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CYNNWYS

Heb gefndir teuluol mewn meddygaeth ac wedi derbyn addysg mewn ysgol 
wladol Gymraeg, roedd gwneud cais i Brifysgol Rhydychen yn benderfyniad 
mawr iawn. Gan fy mod yn ymwybodol bod cyfradd llwyddiant ymgeiswyr 
yn isel ac yn amau   fy ngallu i sicrhau lle, ni allwn beidio â meddwl ‘a fyddai 
gwneud cais i Rydychen yn amharu ar fy nghyfleoedd eraill i gael lle mewn 
ysgol feddygol?’. Roedd ceisio anwybyddu’r syniadau rhagdybiedig ynglŷn â 
sut fath o berson yw ymgeisydd llwyddiannus Oxbridge yn rhwystr mawr arall. 
Rhoddodd Seren y gefnogaeth a’r hyder yr oeddwn ei hiangen i oresgyn yr 
heriau hyn a chyflwyno cais. Erbyn hyn rwy’n edrych ymlaen at fynychu Coleg 
Newydd, Rhydychen ym mis Hydref!

Cymerais ran yn sesiynau paratoi profion derbyn Seren ar gyfer yr UCAT 
a BMAT yn ogystal â ffug gyfweliadau a alluogodd i mi ymarfer y sgiliau y 
gofynnir amdanynt mewn ymgeisydd Rhydychen llwyddiannus.

Roeddwn hefyd yn cymryd rhan yn Rhaglen Pobl Ifanc y Brifysgol Agored a 
chefais wybodaeth reolaidd gan fy nghydlynydd canolfan Seren am weithdai 
misol a chyflwyniadau diddorol gan arbenigwyr yn fy mhwnc. Cefais fynediad 
at gyfleoedd eraill gan gynnwys rhaglen Gwyddoniaeth mewn Iechyd, 
Prifysgol Caerdydd, a ganiataodd  imi wylio darlithoedd cyhoeddus a gwneud 
cais am leoliad profiad gwaith yn labordy’r brifysgol, yn ogystal ag  
Ysgol Haf Rhydychen Coleg yr Iesu-Seren a ddylanwadodd yn fawr  
yn y pen draw ar fy mhenderfyniad i wneud cais i Rydychen.

Gallwch ddarllen rhagor am stori Abi [yma]
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Fel un o ddysgwyr disgleiriaf Cymru, 
pleser mawr i mi yw eich croesawu 
i raglen Seren ac i’ch llongyfarch ar 
eich cyflawniadau.

Rwy’n ymfalchïo wrth weld sut 
mae dysgwyr ledled Cymru, fel 
chithau, wedi cyrraedd y tu hwnt i’r 
hyn a ddisgwylir, ac wedi parhau i 
gofleidio eu haddysg a llwyddo yn yr 
amseroedd digynsail hyn.

Ers 2016, mae ein rhaglen Seren 
wedi mynd o nerth i nerth ac 
wedi chwarae rhan hanfodol wrth 
adeiladu hyder a chodi uchelgeisiau 
miloedd o ddysgwyr Cymru fel chi. 

Wrth ichi symud ymlaen trwy eich 
astudiaethau a pharhau ar eich 
taith addysg, bydd rhaglen Seren 
yn darparu ystod eang o gyfleoedd 
i sbarduno’ch chwilfrydedd 
deallusol, a sicrhau y gallwch wneud 
dewisiadau gwybodus ynglŷn â’ch 
dyfodol.

Ar hyn o bryd mae gennym gyn-
fyfyrwyr Seren yn astudio mewn rhai 
o’r prifysgolion blaenllaw ledled y 
byd.

Maent wedi cystadlu â’r galluoedd 
disgleiriaf, ac wedi llwyddo. Gallwch 
chithau hefyd wneud yr un modd.

BETH YW SEREN?
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Mae’n fenter gydweithredol 
rhwng Llywodraeth Cymru, 
ysgolion gwladwriaeth, colegau, 
prifysgolion blaenllaw, cyn-fyfyrwyr, 
awdurdodau lleol a sefydliadau 
trydydd sector i ddarparu llu o 
weithgareddau cenedlaethol a 
rhanbarthol. 

Mae rhaglen Seren ar gael i 
fyfyrwyr Blwyddyn 8-13 o ysgolion 
y wladwriaeth a cholegau addysg 
bellach ledled Cymru, waeth beth 
fo’u cefndir economaidd, eu sefyllfa 
bersonol neu leoliad. Trwy ddarparu 
profiadau astudio allgyrsiol a 
gweithgareddau cyfoethogi 
uwchgwricwlaidd sy’n gwella ac 
yn mynd y tu hwnt i’r cwricwlwm, 
mae Seren yn cefnogi dyheadau 
ac uchelgeisiau’r dysgwyr mwyaf 
talentog a galluog, i gynorthwyo 
i ehangu eu gorwelion, datblygu 
brwdfrydedd am eu maes astudio 
dewisol, a chyflawni eu golau. 

Gan gydweithio â phrifysgolion 
blaenllaw a phartneriaid addysg, 
mae’r cymorth yn cynnwys 
dosbarthiadau meistr mewn 
pynciau penodol i ymestyn a herio, 

gweithdai, sesiynau tiwtorial, 
canllawiau astudio, cyngor ac 
arweiniad ar addysg uwch, a 
mentora. 

I ddysgwyr blynyddoedd 12 a 13, 
mae’r rhaglen yn darparu cyfleoedd 
unigryw i dderbyn cyngor ac 
arweiniad uniongyrchol gan 
Diwtoriaid Derbyn prifysgolion 
am sut i ymgeisio i Rydychen, 
Caergrawnt a phrifysgolion 
blaenllaw eraill, sut i ddatblygu 
datganiadau personol cystadleuol, 
paratoi ar gyfer profion derbyn 
prifysgolion, a sut i ymdrin â 
chyfweliad. 

Mae Seren yn cynnig cyfle heb ei ail 
hefyd i fyfyrwyr Blwyddyn 12 gael 
profiad o astudiaeth lefel israddedig 
drwy ei hysgolion haf unigryw 
mewn prifysgolion - ewch i dudalen 
22 i wybod rhagor.

Eleni, rydym yn croesawu  
ein cohort mwyaf eto. 

Eich tro chi yw Estyn
am y Sêr yn awr! 

CROESO
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Menter gan Lywodraeth Cymru yw Seren i helpu myfyrwyr disgleiriaf Cymru 
i gyflawni eu potensial academaidd llawn a chefnogi eu llwybr addysg i 
brifysgolion blaenllaw yng Nghymru, y DU a thramor. 

Mae gen i bob ffydd yn eich 
ymroddiad i gystadlu ar y lefel uchaf 
a dilyn ôl eu traed.

Dylid dathlu bod yn rhan o Seren, 
ac fe’ch anogaf i wneud y gorau 
o’r rhaglen. Rydych wedi dangos 
eich potensial academaidd a’ch 

gallu i gyflawni eich nodau 
addysg a gyrfa. Mae prifysgolion 

mwyaf blaenllaw’r byd o fewn 
eich cyrraedd.

Hoffwn ddiolch i’r athrawon, 
darlithwyr, penaethiaid chweched 
dosbarth, cydlynwyr canolfannau, 
ein partneriaid prifysgol ac 
addysgol, llysgenhadon, a chyn-
fyfyrwyr Seren am eu hymroddiad 
a’u hymrwymiad i gefnogi 
dysgwyr ledled Cymru. Ni fyddai 
Seren y llwyddiant y mae heddiw 
heb eu cyfraniad diwyro wrth 
eich cynorthwyo i gyflawni eich 
dyheadau.

Arwyddair Seren yw ‘Estyn am y 
Sêr’, felly ble bynnag a beth bynnag 
y byddwch yn dewis ei astudio a’i 
wneud yn y dyfodol, bydd gennych 
yr hyder i anelu’n uchel. Pob lwc!

Jeremy Miles MS 
Y Gweinidog dros Addysg a’r  
Iaith Gymraeg, Llywodraeth Cymru



RHAGLEN GENEDLAETHOL 
2021/2022

Yn ystod blwyddyn academaidd 2021/2022, bydd Seren yn cynnig pecyn 
cymorth a gweithgareddau ar-lein eang o ansawdd uchel i ddysgwyr 
Blwyddyn 8-13 a gyflwynir gan brifysgolion a darparwyr blaenllaw.

Rhaglen weithgareddau genedlaethol eleni yw ein un mwyaf helaeth hyd yma. 
Dyma enghraifft o’r gweithgareddau cyffrous a rhyngweithiol y gallwch edrych 
ymlaen atynt... 

Digwyddiadau wyneb yn wyneb
Yn dibynnu ar reolau a chyfyngiadau sy’n ymwneud â Covid, 
gobeithio y bydd nifer o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ar gael 
fel rhan o’r rhaglenni rhanbarthol a chenedlaethol. Bydd eich 
cydlynydd canolfan yn darparu gwybodaeth gyfredol am unrhyw 
gyfleoedd trwy e-bost.

Sut mae darganfod beth sy’n digwydd a phryd?
Mae gan Seren sianeli cyfryngau cymdeithasol hynod weithgar sy’n 
cynnwys yr holl newyddion a chyhoeddiadau diweddaraf - ewch i 
dudalen 43 i ddarganfod sut i gysylltu â ni fel nad ydych chi’n colli 
allan!
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CYNHADLEDD GENEDLAETHOL 
ACADEMI SEREN

Bydd ein digwyddiad dathlu  
yn becyn llawn o weithdai mewn 
pynciau penodol, gweithgareddau 
ymestyn a herio, darlithoedd, 
dosbarthiadau meistr academaidd 
a sesiynau H&A dan arweiniad 
arbenigwyr o brifysgolion fel 
Rhydychen, Caergrawnt, Caerdydd, 
Aberystwyth, Durham, Caerfaddon 
a Chaerwysg. Hefyd fe gewch y 
cyfle i ymweld ac amryw o rhith 
arddangosfeydd o brifysgolion y DU a 
dramor.

Mae’r gynhadledd yn rhoi cyfle i 
chi ganfod mwy am y pynciau mae 
gennych ddiddordeb ynddynt a’u 
hastudio yn y brifysgol.

Byddwch yn derbyn cyngor ac 
arweiniad gwerthfawr am broses 
derbyn prifysgolion sut i lunio 

ceisiadau cystadleuol a chlywed yn 
uniongyrchol gan gyn-fyfyrwyr Seren 
a’r hyn i ddisgwyl gan fywyd prifysgol.

Mae sesiynau’n cwmpasu pynciau 
amrywiol o greu llwybrau gyrfa ac 
addasu i fywyd prifysgol, i fwrsarïau ac 
ysgoloriaethau, a’r cyfleoedd i astudio 
dramor.

Peidiwch â cholli’r digwyddiad 
rhithwir hwn! 

Cadwch lygad am eich gwahoddiad 
gan eich cydgysylltydd canolfan 
rhanbarthol. A dilynwch ein sianeli 
cymdeithasol gan y byddwn yn 
cyhoeddi’r amserlen o weithgareddau 
a sesiynau ar-lein cyn y digwyddiad.  

Rhowch y dyddiadau yn eich 
dyddiadur nawr!

Wythnos yn dechrau’r 6ed o Ragfyr
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Cynhadledd flynyddol Seren yw un o uchafbwyntiau’n blwyddyn, sy’n dod 
â chi ynghyd hefo academyddion, cynrychiolwyr prifysgolion cyn-fyfyrwyr 
Seren a graddedigion am raglen llawn o ddysgu dwys, cyngor ysgogiadol ac 
ysbrydoliaeth. 

Sylfaen Seren – Blynyddoedd 8-11   
•  Cynhadledd Genedlaethol ar-lein ar 

gyfer Blynyddoedd 9 a 10. 
•   Dosbarthiadau meistr pwnc penodol 

wedi’u chynnal gan brifysgolion 
blaenllaw’r DU i roi hwb i’ch 
astudiaethau. 

•  Gweithdai ‘ymestyn a herio’ 
academaidd.

• Cyrsiau ‘Llwybrau at Ieithoedd’.
•  Sesiynau’n seiliedig ar yrfaoedd megis 

ffocws ar fod yn filfeddyg neu feddyg. 
•  Cyngor gyrfaoedd - ble all eich 

dewisiadau TGAU a Lefel A eich 
arwain.  

•  Cyngor ac arweiniad am gyrsiau 
addysg uwch a phrifysgolion.

Cystadlaethau ysgrifennu traethawd a 
gwaith creadigol. Am ragor o fanylion am 
raglen Sylfaen Seren, gweler tudalennau 
16-19.

Academi Seren – Blynyddoedd 
12 a 13   
•  Cynhadledd Genedlaethol Academi 

Seren (gweler tudalen 5).
• Dosbarthiadau meistr pwnc benodol. 
• Seminarau a thiwtorialau STEM. 
•  Dosbarthiadau meistr ar bynciau tu 

hwnt i’r cwricwlwm.
•  Cyfres gwyddoniaeth filfeddygol, 

meddygaeth a deintyddiaeth.
•  Sesiynau H&A byw ar brosesau derbyn 

prifysgolion.
•  Canllawiau derbyn Rhydychen a 

Chaergrawnt.
•  Sesiynau paratoi profion derbyn 

prifysgolion yn cynnwys MAT, BMAT, 
UCAT a LNAT.

•  Gweithdai datganiadau personol a 
chyfweliadau gan academyddion a 
thiwtoriaid derbyn.  

•  Sesiynau cyfweliadau ffug ar-lein. 
•  Mentora a dolenni i gyn-fyfyrwyr 

Seren sy’n astudio mewn prifysgolion 
blaenllaw.  

•  Cyfle i ymgeisio am raglenni ysgolion 
haf blwyddyn 12 unigryw Seren 
(gweler tudalennau 22-27).

•  Cymryd rhan yn y rhaglen Dyfarniad 
Seren (gweler tudalennau 28-29).



CYFLWYNO RHAGORIAETH

Prifysgolion a Cholegau

•   Prifysgol Rhydychen-Coleg yr 
Iesu, New College, St Catherine’s 
College

•  Prifysgol Caergrawnt– Churchill 
College, Sidney Sussex College, 
Trinity College, Magdalene 
College

• Prifysgol Aberystwyth 
•  Ysgol Gwyddor Filfeddygol 

Aberystwyth 
• Prifysgol Bangor 
• Prifysgol Caerdydd
• Prifysgol Abertawe
• Coleg Cymraeg Cenedlaethol
• Prifysgol Exeter
•  Prifysgol Caerfaddon
• Prifysgol Southampton
• Prifysgol Bryste 
• University College Llundain
• Kings College Llundain
• Y Brifysgol Agored Cymru

 

Sefydliadau Proffesiynol ac 
Addysgiadol
 
• Cronfa Symudedd Cymdeithasol
•  Ymddiriedolaeth Addysg 

Gyfreithiol Yr Arglwydd Edmund 
Davies (LEDLET) a Cymru’r 
Gyfraith

•  Rhaglen Gymorth Mathemateg 
Bellach Cymru

•  Royal College of General 
Practitioners

• Royal Veterinary College
• Medic Mentors
• Cynllun Mentora ITM Cymru
• Llwybrau at Ieithoedd Cymru 
• The Brilliant Club
 
Prifysgolion a sefydliadau 
byd eang 

• Yale-NUS
•  Massachusetts Institute of 

Technology (MIT)
• Prifysgol Harvard

Mae Seren yn gweithio gyda rhai o’r prifysgolion, sefydliadau a 
darparwyr addysg gorau yng Nghymru, y DU a thramor, y cyfan ohonynt 
yn rhannu’r un ymrwymiad i gynorthwyo pobl ifanc i anelu’n uchel yn 
eu harholiadau a chyflawni eu huchelgais i astudio yn y prifysgolion 
blaenllaw.
Mae ein partneriaid anghygoel yn ein cynorthwyo i greu a darparu 
dosbarthiadau meistr academaidd eithriadol, profiadau astudio unigryw, 
gweithgareddau allgyrsiol a datblygiadol y bydd gennych fynediad atynt fel 
dysgwr Seren.

