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Rosa Humphreys
Myfyriwr Graddedig Seren 2020
Astudio’r Gwyddorau Dynol, 
Cymdeithasol a Gwleidyddol 
(HSPS) yng Ngholeg Queens ’, 
Caergrawnt



Mae Seren wedi bod yn rhaglen gymorth fendigedig 
i’n hysgol. Mae’n gynllun gwych yr ydym yn falch o fod 
yn rhan ohono, gan ein helpu i sicrhau bod myfyrwyr 
talentog yn gallu cyflawni eu potensial. Rwy’n credu’n 
gryf na ddylai cyllid neu gefndir fod yn rhwystr i  
addysg uwch - mae Seren yn ein galluogi i sicrhau hyn, 
gan roi’r gefnogaeth a’r adnoddau sydd eu hangen ar 
ein disgyblion disgleiriaf er mwyn eu galluogi i wneud 
y gorau o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt. 

Emma Lloyd
Athrawes CA5, Ysgol Uwchradd Llanisien 

“  
“  

Ymunais â phob digwyddiad Rhwydwaith Seren oedd yn berthnasol i mi, 
ond mae dau yn aros yn y cof gan eu bod wedi arwain cyfeiriad fy addysg ac 
felly fy ngyrfa. Y cyntaf oedd cael diwrnod profiadau maes meddygol. Dim 
ond yn ddiweddar yr ystyriais feddygaeth fel dyfodol, a gydag ond  6 mis 
hyd nes y buaswn yn gorfod ymgeisio trwy UCAS, roeddwn yn ansicr iawn. 
Roedd y digwyddiad yn cynnwys sgyrsiau gyda myfyrwyr meddygol cyfredol, 
digwyddiad chwarae rôl meddyg teulu, cyflwyniadau ac enghraifft o ddysgu 
yn seiliedig ar achosion. Y rheswm yr arhosodd hyn yn fy nghof yw oherwydd 
imi adael yn gwybod mai meddygaeth yr oeddwn am ei astudio.

Yr ail oedd diwrnod ymarfer gwneud cais ar gyfer y rhai hynny oedd angen 
sefyll prawf ychwanegol i gael lle mewn prifysgolion. Yn fy achos i - y BMAT, 
y Prawf Derbyn Biofeddygol. Roedd hwn yn cynnwys tair adran, datrys 
problemau cyffredinol, addysg ysgol a thraethawd ysgrifenedig 1 tudalen. Mae 
cwrs meddygaeth yn gwrs cystadleuol iawn, felly mae rhagori yn y BMAT yn 
adlewyrchu’n dda iawn i’r myfyriwr wrth wneud cais. Roedd yr awgrymiadau 
a’r ymarfer a gefais yn Abertawe’r diwrnod hwnnw yn ogystal â’m hymarfer fy 
hun yn gymorth mawr ar gyfer derbyn cyfweliad yn Rhydychen.

Nawr, ym mis Hydref 2020, byddaf yn astudio meddygaeth yn Rhydychen, a 
bu’r digwyddiadau a fynychais trwy Rwydwaith Seren yn fodd i’m harwain i’r 
cyfeiriad hwnnw.

Bailey Jones
Myfyriwr Seren Graddedig 2020, Powys
Astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Rhydychen
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Pleser o’r mwyaf yw eich 
croesawu chi i raglen Seren a’ch 
llongyfarch i gyd. 

Rydych wedi’ch dewis ar sail 
teilyngdod fel un o’r myfyrwyr 
disgleiriaf yn eich ysgol ac yng 
Nghymru. Ar ôl cyfnod anodd 
a heriol i chi, eich rhieni a’ch 
athrawon, mae’ch ymroddiad a’ch 
rhagoriaeth academaidd wedi’i 
wobrwyo gyda’ch canlyniadau TGAU 
anhygoel yr haf hwn. Dylech fod 
yn falch iawn o’r hyn rydych wedi’i 
gyflawni.

Yn ystod y 18 mis nesaf byddwch yn 
cael pob math o gyfleoedd i sicrhau 
eich bod yn gwneud dewisiadau 
gwybodus am fywyd prifysgol; ond 
hefyd i’ch ymestyn chi y tu hwnt i’r 
ystafell ddosbarth, ac i sbarduno 
eich chwilfrydedd deallusol.
Ar hyn o bryd, mae myfyrwyr Seren 
yn astudio mewn prifysgolion 
blaenllaw ledled y byd. Maent wedi 
cystadlu gyda’r meddyliau gorau, ac 
wedi llwyddo. Ac fe allwch chi.

Mae gen i bob ffydd yn eich gallu 
a’ch ymroddiad i gystadlu a llwyddo 
a dilyn ôl eu traed. 

“Mae bod yn rhan o Seren 
yn rhywbeth i’w ddathlu, ac 
rwy’n eich annog i wneud 

yn fawr o’r rhaglen.”

Yn olaf, hoffwn ddiolch i’n 
hathrawon anhygoel, ein 
darlithwyr, penaethiaid chweched, 
cydgysylltwyr canolfannau, ein 
partneriaid prifysgol ac addysgol, 
gwirfoddolwyr, a chyn-fyfyrwyr 
Seren am eu hymroddiad a’u 
hymrwymiad. Ni fyddai Seren 
mor llwyddiannus heddiw heb eu 
cyfraniadau anhygoel i’ch helpu chi i 
gyflawni’ch dyheadau.

Pob lwc!

Kirsty Williams 
Gweinidog Addysg 
Llywodraeth Cymru

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

Mae’r rhaglen 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. 

Drwy 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 helpu 
i ehangu eu gorwelion, datblygu 
brwdfrydedd am eu maes astudio 
dewisol, a chyflawni eu potensial 
academaidd.

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, datblygu 
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. 

I ddarllen mwy am y rhaglenni 
hynod gystadleuol hyn, ewch i 
dudalen 20.

Eleni, rydym yn croesawu ein cohort 
mwyaf eto. Bydd dros 10,000 o 
fyfyrwyr o Flynyddoedd 8-13 yn 
cael eu cefnogi ym mlwyddyn 
academaidd 2020/2021.

Ac rydych chi’n un ohonyn nhw!

Dyma’ch cyfle i 
Estyn am y Sêr!

Cynhadledd Genedlaethol 
Seren 2019

CROESO



RHAGLEN GENEDLAETHOL
2020/2021

Sylfaen Seren - Blynyddoedd  
8-11

• Cynhadledd Genedlaethol ar-lein 
ar gyfer Blynyddoedd 9 a 10

• Gweithdai astudio gan 
brifysgolion blaenllaw’r DU

• Gweithdai ‘ymestyn a herio’ 
academaidd mewn pynciau 
penodol

• Dosbarthiadau meistr a sesiynau 
tiwtorial gan bartneriaid prifysgol

• Dolenni i gystadlaethau 
ysgrifennu traethodau 
cenedlaethol

• Cyngor gyrfaoedd – beth allwch 
chi ei wneud gyda’ch dewisiadau

• Gweithdai egniôl gan Positively 
Mad ar bynciau a sgiliau astudio 
pwysig

 
 
 
 
 
 
 

Academi Seren – Blynyddoedd  
12 a 13   

• Cynhadledd Genedlaethol 
Academi Seren (gweler tudalen 6)

• Ymweliadau Prifysgol ‘rhithwir’ 
yn cynnwys Rhydychen a 
Chaergrawnt

• Canllawiau uniongyrchol gan 
Diwtoriaid derbyn prifysgolion yn 
cynnwys sesiynau holi ac ateb

• Sesiynau paratoi profion derbyn 
prifysgolion yn cynnwys MAT, 
BMAT a LNAT

• Cyfarwyddyd ar Ddatganiad 
Personol a chyfweliadau 
Gweithdai ffug-gyfweliad ar-lein

• Mentora a dolenni i Gyn-fyfyrwyr 
Seren 

• Cyfle i ymgeisio am raglenni 
ysgolion haf prifysgolion unigryw 
Seren

• Cymryd rhan yn y rhaglen 
Dyfarniad Seren newydd (gweler 
tudalen 19)

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/2021, mae Seren yn cynnig pecyn 
cymorth a gweithgareddau ar-lein rhithwir eang o ansawdd uchel i 
ddysgwyr Blwyddyn 8-13 mewn partneriaeth â phrifysgolion a darparwyr 
blaenllaw.

