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Thema Teitl yr 
ysgol haf 

Maes ffocws Lleoliad Oedran 
targed 

Rhagor o wybodaeth Cost Dyddiad 
cau ar 
gyfer 
ceisiadau 
2020/21 

Mynd yn ôl 
ar ben 
ffordd: 
Cymorth 
adolygu ac 
astudio 

Prifysgol 
Aberystwyth: 
Profiad 
Bagloriaeth 
Cymru 

Profiad 
Bagloriaeth 
Cymru. Ar gael 
ar ffurf 
digwyddiad 
rhithwir. 

Prifysgol 
Aberystwyth 

Cynlluniwyd 
i gefnogi 
myfyrwyr 
sy’n 
astudio’r 
Diploma 
Uwch 
 

Darpariaeth ar gyfer 
cynorthwyo gyda 
datblygu’r Prosiect 
Unigol. Mae myfyrwyr 
yn derbyn gweithdai 
oddi wrth gydweithwyr 
yn yr Athrofa 
Daearyddiaeth, Hanes, 
Gwleidyddiaeth a 
Seicoleg, Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru a 
Senedd Cymru.  
 
Cysylltwch â Dewi 
Phillips: 
dep@aber.ac.uk  
Gwefan 

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

 Diwrnodau 
sgiliau 
astudio – 
Partneriaeth 
Ymgyrraedd 
yn 
Ehangach 
De Orllewin 
Cymru 

Sgiliau astudio. 
 

Prifysgol 
Abertawe 

Blwyddyn 10 
i Flwyddyn 
13 
 
 

Anfonir gwybodaeth i 
ysgolion cymwys. 
Ffôn: 01792 602 128 
e-bost: 
reachingwider@swans
ea.ac.uk 
Gwefan Ysgolion a 
Cholegau 

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

mailto:dep@aber.ac.uk
https://www.aber.ac.uk/cy/undergrad/hub/online-course/
https://www.aber.ac.uk/cy/undergrad/hub/online-course/
http://www.swansea.ac.uk/reaching-wider/year1011/
http://www.swansea.ac.uk/reaching-wider/year1011/
http://www.swansea.ac.uk/reaching-wider/year1011/
mailto:reachingwider@swansea.ac.uk
mailto:reachingwider@swansea.ac.uk
https://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/cynwysoldeb-ac-ehangu-mynediad/rhaglen-allymestyn-i-ysgolion-a-cholegau/
https://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/cynwysoldeb-ac-ehangu-mynediad/rhaglen-allymestyn-i-ysgolion-a-cholegau/
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Ymbaratoi: 
Rhaglenni 
pontio a 
sesiynau 
blasu addysg 
uwch  

Prifysgol 
Aberystwyth 

Cyngor ac 
arweiniad. 

Yn eich 
ysgol/ coleg 

Blwyddyn 9 
(Ceredigion) 
Blwyddyn 11 
a 13 (y DU) 

Sesiynau cyn ymgeisio 
(e.e. Ymchwilio 
Prifysgolion; Proses 
UCAS; Ysgrifennu 
Datganiad Personol; 
Diwrnodau Agored) ac 
ar ôl gwneud cais (e.e. 
Cyllid Myfyrwyr, Bywyd 
Myfyrwyr, Sgiliau 
Astudio, Paratoi ar 
gyfer Cyfweliadau). 
 
Cyswllt: Teleri Lewis 
tme@aber.ac.uk   
Gwefan 

Am ddim Parhaus 

Ymweliadau 
Blas ar 
Fywyd 
Prifysgol, 
Prifysgol 
Aberystwyth 

Diwrnod 
pwrpasol a 
phreswyl. Cyfle 
i ddysgwyr fynd 
ar daith o 
amgylch y 
brifysgol, 
cymryd rhan 
mewn 
darlithoedd 
enghreifftiol, 
defnyddio 
cyfleusterau 

Prifysgol 
Aberystwyth 

Blwyddyn 11 
a 12 

Cyswllt: Dafydd Morse 
dfm@aber.ac.uk   
Gwefan 

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

mailto:tme@aber.ac.uk
https://www.aber.ac.uk/cy/undergrad/schools/talks/
mailto:wpsi@aber.ac.uk
mailto:dfm@aber.ac.uk
https://www.aber.ac.uk/cy/undergrad/schools/
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academaidd a 
chwaraeon. 
  