Dyma rai o’r sefydliadau a’r sefydliadau o’r radd flaenaf hynny...
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CANOLFANNAU  
RHANBARTHOL SEREN

Gallwch lawrlwytho rhestr o’r holl ysgolion sy’n rhan o’r 12 canolfan ranbarthol 
a manylion cyswllt eich cydgysylltydd rhanbarthol o wefan Llywodraeth 
Cymru.
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Wedi’i rhannu’n 12 canolfan ranbarthol, 
mae rhaglen Seren yn  cwmpasu pob 
cwr o Gymru. Arweinir pob canolfan gan 
gydgysylltydd Seren sy’n cydweithio ag 
ysgolion a cholegau addysg bellach ac 
yn bwynt cymorth ar gyfer athrawon, 
myfyrwyr a rhieni/gofalwyr.

Mae pob cydgysylltydd yn hyrwyddo 
digwyddiadau cenedlaethol Seren i’r holl 
ysgolion a cholegau sy’n cymryd rhan, yn 
ogystal â threfnu calendr o weithgareddau 
i ysgolion yn eu rhanbarth. Cynhelir 
digwyddiadau traws-ganolfan hefyd sy’n 
galluogi myfyrwyr i fynychu detholiad 
ehangach fyth o weithgareddau.
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Gwynedd ac Ynys Môn 
Elfed T Morris 
ElfedMorris@gwynedd.llyw.cymru

Conwy   
Christine Wynne  
Christine.Wynne@conwy.gov.uk

Sir Ddinbych 
John Evans 
John.Evans@denbighshire.gov.uk

Sir Fflint a Wrecsam 
Debra Hughes 
seren@wrexham.gov.uk

Powys  
Kate Thomas  
KATET@crickhowell-hs.powys.sch.uk

Consortia EAS 
Siân Farquharson 
Sian.Farquharson@sewaleseas.org.uk

Caerdydd 
Gillian James  
GillJames@cardiff.gov.uk or seren@cardiff.gov.uk

Bro Morgannwg 
Nisha Shukla  
nshukla@valeofglamorgan.gov.uk

Rhondda Cynon Taf and Merthyr Tydfil  
Stephen Parry-Jones  
parjon@talktalk.net 

Pen-y-bont a’r Ogwr 
Simon Gray  
Simon.gray@bridgend.gov.uk

Castell-nedd Port Talbot  
Karen Thomas  
k.thomas5@npt.gov.uk
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Abertawe 
Fiona Beresford  
Fiona.beresford@gowercollegeswansea.ac.uk

Caerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro 
Bethan Jones-Hughes 
BJones-Hughes@carmarthenshire.gov.ukRydym hefyd yn falch o weithio gyda Fulbright Commision yr UD-

DU a Sutton Trust, sefydliadau sy’n cydweithio i ddarparu cyfleoedd i 
ddysgwyr astudio yn UDA.

Ewch i dudalen 38 i ddarllen sut, ar ôl sicrhau ysgoloriaeth fawreddog, y 
gwireddwyd breuddwyd un dysgwr Seren i astudio yn yr UD ym Mhrifysgol 
Gogledd Carolina (UNC)-Chapel Hill.
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mailto:parjon@talktalk.net
mailto:Fiona.beresford@gowercollegeswansea.ac.uk
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GWYBODAETH AM Y 
CANOLFANNAU

Gweithgaredd enghreifftiol

Rhaglen Mynediad Meddygon a Deintyddion
Caiff dysgwyr Blwyddyn 12 gyfle i brofi cyfres o ddosbarthiadau meistr a sesiynau 
arweiniad meddygaeth a deintyddiaeth a luniwyd ar gyfer darpar ddysgwyr sy’n 
dymuno dilyn y galwedigaethau yma.

Cynhelir y rhaglen unigryw ac arbennig mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr BCUHB, sy’n cynnwys tri ysbyty ardal ledled Gogledd 
Cymru: Ysbyty Gwynedd (Gorllewin), Ysbyty Glan Clwyd (Canol) ac Ysbyty Maelor 
(Dwyrain). 

Prawf Paratoi UCAT 
Adnoddau, offer a llyfrau i gynorthwyo dysgwyr i baratoi ar gyfer profion derbyn 
gofynnol UCAT ac ysgrifennu eu haseiniadau.

Cyflwyniad i’r Diwydiant Seiberddiogelwch yng Nghymru
Mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerdydd, cyfle i’r rheini sydd â diddordeb 
mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol gael rhagwelediad i’r sector hwn sy’n tyfu’n 
gyflym .

Trefnwyd gan:

Conwy a Sir 
Ddinbych

Sir Fflint a 
Wrecsam

Gwynedd ac 
Ynys Môn

Cyfres Dosbarth Meistr Digidol
Cynigir rhaglen eang o ddosbarthiadau meistr pwnc-benodol digidol gan 
academyddion o brifysgolion Aberystwyth, Abertawe, Rhydychen, Caerfaddon a 
Chaerwysg. Ymhlith y pynciau dan sylw mae cemeg, ffiseg, daearyddiaeth, hanes, 
llenyddiaeth Saesneg, PPE, athroniaeth a mathemateg, cyflwyniadau cyffredinol a 
Chyfarfod Llawn gydag arbenigwyr thematig. 

Ymweliad â Phrifysgol Llundain a’r Senedd
Cyfle cyffrous i ystyried rôl y Senedd i ddysgwyr sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd 
o fewn y gyfraith, gwleidyddiaeth, cymdeithaseg ac economeg. Yn cynnwys 
ymweliadau â Choleg Prifysgol Llundain a’r Ysgol Economeg Llundain.

Caerfyrddin, 
Ceredigion a Sir 
Benfro

Gweithgaredd enghreifftiol

Sesiynau Trafod Sylfaen Seren
Gan weithio mewn partneriaeth â Fintech Wales, caiff dysgwyr Sylfaen gyfle i 
gymryd rhan mewn trafod dosbarthiadau meistr ar bynciau yn y sector cyffrous, 
prysur hwn.
Profiad y Llynges Frenhinol
Dosbarthiadau meistr unigryw, rhyngweithiol a hynod ddiddorol i ddysgwyr Sylfaen 
a ddarperir gan y Llynges Frenhinol, HMS Cambria, sy’n cynnwys gweithgareddau 
grŵp, adeiladu tîm, datrys problemau a sgiliau cyflwyno.
Dosbarthiadau Meistr Uwch-gwricwlaidd
Cyfres o ddosbarthiadau meistr uwch-gwricwlaidd yn archwilio pynciau fel 
diwinyddiaeth a gwleidyddiaeth.

Trefnwyd gan:

Caerdydd

Cyfres Dosbarthiadau Meistr, Gweithdai a Darlithoedd
Digwyddiadau pwnc-benodol mewn cydweithrediad â phrifysgolion Caerdydd, 
Caerfaddon a Chaerwysg. Ymhlith yr enghreifftiau mae: gweithdai gradd ar 
gyfer y gyfraith, meddygaeth, ffiseg, seicoleg a mathemateg; ffug gyfweliadau a 
chefnogaeth ar gyfer profion derbyn gofynnol; prentisiaethau gradd a lleoliadau 
diwydiannol.

Consortia EAS  

Prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern
Mae’r rhaglen yn annog dysgu ieithoedd rhyngwladol ar lefel TGAU a thu hwnt, 
mentora yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein gyda myfyrwyr prifysgol israddedig ac 
ôl-raddedig. Hwylusir gan Brifysgol Caerdydd mewn partneriaeth ag Aberystwyth, 
Bangor, ac Abertawe.

Bro Morgannwg 

Dosbarthiadau Meistr a Gweithdai
Amrywiaeth eang o weithgareddau ar gyfer dysgwyr Academi a Sylfaen ar draws 
meysydd pwnc gan gynnwys seicoleg, cymdeithaseg, dyniaethau, y gyfraith, 
Saesneg, cemeg, bioleg a ffiseg, meddygaeth, peirianneg, a’r dyniaethau.

Powys

Dosbarthiadau Meistr yr Academi yng Ngholeg y Cymoedd
Sesiynau cyfnos blwyddyn 12 yn ymdrin ag ystod eang o bynciau: Saesneg, hanes 
a gwleidyddiaeth, y gyfraith, mathemateg, meddygaeth, ffiseg a pheirianneg, 
gwyddorau bywyd. Cynigir pynciau ychwanegol megis pensaernïaeth, 
optometreg, fferylliaeth a Mandarin. Mae’n cynnwys darpariaeth arbenigol gan 
brifysgolion Caerdydd ac Abertawe, Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach 
Cymru, Coleg Brenhinol Meddygon Teulu Cymru, a gweithwyr proffesiynol 
gweithredol.

Rhondda Cynon Taf 
and Merthyr Tudful

Ysgol Haf Ranbarthol Seren
Cyfle i fynychu hyd at 6 sesiwn gweithdy digidol a gynhelir gan brifysgolion 
Rhydychen, Caerfaddon ac Abertawe. Bydd y pynciau’n ymdrin ag ysgrifennu 
datganiadau personol, paratoi profion derbyn, a sesiwn arweiniad i ddysgwyr a 
rhieni ar broses gyffredinol UCAS. Bydd Prifysgol Abertawe yn cynnig sgyrsiau 
gyrfaoedd ynglŷn â ble y gall rhai cyrsiau gradd eich arwain.

Castell-nedd Port 
Talbot

Pen-y-bont a’r 
Ogwr

Mae cydlynwyr canolfannau rhanbarthol yn gweithio gyda phartneriaid 
a phrifysgolion i ddyfeisio a threfnu ystod o weithgareddau uwch-
gwricwlaidd arloesol a chyfleoedd astudio y tu hwnt i raglenni Cenedlaethol 
Sylfaen a’r Academi.

Dyma ychydig o enghreifftiau o’r amrywiaeth eang o fentrau y gallwch edrych 
ymlaen atynt ...

Technocamps a Chyfres Uwch-gwricwlaidd Prifysgol Abertawe 
Wyth sesiwn ar gyfer dysgwyr Sylfaen. Ymhlith y pynciau mae: Cryptograffeg, 
mathemateg Python, rhaglennu cyfrifiadurol, tebygolrwydd ac ystadegau, 
planedau ac orbitau.

 Abertawe



“Yng Nghaergrawnt, rydym 
yn falch iawn o gynnig 
ystod o fentrau i Seren yn 
ystod 2021-22. Yn dilyn treial 
llwyddiannus y llynedd 
ymestynnir  mynediad i AU 
+ Ar-lein ar gyfer myfyrwyr 
chweched dosbarth. Ar 
gyfer athrawon, byddwn 
yn cyflwyno peilot y DU o 
fodiwl newydd hyfforddi 
athrawon yn seiliedig ar 
ein rhaglen fewnol ar gyfer 
cyfwelwyr derbyn newydd, 
ar gyfer staff sy’n cefnogi 
ymgeiswyr i Gaergrawnt (a 
phrifysgolion tebyg). Mae’r 
pethau hyn yn ychwanegol 
at ein hystod safonol o 
weithdai, sydd ar gael i bob 
myfyriwr blwyddyn 11 a 
chweched dosbarth ledled 
Cymru. Yn fyr, rydym yn 
edrych ymlaen at flwyddyn 
wych i’r dyfodol.

Dr Jonathan Padley 
Cymrawd, Tiwtor Derbyn, a 
Thiwtor, Coleg Churchill
Prifysgol Caergrawnt

Mae’n bleser mawr gan 
Brifysgol Aberystwyth adeiladu 
ar seiliau ei pherthynas gref â 
Seren ar drothwy 2021/2022. 
Mae’r Brifysgol eisoes yn rhoi 
cyfle i ddisgyblion gysylltu â 
rhai o’n harbenigwyr mwyaf 
adnabyddus er mwyn cynnig 
cyfleoedd uwch gwricwlaidd 
iddynt sy’n eu galluogi i 
fynd at graidd y pynciau 
o’u dewis. Rydym hefyd yn 
hynod falch o estyn allan i 
gynnwys disgyblion mewn 
rhai o’n prosiectau addysgu 
a dysgu mwyaf cyffrous 
yma yn Aberystwyth megis 
datblygu Gwyddor Filfeddygol 
mewn cydweithrediad â’r 
Coleg Milfeddygol Brenhinol. 
Rydym yn annog disgyblion 
i ymuno â ni wrth i ni feithrin 
meysydd arbenigedd newydd 
a datblygu cryfderau deallusol 
newydd gyda’n gilydd.

Yr Athro Anwen Jones 
Dirprwy Is-ganghellor, 
Prifysgol Aberystwyth

Mae’r gefnogaeth a 
ddarperir gan Seren ar 
gyfer ein cenhedlaeth 
nesaf o feddygon yn 
wirioneddol unigryw. Mae 
ein partneriaeth â dysgwyr 
Seren yn un gwerth chweil. 
Rydyn ni’n gweithio’n galed 
i’w cynorthwyo i ddatblygu 
hyder a mewnwelediad i 
egluro pam mai gyrfa mewn 
Meddygaeth yw’r dewis 
iawn iddyn nhw. Yn dilyn 
hyn, rydyn ni’n gwylio gyda 
balchder wrth iddyn nhw 
ddatblygu’n bobl ifanc sydd 
â’r aeddfedrwydd, empathi 
a sgiliau myfyriol i ddod yn 
fyfyrwyr meddygol da ac yn 
feddygon gwych.

Emma James 
Rheolwr Ymgysylltu a 
Recriwtio Myfyrwyr
Ysgol Feddygaeth Prifysgol 
Caerdydd

GAIR GAN EIN PARTNERIAID ...

Rydym yn falch iawn o
weithio mewn partneriaeth
gyda Rhwydwaith Seren
i hyrwyddo’r cyfle i bobl
ifanc yn eu harddegau o
Gymru astudio yn UDA.
Rydym yn falch iawn o’r
myfyrwyr o Gymru sydd
wedi ennill lleoedd trwy ein
rhaglen mewn partneriaeth
ag Ymddiriedolaeth
Sutton, ond hefyd o’n
gwaith ehangach trwy
Education USA lle rydyn
ni’n cynnig cyngor diduedd
a digwyddiadau rhad ac
am ddim am astudiaeth yr
UD er mwyn cynorthwyo
rhagor o bobl i gael y cyfle
hwn. Mae Seren wedi 
bod yn ffordd anhygoel i 
bobl ifanc gysylltu â ni ac 
edrychwn ymlaen at barhau 
i gynorthwyo myfyrwyr i
ystyried addysg yn yr UD!