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

Mae cydgysylltwyr Canolfannau’n datblygu gweithgareddau drwy weithio 
ag ysgolion i ddarparu rhaglen fydd yn amrywio o ranbarth i ranbarth. Bydd 
eich cydgysylltydd canolfan yn anfon y wybodaeth am y digwyddiadau a’r 
gweithgareddau drwy e-bost i’r ysgolion.

Sut mae cael gwybod beth sy’n digwydd a phryd?

Mae gan Seren sianeli cyfryngau cymdeithasol prysur sy’n rhoi’r newyddion a’r 
cyhoeddiadau diweddaraf – ewch i dudalen 33 i weld sut i gysylltu â ni fel nad 
ydych chi’n colli cyfle! A chofiwch edrych yn eich e-bost.
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CANOLFANNAU RHANBARTHOL

Gallwch lawrlwytho rhestr o’r holl ysgolion 
sy’n rhan o’r 13 canolfan ranbarthol a 
manylion cyswllt eich cydgysylltydd 

rhanbarthol o wefan Llywodraeth Cymru.
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Mae rhaglen Seren wedi’i rhannu’n  
13 canolfan ranbarthol, ac mae’n  
cwmpasu pob cwr o Gymru.

Mae’r Hybiau’n cael eu harwain 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.gov.uk

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

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

Sir y Fflint & Wrecsam 
Debra Hughes 
seren@wrexham.gov.uk

Powys  
Jayne Bevan  
Jayne.Bevan@powys.gov.uk

EAS Consortia (Blwyddyn 8 - 11) 
Kathryn Bevan 
Kathryn.Bevan@sewaleseas.org.uk

EAS Consortia (Blwyddyn 12 & 13) 
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 a Merthyr Tudful  
Stephen Parry-Jones  
parjon@talktalk.net 

Pen y Bont ar Ogwr 
Susan Roberts  
Susan.Roberts2@bridgend.gov.uk

Castell-nedd a Port Talbot 
Karen Thomas  
K.Thomas5@neathporttalbot.gov.uk
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Abertawe  
Fiona Beresford  
Fiona.beresford@gowercollegeswansea.ac.uk

Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro  
Julian Dessent  
DessentJ@hwbmail.net

Ceredigion  
Rhian Arch-Rees  
Rhian.ArchRees@ceredigion.gov.uk

https://llyw.cymru/rhwydwaith-seren-manylion-cyswllt-canolfannau-seren
mailto:ElfedMorris%40gwynedd.gov.uk?subject=
mailto:Christine.Wynne%40conwy.gov.uk?subject=
mailto:John.Evans%40denbighshire.gov.uk?subject=
mailto:seren%40wrexham.gov.uk?subject=
mailto:Jayne.Bevan@powys.gov.uk
mailto:Kathryn.Bevan%40sewaleseas.org.uk?subject=
mailto:Sian.Farquharson%40sewaleseas.org.uk?subject=
mailto:GillJames%40cardiff.gov.uk?subject=
mailto:seren%40cardiff.gov.uk?subject=
mailto:nshukla%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
mailto:parjon%40talktalk.net?subject=
mailto:Susan.Roberts2%40bridgend.gov.uk?subject=
mailto:K.Thomas5%40neathporttalbot.gov.uk?subject=
mailto:Fiona.beresford%40gowercollegeswansea.ac.uk?subject=
mailto:DessentJ%40hwbmail.net?subject=
mailto:Rhian.ArchRees%40ceredigion.gov.uk?subject=


EIN PARTNERIAIDCYNHADLEDD GENEDLAETHOL

Cynhadledd flynyddol Seren yw 
un o uchafbwyntiau’n blwyddyn, 
sy’n dod â myfyrwyr, athrawon, 
prifysgolion a phartneriaid eraill 
ynghyd am wythnos gyffrous a 
rhyngweithiol o ddysgu, cyngor 
ysgogiadol ac ysbrydoliaeth.

Eleni, bydd ein dathliad ar-lein yn 
dod â miloedd o fyfyrwyr Sylfaen 
ac Academi Seren ynghyd o bob 
cwr o Gymru i gymryd rhan mewn 
gweithdai mewn pynciau penodol, 
gweithgareddau ymestyn a herio, 
darlithoedd, dosbarthiadau meistr 
academaidd a sesiynau holi ac 
ateb dan arweiniad arbenigwyr 
o brifysgolion fel Rhydychen, 
Caergrawnt, Caerdydd, Aberystwyth, 
Durham, Caerfaddon a Chaerwysg.

Mae’r gynhadledd yn rhoi cyfle i 
fyfyrwyr ganfod mwy am eu pynciau 
y tu hwnt i’r cwricwlwm a chael eu 
hysbrydoli gan weithwyr academaidd 
proffesiynol a chynrychiolwyr o’r 
diwydiant.

Mae myfyrwyr yn derbyn cyngor ac 
arweiniad gwerthfawr am broses 
ymgeisio a derbyn prifysgolion a 
chlywed gan Gyn-fyfyrwyr Seren sut 
beth yw bywyd prifysgol a sut i wneud 
y gorau o’r profiad.

Mae sesiynau’n cwmpasu pynciau 
amrywiol o greu llwybrau gyrfa ac 
addasu i fywyd prifysgol, i fwrsarïau 
ac ysgoloriaethau, a gweithdai mewn 
pynciau penodol.

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!

Mae’r partneriaethau hyn yn 
cynnwys:

• Prifysgol Rhydychen – 
Partneriaeth Oxford Cymru 
gyda Choleg yr Iesu, Coleg St 
Catherine’s a New College

• Allgymorth Prifysgol Caergrawnt 
i Gymru – Colegau Churchill, 
Trinity, Sidney Sussex a 
Magdalene 

Mae Seren wedi sefydlu 
perthynas â’r canlynol hefyd: 

• Prifysgolion Abertawe, Bangor, 
Caerdydd, Caerfaddon, 
Bryste, Caerwysg, Lerpwl a 
Southampton

• Yale Young Global Scholars, Yale-
NUS

• The Social Mobility Foundation
• The Brilliant Club
• Lord Edmund Davies Legal 

Education Trust (LEDLET) a 
Cymru’r Gyfraith

• Rhaglen Gymorth Mathemateg 
Bellach

• Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr 
Cyffredinol

• Y Brifysgol Agored
• MFL Mentoring Cymru

 

Rydym yn falch o weithio gyda’r 
Fulbright Commission a Sutton 
Trust US hefyd.

Yn 2019/20, sicrhaodd saith myfyriwr 
o Gymru le mewn prifysgolion 
yn yr UDA drwy Raglen Sutton 
Trust US, gan ennill $311,000 yr 
un ar gyfartaledd i ariannu eu 
hastudiaethau dros y pedair 
blynedd nesaf.

Un ohonynt yw’r myfyriwr Seren 
Donte Day sy’n astudio Economeg 
ym Mhrifysgol Chicago yn awr. Mae 
ei stori ysbrydoledig ar dudalen 29.

7 - 11 Rhagfyr 2020 Mae Seren wedi creu partneriaethau gyda phrifysgolion blaenllaw’r 
DU i ddarparu profiadau astudio allgyrsiol unigryw a gweithgareddau 
cyfoethogi uwchgwricwlaidd.

Mae ein partneriaid yn ein helpu ni i lywio cynnwys y rhaglen a chynnig 
profiadau a llwybrau unigryw i bobl ifanc gyflawni eu huchelgais o astudio yn 
y prifysgolion gorau. Mae ein rhwydwaith partneriaeth yn gwbl ymrwymedig i 
ddarparu profiad dysgu ar-lein o safon i chi yn y flwyddyn academaidd hon.
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“  
Yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf mae wedi bod 
yn wych gweld cynifer 
rhagor o fyfyrwyr Cymru 
a addysgwyd gan y 
wladwriaeth yn ymgeisio 
yn llwyddiannus am le 
yng Nghaergrawnt. Rydyn 
ni’n rhagweld y bydd 
y tueddiadau yma yn 
parhau, yng Nghaergrawnt 
a phrifysgolion eraill, 
wrth i ragor o ddysgwyr 
Cymru ddewis y cyrsiau a’r 
sefydliadau addysg uwch 
sy’n addas ar eu cyfer. Trwy 
weithio mewn partneriaeth 
ag athrawon a Llywodraeth 
Cymru rydym yn gobeithio 
cynnig ystod o weithdai 
fydd ar gael i bob myfyriwr 
Blwyddyn 11 a chweched 
dosbarth ledled Cymru yn 
2021.