OpEx 
Aberystwyth 
(Archwiliwr 
Dewisiadau) 
(Y Pasg) 

Blas ar 
brifysgol 

Prifysgol 
Aberystwyth 

Blwyddyn 10 Enwebiad gan yr 
ysgol/pennaeth 
blwyddyn neu weithiwr 
cymdeithasol/ 
gweithiwr ieuenctid 
arall  
 
Hannah Clarke.     
 
e-bost: 
wpsi@aber.ac.uk 
 
Ffôn: 01970 621890 
 
Gwefan 

Am ddim Parhaus 

Access to 
Bristol 
 
 

Cyfres o 
sesiynau ar 
brynhawniau 
Mercher yn y 
brifysgol lle’r 
ydych yn 
astudio ffrwd 
pwnc ddewisol 
ar gyfer 
myfyrwyr lleol 
(gan gynnwys 
De Cymru) 

Prifysgol 
Bryste 

Myfyrwyr 
Safon Uwch 
a BTEC 

Mae myfyrwyr yn dilyn 
cyfres o sesiynau, a 
gynhelir yn y Brifysgol 
ar brynhawniau 
Mercher yn ystod 
tymor yr hydref neu’r 
gwanwyn. Byddwch yn 
dewis astudio un ffrwd 
pwnc o ystod o 
opsiynau, sy’n 
cynrychioli llawer o’r 

Am ddim Mae’r 
cyfnod 
ymgeisio 
wedi cau 
eleni. 
Gwnewch 
gais Medi-
Hydref 
2021 

mailto:wpsi@aber.ac.uk
https://www.aber.ac.uk/cy/undergrad/schools/
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pynciau gradd sydd ar 
gael ym Mryste. 
 
Cewch syniad o sut 
beth yw astudio ym 
Mhrifysgol Bryste, gan 
weithio gydag 
academyddion a 
myfyrwyr presennol a 
all gynnig cyngor ac 
arweiniad ar addysg 
uwch a’u maes pwnc. 
 
Cymhwysedd: 
 

 bod ym 
mlwyddyn 
gyntaf neu ail 
flwyddyn eich 
astudiaethau 
Safon Uwch 
(neu gyfwerth), 
ac eithrio 
Llwybrau at 
Wyddorau 
Iechyd, sy’n 
rhaglen 
estynedig ac 
felly dim ond i 
fyfyrwyr ym 
Mlwyddyn 12 a 
Mynediad i 
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Addysg Uwch y 
mae ar gael. 

 preswylio yng 
nghod post BA, 
BS neu god 
post lleol arall 
sydd o fewn 
taith awr i 
Brifysgol Bryste 
(gan gynnwys 
De Cymru);  

 yn mynd i ysgol 
neu goleg 
gwladol. 
 

Mae meini prawf 
cymhwysedd eraill yn 
llyfryn Access to 
Bristol  
 
Cysylltwch â Katie yn 
access-to-
bristol@bristol.ac.uk. 
 

Access 
Leicester: 
Meddygaeth 

Rhaglen ddwy 
flynedd sy’n 
rhoi cyfle i 
fyfyrwyr fynd i 
gynadleddau 
sy’n 
gysylltiedig â 
meddygaeth; 

Prifysgol 
Caerlŷr 

Blwyddyn 12 Gwefan Access 
Leicester 
 
Cyswllt: 
schools@le.ac.uk  
 
Cymhwysedd:  
 

Am ddim Bydd y 
cyfnod 
ymgeisio’
n agor eto 
yn nhymor 
yr hydref 
2021 ar 
gyfer 

http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/study/documents/Access%20to%20Bristol%202020-21%20Brochure-compressed.pdf
http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/study/documents/Access%20to%20Bristol%202020-21%20Brochure-compressed.pdf
mailto:access-to-bristol@bristol.ac.uk
mailto:access-to-bristol@bristol.ac.uk
https://le.ac.uk/study/schools-and-colleges/post-16/access-leicester-medicine
https://le.ac.uk/study/schools-and-colleges/post-16/access-leicester-medicine
mailto:schools@le.ac.uk
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mynd i ysgol 
haf breswyl; 
cael cymorth 
gyda phrofion 
derbyn; mynd i 
gyfweliad ffug 
ar gyfer yr 
ysgol feddygol; 
dysgu am 
wahanol 
ddisgyblaethau 
mewn 
meddygaeth, 
cael profiad o 
broffesiynau 
eraill sy’n 
berthynol i 
iechyd  