Rowena Boddington
Cyfarwyddwr Cyngor a
Marchnata 
US-UK Fulbright 
Commission

Mae’r ysgol haf rhyngwladol 
yn gyfle anghygoel i 
ddysgwyr gael mynediad i 
amrywiaeth o hyfforddwyr 
o gwmpas y byd sydd hefo 
gymaint o bersbectifau 
gwahanol, sydd ddim ar 
gael yn unman arall. Mae 
ysgolion haf Seren yn cynnig 
cyfleoedd trawsnewidiol sydd 
yn galluogi dysgwyr i oreuo 
ar brofiadau academaidd 
sydd yn rhoi golygfa unigryw 
o beth mae addysg prifysgol 
fel, ac yn eu galluogi i weld 
eu bod yn ddigon alluog i 
ymgeisio yma neu dramor. 
Un o’r pethau fwyaf pwysig 
yw eu bod yn medru bod yn 
allweddol yn helpu dysgwyr 
i wneud penderfyniadau 
gwybodus ar eu camau nesaf 
ni waeth beth y maent eisiau 
astudio, a lle yn y byd.

Liam Rahman 
Cyfarwyddwr, Equal 
Education Partners

“
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Mae’r Sutton Trust yn 
cefnogi dysgwyr i fynychu 
prifysgolion a dilyn 
gyrfaoedd yn y DU ac yn 
yr UD, a’u cynorthwyo i 
archwilio cyfleoedd astudio 
a gwneud ceisiadau 
llwyddiannus. Rydym yn 
cynnal Ysgolion Haf yn 
y DU gyda phrifysgolion 
blaenllaw megis Caerdydd, 
Caergrawnt a King’s a 
chyfres o raglenni Llwybrau 
at Alwedigaethau sy’n 
cefnogi myfyrwyr i yrfaoedd 
mewn meddygaeth, y 
gyfraith ac ymgynghori. 
Wedi iddynt gwblhau 
rhaglen gyda ni, caiff 
myfyrwyr fynediad at ein 
rhaglenni cyn-fyfyrwyr   
Rydym yn ddiolchgar 
am ein perthynas â 
Seren sydd wedi cefnogi 
llawer o fyfyrwyr Cymru i 
brifysgolion blaenllaw ar 
ddwy ochr Môr yr Iwerydd.

Laura Bruce
Cyfarwyddwr Rhaglenni
Sutton Trust

Education Partners



GWNEUD Y MWYAF  
O’CH PROFIAD SEREN

7 AWGRYM I’CH RHOI 
AR BEN FFORDD  

#Seren       #ArchwilioEichPwnc       #EstynAmYSêr        #EwchAmdani    

Fy nghyngor i ddysgwyr Seren yn y dyfodol fyddai cofleidio unrhyw, 
a phob cyfle! Mae rhaglen Seren yn cynnig cymaint, ac mae’n rhaid 

gwneud y gorau o’r cyfan sydd ar gael - byddwch yn dysgu rhywbeth yn 
ystod pob gweithgaredd. Trwy Seren, cefais fy nghyflwyno i rwydwaith 

o fentoriaid, myfyrwyr, a chyfleoedd amhrisiadwy gan gynnwys ysgolion 
haf, nosweithiau pwnc a chyngor academaidd. Trwy gyfres o weminarau 
cynhwysfawr oedd yn darparu cyngor ar bopeth o ddatganiadau personol 

a phrofion derbyn i’r broses gyfweld, sicrhaodd Seren fy mod yn hollol 
barod ar gyfer fy ngheisiadau prifysgol.

Olivia Burgess   
Myfyriwr Graddedig Seren

 Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg yng Ngholeg y Drindod, Prifysgol Rhydychen

“

“
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Mae bod yn ddysgwr Seren yn golygu y byddwch yn cael cynnig ystod eang o 
weithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddynt, adnoddau i’w lawrlwytho, gweminarau 
a dosbarthiadau meistr i fewngofnodi iddynt, ac ysgolion haf i ymgeisio amdanynt.

Mae’r holl weithgareddau sydd ar gael wedi’u cynllunio i gefnogi’ch astudiaethau 
cyfredol a’ch cynorthwyo i wireddu’ch uchelgais o hyrwyddo’ch addysg mewn 
prifysgol flaenllaw, os mai dyna’r ydych am ei wneud nesaf.

Rydym yn eich annog i fanteisio ar 
gymaint o gyfleoedd a phosib, ond 
chi sydd i benderfynu beth i gymryd 
rhan ynddynt.

•   Mynychu’n Cynhadledd 
Genedlaethol! 

•   Ymgeisio am ein hysgolion haf 
pan fydd y ceisiadau’n agor! 

•   Cystadlu yn y cystadlaethau 
ysgrifennu traethodau! 

•   Cofrestru am ein Sesiynau H&A 
gyda thiwtoriaid derbyn - holi’r 
arbenigwyr yn uniongyrchol! 

•   Manteisio ar y sesiynau tiwtorial 
ar sgiliau astudio a sesiynau 
arweiniad! 

•   Mentro a mynd am Ddyfarniad 
Seren! 

•   Archwilio adnoddau e-Seren! 

Gobeithio y byddwch chi’n cael eich 
ysbrydoli i fanteisio ar bopeth a allwch 
drwy ddarllen straeon cyn-fyfyrwyr 
Seren.

1. Dechreuwch nawr!
Porwch drwy’r adnoddau (gan gynnwys y prosbectws hwn), 
siaradwch â’ch athrawon a’r cydgysylltwyr canolfannau ac 
archwiliwch adnoddau e-Seren ar-lein i gael dealltwriaeth dda o beth 
sydd gan Seren i’w gynnig a sut y gallwch wneud iddo weithio i chi. 

2. Heriwch eich hun
Nod Seren yw ehangu’ch gorwelion, dyfnhau’ch gwybodaeth, mynd 
â chi y tu hwnt i’r hyn sy’n gyffyrddus a’ch herio bob cam o’r ffordd 
mewn ffordd hwyliog ac ysbrydoledig. Mentrwch ac ewch amdani! 

3. Rhwydweithiwch 
Mae Seren yn dod â phobl ifanc tebyg at ei gilydd. Mae rhannu’ch 
profiadau a’r hyn rydych chi’n ei ddysgu gan eich gilydd yn rhan mor 
bwysig o brofiad Seren, boed yn ystod fforwm holi ac ateb myfyrwyr ar-
lein neu’n bersonol gydag un o’ch cyd-fyfyrwyr.

4. Neilltuo lle ac amser
Peidiwch â gwneud gormod! Neilltuwch amser bob wythnos i ymuno â 
gwefinar neu ddwy neu ddarllen canllawiau astudio a rhoi dyddiadau’r 
digwyddiadau ar-lein yn y dyddiadur i’ch cynorthwyo i reoli eich amserlen.

5. Ymlaciwch
Bwriad Seren yw rhoi cymorth i chi gyflawni’ch potensial yn llawn, nid 
rhoi gwaith ychwanegol i chi. Mae’r rhaglen yma i leihau rhywfaint 
o’ch gorbryder, straen ac ofnau am astudio a chymryd y cam ymlaen i 
brifysgol. 

6. Cofiwch ofyn am gymorth
Holl bwrpas Seren yw eich cefnogi chi. Mae cymorth ar gael bob amser 
gan eich cydgysylltwyr canolfan, cyd-fyfyrwyr, yr arbenigwyr sy’n cynnal 
sesiynau H&A byw a’r cyn-fyfyrwyr. Dim ond gofyn sydd eisiau. 

7. Estyn am y Sêr! 
Peidiwch ag amau eich hun. Ceisiwch gredu ynddoch eich hun a 
magu’r hunanhyder i sylweddoli eich potensial ar gyfer gwireddu’ch 
dyheadau a chyflawni’ch amcanion!

 Mae gan bawb ddyheadau, uchelgeisiau a nodau. Mae Seren yma i’ch 
cynorthwyo i’w cyflawni!



FY SIWRNAI 
SEREN

Cefais fy nghyflwyno i Seren gan fy 
ngholeg, Coleg Gŵyr, Abertawe, a 
ddywedodd wrthyf am yr adnoddau 
a’r gefnogaeth oedd ar gael i 
gynorthwyo fy ngheisiadau prifysgol 
gan gynnwys sesiynau paratoi profion 
derbyn, gweithdai datganiadau 
personol a ffug gyfweliadau.

I wneud cais i astudio’r gyfraith mae’n 
rhaid i chi sefyll prawf LNAT (Prawf 
Tueddfryd Cenedlaethol y Gyfraith), 
yr oeddwn yn teimlo’n nerfus yn ei 
gylch i ddechrau, ond cynigiodd Seren 
sesiynau a gynlluniwyd yn arbennig 
i’m paratoi ar gyfer yr arholiad ac 

fe alluogodd hyn i mi eu hwynebu 
gyda hyder a gwybodaeth am beth 
i’w ddisgwyl. Mae Seren yn cynnig 
sesiynau tebyg ar gyfer profion 
derbyn eraill felly byddwn yn argymell 
manteisio ar y rhain hefyd.

Roeddwn yn ffodus hefyd i fod yn 
rhan o raglen Oxbridge a sesiynau 
HE+,  fy ngholeg a gyflwynwyd mewn 
partneriaeth â Seren, ac a roddodd 
arweiniad wedi’i deilwra ar fy nghyfer 
i wneud cais i Goleg Keble, Prifysgol 
Rhydychen. Roedd y rhain yn cynnwys 
sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr Seren yn 
ogystal â dosbarthiadau meistr ar 

sut i lunio datganiad personol cryf - 
rhywbeth roeddwn i wedi cael trafferth 
ag ef o’r blaen.

Heb Seren, ni fyddwn erioed wedi 
gwneud cais i Rydychen gan nad 
oeddwn yn credu yn fy ngallu fy hun. 
Er na enillais le yn y pendraw, roedd 
bod yn rhan o Seren a chymryd rhan 
yn sesiynau Oxbridge yn amhrisiadwy 
gan ei fod yn rhoi’r sgiliau, y wybodaeth 
a’r hyder i’m galluogi i wneud cais 
llwyddiannus i brifysgolion eraill.

Rhoddodd Seren fynediad i mi hefyd 
at gyfleoedd profiad gwaith o fewn y 
gyfraith. Cyn Seren, nid oedd gennyf 
fynediad i’r proffesiwn cyfreithiol gan 
nad oedd unrhyw un yn fy nheulu 
yn gweithio yn y sector. Cyflwynodd 
fy nghydlynydd canolfan Seren fi i 
Ymddiriedolaeth Addysg Gyfreithiol Yr 
Arglwydd Edmund Davies (LEDLET) a 
Cymru’r Gyfraith, cynllun sy’n cefnogi 
pobl ifanc yng Nghymru sydd â 
diddordeb mewn ymuno â’r proffesiwn 
cyfreithiol i gael profiad a gwneud 
cysylltiadau.

Mynychais gynllun haf 2020 LEDLET. Er 
ei fod wedi digwydd fwy neu lai yn gyfan 
gwbl ar-lein, cefais gipolwg anhygoel ar 
yrfa yn y gyfraith. Derbyniais fentoriaeth 
bersonol, siaradais â chyfreithwyr 

a bargyfreithwyr, a chefais gyfle i 
gymryd rhan mewn tasgau ymarferol 
yn ymwneud â’r gyfraith. Uchafbwynt 
penodol oedd gwrando ar ddau farnwr 
o Gymru o’r Goruchaf Lys a’r Llys Apêl 
yn rhannu straeon am eu gyrfaoedd 
barnwrol hynod ddiddorol.

Erbyn hyn rwy’n edrych ymlaen at 
ddechrau fy ngradd ym Mhrifysgol 
Caerdydd. Rwyf mor ddiolchgar i Seren 
am roi’r hwb yr oeddwn ei angen i mi 
wneud cais i’r prifysgolion gorau ac am 
roi’r cyfle imi ddysgu am LEDLET a Legal 
Wales, mae eu cefnogaeth wedi bod yn 
wych.

Rwy’n annog dysgwyr Seren y dyfodol i 
wneud y mwyaf o bob cyfle trwy gydol 
blynyddoedd 12 a 13 gan y byddant 
yn eich cefnogi yn eich astudiaethau 
beth bynnag fo’ch pwnc, ac yn darparu 
gwybodaeth ddefnyddiol i chi am eich 
opsiynau prifysgol. Bydd Seren yn rhoi 
sicrwydd i chi fod gennych yr hyn sydd 
ei angen i lwyddo, felly anelwch yn 
uchel!

“Wrth fod yn rhan o Seren, 
roeddwn yn gwybod bod digon o 
gefnogaeth wrth law i mi gyrchu 

ato bob amser beth bynnag yr 
agwedd o’r broses ymgeisio oedd 

yn profi’n anodd.”

Ryan Lenihan
Myfyriwr graddedig Seren 2021
Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym  
Mhrifysgol Caerdydd

Fi fydd y person cyntaf o blith fy 
nheulu agos i fynychu prifysgol, 
ac wrth edrych yn ôl gallaf 
ddweud yn bendant mai bod yn 
rhan o Seren sydd wedi fy helpu 
i gyrraedd ble yr wyf heddiw. 

“

“

ASTUDIAETH ACHOS: RYAN LENIHAN
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Bu astudio’r gyfraith yn y brifysgol yn freuddwyd gen i erioed ond 
cyn ymuno â Seren nid oedd gen i’r hyder i wneud cais i brifysgolion 
blaenllaw fel Rhydychen, Caergrawnt neu’r Grŵp Russell. Nawr, 
ar ôl cyflawni A* AA yn fy Lefelau A enillais le i astudio’r Gyfraith a 
Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd - ac ni allwn fod yn hapusach.
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BETH YW SYLFAEN SEREN?

““Dewisodd Roman gwblhau’r dosbarthiadau meistr gwyddoniaeth ym mlwyddyn 
10. Teimlai mai dyma’r pynciau yr oedd angen iddo weithio arnynt ychydig yn fwy er 
mwyn gwneud y gorau o’i TGAU. Mwynhaodd y 3 chwrs yn fawr. Roedd y cynnwys 
yn rhyngweithiol ac yn heriol ond teimlai bod y darlithwyr yn gwneud iddo deimlo’n 
gartrefol. Llwyddodd Roman i ddefnyddio ei sgiliau a’i wybodaeth o’r dosbarthiadau 
meistr ar gyfer ei astudiaethau TGAU ac fe welodd ef a’i athrawon wahaniaeth 
sylweddol yn ansawdd ei waith.

Erbyn hyn mae Roman yn mynd ymlaen i astudio Lefel A mewn ffiseg, mathemateg 
a chyfrifiadureg. Oherwydd ei brofiad gyda Seren a’r sesiynau dosbarth meistr 
mae’n teimlo’n hyderus ynglŷn â symud o’r ysgol i’r coleg.