Dr Jonathan Padley 
Cymrawd, Tiwtor
Mynediad 
Coleg Churchill,
Caergrawnt

Mae Prifysgol Aberystwyth 
yn hynod falch i adeiladu 
ar ei pherthynas â Seren 
yn 2020 a thu hwnt. Bydd 
y Brifysgol yn rhoi cyfle 
i’r disgyblion gyfarfod 
â rhai o’n harbenigwyr 
adnabyddus er mwyn 
cynnig cyfleoedd uwch-
gwricwlaidd fydd yn rhoi 
profiad llawn iddynt yn eu 
dewis bynciau. Bydd cyfle 
i ddisgyblion gymryd rhan 
yn weithredol mewn rhai 
o’r heriau ysgolheigaidd 
ac ymarferol sy’n rhan o’n 
disgyblaethau. Edrychwn 
ymlaen at y dyfodol wrth 
i lawer o feddyliau gwych 
ddod at ei gilydd ar daith 
addysgol gyffrous.

Dr Anwen Jones 
Is-Ganghellor
Prifysgol Aberystwyth

Ar ôl gweithio am nifer 
o flynyddoedd gyda 
Dysgwyr Seren, mae’r Ysgol 
Feddygaeth wedi darganfod 
talent anhygoel ledled 
Cymru. Mae’r berthynas sydd 
gennym â Dysgwyr Seren 
flwyddyn ar ôl blwyddyn yn 
bartneriaeth wirioneddol. 
Rydyn ni’n darparu cyfleoedd 
iddynt drafod pynciau 
meddygol perthnasol (sy’n eu 
helpu i ddatblygu eu hyder). 
Cawn ein bodloni’n ddi-ben-
draw gyda chyfraniadau 
hynod aeddfed a gwerthfawr 
y dysgwyr eu hunain. Mae eu 
syniadau ynglyn â moeseg ac 
empathi a’u sgiliau rhesymu 
a dadlau yn dangos i ni heb 
unrhyw amheuaeth y bydd 
y bobl ifanc hyn yn gallu ac 
y byddant yn mynd ymlaen 
i fod yn feddygon gwych y 
dyfodol.

Vicki Roylance 
Rheolwr Ymgysylltu
a Recriwtio Myfyrwyr
Ysgol Feddygaeth, Prifysgol 
Caerdydd

GAIR GAN EIN PARTNERIAID ...

Rydm 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 Rhwydwaith 
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 ein Rhaglen UD yn 
gyfle unwaith mewn oes i 
archwilio’r profiad o astudio 
yn yr UD. Bydd yn rhoi 
blas i chi ar fod yn fyfyriwr 
rhyngwladol yn yr UD ac yn 
eich helpu i benderfynu os 
yw’n addas i chi. Trwy ein 
perthynas â Rhwydwaith 
Seren, rydyn ni wedi cefnogi 
dwsinau o fyfyrwyr o Gymru, 
llawer ohonynt wedi mynd 
ymlaen i astudio mewn 
prifysgolion blaenllaw yn yr 
UD.

Laura Bruce
Cyfarwyddwr Rhaglenni 
Sutton Trust

Mae YYGS yn falch i 
groesawu rhai o feddyliau 
ifanc, taer a brwdfrydig 
Cymru i’n cymuned. Mae 
wedi bod yn bleser gweld 
sut mae eu safbwyntiau 
unigryw yn ychwanegu 
haenau newydd at 
drafodaethau sy’n ysgogi’r 
meddwl ym mhob maes. 
Yn ogystal â’u cyfraniad 
deallusol, rydym yn ffodus 
eu bod yn dod â’u diwylliant 
gyda hwy hefyd. Mae’r ffaith 
bod cymaint o fyfyrwyr 
Seren yn matriciwleiddio 
bob blwyddyn yn 
arddangos eu mantais 
gystadleuol fyd-eang; 
dylai’r myfyrwyr hyn fod yn 
falch iawn o fod yn rhan o 
Rwydwaith Seren!

Ami Sobin
Cyfarwyddwr Cyswllt, 
Materion Allanol
Ysgolheigion Ifanc  
Byd-eang Yale

“  
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GWNEUD Y GORAU
O’CH PROFIAD SEREN

7 AWGRYM 
I’CH RHOI AR BEN FFORDD

1. Dechreuwch nawr!: Porwch drwy’r adnoddau (yn cynnwys 
y prosbectws hwn), siaradwch â’ch athrawon a’r cydgysylltwyr 
canolfannau ac archwilio 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: Gydol y flwyddyn byddwn yn cyhoeddi 
llawer o ddigwyddiadau, gweithgareddau ac adnoddau y gallwch 
fanteisio arnynt dros ein cyfryngau cymdeithasol. Ond peidiwch 
â gwneud gormod! Neilltuwch amser bob wythnos i ymuno 
â gweminar neu ddwy neu ddarllen canllawiau astudio a rhoi 
dyddiadau’r digwyddiadau ar-lein mawr yn y dyddiadur.

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. Gofynnwch 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 holi ac ateb byw a’r 
cyn-fyfyrwyr. Dim ond gofyn sydd eisiau. 

7. Estyn am y Sêr!: Peidiwch ag amau eich hun. Yr unig beth sy’n 
rhaid i chi ei wneud yw mynd amdani!

#Seren       #ArchwilioEichPwnc       #EstynAmYSêr       #EwchAmdani 

Fy nghyngor i unrhyw un sy’n cael cyfle i fod yn rhan o raglen Seren yw 
manteisio i’r eithaf arni. Beth sydd gennych i’w golli? Meddyliwch am y 
peth…mae yna bopeth i’w ennill!

Rosa Humphreys
Un o Raddedigion Seren 2020
Astudio Gwyddorau Dynol, Cymdeithasol a Gwleidyddol yng Ngholeg Queens’, Caergrawnt

Mae bod yn fyfyriwr Seren yn golygu 
y byddwch chi’n cael cyfle i wneud 
amrywiaeth eang o weithgareddau, 
i lawrlwytho adnoddau, i 
fewngofnodi i weminarau a 
dosbarthiadau meistr, ac i ymgeisio 
am ysgolion haf. Nod y cyfan yw 
cefnogi’ch astudiaethau parhaus 
a’ch helpu i wireddu’ch uchelgais o 
barhau eich addysg mewn prifysgol 
flaenllaw os mai dyna rydych chi am 
ei wneud nesaf.

Rydym yn eich annog i fanteisio ar 
gymaint o gyfleoedd â phosibl 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 
Holi ac Ateb 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 chi drwy ddarllen straeon 
cyn-fyfyrwyr Seren. Mae gan bawb 
ddyheadau, uchelgeisiau a nodau. 
Mae Seren yma i’ch helpu chi i estyn 
am y sêr!

Y gwir yw: mae 2020 wedi bod yn flwyddyn ryfedd i bawb. Ond, nid yw 
hynny’n golygu y bydd y profiadau ar gael i chi fel myfyrwyr wedi eu 

cyfyngu. Bydd nifer o gyfleoedd gwahanol yn cael eu cynnig er mwyn eich 
cefnogi ar eich taith ar ôl blwyddyn 13, ac mae cyfrifoldeb arnoch i fynd 

amdani ac i wneud y mwyaf o bob profiad. Os yw hynny’n brofiad yn eich 
ysgol, rhywbeth yr ydych wedi ei ddarganfod ar lein, neu ddigwyddiad 

wedi ei gynnal gan Rwydwaith Seren, dwi’n sicr y bydd yna gefnogaeth 
gadarn er mwyn eich caniatáu i gael blas ar bob mathau o lwybrau yn y 

brifysgol - cyn belled ag eich bod yn manteisio ar bopeth sydd i ddod dros 
y flwyddyn!

Guto Tegid
Cyn-Fyfyriwr Seren

Astudio yn Kings College Llundain

“  

“  

“  “  
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SUT I ORCHFYGU EICH
LEFEL A

Rwyf eisiau rhannu rhywbeth 
gyda chi. Rhywbeth y credaf 
fydd yn eich helpu gyda’ch 
astudiaethau coleg/chweched 
dosbarth. 