 Mae’n rhaid i 
chi fod yn 
fyfyriwr 
Blwyddyn 12 
neu gyfwerth 
(chweched 
dosbarth is) ar 
adeg y cais ac 
mae’n rhaid i 
chi fod yn 
astudio o leiaf 
tri chwrs Safon 
Uwch, gan 
astudio naill ai 
Bioleg neu 
Gemeg ac un 
o’r canlynol: 
Bioleg, Cemeg, 
Ffiseg neu 
Seicoleg neu’n 
astudio Diploma 
Estynedig 
Cenedlaethol 
BTEC mewn 
Gwyddoniaeth 
Gymhwysol 

 Mae’n rhaid i 
chi fod yn 
mynychu 
ysgol/coleg/ 
chweched 
dosbarth 

myfyrwyr 
sy’n 
dechrau 
blwyddyn 
12 yn 
2021 
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gwladol 
annetholiadol ar 
hyn o bryd (h.y. 
nid ydych yn 
talu am eich 
addysg) 

 Mae’n rhaid i 
chi fod yn byw 
yn y DU yn 
barhaol 

 Mae’n rhaid 
eich bod wedi 
cyflawni o leiaf 
8 TGAU (neu 
gyfwerth) ar 
raddau 9 – 4 
(A* i C), gan 
gynnwys o leiaf 
6 (B) mewn 
Saesneg Iaith, 
Mathemateg a 
dwy o’r 
Gwyddorau 
(Bioleg a 
Chemeg neu 
Wyddoniaeth 
Ddwbl) 
 

Neu 
 

 Os ydych yn 
gymwys ar 
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gyfer ein Cwrs 
Meddygaeth 6 
blynedd gyda 
Chwrs 
Blwyddyn 
Sylfaen (A199): 
wedi cael 5 (C) 
mewn Saesneg 
Iaith, 
Mathemateg a 
dwy o’r 
Gwyddorau 
(Bioleg a 
Chemeg neu 
Wyddoniaeth 
Ddwbl). 

Mynediad at 
Broffesiynau 
ym 
Mhrifysgol 
Caerdydd 

Digwyddiadau 
a gynlluniwyd i 
roi’r sgiliau a’r 
cyngor 
angenrheidiol i 
fyfyrwyr wneud 
cais 
llwyddiannus ar 
gyfer cyrsiau 
sy’n 
gystadleuol yn 
draddodiadol. 

Prifysgol 
Caerdydd  

Blwyddyn 12 
a 13 

Gwefan Mynediad at 
Broffesiynau 
 
Y meysydd pwnc 
canlynol:  

 Meddygaeth a 
Deintyddiaeth  

 Gofal Iechyd  

 Gwyddoniaeth, 
Technoleg, 
Peirianneg a 
Mathemateg 

 Newyddiaduraet
h  

 Y Gyfraith 
 

Am ddim Cynhelir 
digwyddia
dau gydol 
y flwyddyn 
a byddan 
nhw 
wedi’u 
rhestru ar 
dudalen 
we 
digwyddia
dau 
allgymorth 
ac 
ymgysylltu 

https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities/activity/1722278-access-to-professions
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities/activity/1722278-access-to-professions
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
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Ar gael i fyfyrwyr sy’n 
mynd i golegau 
chweched dosbarth 
yng Nghymru 
 
Cyswllt: Ffiona Mills yn 
outreach@cardiff.ac.u
k 
 

ar gyfer 
ysgolion  

Access to 
Southampto
n (A2S) 

Rhaglen 
mynediad ar 
gyfer Prifysgol 
Southampton 

Cyflwynir ar 
ffurf rithwir o 
Brifysgol 
Southampto
n 

Blwyddyn 12 
sy’n bodloni 
meini prawf 
cymhwysedd 
ehangu 
cyfranogiad 

Ysgol haf, E-fentora, 
cymorth UCAS a 
datganiad personol 
Cynnig sgiliau 
astudio/pontio Cyd-
destunol 
 