Nicole Davies
Rhiant dysgwr Sylfaen Seren sydd bellach yn cymryd rhan yn Academi Seren 

““Mae rhaglen Seren yn gyfle gwych i fyfyrwyr herio a datblygu eu gwybodaeth 
a’u sgiliau. Rwy’n cael y cyfle ffodus i gydlynu’r gweithgareddau ar gyfer Ysgol 

Gyfun Dwr y Felin yng nghanolfan Castell-nedd Port Talbot ac mae’r pecyn sy’n 
cael ei ddatblygu eleni yn wych. Mae yna rywbeth ar eich cyfer waeth beth yw 

eich diddordebau. Mae’r dosbarthiadau meistr yn cynnig meddwl dyfnach, mwy 
datblygedig ar gyfer pynciau mewn TGAU a Lefel A nad ydych efallai wedi’u 

hastudio o’r blaen. Gall gweithio gyda chyfoedion hŷn a mynychu digwyddiadau 
fel cystadlaethau trafod neu seminarau danio’r angerdd sydd gan fyfyrwyr dros eu 

dysgu. O ganlyniad, mae dealltwriaeth, gwytnwch a phenderfyniad myfyrwyr yn 
cael eu gwella wrth gymryd rhan yn Seren, gan adeiladu cyfranwyr rhagweithiol i’r 

gymdeithas gydag unigolion hyderus, sydd â syniadau ac atebion arloesol.

Mr A Rayson
Cydlynydd MAT a STEM, Athro Gwyddoniaeth

Ysgol Gyfun Dwr y Felin

Bwriedir Sylfaen Seren ar gyfer myfyrwyr ym mlynyddoedd 8-11 mewn 
ysgolion y wladwriaeth ar draws Cymru sy’n cefnogi datblygiad sgiliau 
gwerthfawr a gallu academaidd ar lefel TGAU. 
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Y bwriad yw darparu cymorth ac 
arweiniad i’ch galluogi i wneud 
dewisiadau gwybodus am eich TGAU 
pynciau Lefel A  gyda’r amcan tymor 
hir o’ch cynorthwyo i wireddu eich 
uchelgeisiau addysg uwch a’ch gyrfa.

Mae’r rhaglen yn darparu ysbrydoliaeth 
a chyngor am opsiynau prifysgol 
a chyrsiau gradd, y cysylltiadau â 
gyrfaoedd ar draws ystod eang o 
sectorau, a’r llwybrau posib sy’n agored 
i chi.

Er y gallai’r posibilrwydd o fynychu 
prifysgol ymddangos beth pellter 
i ffwrdd, yn enwedig i fyfyrwyr ym 
Mlwyddyn 8 neu 9, nid yw hi byth 
yn rhy gynnar i feddwl am wireddu 
breuddwyd gyrfa neu’r llwybr addysgol 
y gall fod angen ei ddilyn i gyrraedd 
yno. Bydd  Seren yn eich cynorthwyo 
i ddatblygu sgiliau gwybyddol 

gwerthfawr sy’n ofynnol ar gyfer 
eich TGAU a Lefel A megis meddwl 
dadansoddol a beirniadol, rhesymu, 
datrys problemau a thechnegau 
adolygu. 

Datblygwyd adnoddau a gweithdai 
hefyd er mwyn gwella’ch sgiliau 
cyfathrebu megis ysgrifennu traethawd, 
a sut i lunio, cyflwyno a thrafod eich 
syniadau. Mae pob un ohonynt yn 
ymwneud â’r sgiliau sy’n ofynnol yn y 
brifysgol ac yn eich gyrfa i’r dyfodol.

Wrth wraidd y rhaglen mae’r 
ymrwymiad i ehangu eich gwybodaeth, 
eich annog i archwilio a dilyn eich 
diddordebau academaidd, eich 
cynorthwyo  i fagu hyder a’ch 
hunangred, a’ch annog i anelu’n uchel 
yn eich arholiadau TGAU ac ymdrechu i 
gyrraedd eich amcanion hir dymor.



RHAGLEN SYLFAEN 2021/2022

Dyma flas o’r hyn y gallwch gymryd 
rhan ynddi…

• Cynhadledd Ar-lein Genedlaethol
•  Sesiynau seiliedig ar yrfa ar ddod yn 

filfeddyg neu feddyg. 
• ‘Cyrsiau ‘Llwybrau at Ieithoedd.
•  Gweithdai wedi’u harwain gan 

lysgenhadon o MIT er enghraifft 
‘Deddfau Cynnig’ neu ‘Newid 
Hinsawdd’.

•  Cystadlaethau cenedlaethol 

ysgrifennu traethodau a gwaith 
creadigol.

• Gweithdai ymestyn a herio. 
•  Dosbarthiadau meistr pwnc 

benodol, tiwtorialau a sesiynau H&A 
i roi hwb i’ch astudiaethau.

•  Teithiau rhithwir prifysgol ac 
amgueddfa. 

• Arweiniad a chyngor gyrfaol. 
•  Adnoddau ar-lein i ddatblygu eich 

angerdd am bynciau.

PEIDIWCH Â 
CHYMRYD EIN GAIR 

NI YN UNIG...
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Trwy gydol y flwyddyn gallwch gymryd rhan mewn ystod eang o 
weithgareddau wedi’u teilwra i’ch grŵp blwyddyn penodol.

“Dosbarth meistr seicoleg
“Rydw i nawr yn ystyried dewis  lefel 
A mewn seicoleg, ac yn gyffredinol 
mae’r dosbarth hwn wedi fy 
nghynorthwyo i ddeall pethau’n well 
am fywyd.

Fe’m helpodd i gael gwell 
mewnwelediad i seicoleg a hefyd 
i ddysgu sut y gall Seren fy helpu 
mewn addysg uwch.”

Dosbarth meistr cemeg
“Roeddwn wrth fy modd yn cael 
gwneud arbrofion gartref, roedd yn 
ffordd wych o’n hannog i gymryd 
rhan ar-lein.

Roedd y pynciau’n ddiddorol iawn ac 
roedd yn cynorthwyo gyda fy ngwersi 
TGAU. Mae wedi fy helpu i ennill mwy 
o wybodaeth am yr hyn yr wyf am ei 
wneud pan fyddaf yn hŷn.”

Dosbarth meistr Saesneg
“Datblygodd dosbarthiadau meistr fy 
ngwybodaeth ynglŷn â’r hyn fyddai 
astudio Saesneg yn y chweched 
dosbarth.”

Dosbarth meistr y gyfraith
“Fe wnes i fwynhau’r sesiynau 
cyfraith yn fawr, yn enwedig yr 
astudiaethau achos a’r dadleuon am 
a oeddent yn ddieuog neu’n euog.”

Dosbarth meistr bioleg
“Llwyddodd i blethu pethau ynghyd 
a gwneud cysylltiadau mewn bioleg 
nad oeddwn yn gwybod amdanynt 
cyn y sesiynau.”

Dosbarth meistr cymdeithaseg
“Fe wnes i ei fwynhau’n fawr - mae’r 
dosbarthiadau meistr wedi fy helpu i 
benderfynu ar fy mhynciau Lefel A.”
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“Dosbarth meistr gwyddoniaeth 
“Mynychais y gweithdai gwyddoniaeth, yn benodol ar bwnc ffliw a brechu. 
Roedd yn ddiddorol iawn a gallwn weld sut mae rhannau o’r cwrs bioleg yr 
ydym yn eu hastudio ar hyn o bryd yn cyd-fynd â hyn, a hefyd yn cyd-fynd â’r 
hyn sy’n digwydd gyda mwtaniadau a brechiadau Covid-19.”

“Mae Seren yn blatfform gwych a rwyf yn hapus i’m merch fod yn rhan 
ohono oherwydd ei fod yn cynnig mewnwelediad a chefnogaeth wych 

yn ei haddysg, a chyfleoedd ardderchog  iddi gymryd rhan mewn amryw 
o weithgareddau gan gynnwys dosbarthiadau meistr, sydd wedi ei 

chynorthwyo i gydnabod ei doniau.
Credaf y bydd rhaglen Seren yn arwain fy mhlentyn i wneud y dewisiadau 

cywir yng nghyswllt ei haddysg yn y dyfodol.” 

Theresa Jenkins,  mam dysgwr Sylfaen blwyddyn 11.

Byddwch hefyd yn derbyn cyfnodolyn adfyfyriol fydd yn eich galluogi i 
deilwra’ch profiad Seren ar eich cyfer eich hun ac adeiladu’ch llwybr i’r 
dyfodol.



Blynyddoedd 12 a 13

BETH YW ACADEMI SEREN?

Dyma ragflas o’r math o 
weithgareddau y gallwch eu 
disgwyl...

•  Gwahoddiad i gynhadledd 
genedlaethol ar-lein Seren 
sy’n dod â myfyrwyr ac 
academyddion blaenllaw ynghyd 
ar gyfer rhaglen orlawn sy’n 
estyn tu hwnt i’r cwricwlwm. 

•  Dosbarthiadau meistr, 
darlithoedd a gweithdai 
arweiniol gan Diwtoriaid Derbyn 
ac academyddion Rhydychen a 
Chaergrawnt.

•  Mynediad i sesiynau paratoi 
profion derbyn ac ystod eang 
o brofion sy’n ffurfio rhan o’r 
broses fynediad ar gyfer llawer o 
brifysgolion. 

 

•  Dosbarthiadau meistr pwnc 
benodol gan arbenigwyr o 
brifysgolion blaenllaw sy’n 
cwmpasu ystod eang o bynciau 
gan gynnwys y gyfraith, ffiseg, 
peirianneg, mathemateg a 
meddygaeth. 

•  Canllawiau arbenigol ar gyfer 
ysgrifennu datganiad personol 
cystadleuol a pharatoi ar gyfer 
cyfweliadau. 

•  Cyfleoedd i ymgeisio am le yn 
ysgolion haf unigryw Seren gan 
gynnwys ysgolion haf clodwiw 
Coleg yr Iesu Rhydychen a Seren 
mewn partneriaeth â Phrifysgol 
Rhydychen.

•  Mentora a sesiynau H&A byw 
gan academyddion a chyn-
ddysgwyr Seren. 

“
“Mae Seren yn annog dysgwyr o bob cefndir i ehangu eu gorwelion, anelu’n 
uchel a chyrraedd eu potensial llawn. Ers ymuno â rhaglen Seren, mae ein 
myfyrwyr wedi elwa o gynifer o gyfleoedd gwych fel dosbarthiadau meistr pwnc, 
ysgolion haf rhyngwladol, cynadleddau cenedlaethol, gweithdai datganiadau 
personol, sesiynau paratoi profion derbyn a mwy.

Mae wedi bod yn anhygoel gweld ein myfyrwyr yn ennill yr hyder a’r sgiliau 
sydd eu hangen i sicrhau lleoedd mewn prifysgolion byd enwog. Fel Pennaeth 
y Chweched Dosbarth, mae’r gefnogaeth a’r arweiniad a ddarparwyd gan 
Seren wedi bod yn amhrisiadwy a thrwy Seren rydym wedi ffurfio cymaint o 
bartneriaethau gwych gyda sefydliadau, prifysgolion a chyflogwyr.

Mae Seren yn parhau i godi dyheadau ein myfyrwyr, gan eu hannog i afael ar 
bob cyfle ac estyn am y  sêr! 

Dr John Roe
Cyfarwyddwr Chweched Dosbarth Ysgol Gyfun Radyr 
@RadyrSixthForm

Mae Academi Seren yn gwahodd y myfyrwyr mwyaf disglair a’r mwyaf 
galluog yn academaidd ym mlynyddoedd 12 a 13 ar draws Cymru i 
ymuno â’r rhaglen. Myfyrwyr fel CHI.

Wrth i chi astudio ar gyfer eich Lefel A, mae Seren yn cynnig gweithgareddau 
rhyngweithiol a chyfleoedd astudio unigryw i gefnogi eich astudiaethau 
cyfredol, ynghyd ag arweiniad arbenigol i’ch cynorthwyo i wneud 
penderfyniadau hysbys wrth i chi baratoi i wneud cais i brifysgolion blaenllaw.
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YSGOLION HAF 

Mae Coleg yr Iesu Rhydychen yn 
ystyried y digwyddiad yma fel ei 
ysgol haf ehangaf. Mae’n brofiad 
dros bythefnos o hyd o astudio heriol 
ar-lein sydd wedi’i gynllunio i’ch 
cyflwyno i’r ffyrdd beirniadol o feddwl 
sy’n ofynnol mewn addysg uwch 
yma a thramor.

Wedi ei chynllunio mewn 
cydweithrediad â Phartneriaid Equal 
Eduation, Yale-NUS yn Singapore, a 
MISTI (MIT ) Mentrau Gwyddoniaeth 
a Thechnoleg Rhyngwladol) darperir 
yr ysgol haf gan academyddion, 
arbenigwyr, cyn-fyfyrwyr ac 
israddedigion blaenllaw sy’n 
cynrychioli llawer o brifysgolion uchel 
eu parch ym mhob cwr o’r byd.

Wedi’i strwythuro o amgylch 
wyth maes pwnc, gallwch ddewis 
ffrwd sy’n addas ar gyfer eich 

diddordebau academaidd ac 
ymddiddori’n llwyr mewn amserlen 
helaeth o seminarau, darlithoedd a 
dosbarthiadau meistr.

Byddwch yn gweithio ar brosiect sy’n 
gysylltiedig â’ch faes dewisol, a chael 
cyfle i gyflwyno’ch aseiniad terfynol 
i banel o bobl proffesiynol blaenllaw 
a swyddogion Llywodraeth Cymru 
- cyflawniad i’w gynnwys yn eich 
datganiad personol!

Bydd amryw o sesiynau H&A 
addysgiadol yn caniatáu i chi siarad 
â chyn-fyfyrwyr ac israddedigion 
Seren a fydd yn rhoi mewnwelediad 
unigryw i chi o  fywyd prifysgol, a 
safbwynt uniongyrchol am geisiadau, 
ysgoloriaethau, a’r cyfleoedd sydd 
ar gael i chi yng Nghymru, y DU a 
thramor.

Bob blwyddyn yn ystod mis Gorffennaf ac Awst, mae Seren, mewn 
partneriaeth â Choleg Iesu, Rhydychen, yn cynnig cyfleoedd ysgol  
haf arbennig i ddysgwyr Seren blwyddyn 12. 

Mae’r rhain yn brofiadau sy’n newid cwrs bywydau, wedi’u cynllunio i roi profiad 
unigryw, heb ei ail i chi gael y cyfle i brofi astudio ar lefel israddedig.

Gan gynnwys cyfuniad helaeth o ddarlithoedd heriol, seminarau, tiwtorialau, 
traethodau, a sesiynau myfyriol bydd yr ysgolion haf yn dyfnhau eich 
gwybodaeth a chyfoethogi eich astudiaeth gyfredol.

