ddethol a dod yn bencampwr eich gwlad.
▸Hedfan i Baris, ymgolli eich hun yn llwyr ym mhencadlys L’Oréal a chyflwyno eich syniad arloesol i uwch
swyddogion gweithredol L’Oréal.
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