Rwyf am roi gwybod i chi sut y bu 
i mi drechu fy Lefel A ac ennill lle 
yn un o brifysgolion enwocaf y byd, 
yn ogystal â rhoi gwybod i chi sut y 
gallwch chi wneud hynny hefyd.

Ar ddiwrnod Canlyniadau Lefel- 
A, cerddais allan o brif neuadd 
Ysgol Gymunedol Tonyrefail gyda’r 
canlyniadau Lefel A gorau y gallai 
rhywun eu cyflawni o bosibl: 
A*A*A*A*. Ac mewn llai na mis, byddaf 
yn gadael ffrindiau, fy nheulu a 
mynyddoedd Cwm Rhondda i 
ddechrau pennod newydd yn fy 
mywyd yn astudio’r Gyfraith ym 
Mhrifysgol Durham. 

Y ffactor allweddol a’m galluogodd 
i orchfygu fy Lefel A oedd grym 
anweledig, cymhellol a’m gwthiodd 
i wneud gwahaniaeth - rwy’n 
cyfeirio at gymhelliant. Y ffactor 
mwyaf ysgogol yn rhaglen Seren 
i mi oedd geiriau ysbrydoledig fy 
Nghydlynydd Canolfan, Stephen 
Parry Jones, yn ystod  lansiad Seren. 
Hyd heddiw, mae ei eiriau doeth yn 
fy ngorfodi i roi ymdrech cant y cant 
i bopeth a wnaf:

“Os ewch ag unrhyw beth 
gyda chi oddi yma heddiw, 
gadewch iddo fod yn hyn:  
manteisiwch i’r eithaf ar 

bopeth a gynigir gan raglen 
Seren.”

 
 

Ochr yn ochr â’r datblygiad personol 
a anogwyd gan raglen Seren, cefais y 
cyfle yn ystod cynhadledd flynyddol 
Seren i ddod i gysylltiad ag amryw 
o sefydliadau rhyfeddol fel The 
Sutton Trust a The Social Mobility 
Foundation; cyflwynodd y sefydliadau 
hyn gyfleoedd a gyfoethogodd fy 
natblygiad personol ac academaidd. 
Fel 1 o 250 o fyfyrwyr yn y DU a 
ddewiswyd i gymryd rhan yn Rhaglen 
Sutton Trust yn yr UD, treuliais 
wythnos gyfan yn America yn dysgu 
am addysg uwch yr Unol Daleithiau a 
chefais y fraint o aros ym Mhrifysgol 
Princeton.

Ar ôl cael fy newis yn gyfranogwr 
yn Rhaglen Aspiring Professionals y 
Social Mobility Foundation, mynychais 
weithdai sgiliau proffesiynol a sicrhau 
nifer o leoliadau gwaith: un ohonynt 
yn un o gwmnïau cyfreithiol gorau 
Llundain ac un arall ym mhencadlys 
Carchar a Phrawf y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder yng Nghaerdydd. Roedd 
y rhaglenni hyn yn fy nghynorthwyo 
yn fawr i ennill mantais gystadleuol 
dros fyfyrwyr eraill wrth i mi ymgeisio 
am le mewn prifysgolion a rhoi 
profiad ymarferol i mi yn y sector yr 
oeddwn yn dyheu am weithio ynddo 
a dangos i mi y pethau gwych hynny 
oedd o fewn fy ngallu i’w cyflawni. 
 
 

I grynhoi, roedd rhaglen Seren 
yn rhoi’r modd i mi ddringo’r 
mynyddoedd uchaf ac agor y drysau 
mwyaf caeedig.  
 
Heb yr hyder a’r hunangred a 
ddeilliodd o’r rhaglen, a’r cyfleoedd 
a gyflwynodd i mi, mae’n debyg na 
fyddwn wedi ennill pedair A * yn 
fy Lefel A na sicrhau lle i astudio’r 
gyfraith yn un o brifysgolion mwyaf 
blaenllaw’r byd.

Ar y nodyn yna, cofiwch mai dim ond 
cyn-fyfyriwr Seren ydw i ac fy mod 
wedi dilyn yr un llwybr ag yr ydych chi 
ar fin ei gerdded. Yn y bôn, fi yw’r hyn 
fyddwch chi yn y dyfodol. Gyda hynny 
mewn golwg, rwyf am i chi feddwl am 
y geiriau canlynol yn ofalus. 

“Bydd eich agwedd at eich 
addysg a’ch gyrfa yn y 

dyfodol yn penderfynu a 
ydych chi’n methu neu’n 

llwyddo, a CHI yn unig sydd 
i benderfynu. Mae Rhaglen 
Seren wirioneddol yn hyn yr 
ydych chi’n ei wneud ohoni.” 

Bailey James
Myfyriwr Graddedig Seren 2020
Astudio’r Gyfraith yn Durham

Ysgogodd rhaglen Seren 
fi trwy fy nghynorthwyo 
i gydnabod fy mod i, 
bachgen cyffredin o ardal 
‘ddifreintiedig’, yn ddawnus 
yn academaidd.

“  

“  

ASTUDIAETH ACHOS: BAILEY JAMES
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BLYNYDDOEDD 8 - 11

BETH YW SYLFAEN 
SEREN?

“  “  
Mae Rhaglen Seren Ysgol Lewis Pengam wedi bod yn amhrisiadwy 
i’n disgyblion trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r llwybr dilyniant 
o Sylfaen Seren i Academi Seren wedi creu dyhead ac amcanion. 
Mae pob dysgwr yn Academi Seren yn ymgeisio ar gyfer Prifysgolion 
Grŵp Russell ac mae 80% yn gwneud cais i Oxbridge gydag un 
disgybl Blwyddyn 13 yn ennill lle yn Ysgol fawreddog y Gyfraith yn 
Harvard. Heb gefnogaeth rhwydwaith Seren ni fyddai hyn wedi bod 
yn bosibl.

Bethan Jenkins
Cydlynydd Seren, Ysgol Lewis Pengam

“  “  
Trwy raglen Seren cyn-16, bûm yn ddigon ffodus i ennill lle ar Ysgol 

Haf y Gyfraith yng Nghaergrawnt. Golygai amgylchiadau’r cloi 
nad oeddwn yn gallu mynychu’r ysgol haf yn gorfforol; ond nid yw 

hynny mewn unrhyw ffordd wedi amharu ar y profiad. Gan fod 
normalrwydd yn dychwelyd yn ôl pob golwg, gallaf ond gobeithio  y 
bydd y rhaglen hon yn rhoi rhagor o gyfleoedd i mi yn y dyfodol, yn 

enwedig gyda phrifysgolion mawreddog megis Caergrawnt.

Joel Horsman
Myfyriwr Blwyddyn 12, Ysgol Lewis Pengam

Joel Horsman

Bwriedir Sylfaen Seren ar gyfer myfyrwyr ym mlynyddoedd 8-11 mewn 
ysgolion y wladwriaeth ar draws Cymru ac mae wedi’i gynllunio i gefnogi 
astudiaethau, helpu dysgwyr i fagu hyder, ac i wneud dewisiadau 
gwybodus am eu pynciau Lefel A a’u llwybr i brifysgol os mai dyna yw 
eu huchelgais. Mae’n dod â phobl ifanc o’r un anian ynghyd i rannu 
uchelgeisiau a dyheadau trwy ystod eang o weithgareddau.

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.

Dyma ble gall Sylfaen Seren helpu...

Cynlluniwyd y rhaglen i’ch helpu i wneud dewisiadau deallus yng nghyswllt 
TGAU a Lefel A a pha bynciau y gallai fod eu hangen os ydych chi am astudio 
pwnc gradd yn y brifysgol, ac yn y pen draw i ddilyn eich gyrfa ddelfrydol. Bydd 
gweithgareddau yn cynorthwyo i egluro addysg uwch a’r cyfleoedd sydd ar 
gael ar ôl Lefel A, a chwalu’r cam argraffiadau chwedlonol am astudio mewn 
prifysgol, yn enwedig yn Rhydychen a Chaergrawnt. Trwy ddarparu cysylltiad 
ag arbenigwyr academaidd a darparu seminarau pwnc-benodol, gweithdai 
a sesiynau arweiniad, gall rhaglen Sylfaen Seren eich cynorthwyo i ddatblygu 
sgiliau gwybyddol gwerthfawr sy’n ofynnol ar gyfer eich hastudiaethau TGAU 
a Lefel A megis meddwl dadansoddol a beirniadol, rhesymu, ymchwil a datrys 
problemau.