Gwefan Access to 
Southampton 
 

Am ddim Ewch i’r 
wefan i 
gael 
rhagor o 
fanylion 

Gwasanaeth 
Allgymorth a 
Recriwtio 
Myfyrwyr 
Prifysgol 
Aston  

Diwrnodau 
blasu pynciau 
ar-lein a 
sgyrsiau yn y 
Coleg Busnes 
a Gwyddorau 
Cymdeithasol; 
y Coleg 
Peirianneg a 
Gwyddorau 
Ffisegol a’r 
Coleg Iechyd a 

Ar ffurf 
rithwir  
 
Campws 
Prifysgol 
Aston 

Ôl-16 Gwefan Allgymorth a 
gweithgareddau 
Ysgolion Prifysgol 
Aston  
 
Cynhelir sgyrsiau 
amrywiol drwy gydol 
2020.  
 
Cofrestrwch ar y wefan 
Cyswllt: 
sro@aston.ac.uk  

Am ddim Parhaus 

mailto:outreach@cardiff.ac.uk
mailto:outreach@cardiff.ac.uk
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
https://www.southampton.ac.uk/schools-colleges/access-to-southampton.page#:~:text=Access%20to%20Southampton%20%28A2S%29%20is%20open%20nationally%20to,the%20first%20year%20of%20A-Level%20%28or%20equivalent%29%20study.
https://www.southampton.ac.uk/schools-colleges/access-to-southampton.page#:~:text=Access%20to%20Southampton%20%28A2S%29%20is%20open%20nationally%20to,the%20first%20year%20of%20A-Level%20%28or%20equivalent%29%20study.
https://www.aston.ac.uk/sro/post16
https://www.aston.ac.uk/sro/post16
https://www.aston.ac.uk/sro/post16
https://www.aston.ac.uk/sro/post16
https://www.aston.ac.uk/sro/post16
https://www.aston.ac.uk/sro/post16
mailto:sro@aston.ac.uk
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Gwyddorau 
Bywyd 
 
Ymweliadau â’r 
campws 
 

Diwrnodau 
Profiad o’r 
Campws, 
Prifysgol 
Aston 

Ymweliadau â’r 
campws ar ffurf 
rithwir ac 
wyneb yn 
wyneb 

Campws 
Prifysgol 
Aston/ 
rhithwir 

CA5 Gwefan Allgymorth a 
gweithgareddau 
Ysgolion Prifysgol 
Aston 
 
Ymunwch â ni ar y 
campws i gael profiad 
o’r hyn sydd gan 
Brifysgol Aston i’w 
gynnig. Yn ystod y 
diwrnod, gallwch 
addasu eich rhaglen i 
weddu i anghenion 
eich myfyrwyr, felly 
p’un a ydych yn 
dymuno canolbwyntio 
ar gyllid, datganiadau 
personol, 
prentisiaethau gradd 
neu yrfaoedd a 
lleoliadau, gallwn 
ddarparu profiad 
pwrpasol. Bydd eich 
myfyrwyr hefyd yn cael 
cwrdd â’n myfyrwyr 
sy’n llysgenhadon pâr 

Am ddim Dydd 
Mawrth, 9 
Chwefror 
2021, 
10:00-
14:00 
Dydd 
Mawrth, 
18 Mai 
2021, 
10:00-
14:00 
Dydd Iau, 
10 
Mehefin 
2021, 
10:00-
14:00 
Dydd Iau, 
8 
Gorffenna
f 2021, 
10:00-
14:00 

https://www.aston.ac.uk/sro/post16
https://www.aston.ac.uk/sro/post16
https://www.aston.ac.uk/sro/post16
https://www.aston.ac.uk/sro/post16
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hyn o bryd a fydd yn 
eu tywys ar daith o’r 
campws i ddangos y 
brifysgol o’u safbwynt 
nhw. Edrychwn 
ymlaen at eich 
croesawu i Aston. 
 