Mae’r ysgolion haf wedi’i chynorthwyo i ysbrydoli, annog a llunio’r uchelgeisiau 
llawer o ddysgwyr Seren, ac mae mynychwyr blaenorol bellach yn astudio mewn 
prifysgolion blaenllaw ledled y byd, gan gynnwys Rhydychen, Caergrawnt, Yale 
Harvard, Stanford, a Chicago.
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Darlithoedd Ysgol Haf 

Dyma ragflas o’r darlithoedd lefel 
israddedig blaenllaw y gallwch eu 
mwynhau fel dysgwr Seren:

Ymwrthedd Gwrthficrobaidd
https://www.youtube.com/
watch?v=Vp3bmEQypME

Dyfodoleg a Rhagwelediad 
arbennig
https://www.youtube.com/
watch?v=lzDnZQIwoFI

Darlith Mathemateg a 
Gwyddorau Ffisegol: Economeg 
Newid Hinsawdd
https://youtu.be/aXwhZ3fQpYo

Sesiwn Hunanddatblygiad:
A oes fformiwla ar gyfer 
llwyddiant? 
https://youtu.be/hecNLFnYo7I

Deallusrwydd Artiffisial:
Ffaith & Ffuglen 
https://youtu.be/_4sRNEFABpk

Beth yw Deallusrwydd?
https://youtu.be/J1BKZ8tDLrM

Cyflwyniad i Astrobioleg
https://youtu.be/YHzg2zKp3yc

Paratoi ar gyfer cyfweliadau 
Oxbridge
https://youtu.be/Fte48LyBU_U

Sut mae gwneud cais am 
gyfleoedd ysgol haf Seren?

Mae pob ysgol haf yn hynod 
gystadleuol, ond mae gan bawb y 
potensial i wneud cais llwyddiannus. 
Cynigir lleoedd yn seiliedig ar 
ddatganiad personol eithriadol a 
gallu academaidd.

Pan fydd ceisiadau’n agor, fe 
ddarperir gwybodaeth gan eich 
cydlynydd canolfan a’r ysgol, ac 
fe gyhoeddir datganiadau ar ein 
sianeli cymdeithasol, felly gwnewch 
yn siŵr eich bod chi’n ein dilyn ni!

Ysgol Haf Breswyl  
Seren-Coleg yr Iesu  

Wedyn mae’r ysgol haf flaenllaw 
a gynhelir gan Goleg yr Iesu, 
Rhydychen. Ewch i’r dudalen nesaf 
i ddysgu popeth am y cyfle a’r 
profiad anhygoel hwn...
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Ysgol Haf Ryngwladol Ar-lein Seren

Y Gweinidog dros Addysg
a’r Iaith Gymraeg, gyda
Dr Matthew Williams a dysgwyr
yn Ysgol Haf Breswyl 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Vp3bmEQypME
https://www.youtube.com/watch?v=Vp3bmEQypME
https://www.youtube.com/watch?v=lzDnZQIwoFI
https://www.youtube.com/watch?v=lzDnZQIwoFI
https://youtu.be/aXwhZ3fQpYo
https://youtu.be/hecNLFnYo7I
https://youtu.be/_4sRNEFABpk
https://youtu.be/J1BKZ8tDLrM
https://youtu.be/YHzg2zKp3yc
https://youtu.be/Fte48LyBU_U
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YSGOL HAF BRESWYL

Cynhelir yr ysgol haf breswyl gan Goleg yr Iesu, Rhydychen, hwn yw ein 
prif cyd-ddigwyddiad. Mae’n gyfle unigryw i ddysgwyr Seren blwyddyn 
12 gael blas uniongyrchol, dilys o’r hyn yw bywyd ac astudio mewn 
prifysgol o’r radd flaenaf.

Er yn cael ei chynnal gan Goleg yr 
Iesu, sy’n enwog ac yn arbennig nid 
yw’r ysgol haf ar gyfer y rhai ohonoch 
sydd â diddordeb mewn gwneud 
cais i Rydychen neu Gaergrawnt yn 
unig. Rydym am roi i chi’r profiad, y 
sgiliau a’r wybodaeth fydd yn eich 
cynorthwyo i wneud y penderfyniad 
mwyaf gwybodus ar gyfer eich 
dyfodol eich hun waeth beth a ble 
rydych chi am astudio.

Efallai na fydd gan rai ohonoch yr 
hyder i wneud cais i brifysgol byd 
enwog, ond dyma beth yw bwriad 
yr ysgol haf sef rhoi hunangred i chi 
bod gennych y potensial i wneud 
cais i unrhyw le.

Yr hyn allwch ei ddisgwyl

Mae’r ysgol haf a gynhelir dros 
wythnos  yn cynnwys cyfuniad o 
ddarlithoedd rhyngddisgyblaethol, 
seminarau, tiwtorialau, sesiynau 
mentora, dadleuon ac ysgrifennu 
traethodau ar lefel prifysgol wedi’u 
gosod o amgylch thema graidd. 
Uwch-bwerau a phopeth ‘arbennig’ 
oedd y themâu ar gyfer 2021!

Byddwch yn aros yn neuaddau’r 
Coleg, yn bwyta yn y neuadd 
fwyta hanesyddol, ac yn astudio yn 
narlithfeydd y brifysgol yn union fel 
myfyriwr israddedig. Byddwch hefyd 
yn mwynhau amser cymdeithasol 
lle gallwch ymlacio yn y cyrtiau 
tawel, gwneud ffrindiau â phobl 
o’r un anian, ac archwilio’r ddinas, 
gan gynnwys ymweliadau ag 
Amgueddfa enwog Ashmolean a 
Llyfrgell Bodleian.

Beth sydd ar yr amserlen?

Byddwch yn barod am wythnos 
brysur, heriol, ond hynod ysgogol! 
Disgwylir i chi ddarllen erthyglau 
a chyfnodolion academaidd 
cyn ac yn ystod yr ysgol haf ac 
anogir mynychwyr i wneud eu 
hymchwil eu hunain i ddod o hyd 
i ddeunyddiau darllen perthnasol 
eraill. Y gamp yng nghyswllt 
astudiaeth israddedig yw mwynhau 
chwilota am atebion i’r heriau 
rydych chi’n eu hwynebu, ac i 
feddwl dros eich hun.
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Darlithoedd

“O Gleddyfau Efydd i Arfau Niwclear: 
Yr hyn sydd ei angen i fod yn 
Archbŵer”

“Arch-arwyr mewn llenyddiaeth”

“Siocled, a mathau eraill o ysgogiad 
uwch gyffredin”

“Chwilod ac ymwrthedd 
gwrthficrobaidd

“Uwch ddeallusrwydd: Gwelliant 
gwybyddol”

 

Seminarau

“Barddoniaeth oruwchnaturiol a’r 
profiad dynol”

“Rhaglennu qubits mewn 
uwchgyfrifiadura cwantwm”

“Goruchafiaeth a rhagfarn yng 
ngwaith biolegwyr Fictoraidd”

“Uwch farchnata: Y grefft o 
hysbysebu”

“Id, ego, ac uwch-ego:  
Cyflwyniad i seicdreiddiad  
Freudian”

Does dim byd tebyg i Ysgol Haf Breswyl Coleg yr Iesu- Seren!

Darllenwch ymlaen i glywed gan rai o fynychwyr 2021 a  
darganfod pam ei fod mor arbennig…

“Un o’r pethau mwyaf pleserus yn ystod yr ysgol haf hon yw gweld person ifanc 
sy’n teimlo’n ddihyder ar ddechrau’r wythnos yn dechrau diosg ei swildod , yn 
dechrau siarad yn y darlithoedd, yn cymryd rhan y tiwtorialau, ac yna erbyn 
diwedd yr wythnos wedi magu hunan gred. Maent yn teimlo eu bod nhw’n 

haeddu cael eu lle ochr yn ochr â’u cyfoedion, a bod ganddyn nhw’r hyn sydd ei 
angen i wneud cais i’r prifysgolion gorau.

Rydym yn gwybod bod y rhai sy’n cymryd rhan yn yr ysgolion haf hyn yn magu 
hyder, wedi’u grymuso, a bod ganddynt fwy o’r sgiliau sydd eu hangen i wneud 

cais cystadleuol i’r prifysgolion blaenllaw o’u dewis. Gwnewch gais i ysgolion haf 
preswyl ac ar-lein 2022 i weld y llwybrau sydd ar gael i chi.”

Dr Matthew Williams
Cymrawd Mynediad, Coleg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen

Detholiad yn unig o gynnwys amserlen 2021 sydd yma...



“Roeddwn wedi bod eisiau 
cymryd rhan yn yr ysgol haf 
oherwydd fy mreuddwyd erioed 
oedd cael mynychu Rhydychen, a 
gwn fod hynny’n swnio ychydig o 
ystrydeb ond mewn gwirionedd 
oni bai fy mod wedi dod yma, ni 
fyddai fy mhenderfyniad wedi 
cael ei gyfnerthu. 

Felly pan gododd y cyfle roedd yn 
rhaid i mi ei gymryd yn llwyr. Mae 
wedi bod yn fwy o brofiad nag yr 
oeddwn yn tybio - mae’r awyrgylch, 
yr adeiladau a’r bensaernïaeth yn 
anhygoel. Mae’r darlithoedd mor 
rhyngweithiol ac yn eich ysgogi i 
feddwl, ac mae’r ffrindiau rydych 
chi’n eu gwneud yr un mor wych.

Rydyn ni wedi bod yn y ddarlithfa 
yn trafod popeth o wrthwynebiad 
gwrthfiotigau i wyddoniaeth 
gyfrifiadurol i lenyddiaeth Saesneg, 
y cyfan yn ddieithr i mi ond mae 
wedi bod yn ddiddorol iawn. Ar ôl 
blwyddyn mor anodd yr uchafbwynt 
i mi oedd cwrdd â phobl, yn 
enwedig  Dr Matt Williams ei hun. 
Mi fyddaf yn gwneud cais i Goleg 
yr Iesu am y rheswm fod hyd yn 
oed sgyrsiau gyda staff yn peri i mi 
deimlo bod y gymuned yn un yr ydw 
i eisiau perthyn iddi.”

Holly Murcott
Ysgol Dyffryn Taf
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“Roeddwn eisiau mynychu ysgol 
haf Coleg yr Iesu er mwyn cael 
mewnwelediad i’r hyn fyddai 
cael astudio yn Rhydychen ac 
i’m galluogi i fagu hunan hyder 
o wybod nad myfyrwyr ysgol 
breifat yn unig sy’n mynychu’r 
coleg, mae lle i bawb yma ac 
mae’n groesawgar iawn. 

Ers i mi fod yma rydw i wedi 
mwynhau ystod o ddarlithoedd, 
seminarau, ac rydw i wedi 
ysgrifennu traethawd a oedd 
yn brofiad diddorol iawn i mi 
oherwydd, fel myfyriwr Lefel A 
mathemateg, cemeg a bioleg nid 
wyf wedi ysgrifennu traethawd ers 
peth amser. Roedd yn dda iawn cael 
ymarfer fy ymennydd mewn ffordd 
nad wyf wedi ei wneud ers tro.

Yn bendant rwy’n argymell yr ysgol 
haf i fyfyrwyr Seren eraill gan fod 
mynychu darlithoedd a seminarau 
wedi helpu i fagu fy hyder wrth 
siarad yn gyhoeddus. Yr uchafbwynt 
i mi yw cael cwrdd â chymaint o 
bobl anhygoel o’r un anian â mi, sy’n 
gweld y byd mewn ffordd debyg i 
mi, sy’n dod o gefndir tebyg i mi, 
sy’n cyflawni ar lefel uwch ac sydd 
â dyheadau uchelgeisiol ar gyfer eu 
hunain.”

Eva Titterington
Ysgol Plasmawr

“Roeddwn eisiau mynychu er mwyn 
i mi gael blas ar sut brofiad oedd 
bod yn fyfyriwr yn un o brifysgolion 
gorau’r byd, a gweld sut le oedd y 
brifysgol ei hun o ran y darlithoedd 
a’r seminarau a’r tiwtorialau.

Mae wedi bod yn brofiad anhygoel 
mewn gwirionedd, ysgrifennu 
traethawd a’i drafod sy’n rhywbeth 
nad ydym yn cael y cyfle i’w wneud yn 
yr ysgol. Rwyf wedi elwa llawer gan ei 
fod wedi caniatáu imi weld sut beth 
yw prifysgol a sylweddoli mai dyma’r 
dewis iawn i mi, ac y gallaf ddod i 
benderfyniad trwy ystyried y pethau 
hynny.

Fy uchafbwynt yn bendant fu’r 
seminarau a thrafod pynciau gyda 
phobl sy’n arbenigwyr yn y meysydd 
hynny, ysgrifennu traethawd ac 
ymarfer y sgiliau hynny, a rheoli ein 
hamser yn effeithiol. Er enghraifft, 
roedd gennym un ar uwch-
bwerau byd-eang ac fel myfyriwr 
gwleidyddiaeth roedd yn brofiad 
anhygoel gallu siarad a gofyn 
cwestiynau am y pwnc- profiadau nad 
ydym mewn gwirionedd yn eu cael yn 
yr ysgol. Mae wedi bod yn brofiad yr 
oeddwn yn gobeithio y byddai, a thrwy 
gael byw fel myfyriwr yn Rhydychen 
am wythnos rwy’n fwy penderfynol 
nag erioed i ymgeisio i Rydychen.

Byddwn yn ei argymell i fyfyrwyr 
Seren yn y dyfodol oherwydd ei fod yn 
brofiad anhygoel hyd yn oed os nad 
ydych yn ystyried dod i Rydychen.”

Gwion Rhisiart
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

“Cymerais ddiddordeb 
gwirioneddol yn yr ysgol haf 
oherwydd roedd yn gyfle gwych i 
ddangos fy sgiliau ac i ddatblygu 
o fewn cymdeithas o bobl o’r un 
anian, a chael fy addysgu gan 
academyddion ac arbenigwyr.

Agorwyd fy llygaid o ran sut 
mae pethau’n gweithio o fewn 
cymunedau dysgu Rhydychen a’r 
ffaith ei fod yn canolbwyntio mwy ar 
sut rydych chi’n meddwl yn hytrach 
nag ar gyrraedd yr ateb cywir. 
Roedd hynny’n ddiddorol iawn i mi a 
newidiodd fy meddwl am y brifysgol.

Mae cymryd rhan mewn pethau 
fel y gweithdai yn rhoi cymaint o 
sgiliau newydd i chi a ffordd newydd 
o feddwl, felly mae’n brofiad gwych 
bod yma.

Mae bod yn ddisgybl Seren wedi 
fy rhoi mewn cysylltiad â llawer o 
bobl, ffrindiau newydd, ac wedi rhoi 
cyfleoedd fel hyn i mi na fyddwn 
wedi eu cael fel arall.”

Zach Mutyambizi
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
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GWOBR SEREN

Mae Gwobr Seren yn rhaglen 
werthfawr wedi’i seilio ar brosiectau 
sy’n datblygu sgiliau gwybyddol 
ac yn cefnogi’ch trosglwyddiad 
o astudiaethau Lefel A i ofynion 
prifysgol trwy roi pwyslais ar feddwl 
yn feirniadol a dadansoddol, cyfeirio, 
cymryd nodiadau effeithiol a 
gwerthuso data.

Dros gyfnod o wythnos, bydd y rhai 
sy’n cymryd rhan yn gweithio ar faes 
pwnc heriol gan addysgir gan diwtor 
PhD arbenigol. Byddwch yn mynychu 
dosbarth meistr academaidd a 
thiwtorialau ar-lein, ac fe osodir tasgau 
darllen i chi cyn gofyn i chi gyflwyno 
eich aseiniad terfynol, y  cyfan yn 
efelychu astudiaeth israddedig.