Datblygwyd adnoddau a gweithdai hefyd er mwyn gwella’ch sgiliau personol 
fel cyfathrebu a sut i lunio, cyflwyno a thrafod eich syniadau. Ac mae offer a 
thechnegau y gallwch eu defnyddio i’ch helpu i ymdopi ag unrhyw straen a 
phryder a allasai fod yn eich poeni ynglŷn ag astudio ac arholiadau. Rydym 
yn annog holl fyfyrwyr Seren i archwilio pynciau sydd o ddiddordeb arbennig 
iddynt, ac i ehangu ffiniau gwybodaeth am hyn, a bydd Sylfaen Seren yn eich 
cynorthwyo i wneud hynny.

Mae Joel wedi gweithio’n eithriadol o galed i dderbyn cyfle o’r 
fath. Roedd wrth ei fodd yn yr Ysgol Haf yng Nghaergrawnt. 

Nid yw myfyrwyr o ardaloedd fel hyn, dan amodau fel hyn yn 
cael y math yma o gyfleoedd. Fy nymuniad yw i fwy o fyfyrwyr 
o ardaloedd difreintiedig gael mynediad at gyfleoedd tebyg i’r 
rhai a gynigir gan raglen Seren, Rwy’n hynod falch o’r gwaith 
caled a’r ymroddiad yr oedd Joel wedi’i roi yn ei astudiaethau.

Jill Falconer, Rhiant Joel Horsman

“  

“  
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RHAGLEN 2020/2021
Mae rhaglen Sylfaen Seren 
yn cynnig amrywiaeth eang 
o weithgareddau yn ystod y 
flwyddyn, wedi’u teilwra i bob 
grŵp blwyddyn.

Rydym wedi creu partneriaeth â 
phrifysgolion blaenllaw, elusennau a 
sefydliadau preifat i gynnig rhaglen 
gymorth ar-lein gynhwysfawr o 
ansawdd uchel. Bydd arbenigwyr o 
rai o brifysgolion gorau’r DU yn cynnal 
dosbarthiadau meistr mewn pynciau 
penodol, seminarau a gweithdai 
cyngor ac arweiniad.

Mae deunyddiau dysgu ac adnoddau 
ar-lein ychwanegol ar gael yn cynnwys 
gweminarau a sesiynau holi ac ateb 
byw i ddatblygu’ch sgiliau astudio, 
sgiliau adolygu ac awgrymiadau ar 
sut i gadw’n gadarnhaol a gofalu 
am eich iechyd. Mae yna gyfleoedd 
creadigol hefyd i gystadlu mewn 
cystadlaethau gan brifysgolion, yn 
cynnwys cystadlaethau ysgrifennu 
traethodau gyda gwobrau.
 
 
 

Y Gweithgareddau a gynigir:

• Cynhadledd Genedlaethol ar-lein i 
flynyddoedd 9 a 10

• Gweithdai astudio gyda phrif 
brifysgolion y DU

• Gweithdai ‘ymestyn a herio’ 
academaidd mewn pynciau 
penodol

• Dosbarthiadau meistr a sesiynau 
tiwtorial gan bartneriaid 
prifysgolion

• Cyngor gyrfaoedd – beth allwch 
chi ei wneud gyda’ch dewisiadau

• Gweithdai egnïol gan Positively 
Mad yn cwmpasu pynciau a sgiliau 
astudio pwysig

Mae cydgysylltwyr canolfannau’n 
datblygu gweithgareddau yn eu 
rhanbarth hefyd drwy weithio gyda’r 
ysgolion i ddarparu rhaglen amrywiol 
o weithgareddau cysylltiedig â 
phynciau, allgyrsiol a chyfoethogi. 
Byddant yn amrywio o ranbarth i 
ranbarth a bydd eich cydgysylltydd 
canolfan yn rhoi gwybodaeth am 
ddigwyddiadau a gweithgareddau i 
ddod drwy e-bost i’r ysgolion.

ADNODDAU DIGIDOL
SYLFAEN SEREN 

Eleni, rydym yn falch o gyflwyno elfen newydd i raglen Sylfaen Seren 
– cyfres gynhwysfawr o adnoddau astudio ac ysgogiadol digidol a 
ddatblygwyd i alluogi athrawon i gynnig cymorth allgyrsiol ychwanegol i 
ddysgwyr Seren ar draws Blynyddoedd 8-11.

Mae’r adnoddau, a grëwyd gan Positively Mad, yn cynnwys 5 pecyn o 
gyflwyniadau wedi’u recordio ymlaen llaw a chymhorthion astudio a thaflenni 
gwaith cysylltiedig i helpu i ddarparu’r sesiynau addysgu a gweithdy. Maent 
yn cynnwys adnoddau a thactegau y gall dysgwyr eu defnyddio’n syth fel 
technegau cymryd nodiadau a darllen effeithiol, sut i greu map meddwl a sut i 
ymdopi â straen.

Positively Mad!

Dylid eu defnyddio mewn amgylchedd grŵp, a bydd dysgwyr yn mwynhau 
cyflwyniadau cyflym, lliwgar llawn egni a fydd yn cymryd agwedd 3 cham at 
feistroli: caiff myfyrwyr eu hannog i ‘Wylio’r’ cyflwyniad ddwywaith, ‘Darllen’ y 
tasgau yna ‘Gwneud’ y tasgau.

Mae’r 5 cyflwyniad yn cwmpasu’r meysydd canlynol:

   

  

       

Mae detholiad o gyflwyniadau addysgiadol i rieni/gofalwyr wedi’u cynnwys 
hefyd:

• Emotional Backpack: Sut i helpu’ch plentyn i reoli’i emosiynau.

• The Feynman Technique: Sut i fod yn rhan o ddysgu’ch plentyn. 

• A Guide to Dual-Coding: Techneg i helpu dysgwyr i gofio ffeithiau a 
phynciau.

• D.O.S.E Your Child’s Stress: Dysgu sut i wneud pethau sy’n gwneud i’ch 
ymennydd ac ymennydd eich plentyn deimlo dan lai o straen gyda mwy o 
reolaeth dros eich teimladau.

• Coping with Covid-19: Canllaw cynhwysfawr i sicrhau iechyd meddwl a lles 
addysgol eich plentyn.

I gael rhagor o wybodaeth am sicrhau bod adnoddau Positively Mad ar gael i 
athrawon Sylfaen Seren, siaradwch â’ch cydgysylltydd canolfan neu ysgol.

1 
ASTUDIO

2 
ADOLYGU

3 
GALW I 

GOF

4 
GWYDN

5  
YSGOGI
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BLYNYDDOEDD 12 & 13

BETH YW ACADEMI 
SEREN?

Wrth i chi astudio ar gyfer eich 
Lefel A, mae Seren yn cynnig 
gweithgareddau rhyngweithiol i 
gefnogi eich astudiaethau cyfredol, 
profiadau astudio unigryw, ac
arweiniad arbenigol i’ch cynorthwyo 
i wneud penderfyniadau cytbwys 
wrth i chi baratoi i wneud cais i 
brifysgolion blaenllaw.

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 dderbyniadau 
sesiynau paratoi profion derbyn 
ar gyfer prifysgol 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-fyfyrwyr 
Seren 

Dyfarniad Seren

Mae Dyfarniad Seren yn elfen 
newydd, cyffrous o Raglen Academi 
Seren eleni. Mae’n rhoi cyfle i 
fyfyrwyr gael profiad o astudio 
fel myfyrwyr israddedig mewn 
prifysgolion detholiadol  iawn yn 
y DU. Trwy weithio gyda thiwtor 
PhD arbenigol ar bwnc ymchwil, 
bydd y rhaglen yn cynorthwyo’r 
dysgwyr gyda’u trosglwyddiad i 
astudiaethau Lefel A, a rhoi profiad 
iddynt y gallant ei ddefnyddio yn eu 
ceisiadau prifysgol yn y dyfodol.