Cofrestrwch ar y wefan 

Gwasanaeth 
Cyswllt ag 
Ysgolion, 
Prifysgol 
Bangor 

Cyngor cyn 
ymgeisio  
Arweiniad 
Gweithgaredda
u 
dan arweiniad 
myfyrwyr 
Ymweliadau â’r 
brifysgol  

Campws 
Prifysgol 
Bangor/ 
ysgol 

Blwyddyn 12 
a 13 

Ysgolion i gysylltu â’r 
brifysgol: Tîm Cyswllt 
Addysg (bangor.ac.uk) 
 
Cyswllt: 
manon.owain@bangor
.ac.uk 
 
Gwefan Gwasanaeth 
Cyswllt ag Ysgolion 

Am ddim Parhaus 

Bath Spa Cyflwyniadau 
rhithwir sy’n 
benodol ar 
gyfer pynciau 
Gweithdai i 
ysgolion 

Prifysgol 
Bath 
Spa/ysgolion 

Myfyrwyr 
chweched 
dosbarth a 
choleg  

Gweld y gweithdai 
pwnc ar wefan Bath 
Spa 
 
https://www.bathspa.a
c.uk/be-bath-
spa/schools-and-
colleges/ 
 
Cyswllt: 
 ap@bathspa.ac.uk.  
 

Am ddim Parhaus 

https://www.bangor.ac.uk/mrc/school-visit-registration/index.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/mrc/school-visit-registration/index.php.cy
mailto:manon.owain@bangor.ac.uk
mailto:manon.owain@bangor.ac.uk
https://www.bangor.ac.uk/mrc/schools.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/mrc/schools.php.cy
https://www.bathspa.ac.uk/be-bath-spa/schools-and-colleges/interactive-curriculum-workshops/
https://www.bathspa.ac.uk/be-bath-spa/schools-and-colleges/interactive-curriculum-workshops/
https://www.bathspa.ac.uk/be-bath-spa/schools-and-colleges/interactive-curriculum-workshops/
https://www.bathspa.ac.uk/be-bath-spa/schools-and-colleges/
https://www.bathspa.ac.uk/be-bath-spa/schools-and-colleges/
https://www.bathspa.ac.uk/be-bath-spa/schools-and-colleges/
https://www.bathspa.ac.uk/be-bath-spa/schools-and-colleges/
mailto:ap@bathspa.ac.uk
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educationliaison@bath
spa.ac.uk 

Y Clwb 
Disglair: 
Rhaglen i 
Ysgolorion   

Rhaglen sy’n 
rhoi profiad o’r 
prifysgolion 
gorau i 
ddysgwyr drwy 
sesiynau blasu 
ac ymweliadau 
â phrifysgolion 
 

Lleoliadau 
lluosog 
 
 
 

Blwyddyn 12 
 
 
 

Ffurflen ar-lein ar gyfer 
ymholiadau ysgolion  

Am ddim Ewch i’r 
wefan i 
gael 
rhagor o 
wybodaet
h 

Gŵyl Haf 
Sutton Trust 
Prifysgol 
Caerdydd 
 
Gŵyl e-
Gampws 

Darpariaeth Ar-
lein Prifysgol 
Caerdydd 2021 

Prifysgol 
Caerdydd 

Blwyddyn 12 Nod yr Ysgol Haf fydd 
rhoi cyfle i fyfyrwyr 
archwilio yr hyn y mae 
gradd mewn 
Meddygaeth yn ei 
chynnig.  Bydd 
cyfranogwyr yn cael 
gwybodaeth, cyngor 
ac arweiniad ar y 
broses ddethol ar gyfer 
Meddygaeth hefyd. 
 
Byddan nhw hefyd yn 
cael profiad o’r 
agweddau eraill ar 
fywyd myfyrwyr, gan 
gynnwys canfod sut 
beth yw bywyd mewn 

Am ddim (lle i 
100 o bobl) 

26-30 
Gorffenna
f 2021 

mailto:educationliaison@bathspa.ac.uk
mailto:educationliaison@bathspa.ac.uk
https://thebrilliantclub.org/the-scholars-programme/for-schools/the-programme/
https://thebrilliantclub.org/the-scholars-programme/for-schools/the-programme/
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neuaddau preswyl, 
cymryd rhan mewn 
chwaraeon a 
gweithgareddau 
cymdeithasol rhithwir a 
chael rhagor o 
wybodaeth am y 
cymorth sydd ar gael 
pan fyddan nhw yn y 
Brifysgol. 
 