Mae pob tiwtor PhD yn astudio 
ar hyn o bryd mewn prifysgolion 
blaenllaw yng Nghymru a’r DU, ac 
mae’r tiwtorialau a’r pynciau wedi’u 
seilio ar eu hymchwil real, gan gynnig 
mewnwelediad cyffrous a real i chi o’r 
fethodoleg a’r dull o ddefnyddir wrth 
astudio mewn prifysgol.

Aseiniad terfynol graddedig
Ar ôl y tiwtorial olaf, gofynnir i chi 
gwblhau aseiniad estynedig rhwng 
1500-2000 o eiriau. Trwy gyflwyno’r 
aseiniad byddwch yn derbyn 
dosbarthiad a marc lefel prifysgol 
realistig gan eich tiwtor PhD  ac 
adborth ysgrifenedig llawn ar eich 
gwaith sy’n gallu bod yn werthfawr 
wrth wneud ceisiadau prifysgol a 
datganiadau personol yn y dyfodol. 

A allwn ni ragweld dementia?
Prifysgol Surrey

Llenyddiaeth Saesneg: Ydyn ni’n symud 
tuag at gymdeithas dystopaidd?

Prifysgol Caerdydd
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“Roedd yr aseiniadau a 
gyflwynodd myfyrwyr Seren 
wedi creu argraff fawr arnaf! 
Roeddent yn arddangos  
lefel uchel o allu ac roedd yr 
aseiniadau a gyflwynwyd o 
ansawdd gwych - roeddwn yn 
gallu dyfarnu marciau uchel 
yn gyffredinol a chefais fy 
mhlesio gan yr hyn yr oedd 
y myfyrwyr wedi’i ddysgu yn 
ystod y lleoliadau. Roedd yn 
brofiad hynod o werth chweil.”

Amber Knapp-Wilson 
Tiwtor ymchwil PhD 

Mae Gwobr Seren yn rhaglen astudio heriol a chynhwysfawr sy’n rhoi 
cyfle i ddysgwyr Academi blwyddyn 12 brofi dysgu yn seiliedig ar 
brosiect ac ysgrifennu traethodau ar lefel israddedig.

“Roedd yn brofiad anhygoel a chynhwysfawr. Rwy’n teimlo bod gen i 
well mewnwelediad nawr i’r lefel astudio sy’n ofynnol ar fy rhan pan 
fyddaf yn mynd i’r brifysgol ac mae gen i brofiad ychwanegol bellach 
mewn ysgrifennu darnau ar lefel prifysgol, a thrwy ymarfer gwneud  
hynny byddaf yn fwy parod ar gyfer yr amser pan fydd gofyn i mi 
wneud  hynny go iawn ymhen ychydig dros flwyddyn.”

RHIAN GRIFFITHS

Pennaeth Seren 
Llywodraeth Cymru 

Head of Seren 
Welsh Government

R. Griffiths
ANNE-MARIE CANNING MBE

Prif Swyddog Gweithredol
The Brilliant Club

CEO
The Brilliant Club

A. Canning

GWOBRAU   AWARD

TYSTYSGRIF CYFLAWNIAD
Fel cydnabyddiaeth o’ch cyflwyniad prosiect
rhagorol, mae’n bleser mawr gennym eich  

cyflwyno gyda 
Gwobr Seren 2021 / 2022

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT
In recognition of your outstanding 

project submission, we are delighted to
present you with 

The Seren Award 2021 / 2022

Sut mae gwneud cais?
Cynigir lleoedd yn ôl teilyngdod trwy 
broses ymgeisio. Pan fydd ceisiadau’n agor 
byddwch yn derbyn hysbysiad gan eich 
cydlynydd canolfan rhanbarthol, a thrwy 
ein sianeli cymdeithasol.

Yn 2021, datblygodd y tiwtoriaid PhD 
gyfres o ddosbarthiadau meistr a 
thiwtorialau yn seiliedig ar eu pynciau 
ymchwil - gweler isod. Bydd meysydd 
ymchwil eleni’r un mor ddiddorol!

Ymchwil moeseg heneiddio
King’s College Llundain

Peirianneg: Ai hydrogen yw’r 
ateb i newid hinsawdd?

Prifysgol Abertawe

Ymwrthedd Gwrthfiotig: Sut allwn 
ni ddatrys y broblem hon ar y cyd?

Prifysgol Warwick

Eich geneteg neu ffactorau 
amgylcheddol, beth sy’n cael yr 
effaith mwyaf ar y corff dynol?

Prifysgol Bryste

Busnes a Rheolaeth: A yw 
lleoedd gweithio ar y cyd yn 

gynnyrch ‘neoliberalism’?
Prifysgol Caerlŷr

A allwn ddatrys yr argyfwng 
gwastraff plastig byd-eang

Prifysgol Caeredin



CANLLAW I RIENI  
A GOFALWYR 

YR HYN ALL EICH PLENTYN 
DDISGWYL GAN SEREN

Fel rhiant neu ofalwr myfyriwr Seren, hoffem eich croesawu chi a’ch teulu 
i Seren yn ogystal. Mae eich dealltwriaeth o’r rhaglen yn rhan allweddol 
wrth gynorthwyo eich plentyn i wneud y gorau o Seren, ac mae eich 
cefnogaeth a’ch anogaeth yn hynod werthfawr. 

Trwy’r wybodaeth a ddarperir yn y prosbectws hwn, fe welwch fod gan eich 
plentyn fynediad at ystod eang o weithgareddau a chyfleoedd, a ddarperir 
gan rai o’r prifysgolion a’r darparwyr addysg gorau i gefnogi dysg eich plentyn. 
Cynlluniwyd Seren er mwyn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr 
ar yr adeg pan fo ganddynt benderfyniadau mawr i’w gwneud ynglŷn â’u 
dyfodol. Mae Seren yn bodoli i leihau pryder yng nghyswllt dewisiadau astudio a’r 
broses ymgeisio am brifysgol, ac i sicrhau bod myfyrwyr disgleiriaf Cymru yn cael 
y gefnogaeth sydd ei hangen i gyflawni eu llawn botensial – nid i greu gwaith 
ychwanegol.

Gall eich plentyn ddewis cymryd rhan mewn cymaint - neu gyn lleied - o 
weithgareddau ag y dymunant. Fodd bynnag, rydym yn annog holl fyfyrwyr 
Seren i gymryd rhan yn y mwyafrif o gyfleoedd sydd o ddiddordeb iddynt, ac 
i ymestyn eu hunain, ond hefyd i fod yn ddoeth ynglŷn â faint maen nhw’n ei 
wneud. Mae cyn-fyfyrwyr blaenorol Seren wedi dangos y gall y rhaglen fod yn 
ysgogol iawn a thrwy gymryd y cyfleoedd ar gynnig iddynt, eu bod wedi magu 
hyder ac wedi gwneud pethau nad oeddent erioed wedi meddwl fod o fewn eu 
gallu i’w cyflawni. 
 
Sut y gallwch chi helpu 

Trwy Seren, ehangir gorwelion, ymestynnir sgiliau a sialensir syniadaeth eich 
plentyn. Ond y cam cyntaf yw cael lle ar y rhaglen. Y disgyblion sy’n penderfynu 
beth i’w gyflawni a’i brofi a, gyda’ch cefnogaeth, cymryd y cyfleoedd sydd ar gael. 

Yn gyntaf gofynnwch i’ch plentyn ddarllen y dyfyniadau ysbrydoledig a’r straeon 
am fyfyrwyr fel nhw yn y prosbectws. Mae clywed gan eu cyfoedion yn ysgogol 
iawn. 

Mae gennym hefyd lawer o adnoddau ar-lein ar ein gwefan e-Seren, gan 
gynnwys cyngor ar sut i gefnogi’ch plentyn gyda’i geisiadau prifysgol, deall 
gwahaniaethau gyda phrosesau derbyn prifysgol Rhydychen a Chaergrawnt, 
a chyllid myfyrwyr. Am ragor o wybodaeth am ein Hadnoddau e-Seren, gweler 
tudalen 40 os gwelwch yn dda.

“

“Roedd Amber yn falch iawn o gael ei dewis i fod yn rhan o Seren. Roeddwn wrth 
gwrs wrth fy modd ac yn annog Amber i gofleidio’r cyfle.

Roedd yr ymweliadau â’r prifysgolion yn brofiad hyfryd. Roedd ein sgyrsiau 
gartref yn ymwneud â beth fyddai’r dyfodol yn gynnig  iddi, a’r llwybrau oedd ar 
agor iddi a sut y gallai gyrraedd ei photensial.

Yn hanu o Ebbw Vale, ardal ddifreintiedig gyda diffyg cyfleoedd gwaith, roedd 
y cyfle i gymryd rhan yn Seren wedi agor y byd academaidd i Amber. Roedd 
y cyfle i wrando ar ddarlithoedd gan bobl broffesiynol oedd â phrofiad a 
mewnwelediad yn peri iddi sylweddoli y gallai hithau gyflawni’r un nodau.

Roeddwn mor falch ei bod wedi cael ei dewis a’i gwaith caled yn cael ei 
gydnabod. Yn dilyn hynny, derbyniodd Amber ganlyniadau Lefel A gwych.

Ni allaf ond cymeradwyo rhaglen Seren,  roedd yn hanfodol fel modd o rymuso 
ac ysbrydoli Amber.

Karen Williams
Rhiant Amber Williams

Amber Williams
Cyn-fyfyriwr Seren 
Myfyriwr Meistr, Prifysgol Glasgow 
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https://hwb.gov.wales/dysgu-cyfunol/seren-dysgu-o-bell


C  Oes rhaid i mi dalu i’m plentyn fod yn rhan o Seren? 

Nid oes rhaid talu i fod yn rhan o Seren. Mae gweithgareddau ar gael am ddim. 
Os yw amgylchiadau’n caniatáu a’i bod hi’n ddiogel gwneud hynny efallai y 
bydd cyfleoedd i fynd ar deithiau i brifysgolion lle bydd rhaid talu ond rydym am 
sicrhau na fydd unrhyw fyfyriwr yn methu cymryd rhan yn sgil amgylchiadau 
ariannol. Siaradwch â’ch ysgol/coleg i gael rhagor o wybodaeth. 

C Nid yw fy mhlentyn am wneud cais i Rydychen na 
Chaergrawnt. A yw Seren yn dal i fod yn berthnasol?

Ydy yn bendant. Er bod gan Seren gysylltiadau cryf â phrifysgolion Rhydychen, 
Caergrawnt, Caerdydd ac Aberystwyth, mae wedi creu partneriaethau a 
rhaglenni gyda llawer o brifysgolion blaenllaw eraill yn y DU ac UDA hefyd, ac 
mae cysylltiadau newydd yn cael eu ffurfio o hyd. Nid yw llawer o’r cyfleoedd a’r 
sesiynau sydd ar gael i’ch plentyn yn ymwneud ag unrhyw sefydliad academaidd 
penodol – er enghraifft, ysgrifennu Datganiad Personol neu ddewis pwnc – felly’r 
nod yw bod o fudd i bob disgybl, waeth beth fo’u dewis o brifysgol. 

I gael rhagor o wybodaeth am ein partneriaid ewch i dudalen 6 os gwelwch yn dda. 

C Ai’r brifysgol yw’r llwybr cywir i bob myfyriwr disglair? 

Sefydlwyd Seren mewn ymateb i’r gostyngiad yn nifer y disgyblion a oedd yn 
gwneud cais am y prifysgolion gorau a’i nod yw cefnogi myfyrwyr disglair o Gymru 
i wneud ceisiadau cystadleuol. Gyda hyn mewn golwg, mae gweithgareddau Seren 
ar gyfer y rhai sy’n ystyried addysg uwch. Cynghorir disgyblion sy’n ansicr am eu 
dyfodol i gadw meddwl agored a gwneud y gorau o’r gweithgareddau sydd ar gael, 
ond os ydynt yn penderfynu nad y brifysgol yw’r llwybr cywir iddyn nhw nid oes 
unrhyw reidrwydd arnynt i fynychu’r gweithgareddau. Yn yr un modd, nid oes rhaid 
i ddisgyblion dderbyn lle ar raglen Seren. 

CWESTIYNAU CYFFREDIN

C Sut mae cael gwybodaeth am ba ddigwyddiadau sydd ar gael 
yn fy nghanolfan ranbarthol gydol y flwyddyn academaidd? 

Mae pob canolfan yn cynllunio ei chalendr blynyddol ei hun o weithgareddau 
gyda’r wybodaeth yn cael ei rannu gan ysgol neu goleg eich plentyn.

C Beth os nad yw unrhyw ddigwydd yng nghanolfan fy mhlen-
tyn yn berthnasol i feysydd astudio/diddordeb fy mhlentyn?

Nod gweithgareddau pob canolfan ranbarthol yw diwallu anghenion y mwyafrif. 
Felly, efallai na fyddant yn apelio at rai disgyblion. Mae canolfannau’n cydweithio 
i gynnig gweithgareddau traws-ranbarth hefyd, felly efallai y bydd cyfle i gymryd 
rhan mewn gweithdai ar-lein a digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn rhywle arall. 
Dylech droi at gydgysylltydd eich canolfan leol yn gyntaf a fydd o bosib yn gallu 
awgrymu gweithgareddau eraill mewn canolfannau eraill. Mae Seren yn cynnig 
rhaglen o weithgareddau cenedlaethol a digwyddiadau ar-lein hefyd. Bydd 
cydgysylltydd eich canolfan yn dosbarthu gwybodaeth am y digwyddiadau hyn 
ond rydym yn eich annog i ddilyn ein cyfrifon cymdeithasol i gael y newyddion a’r 
cyhoeddiadau diweddaraf.

C Faint o amser y bydd disgwyl i’m plentyn ei roi i Seren? 

Bydd gan bob canolfan amserlen wahanol o weithgareddau felly bydd yr ymrwymiad 
amser yn amrywio o ganolfan i ganolfan. Bydd gweithdai a gweithgareddau’n 
para am ychydig oriau bob mis ond mae gan fyfyrwyr fynediad i restri darllen a 
gweithgareddau dilynol i wneud yn eu hamser eu hunain os dymunant. Yn ogystal, 
gall disgyblion blwyddyn 12 fanteisio ar gyfleoedd megis Ysgolion Haf.

C A yw bod yn aelod o Seren yn sicrhau lle i’m merch/mab mewn 
prifysgol flaenllaw? 

Nac ydy. Nid yw bod yn rhan o raglen Seren yn sicrhau lle i unrhyw ddisgybl 
mewn unrhyw brifysgol. Bydd cyfranogwyr yn dal i orfod gwneud cais yn y ffordd 
arferol ac mae eu llwyddiant yn seiliedig ar eu cyflawniadau. Ond fe all Seren 
helpu i lywio’r myfyrwyr drwy brosesau a lefel sgiliau mewn meysydd yn cynnwys 
dewis pynciau, ceisiadau a chyngor ar gael eich derbyn. Nod Seren yw codi 
dyheadau disgyblion o Gymru a gwella’u gwybodaeth am brifysgol er mwyn eu 
galluogi i gyflwyno cais mor gystadleuol â phosibl.
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Lisa Vukashin
gyda’i merch Abi, 
myfyriwr graddedig 
Seren 2021



Trwy gyfrwng dosbarthiadau meistr cynhwysfawr Seren cefais y  
cyfle i archwilio fy maes pwnc yn fanwl. Cynorthwyodd y sesiynau hyn  i 
mi  gael gwell dealltwriaeth o’r gyfraith a sut beth fyddai gradd ynddo 
mewn gwirionedd, gan gadarnhau ei fod yn rhywbeth roeddwn i eisiau  

bod yn rhan ohono.