Yn ystod y digwyddiad ym mis 
Tachwedd, bydd y myfyrwyr yn 
mynychu tri thiwtorial ar-lein a 
bydd rhaid iddynt gwblhau asesiad 
terfynol rhwng 1500-2000 o eiriau 
a rhai tasgau darllen cyn y tiwtorial 
cyntaf. Cefnogi’r hyn gan fideo 
dosbarth meistr academaidd a 
sesiwn dysgu rhithwir fydd yn rhoi 
cyfle iddynt holi eu tiwtor a’r naill 
a’r llall. Bydd pawb sy’n cwblhau’r 
Aseiniad terfynol yn derbyn graddfa 
prifysgol ac adborth ysgrifenedig ar 
eu gwaith.

“  

“  
Mae myfyrwyr mwyaf galluog Ysgol Gymunedol Tonyrefail 
wedi elwa’n fawr o arbenigedd rhwydwaith Seren wrth gael 
mynediad at y prifysgolion mwyaf mawreddog ac rydym yn 
eu hargymell yn fawr i bob ysgol. 

Trwy weithio gyda Seren, mae ein myfyrwyr wedi gallu 
mynychu rhai o’r prifysgolion mwyaf nodedig ledled y byd, 
gan gynnwys Prifysgol Rhydychen a Princeton yn UDA. 

Os ydych chi am godi dyheadau eich myfyrwyr, datblygu eu 
sgiliau ac agor eu llygaid i’r cyfleoedd niferus ac amrywiol 
sydd ar gael, mae rhwydwaith Seren yn hanfodol!

Mrs Vicky Morgan 
Pennaeth Cynorthwyol, Ysgol Gymunedol Tonyrefail

Vicky Morgan
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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.
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YSGOLION HAF

Mae’r rhain yn brofiadau astudio 
sy’n newid llwybr bywyd i fyfyrwyr 
Blwyddyn 12 ac sy’n eu galluogi i brofi 
astudiaeth lefel israddedig flaenllaw 
wedi’i chynllunio i herio, eich tywys 
oddi ar eich safle cysurus,  dyfnhau 
eich gwybodaeth a chyfoethogi 
eich astudiaeth gyfredol. Y cyfan 
ohonynt yn eich cynorthwyo i wneud 
dewisiadau gwybodus ynglŷn â’ch 
dyfodol, a chefnogi eich llwybr addysg 
i brifysgolion blaenllaw yng Nghymru, 
y DU, a thramor.

Mae’r ysgolion haf yn cynnwys 
cyfuniad helaeth o ddarlithoedd 
heriol, seminarau, sesiynau tiwtorial, 
prosiectau, a sesiynau myfyriol a 
addysgir gan academyddion ac 
arbenigwyr yn eu meysydd. Yn 
ogystal, bydd y rhai sy’n cymryd rhan 
yn derbyn cyngor uniongyrchol ac 
arweiniad gan diwtoriaid, myfyrwyr 
prifysgol, a chyn-fyfyrwyr Seren, 
byddant hefyd yn cyfarfod â chyd-
fyfyrwyr eraill yn ystod dosbarthiadau 
ar-lein lle gallant rannu syniadau a 
chydweithio ar y prosiectau a osodir.

Eleni, fel yr oedd pandemig 
Covid-19 yn cau ysgolion a rhwystro 
symudiadau rhyngwladol ledled y 
byd, mae ysgolion haf Seren wedi 
newid o fod yn brofiadau preswyl i fod 
yn raglenni astudio cynhwysfawr  
ar-lein gyda thiwtoriaid a 
chynorthwywyr dysgu o’r DU, 
America, a Singapore yn darparu 
sesiynau tiwtorial arbenigol.
 

Ysgol Haf Ryngwladol & Rhaglen 
Ysgolheigion Byd-eang Ifanc Iâl 
(YYGS)

Yn 2020, cyfunwyd rhaglenni 
rhyngwladol a rhaglenni YYGS gan 
greu profiad astudiaeth eang  
ar-lein dros dair wythnos o hyd. Wedi 
ei ddyfeisio a’i gyflwyno gan Goleg 
yr Iesu Rhydychen, roedd Ysgol Haf 
Ryngwladol Seren yn gydweithrediad 
unigryw rhwng Seren, Prifysgol 
Rhydychen, Addysg Gyfartal,  
Yale-NUS a MISTI (Mentrau 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg 
Rhyngwladol MIT). 

Mae arweinydd y cwrs a Chymrawd 
Mynediad yng Ngholeg yr Iesu, Dr 
Matthew Williams, yn disgrifio’r cwrs 
fel yr ysgol haf fwyaf uchelgeisiol y 
mae’r Coleg wedi bod yn rhan ohoni 
erioed.

Ysgol Haf Coleg Yr Iesu Rhydychen 
a Seren

Mae gennym gysylltiadau cryf â 
Choleg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen, 
ac mae’r Coleg blaenllaw yma 
wedi cynnal 4 ysgol haf flynyddol 
mewn partneriaeth â Seren. Mae’n 
rhaglen wythnos heriol a phrysur o 
ddarlithoedd a seminarau a gyflwynir 
gan academyddion Rhydychen sy’n 
cynnig mewnwelediad unigryw i’r hyn 
yw astudio yn Rhydychen.

 
 

Fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynorthwyo myfyrwyr i
gyrraedd eu potensial academaidd, mae Seren mewn partneriaeth a
Phrifysgol Rhydychen a phrifysgolion rhyngwladol eraill yn cynnwys
Yale, Yale-NUS a MIT yn cynnal rhaglenni ysgol haf fawreddog yn ystod
Gorffennaf ac Awst. 
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Sut ydw i yn gwneud cais?

Mae pob ysgol haf yn gystadleuol 
iawn gyda channoedd o fyfyrwyr yn 
gwneud cais am nifer cyfyngedig o’r 
lleoedd sydd ar gael. Cynigir lleoedd 
i fyfyrwyr yn seiliedig ar geisiadau 
eithriadol a gallu academaidd.

Mae gan bob myfyriwr Seren 
Blwyddyn 12 y potensial i wneud cais 
llwyddiannus, ac rydym yn annog 
pawb ohonoch i wneud cais! Yn 
ystod  mis Gorffennaf a Awst 2020, 
cymerodd bron i 200 o fyfyrwyr Seren 
ran yn y profiadau unigryw yma. 

Nid oes gennych unrhyw beth i’w 
golli, ond llawer i’w ennill. Nid oes 
ond rhaid i chi darllen rhai o’r straeon 
myfyrwyr  anhygoel eraill yn union fel 

chi nad oedd yn credu y byddent yn 
llwyddo i gael lle, ond fe wnaethant y 
cam beiddgar o ymgeisio. Ac roedden 
nhw’n falch eu bod wedi gwneud 
hynny!

Bydd ceisiadau ar gyfer ysgolion haf  
Seren 2021 ar agor yn y Flwyddyn 
Newydd. Darperir gwybodaeth gan 
eich cydlynydd canolfan a’r ysgol, ond 
trwy ein dilyn ar Twitter chi fydd y 
cyntaf i gael gwybod!

Os hoffech gael blas ar y darlithoedd 
lefel israddedig, blaenllaw a 
dosbarthiadau meistr y bu ein 
myfyrwyr ysgol haf yn eu dilyn eleni  
ewch i dudalen 28.

Mae’n gymaint o fraint cael gweithio gyda Seren. Mae’r 
myfyrwyr, cydlynwyr y canolfannau, yr athrawon, staff y 
Rhwydwaith, a’r arweinwyr gwleidyddol i gyd yn cyfrannu’n 
aruthrol at y fenter hon. Ac rydyn ni’n gweld ei ganlyniadau yn 
Rhydychen ac ar draws prifysgolion gorau’r byd.

Trwy ddod â phobl dalentog o bob rhan o Gymru ynghyd, 
bu’n bosibl rhoi iddynt y sgiliau ychwanegol sydd eu hangen 
ar gyfer prifysgol a gyrfaoedd. Yng Ngholeg yr Iesu (Coleg 
Cymreig Rhydychen) byddwn yn gwneud popeth o fewn ein 
gallu i gefnogi Seren, ac yn 2021 byddwn yn cynnal dwy ysgol 
haf enfawr, hollol rhad ac am ddim ar gyfer Seren yn unig! 