Outreach@cardiff.ac.u
k   
 
I gael rhagor o fanylion 
ewch i dudalen we 
digwyddiadau 
allgymorth ac 
ymgysylltu ar gyfer 
ysgolion 
 

Ysgol Haf 
Camu i Fyny 
Prifysgol 
Caerdydd  
 
Gŵyl Haf e-
Gampws 

Cyflwynir yn 
ddigidol yn 
2021 

Prifysgol 
Caerdydd 

Blwyddyn 12 Rhan o gynllun camu i 
fyny 2 flynedd 
ehangach. 
Codi dyheadau. 
Prosiect ymchwil a 
sgiliau astudio 
Archwilio bywyd 
prifysgol 
 

Am ddim Ewch i’r 
wefan i 
gael y 
diweddara
f 

mailto:Outreach@cardiff.ac.uk
mailto:Outreach@cardiff.ac.uk
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
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Cysylltwch â 
stepupplus@cardiff.ac.
uk   
Gwefan 

Tîm Ehangu 
Cyfranogiad 
Prifysgol 
Coventry 

Amrywiol Prifysgol 
Coventry 

Amrywiol Mae’r Tîm Ehangu 
Cyfranogiad yn cynnal 
cyfres o 
ddigwyddiadau a 
gweithgareddau gydol 
y flwyddyn. Dyma rai 
o’r rhaglenni sydd ar 
gael: 
 

 Sesiynau Blasu 
AU Pwrpasol ar 
gyfer pobl sy’n 
gadael gofal, 
gofalwyr ifanc a 
myfyrwyr ag 
anableddau 

 Gweithgaredda
u ehangu 
cyfranogiad y 
gaeaf  

 
Gwefan  
wpteam@coventry.ac.
uk 
 

Am ddim Parhaus 

Engineering 
Developme
nt Trust 

Cyrsiau blasu 
ar gyfer 
pynciau 

Lleoliadau 
lluosog 

Blynyddoedd 
10–11 

Mae’r ffurflen gais ar y 
wefan 
 

Mae costau 
cyrsiau’n 
amrywio 

Ewch i’r 
wefan 

mailto:stepupplus@cardiff.ac.uk
mailto:stepupplus@cardiff.ac.uk
https://www.cardiff.ac.uk/cy/about/our-profile/who-we-are/university-for-all/raising-aspirations/step-up-programme
https://www.coventry.ac.uk/cuc/study/outreach/widening-participation/
mailto:wpteam@coventry.ac.uk
mailto:wpteam@coventry.ac.uk
https://www.etrust.org.uk/insight-into-university
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(EDT) - 
Inspire a 
Headstart 

amrywiol mewn 
gwahanol 
brifysgolion yn 
y DU. 

Mae lwfansau/lleoedd 
blaenoriaeth ar gael i 
ddysgwyr dan 
anfantais. Dyrennir 
lleoedd bwrsariaeth yn 
unol â’r meini prawf 
cymhwysedd canlynol: 
 

 Yn berson ifanc 
a fu dan ofal 
llywodraeth leol 
yn ystod y 6 
blynedd 
diwethaf (nid o 
reidrwydd dan 
ofal yn awr) 

 Yn berson ifanc 
sy’n ‘ofalwr’ 
teuluol 

 Yn derbyn 
Premiwm 
Disgybl/Prydau 
Ysgol am Ddim 

 Teulu sy’n 
derbyn credyd 
treth 
gwaith/credyd 
cynhwysol 
 

Lleoedd blaenoriaeth i 
bobl ifanc a leolir 

rhwng £150 a 
£245. 
 
Ewch i’r 
wefan i gael 
manylion 
 
Mae grantiau/ 
bwrsariaethau 
ar gael ar 
gyfer 
cynlluniau 
Inspire a 
Headstart 
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mewn ardaloedd 
POLAR 1 a 2 
 
Mae EDT yn ymfalchïo 
mewn 
amrywiaeth/cyfranogia
d ehangach gan bobl 
ifanc ar ei holl gyrsiau 

Rhaglen 
Profiad 
Gwaith 
Coleg 
Imperial 

Rhaglen 
profiad gwaith 
dibreswyl 

Coleg 
Imperial 
Llundain 

Blwyddyn 12 Meini prawf 
cymhwysedd 
 
Gellir ymgeisio am un 
o’r adrannau canlynol:  