Roedd arweiniad Seren yn fodd  i’m  helpu i gredu fy mod i wir yn un o 
fyfyrwyr disgleiriaf Cymru. Heb Seren, ni fyddwn wedi meddwl fy mod yn 
ddigon da i gyrraedd y fan lle roeddwn i eisiau mewn bywyd. Yn sicr, ni 

fyddwn wedi bod â’r hyder i estyn am y sêr a gwneud cais am gyfleoedd 
cystadleuol.

Ar ôl cwblhau lleoliadau gwaith yn ystod fy mlwyddyn gyntaf gyda 
chwmnïau cyfreithiol blaenllaw fel Allen & Overy, Linklaters a Clifford 
Chance, lle cynigiwyd contract hyfforddi i mi ers hynny, rwyf nawr yn 

cychwyn ar fy ail flwyddyn yn astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Durham.

Fy neges i ddysgwyr Seren yw - mae’r gallu gennych i gyflawni llawer 
mwy nag yr ydych chi’n ei feddwl. Peidiwch byth â dweud byth; efallai y 

byddwch yn eich synnu’ch hun dim ond i chi roi cyfle i chi’ch hun!

CYN-FYFYRWYR SEREN

Bailey James
Cyn-fyfyriwr Seren

Cyfraith ym Mhrifysgol  Durham 

“

“
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Pan fydd myfyriwr yn gadael rhaglen Academi Seren ar ddiwedd, 
Blwyddyn 13, maen nhw’n dod yn Gyn-fyfyrwyr yn awtomatig. 

CYN-FYFYRWYR SEREN

Ers 2016, rydym wedi gweld miloedd 
o fyfyrwyr yn graddio o raglen 
Academi Seren gyda chanlyniadau 
Lefel A rhagorol a phacio eu bagiau 
i ddechrau bywyd newydd o astudio 
cyffrous yn rhai o brifysgolion mwyaf 
blaenllaw’r byd. 

Ond ni ddaeth llwyddiant yn hawdd 
na dros nos iddynt. Roedd yn golygu 
llawer o waith caled, ymroddiad, 
cyfnodau o fethu a llwyddo, y 
cyfan wedi ei ategu gan y gred 
bod modd iddynt anelu’n uchel, a 
dyna a wnaethant a bachu ar bob 
cyfle ddaeth i’w rhan. Yn union fel y 
gallwch chi. 

Mae ein Cyn-fyfyrwyr a’n Llysgenhadon 
Seren yn ymwybodol o’r pryder a’r 
ansicrwydd rydych yn teimlo ar hyn o 
bryd. Dyna pam mae llawer ohonyn 
nhw’n parhau i gefnogi rhaglen 
Seren a dychwelyd fel mentoriaid a 
chynorthwywyr dysgu yn yr ysgolion 
haf trwy rannu eu profiadau a 
chynorthwyo i fagu eich hyder. 

Gobeithio y bydd storiâu’r holl fyfyrwyr 
rydym yn eu cynnwys yma yn eich 
ysbrydoli a rhoi cysur i chi. A phan 
fyddwch chi’n graddio ym Mlwyddyn 13, 
mawr obeithiwn y byddwch chi’n dod 
yn ôl i gynorthwyo i ysbrydoli ac annog 
y genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr Seren.

Trwy gyfrwng seminarau cynhwysfawr a’r cyfle i ymgysylltu â chyd-
fyfyrwyr i drafod damcaniaethau a syniadau heriol, cynorthwyodd  
ysgolion haf Yale Young Global Scholars a Choleg yr Iesu i mi ennill 

profiad a magu hyder cyn mynychu’r brifysgol. Dangosodd Seren i mi 
hefyd y gall cyn-fyfyrwyr Seren eraill fel fi astudio yng Nghaergrawnt a 
phrifysgolion blaenllaw eraill ledled y wlad. Mynychais ysgol gyfun yng 
Nghorllewin Abertawe - mae’n bwysig bod pobl ifanc mewn ysgolion fel 

fy un i yn credu y gallant anelu’n uchel a chyflawni pethau gwych.

“
“

Rosa Humphreys
Cyn-fyfyriwr Seren
Gwyddorau Dynol,  

Cymdeithasol
a Gwleidyddol

(HSPS) yn
Coleg y Frenhines 

Caergrawnt



Molly Rowlands
Cyn-fyfyriwr Seren
Gwyddorau Naturiol (Mathemateg a
Seicoleg Addysg) ym Mhrifysgol Durham
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YN  
ANNATOD I’N  
LLWYDDIANT

“Roedd fy mrodyr a chwiorydd hŷn 
yn gysylltiedig â Seren ac maent  
wedi mynd ymlaen i gyflawni pethau 
anhygoel ers hynny. 

Gwn fod Seren yn rhan annatod o’u 
llwyddiannau ac fe’m gwnaeth yn 
fwy penderfynol i wneud y gorau o’r 
gefnogaeth, y cyfleoedd a’r arweiniad 
a gynigiodd Seren imi pan ymunais â’r 
rhaglen. Mae gan fy ysgol uwchradd a’r 
chweched dosbarth berthynas gref â 
Seren hefyd gan ein hannog i gyd i wneud 
y gorau o bopeth sydd ar gael ac rydw i 
mor falch fy mod i wedi gwneud hynny.

Mae Seren wedi ehangu fy ngorwelion 
ac wedi cynnig llawer o gyfleoedd i mi 
na fyddwn fel arall wedi cael mynediad 
atynt fel arall megis Ysgol Haf Breswyl 
flynyddol Coleg yr Iesu - Seren. Ymgollais 
yn llwyr ym mywyd y brifysgol trwy 
amserlen oedd yn llawn darlithoedd, 
seminarau a thiwtorialau diddorol a 
gyflwynwyd gan arbenigwyr blaengar 

Muaad Eghilieb
Cyn-fyfyriwr Seren
Meddygaeth ym Mhrifysgol  
Caerdydd

yn eu priod bynciau. Trwy Seren 
cefais gyfle anhygoel hefyd i sefydlu 
cyfeillgarwch gydol oes gyda phobl 
oedd i gyd yn yr un cwch - yn 
dyheu am wneud cais a mynychu 
prifysgolion gorau’r byd.

Trwy Seren mynychais ystod eang o 
ddosbarthiadau meistr a sesiynau 
ymarferol i’m cynorthwyo i gryfhau 
fy ngheisiadau UCAS. Roedd y rhain 
yn cynnwys sesiynau paratoi profion 
derbyn, a’m helpodd i baratoi ar 
gyfer UCAT a BMAT yr oedd angen 
i mi eistedd fel rhan o’r broses 
ymgeisio i astudio meddygaeth, yn 
ogystal â ffug gyfweliadau. Roedd 
pob un ohonynt yn rhoi cipolwg i 
mi ar drefn   cyfweliad go iawn, y 
math o gwestiynau y byddwn yn eu 
cael, a beth mae tiwtoriaid derbyn 
yn edrych amdano mewn myfyriwr. 
Roedd hyn yn hynod fuddiol 
oherwydd ychydig wythnosau ar ôl y 
sesiwn hon, cefais fy nghyfweliad ym 
Mhrifysgol Caerdydd, a sicrhaodd le i 
mi astudio meddygaeth.

Nawr, a minnau ar gychwyn fy 
ail flwyddyn yn y brifysgol, gallaf 
ddweud yn bendant sut y gwnaeth 
Seren fy nghefnogi’n i gyrraedd lle 
rydw i. Fy nghyngor i holl ddysgwyr 
Seren fyddai cymryd pob cyfle a 
gynigir i chi. Bydd yn gwella eich cais 
prifysgol ac yn ehangu eich sgiliau 
a’ch rhwydwaith.”

MAE SEREN YN
AMHRISIADWY

“Trwy gydol y chweched dosbarth, 
mynychais amryw o sesiynau Seren 
gan gynnwys dosbarthiadau meistr a 
sgyrsiau pwnc arbenigol ar amrywiaeth 
o gyrsiau prifysgol. Derbyniais 
gefnogaeth un i un hefyd gan fy 
nghydlynydd canolfan Seren a gynigiodd 
gyngor i mi ynglŷn â dewis prifysgol ac 
ymgyfarwyddo â bywyd prifysgol.

Trwy gyfrwng  gweithdai ysgrifennu 
datganiad personol cryf ac arweiniad 
ar geisiadau prifysgol Seren fe’m 
cynorthwywyd i ennill lle i astudio 
mathemateg yng Ngholeg Prifysgol 
Llundain (UCL). Cyn dechrau’r semester 
cyntaf fodd bynnag, roeddwn i’n poeni nad 
oeddwn i’n hollol barod i ymgymryd â thair 
blynedd o astudio a phenderfynais gymryd 
blwyddyn i ffwrdd i roi amser i mi feddwl 
am y dewis cywir  i mi.

Ar ôl derbyn rhywfaint o gyngor gan 
ffrind teulu, cysylltais â Equal Education 
Partners, ymgynghoriaeth recriwtio a 
hyfforddi addysg sy’n gweithio gyda Seren 
ar gyfleoedd ysgol haf, ac fe gefais waith 

cyflogedig fel cynorthwyydd cymorth 
dysgu yn Ysgol Llanhari. Fel rhan 
o’m rôl cynigiais ddysgu Cymraeg a 
mathemateg a darganfod fy mod 
wrth fy modd yn addysgu. Roedd 
gallu cefnogi disgyblion ag anghenion 
dysgu ychwanegol yn hynod werth 
chweil. Roeddwn i’n gwybod bryd 
hynny mai addysgu oedd yr yrfa yr 
oeddwn eisiau ei dilyn ac felly dyma ail 
gydio yn y broses ymgeisio i’r brifysgol 
unwaith eto.

Roedd gwneud cais am yr ail 
dro yn llawer haws oherwydd y 
mewnwelediadau a’r gefnogaeth 
a gefais gan Seren yn flaenorol, ac 
roeddwn eisoes yn ymwybodol o’r 
pethau pwysig i’w cynnwys yn fy 
natganiad personol.

Erbyn hyn rwyf ar fin cychwyn 
fy ngradd mewn Mathemateg a 
Seicoleg Addysg ym Mhrifysgol 
Durham ac rwyf yn teimlo’n hynod 
gyffrous. Er gwaethaf cymryd llwybr 
anghonfensiynol i’r brifysgol, rwy’n 
teimlo fy mod yn fwy parod i ddechrau 
fy nghwrs yn dilyn blwyddyn i ffwrdd.

Bydd Seren yn amhrisiadwy ar eich 
taith i’r brifysgol, p’un a ydych chi’n 
bwriadu mynychu yn syth ar ôl ysgol 
neu’n cymryd blwyddyn i ffwrdd, a 
bydd yn darparu system gymorth 
ar eich cyfer fydd yn eich annog pa 
bynnag ddewisiadau a wnewch.”

CYN-FYFYRWYR SEREN



GWEITHIWCH YN GALED
A CHREDU YNDDOCH EICH HUN

Joseph Hinchcliffe
Cyn-fyfyriwr Seren

Gwyddor yr Amgylchedd 
a Pholisi Cyhoeddus a 

Sbaeneg fel pwnc atodol, 
Prifysgol Gogledd Carolina 

(UNC) yn Chapel Hill

Nid oeddwn wedi ystyried astudio dramor 
o’r blaen ond ar ôl mynychu digwyddiad 
lansio Academi Seren, agorwyd fy 
llygaid i’r posibiliadau enfawr oedd ar 
gael. Rhwydweithiais â chynrychiolwyr 
o ystod o brifysgolion ledled y byd, gan 
gynnwys sefydliadau’r UD yn ogystal â 
chyn-fyfyrwyr Seren oedd wedi astudio yn 
America eu hunain.

Clywais hefyd am yr ysgoloriaethau ysgol 
haf sydd ar gael yn yr UD trwy Seren a 
phenderfynais gyflwyno cais i ysgol haf 
Harvard, heb ddisgwyl mynd i mewn 
oherwydd y broses ddethol gystadleuol 
iawn. Fel y gallwch ddychmygu, pan 
glywais fy mod wedi sicrhau lle, roeddwn i 
ar ben fy nigon!

Treuliais bythefnos ar y campws yn 
Harvard yn astudio cyfraith droseddol. 
Roedd y profiad yn anhygoel - fe wnes 
nifer o ffrindiau a chael blas ar fywyd 
ac astudio mewn prifysgol. Roedd cael 
treulio amser ochr yn ochr â myfyrwyr 
talentog eraill yn atgyfnerthu’r teimlad 

fy mod yn haeddu cael lle a diflannodd 
yr amheuon oedd gennyf ynglŷn â’m 
gallu i wneud cais i’r prifysgolion gorau. 
Sylweddolais hefyd bod yn well gen i 
gwricwlwm ac arddull addysg yr UD, ac 
roeddwn yn fwy penderfynol  o sicrhau lle 
i mi fy hun mewn prifysgol yn America.

Mae proses ymgeisio i brifysgol yr UD 
yn wahanol iawn i’r broses yn y DU felly 
cymerais flwyddyn i ffwrdd i wneud 
fy ymchwil a chanolbwyntio ar fy 
ngheisiadau. Yn ystod digwyddiad lansio 
Seren, cwrddais â Rowena Boddington 
o Gomisiwn Fulbright yr UD-DU, cartref 
i dîm EducationUSA y DU, sy’n darparu 
arweiniad i gynorthwyo myfyrwyr y DU i 
wneud cais i brifysgolion yr UD.

Roedd gwneud cais i brifysgolion yr UD 
yn hollol newydd i mi felly roedd cael 
cefnogaeth Rowena yn ddefnyddiol iawn.

Oherwydd i mi dderbyn fy addysg 
mewn ysgol wladol a heb fod yn gwbl 
academaidd, doeddwn i ddim yn 

meddwl y byddai rhywle fel Rhydychen, 
Caergrawnt neu Amerivan Ivy League 
yn opsiwn i rywun fel fi. Roedd cyfle i 
siarad â chyn-fyfyrwyr Seren oedd yn 
astudio mewn sefydliadau o’r fath yn fy 
nghynorthwyo  i sylweddoli bod gen i’r 
hyn  oedd angen ac roedd hynny’n fy 
annog i ddal ati.

Yn y diwedd, derbyniais gynigion 
gan Harvard, Stanford, Vanderbilt ac 
UNC-Chapel Hill, ac roedd yn deimlad 
anhygoel. Dewisais UNC oherwydd ei 
gymuned chwaraeon gref (rwy’n bêl-
droediwr brwd) yn ogystal â’r cydbwysedd 
a gynigir yno rhwng y byd academaidd 
ac agweddau cymdeithasol bywyd 
prifysgol. Ffactor allweddol arall a’m 
helpodd i benderfynu oedd fy mod wedi 
sicrhau ysgoloriaeth pedair blynedd gan 
Morehead-Cain, rhaglen deilyngdod yn 
yr UD sy’n darparu cyllid llawn i fyfyrwyr o 
safon uchel i’w galluogi i astudio yn UNC-
Chapel Hill.