Dr Matthew Williams
Cymrawd Mynediad
Coleg yr Iesu Rhydychen

“  

“  
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FY SIWRNAI 
SEREN

Pe bai rhywun wedi dweud 
wrthyf flwyddyn yn ôl y byddwn 
yn mynd i Brifysgol Caergrawnt 
ymhen ychydig wythnosau 
i astudio Gwyddorau Dynol, 
Cymdeithasol a Gwleidyddol 
(HSPS), byddwn wedi dweud 
wrthynt eu bod yn wallgof.

Ac eto, dyma fi, yn eistedd yn fy 
ystafell fyw, ac wrth fy ymyl, fy 
ngliniadur gyda e-bost gan Goleg 
Queens’ Caergrawnt yn fy hysbysu 
am fy nyddiadau symud i mewn. 
Er mai ond tair wythnos sydd tan 
hynny, mae’n dal i deimlo ychydig 
yn swrrealaidd.

Heb amheuaeth, mae Seren wedi 
chwarae rhan fawr i’m galluogi i 
gyrraedd y pwynt yma. Pan ymunais 
â’r Chweched Dosbarth am y tro 
cyntaf yn Ysgol Gyfun Gŵyr yn 
Abertawe, roeddwn weithiau’n 

amau fy ngalluoedd academaidd 
fy hun. Nid oeddwn erioed wedi 
ystyried fy hun fel darpar ymgeisydd 
Oxbridge, heb sôn am feddwl 
am y posibilrwydd o ennill lle yng 
Nghaergrawnt.

Cefais fy nghyflwyno i Seren am 
y tro cyntaf trwy fy Nghanolfan  
Rhanbarthol Seren ar ddechrau 
Blwyddyn 12, a chefais fy ysgogi 
gan yr ystod eang o gyngor 
a safbwyntiau academaidd 
a gynigiwyd i bobl ifanc yng 
Nghymru. Penderfynais fachu ar 
bob cyfle posib - a dyna fyddai 
fy nghyngor gorau i unrhyw 
fyfyriwr sy’n ymuno â Seren eleni. 
Galluogodd fy mhrofiadau i mi 
ddarganfod angerdd am bwnc 
newydd a magu hyder i gredu 
yn fy ngalluoedd fy hun a bod yn 
uchelgeisiol.

Y cyfle cyntaf a ddaeth fy ffordd oedd 
y sesiynau ar ôl ysgol bob pythefnos 
dan arweiniad Seren a’m galluogodd 
i mi ymestyn fy ngwybodaeth y 
tu hwnt i’m cwricwlwm Lefel A. 
Cysylltiad prin yn unig oedd gen i  â 
phwnc gwleidyddiaeth a chysylltiadau 
rhyngwladol yn yr ysgol ond trwy’r 
sesiynau hyn, cefais fy nghyflwyno i 
bynciau mwy cymhleth fel economeg 
Brexit a gwrthdaro yn y Dwyrain 
Canol, gan gadarnhau yr hyn yr 
oeddwn yn wirioneddol fwynhau ei 
ddysgu. 

Gyda fy niddordeb newydd yn y 
pynciu hyn cefais fy nenu ar unwaith 
at gwrs Materion Rhyngwladol a 
Globaleiddio a gynigir gan Ysgol Haf 
Prifysgol Iâl. Roedd y syniad o hedfan 
ar fy mhen fy hun ar draws Môr yr 
Iwerydd, filoedd o filltiroedd oddi 
cartref yn ymddangos yn frawychus 
ond roedd y cyfle i astudio yn un 
o brifysgolion gorau’r byd, ochr yn 
ochr â channoedd o bobl ifanc eraill, 
ynghyd â chyllid llawn gan Seren a 
Llywodraeth Cymru, yn gyfle unwaith 
mewn oes. 

Yn dilyn fy nghais llwyddiannus ym 
mis Mehefin 2019, treuliais bythefnos 
yn Connecticut yn mynychu 
seminarau a darlithoedd, gweithio ar 
brosiect ymchwil grŵp a thrafod  
 
 
 
 
pynciau anodd a materion cyfoes 

gyda chyfoedion o’r un anian. Roedd 
yn amgylchfyd dysgu dwys  am 
heriodd yn academaidd. Dychwelais 
adref yn berson ysbrydoledig, 
hyderus. 

Bûm hefyd yn ddigon ffodus i fynychu 
Ysgol Haf Coleg yr Iesu Seren ym 
Mhrifysgol Rhydychen, yn byw ac 
astudio fel myfyriwr yn Rhydychen 
am bum niwrnod. Roddodd hyn 
gipolwg i mi ar system ‘diwtorial / 
goruchwylio’ enwog Oxbridge, fy 
ngwthio yn academaidd, datblygu fy 
ngwybodaeth a’m hysgogi i ymgeisio  
i Gaergrawnt. 

Roedd Seren yn hynod ddefnyddiol 
wrth ymgeisio am le mewn prifysgol  
gan fy nghynorthwyo gyda fy 
natganiad personol a sicrhau fy mod 
wedi fy mharatoi yn dda ar gyfer fy 
asesiad mynediad a fy nghyfweliad. 

Rwyf bellach ar drothwy cyfle mawr 
yn fy mywyd ac rwy’n teimlo’n 
gyffrous iawn am ddechrau fy 
astudiaethau yng Nghaergrawnt. 
Gyda chymorth Seren, yn ogystal â 
staff dysgu fy ysgol, rwyf wedi bod ar 
siwrnai sylweddol dros y ddwy flynedd 
ddiweddar ac rwy’n ddiolchgar iawn 
am eu cefnogaeth. 

Rosa Humphreys
Myfyriwr Graddedig Seren 2020
Astudio’r Gwyddorau Dynol, Cymdeithasol a 
Gwleidyddol (HSPS) yng Ngholeg Queens ’, 
Caergrawnt

Fy nghyngor i unrhyw un 
sy’n cael cyfle i fod yn rhan o 
Seren yw ei gofleidio yn llwyr. 
Nid oes gennych unrhyw beth 
i’w golli ond llawer i’w  
ennill!

“  

“  

ASTUDIAETH ACHOS: ROSA HUMPHREYS

2322



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. 
Dylai’r 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 rhad ac am ddim 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 28 os gwelwch yn dda.

Cysylltwch gyda ni

Mae gan Seren sianeli cyfryngau cymdeithasol hynod weithgar lle rydyn ni’n 
rhannu llawer o adnoddau a chyngor cyflenwol i rieni / gofalwyr ochr yn ochr â 
gweithgareddau ar gyfer y myfyrwyr. Rydym hefyd yn cyhoeddi e-gylchlythyrau 
a chyhoeddiad am weithgaredd a anfonir trwy e-bost atoch trwy gydlynydd eich 
canolfan. Trafodwch y cyfleoedd gyda’ch plentyn os gwelwch yn dda. 

“  “  
Nid oeddem yn siŵr iawn beth i’w ddisgwyl pan gymerodd ein 
merch ran ym mhrosiect Seren am y tro cyntaf. Wrth edrych yn 
ôl bron i ddwy flynedd yn ddiweddarach, gallwn weld yn glir bod 
Seren wedi cyfuno cefnogaeth a chyngor ymarferol fel datganiadau 
personol a chyfweliadau UCAS, gyda chyfleoedd i gymryd rhan 
mewn ysgolion haf arbenigol. Yn bennaf oll, mae Seren yn meithrin 
hyder ac uchelgais mewn pobl ifanc. Fel rhiant, byddwn yn dweud, 
anogwch eich plentyn i fanteisio ar y cyfle - gall newid bywyd. 

Catrin Evans
Rhiant Myfyriwr Graddedig Academi Seren 2020

“  “  
Bailey yw’r aelod cyntaf o’r teulu i fynd i’r Brifysgol a chael ei dderbyn 

gyda’r cymwysterau gorau, 4 A *, rydw i, ei dad a’r teulu cyfan mor 
falch ohono. Fe yw’r person mwyaf uchelgeisiol rwy’n ei adnabod a 
gyda chymorth Seren llwyddodd i gyrraedd y lefel nesaf, oherwydd 
rhoddwyd hwb i’w hyder, cymaint felly nes ei fod yn teimlo y gallai 

ehangu ei orwelion a dewis unrhyw Brifysgol yn unrhyw 
le yn y byd.

Kerys James
Rhiant Bailey James

Kerys James
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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. 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 7.

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. 
Am wybodaeth am weithgareddau’ch canolfan chi, cysylltwch â’ch ysgol/coleg 
neu cysylltwch â’ch canolfan leol yn uniongyrchol – mae’r manylion ar dudalen 4.

C Beth os nad yw unrhyw ddigwydd yng nghanolfan fy mhlentyn  
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 yn gallu 
awgrymu gweithgareddau eraill mewn canolfannau eraill o bosibl. 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 Twitter a Facebook 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 unigryw fel Ysgol Haf Seren Coleg yr Iesu, Rhydychen a gynhelir dros 
wyliau’r haf.

C A yw bod yn aelod o Seren yn sicrhau lle 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 
cyflwyno cais mor gystadleuol â phosibl a chyflawni eu potensial academaidd yn 
llawn.
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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.

Darlithoedd Ysgol Haf

Cewch ragflas o’r darlithoedd a
dosbarthiadau meistr lefel israddedig 
blaenllaw yn ein hysgol haf a 
fynychodd y myfyrwyr eleni:

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

Sesiwn Hunanddatblygiad: A oes
fformiwla ar gyfer llwyddiant 
(Saesneg)
https://youtu.be/hecNLFnYo7I

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

Beth yw Deallusrwydd? (Saesneg)
https://youtu.be/J1BKZ8tDLrM

Cyflwyniad i Astrobioleg (Saesneg)
https://youtu.be/YHzg2zKp3yc

Sut mae ysgrifennu 
datganiad personol GWYCH? 
(Saesneg)
https://www.youtu.be/955Z7n2L_
C0

Paratoi ar gyfer cyfweliad 
Oxbridge (Saesneg)
https://youtu.be/Fte48LyBU_U

Rydym wedi creu hwb o adnoddau cynhwysfawr dysgu o bell ar-lein yn 
ogystal â chyfleoedd astudio cyffrous i gefnogi myfyrwyr Seren.

BYD NEWYDD
GOBEITHIOL  Donte Day

Myfyriwr Seren Graddedig 2020
Astudio Economeg ym Mhrifysgol Chicago

Rydw i mor ddiolchgar i 
Seren ac Ymddiriedolaeth 
Sutton. Fyddwn i ddim lle 
rydw i heddiw oni bai am y
gefnogaeth, a’r cyfle i 
gymryd rhan yn rhaglen 
Seren a mynychu’r 
digwyddiad lansio.

“  

“  

Ni allwn gredu pan gefais fy nerbyn 
i Brifysgol Chicago. Roeddwn wedi 
fy argyhoeddi fy hun na fyddwn 
byth yn cael mynediad, felly roedd 
derbyn cadarnhad o fy lle yn hollol 
anhygoel. Rwyf wedi bod eisiau 
astudio mewn dinas fawr erioed ac 
mae Chicago yn ticio’r blychau i gyd. 
Mae gan y brifysgol un o’r ysgolion 
economeg gorau yn y byd ac mae 
wedi cynhyrchu rhai o’r economegwyr 
enwocaf fel Milton Friedman.

Bydd y cwrs hefyd yn rhoi swydd 
breswyl gwarantedig gyda thâl 
i mi yn ogystal â’r cyfle i astudio 
dramor am flwyddyn mewn dinas 
arall, megis Paris. Bydd  hynny 
yn fy nghynorthwyo i ehangu fy 
ngorwelion a rhoi cyfle i mi ddysgu 
am fy nghwrs o safbwynt gwahanol. 
Rwy’n amlwg yn nerfus am fynd mor 

bell i ffwrdd heb fod yn adnabod 
unrhyw un ond rydw i hefyd yn 
teimlo’n gyffrous iawn.

Hoffwn ddod yn ôl i Gymru a 
throsglwyddo fy mhrofiad a’r pethau 
rydw i wedi’u dysgu er mwyn 
ysbrydoli ac ysgogi’r genhedlaeth 
nesaf o dalent Cymru.
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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.

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 yn Blwyddyn 13, 
mawr obeithiwn y byddwch chi’n dod yn ôl i gynorthwyo i ysbrydoli ac annog y 
genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr Seren.

CYN-FYFYRWYR SEREN  

Pe na bawn wedi darllen a gwrando ar holl hanesion  
cyn-fyfyrwyr Seren wrth iddynt siarad am eu profiadau fel 

myfyrwyr Cymreig cyffredin oedd wedi cyrraedd y brig,  
ni fyddai’r hyder sydd gennyf heddiw yn bodoli.

Hama Shariff
Myfyriwr Graddedig Seren 2020

Yn astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Byddai llu o fyfyrwyr Cymru sydd 
yng Nghaergrawnt yn dweud mai 
i Seren mae’r diolch am eu lleoedd 
yno. Rydw i yn eu plith. I lawer 
ohonynt nid chwalu ofergoelion 
oedd yn bwysig ond yr hyder i 
ymgeisio i sefydliadau uchel eu 
parch fel Caergrawnt. 

“ 

“  

Tomos Wood
Cyn-fyfyriwr Seren

Yn astudio Peirianneg
yng Ngholeg Queens’, 

Caergrawnt
Gan nad oedd gen i fawr o wybodaeth am y broses ymgeisio 

a’r hyn y byddai dilyn Ffrangeg yn Rhydychen yn ei olygu 
mewn gwirionedd, roeddwn yn bryderus ac nid oeddwn yn 

ystyried bod Oxbridge wedi ei fwriadu ar gyfer rhywun fel fi. 
Nid oeddwn wedi clywed am lawer o bobl o fy ardal oedd wedi 
bod trwy’r broses ymgeisio, heb sôn am bobl oedd wedi bod yn 

fyfyrwyr yno.

Nid oedd Seren yn bodoli pan roeddwn yn ymgeisio ar gyfer 
Coleg yr Iesu yn 2015. Byddwn wedi bod mewn sefyllfa well 
o lawer wrth wneud cais i brifysgolion pe byddwn wedi bod 

yn rhan o raglen Seren gan y byddwn wedi magu hyder yn fy 
ngalluoedd, cael mewnwelediadau i fywyd fel myfyriwr a fy 
maes pwnc, yn ogystal â derbyn cefnogaeth amhrisiadwy ar 

gyfer y broses ymgeisio.
 

Felly, roeddwn eisiau cynnig fy help a chefnogaeth fel 
Ymchwilydd a Chynorthwyydd Addysgu ar gyfer Ysgol Haf 

Ryngwladol Seren a gynhaliwyd gan Goleg yr Iesu yr haf hwn. 
Roedd yn bwysig imi gynnig cymorth nad oedd ar gael pan 

ddechreuais wneud cais i’r brifysgol am y tro cyntaf.

Lois Williams
Cyn-fyfyriwr Seren 

Astudio Gradd Meistr mewn Llenyddiaeth Ffrangeg
yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen 

Mae rhaglenni Seren yn 
allweddol ar gyfer argyhoeddi 
myfyrwyr disglair Cymru eu bod 
yn ddigon da i ymgeisio am le 
yn y Prifysgolion gorau, a’u bod 
o fewn eu gafael. Mae’r rhaglen 
yn hynod bwysig wrth chwalu 
chwedlau, diddymu rhwystrau a 
hybu hyder myfyrwyr yn union 
fel fi.

“  

“  

CYN-FYFYRWYR SEREN

Lois Williams

“  
“ 

“  
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ADNODDAU DEFNYDDIOL

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

Oxford and Cambridge – The Similarities and the Differences   
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/oxford-and-cambridge-similarities-and-differences

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.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-israddedig.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.

Gallwch siarad â’ch cydgysylltydd canolfan Seren ranbarthol hefyd a 
fydd yn barod i’ch helpu – mae’r manylion cyswllt ar dudalen 4.

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 – dydych chi ddim am golli dyddiad cau cais 
na sesiwn holi ac ateb 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!
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Dilynwch ni ar:

ESTYN AM Y SÊR

facebook.com/serennetwork

@RhwydwaithSeren  @Seren_Network

@rhwydwaithseren  @serennetwork

rhwydwaithseren.blog.llyw.cymru 
serennetwork.blog.gov.wales 

https://www.facebook.com/serennetwork
https://twitter.com/RhwydwaithSeren
https://twitter.com/Seren_Network
https://instagram.com/rhwydwaithseren
https://www.instagram.com/serennetwork
http://rhwydwaithseren.blog.llyw.cymru
http://serennetwork.blog.gov.wales