Fi yw’r genhedlaeth gyntaf o blith fy 
nheulu i fynd i’r brifysgol felly mae cael 
fy lle wedi bod yn gyfnod o falchder i ni 
i gyd. Mae gwneud cais i brifysgolion 
blaenllaw yn gystadleuol iawn ond roedd  
gweithio gyda Seren a’i bartneriaid wedi 
fy nghynorthwyo i gredu ynof fy hun a 
dilyn fy mreuddwydion.

Erbyn hyn rwy’n teimlo yn hynod 
gyffrous ynglŷn â dechrau fy ngradd 
mewn Gwyddor yr Amgylchedd a Pholisi 
Cyhoeddus gyda Sbaeneg fel is bwnc. 
Rwy’n teimlo’n angerddol am newid 
hinsawdd a helpu i adeiladu dyfodol gwell 
i’r cenedlaethau i ddod, a bydd y radd hon 
yn dod â fy holl ddiddordebau pynciau 
Lefel A ynghyd. Ar ôl graddio, hoffwn 
ddilyn gyrfa mewn polisi amgylcheddol i 
gyfuno fy nghariad at yr amgylchedd a’r 
gyfraith.

Hoffwn ddiolch i Seren am gyflwyno 
cyfleoedd i mi nad oeddwn wedi’u 
hystyried o’r blaen ac am roi’r hyder i mi 
anelu’n uchel. Oni bai am y digwyddiad 
lansio cychwynnol, ni fyddwn wedi dod 
i wybod am ysgol haf Harvard, ac ni 
fyddwn wedi cwrdd â staff a myfyrwyr 
o brifysgolion yr UD, a gychwynnodd fy 
nhaith i UNC.

Buaswn yn cynghori dysgwyr y dyfodol 
i afael ar bob cyfle a gynigir gan Seren. 
Bydd pob cyfle yn rhoi gwybodaeth 
a  sgiliau gwerthfawr i chi fydd yn 
eich cynorthwyo  i dyfu a datblygu 
fel ymgeisydd prifysgol cyflawn. Felly 
gweithiwch yn galed a chredwch ynoch 
chi’ch hun – po fwyaf eich ymdrech, po 
fwyaf y byddwch yn ennill.”

“Yn ystod yr haf yma symudais o Ogledd Cymru i’r Unol Daleithiau i 
ddechrau cwrs gradd fy mreuddwydion ym Mhrifysgol Gogledd Carolina 
(UNC) yn Chapel Hill - cyfle na fyddai wedi dod i’m rhan oni bai am Seren.
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ADNODDAU HWB

Ar gael ar wefan Hwb, ac ar gael am 
ddim i bawb, mae e-Seren wedi’i 
gynllunio i wella a chyfoethogi eich 
astudiaethau cyfredol, a’ch helpu i 
ddarllen yn eang am eich pynciau a’ch 
gradd trwy eich cyfeirio at ystod eang 
o ddeunydd astudio penodol i bwnc, 
darlithoedd a seminarau. 
Gallwch gael mynediad at ystod eang o 
ddigwyddiadau ar-lein byw, webinars, 
fideos a podlediadau, pob un wedi’i 
gynllunio i’ch ymestyn a’ch herio o 
fewn meysydd pwnc-benodol ac i’ch 
cynorthwyo wrth ddewis prifysgol a 
gwneud cais. 

Mae ein partner brifysgolion hefyd wedi 
creu canllaw i’ch cynorthwyo i ddatblygu 
eich Datganiadau Personol, paratoi ar 
gyfer profion derbyn, a’ch cynorthwyo 
gyda’r broses ymgeisio.

 Ac mae’r ystod eang o gyngor a 
chanllawiau gan brifysgolion a’u 
myfyrwyr yn helpu i ddarparu 
mewnwelediad i fywyd prifysgol, a 
chynnig gwybodaeth fuddiol ar gyfer 
dysgwyr, athrawon, rhieni a gofalwyr 
ynglŷn â dewis prifysgol a’r broses 
ymgeisio. 

Gallwch ddod o hyd i’n hadnoddau 
e-Seren ar gyfer Myfyrwyr yr Academi 
yma. 

Bydd adnoddau ar gyfer dysgwyr Sylfaen 
yn cael eu lansio cyn bo hir - cyhoeddir  
gwybodaeth  ar ein sianeli cymdeithasol 
a’i hanfon trwy gydlynydd eich canolfan.

Dewis pynciau a phrifysgolion
https://www.youtube.com/
watch?v=6UPFpFRQoa0

Deall pa bynciau sy’n agor 
gwahanol graddiau i fyny
https://www.informedchoices.ac.uk/

Pam mynd i’r brifysgol
https://www.bath.ac.uk/case-studies/
why-go-to-university/

Llety a byw ym mhrifysgol
https://www.youtube.com/
watch?v=8up5XZ62-vA

Canllaw rhiant i’r brifysgol
https://www.southwales.ac.uk/
cymraeg/astudio/gwybodaeth-rieni/

Awgrymiadau rhestr ddarllen 
uwch-gwriciwlaidd
https://www.undergraduate.study.
cam.ac.uk/sites/www.undergraduate.
study.cam.ac.uk/files/publications/
super-curricular_suggestions.pdf

Ymunwch a gymuned fyfyrwyr 
arlein fwya’r DU
https://www.thestudentroom.co.uk/

Siaradwch hefo myfyrwyr a staff 
trwy Unibuddy
https://www.bangor.ac.uk/cy/student-
life/unibuddy

Rydym wedi creu hwb o adnoddau cynhwysfawr dysgu o bell ar-lein yn 
ogystal â chyfleoedd astudio cyffrous i gefnogi myfyrwyr Seren.
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Drwy amrywiol ddosbarthiadau meistr, sgyrsiau, ac ysgolion haf fe’m 
hanogwyd gan rwydwaith o fentoriaid a dysgwyr Seren eraill o’r un anian i 

anelu’n uchel ac aros ar y trywydd iawn wrth wneud cais i brifysgol

Rwyf wedi mynychu darlithoedd cofiadwy ar aerodynameg adenydd 
awyrennau,  gan gynorthwyo  i gadarnhau fy niddordeb mewn ffiseg a fy 
mhenderfyniad i fynd ar ei drywydd ymhellach yn y brifysgol. Derbyniais 

gefnogaeth Seren  trwy ddosbarthiadau meistr ysgrifennu personol, 
sesiynau paratoi cyfweliad a ffug gyfweliadau. Gallaf, hyd heddiw, ddatgan 
yn bendant eu bod wedi fy helpu yn fy ymdrech i sicrhau lle ym Mhrifysgol 

Durham i astudio ffiseg.

Elis Parry  Cyn-fyfyriwr Seren, Ffiseg ym Mhrifysgol Durham

“

“

Fel cynorthwyydd dysgu yn Ysgol Haf Ryngwladol Ar-lein Seren,  
cynhaliais gyfres o gyflwyniadau a thasgau chwarae rôl wedi’u cynllunio i 
alluogi dysgwyr i feddwl yn feirniadol a dysgu rhagor am eu pwnc. Roedd 
y rhain yn cynnwys gofyn i ddysgwyr greu eu sesiynau briffio gwybodaeth 
eu hunain o dan bwysau amser, trafodaeth grŵp yn ymwneud a  chyfyng-
gyngor moesegol y wladwriaeth wrth weithredu, a darlith yn edrych ar sut 
mae deallusrwydd wedi datblygu yn y DU yn hanesyddol. Ynghyd â’r ystod 
o sgyrsiau a sesiynau cynghori anhygoel eraill sydd ar gael yn yr ysgol haf, 

rhoddodd y rhain flas go iawn i ddysgwyr o’r hyn yw bywyd prifysgol.

Roedd yn fraint gweld y myfyrwyr yn ffynnu yn yr amgylchedd 
academaidd hwnnw. Roedd chwarae rhan wrth eu helpu i wireddu 
eu potensial llawn a gweld eu twf personol yn ystod y pythefnos yn 

uchafbwynt personol. Cadarnhaodd y profiad fy awydd i addysgu wedi i 
mi adael addysg Uwch.

Eleanor Williams  Myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Queen’s, Belfast

“
“

Roedd mynychu’r cyfarfod rhieni yn ystod lansiad y ganolfan Seren lleol 
wedi agor fy llygaid i bopeth oedd gan fyfyrwyr Cymru a’r hyn oedd modd 

iddynt gyflawni gyda’r gefnogaeth gywir. Rwy’n gwybod bod Abi wedi 
elwa’n aruthrol o’r gefnogaeth a gafodd gan Seren, boed yn weithdai lleol 

rheolaidd, paratoi arholiad mynediad, mentora gan fyfyriwr meddygol 
cyfredol o Rydychen a hyd yn oed ffug gyfweliadau ‘arddull Oxbridge’.

Mae Seren yn wirioneddol gynorthwyo myfyrwyr i gyflawni eu potensial 
llawn a byddwn yn annog yr holl gyfranogwyr i wneud y mwyaf o bob cyfle a 

ddarperir. Rydym yn hynod falch o’r hyn y mae Abi wedi’i  
gyflawni gyda’u cefnogaeth.

Lisa Vukashin  Rhiant Abi Vukashin

“

“
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Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt  Mae’r ddwy brifysgol yn darparu 
rhaglen allgymorth bwrpasol i fyfyrwyr ac athrawon ledled Cymru sy’n cynnwys 
ymweliadau rhithwir i golegau drwy bartneriaethau canolfannau rhanbarthol, 
sioeau teithiol gweithdai derbyn a chyfleoedd ymarfer dysgu. Yr hyn sy’n bwysig 
yw eu bod yn cynnig cymorth gyda’r broses ymgeisio i Rydychen a Chaergrawnt 
hefyd. Drwy Seren byddwch yn cael gwybod am unrhyw weithgareddau 
allgymorth a phartner drwy’ch cydgysylltydd ysgol, canolfan neu ein cyfrifon 
cyfryngau cymdeithasol. 
Prifysgol Caergrawnt: www.cam.ac.uk
Prifysgol Rhydychen: www.ox.ac.uk

Rhydychen a Chaergrawnt - Y Gwahaniaethau a’r Tebyg   
Canllaw esboniadol gan Brifysgol Caergrawnt ar gyfer athrawon a rhieni/gofalwyr 
sy’n cefnogi person ifanc drwy ei gais i brifysgolion Oxbridge.
www.undergraduate.study.cam.ac.uk/find-out-more/teachers-and-parents

Sutton Trust  Elusen addysg yw Sutton Trust sy’n cefnogi pobl ifanc o 
gefndiroedd llai breintiedig i gael lle mewn prifysgolion a gyrfaoedd blaenllaw. 
Gall bod yn fyfyriwr Seren eich cysylltu â chyfleoedd yr Ymddiriedolaeth. 
www.suttontrust.com

Fulbright Commission  Mae’r Comisiwn yn cynnig rhaglenni, digwyddiadau a 
chyngor i fyfyrwyr y DU sydd â diddordeb mewn astudio, ymchwilio neu addysgu 
mewn sefydliadau addysg uwch achrededig yn UDA. Mae’r US-UK Fullbright 
Commission yn rhedeg rhaglen ysgoloriaeth Fullbright a rhwydwaith cynghori 
EducationUSA i’r DU. Mae’r Fullbright Commission a Sutton Trust yn cydweithio i 
ddarparu cyfleoedd astudio yn UDA. 
www.fulbright.org.uk

Social Mobility Foundation  Mae’r SMF yn cefnogi myfyrwyr disglair o 
gefndiroedd incwm isel ledled y DU i gael lle mewn prifysgolion a gyrfaoedd 
blaenllaw. Gall bod yn fyfyriwr Seren eich cysylltu â chyfleoedd y Sefydliad.  
www.socialmobility.org.uk

UCAS.com  Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am wneud cais am brifysgol drwy 
broses UCAS, dyddiadau cau ceisiadau, pwyntiau Tariff UCAS, cyllid, olrhain eich 
ceisiadau, penderfyniadau a’ch cynigion, eich canlyniadau, a chlirio..  
www.ucas.com

Informed Choices – Russell Group  Eich helpu i ddeall pa bynciau sy’n arwain at 
wahanol raddau, yn enwedig ym mhrifysgolion Russell Group.   
www.informedchoices.ac.uk

Cyllid Myfyrwyr Cymru  Edrychwch i weld pa gymorth sydd ar gael i ymgeiswyr 
prifysgol llawn amser a rhan-amser, a sut i wneud cais. 
www.studentfinancewales.co.uk/undergraduate-students.aspx

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Siarad…
Cysylltiadau personol yw’r cysylltiadau gorau, felly os oes gennych chi 
unrhyw gwestiynau siaradwch â chynrychiolydd yn eich ysgol yn y lle 
cyntaf, efallai mai cydgysylltydd Seren fydd y person hwn, pennaeth y 
chweched, neu athro Cyfnod Allweddol er enghraifft.

Gallwch siarad â’ch cydgysylltydd canolfan Seren ranbarthol hefyd a 
fydd yn barod i’ch helpu – mae’r manylion cyswllt ar dudalen 7. 

E-bost…
Bydd eich cydgysylltydd yn anfon e-gylchlythyrau a chyhoeddiadau 
am ddigwyddiadau i’ch mewnflwch yn rheolaidd. Cofiwch edrych ar 
eich e-bost yn rheolaidd – nid ydych eisiau  colli golli dyddiad cau cais 
na sesiwn H&A prifysgol ar-lein! 

Cymdeithasol…
Y ffordd orau o gael gwybodaeth am Seren yw ein dilyn ar y 
cyfryngau cymdeithasol.

Rydyn ni’n trydar... LLAWER! 
Twitter yw’r lle i fynd i weld yr holl gyfleoedd, digwyddiadau, 
gweithgareddau ac adnoddau cyffrous y gallwch fanteisio arnynt. 
Felly estynnwch am eich dyfais glyfar a chlicio ‘Dilyn’ yn awr fel na 
fyddwch yn colli unrhyw beth.

Adnoddau eraill…
Dilynwch ni ar Instagram ar gyfer awgrymiadau, cyngor, blogs, 
webinarau a mwy! 
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http://www.cam.ac.uk
http://www.ox.ac.uk
https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/find-out-more/teachers-and-parents/oxford-and-cambridge-similarities-and-differences
http://www.suttontrust.com
https://www.fulbright.org.uk/
http://www.socialmobility.org.uk
http://www.ucas.com
https://www.informedchoices.ac.uk/
https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/cyllid-israddedig/israddedig-llawn-amser/myfyriwr-cymreig/


Dilynwch ni ar:

@RhwydwaithSeren  @Seren_Network

facebook.com/serennetwork

@serennetwork

rhwydwaithseren.blog.llyw.cymru 
serennetwork.blog.gov.wales ESTYN AM Y SÊR

https://twitter.com/RhwydwaithSeren
https://twitter.com/Seren_Network
https://www.facebook.com/serennetwork/
https://www.instagram.com/serennetwork/?hl=en
https://rhwydwaithseren.blog.llyw.cymru/
https://serennetwork.blog.gov.wales/