 Peirianneg 
drydanol ac 
electronig 

 gwyddorau 
bywyd  

 deunyddiau  

 mathemateg  

 sefydliad 
cenedlaethol y 
galon a’r 
ysgyfaint  

 ffiseg  
 
Cyswllt:outreach.scien
ceactivities@imperial.a
c.uk 

Ariennir yn 
llawn, ond 
oherwydd ei 
fod yn 
ddibreswyl, 
mae’n bosibl 
y bydd costau 
llety/teithio. 
Anfonwch e-
bost i gael 
rhagor o 
wybodaeth 

Ewch i’r 
wefan 

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/be-inspired/student-recruitment-and-outreach/public/summer-schools/Eligibility-Criteria-for-website-2020.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/be-inspired/student-recruitment-and-outreach/public/summer-schools/Eligibility-Criteria-for-website-2020.pdf
mailto:outreach.scienceactivities@imperial.ac.uk
mailto:outreach.scienceactivities@imperial.ac.uk
mailto:outreach.scienceactivities@imperial.ac.uk
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Ysgolion Haf 
Prifysgol 
Caerhirfryn 

Mae Meysydd 
Pwnc Amrywiol 
ar gael  

Prifysgol 
Caerhirfryn 
(mae’n 
debyg mai 
darpariaeth 
ar-lein fydd 
ym mis 
Gorffennaf 
2021) 

Blwyddyn 12 Gwefan 
 
Cydgysylltydd y 
prosiect: Jake Brown 
jake.brown@lancaster.
ac.uk 
 
Ymholiadau 
cyffredinol: 
outreach@lancaster.a
c.uk 

Am ddim Gall 
myfyrwyr 
fynegi 
diddordeb 
drwy’r 
wefan  
 
Mae’r 
cyfnod 
ymgeisio’
n agor ym 
mis 
Ionawr 
2021 

Next Step 
Bristol 

Rhaglen i 
ddysgwyr 
Blwyddyn 13 
sydd o 
gefndiroedd Du 
neu Asiaidd 
gael profiad o’r 
brifysgol drwy 
gyfres o 
ddigwyddiadau 
rhithwir 

Prifysgol 
Bryste 

Myfyrwyr 
Blwyddyn 13 
o 
gefndiroedd 
Du neu 
Asiaidd 

Gwybodaeth ar wefan 
Next Step Bristol 
 
Gallai enghreifftiau o 
ddigwyddiadau rhithwir 
yn ystod Blwyddyn 13 
gynnwys y canlynol: 
  

 lansio rhaglen, 
gyda phanel o 
fyfyrwyr ar gyfer 
eich cwestiynau 

 sgyrsiau tryloyw 
am brofiad 
cyfredol 

Am ddim Cofrestru 
ar gyfer y 
cylchlythyr 
ar y wefan 
i gael 
negeseuo
n 
ynghylch 
pryd y 
mae’r 
cyfnod 
ymgeisio’
n agor 

https://www.lancaster.ac.uk/widening-participation/access/summer-schools/
mailto:jake.brown@lancaster.ac.uk
mailto:jake.brown@lancaster.ac.uk
mailto:outreach@lancaster.ac.uk
mailto:outreach@lancaster.ac.uk
https://bristol.ac.uk/study/outreach/post-16/nextstep/
https://bristol.ac.uk/study/outreach/post-16/nextstep/
https://bristol.ac.uk/study/outreach/post-16/nextstep/
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myfyrwyr Duon 
ac Asiaidd ym 
Mryste. Cynhelir 
sgyrsiau yn 
ystod 
digwyddiadau 
rhithwir a chyda 
Chynghorwyr 
Myfyrwyr 

 sesiynau blasu 
academaidd 

 cyfle i fynd i 
Ddiwrnod 
Ymweld â’r 
campws (pan fo 
canllawiau 
COVID-19 y 
llywodraeth yn 
caniatáu 
hynny). 
Byddwch yn 
cael 
bwrsariaeth 
teithio i’ch 
cefnogi i fod yn 
bresennol 

 digwyddiadau 
cymdeithasau 
dan arweiniad 
myfyrwyr 

 cymorth 
gyda’ch 
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ceisiadau 
UCAS ac am 
gyllid myfyrwyr. 
Pan fo’n 
berthnasol, 
cymorth gyda 
chyfweliadau 
(ar gyfer 
ymgeiswyr 
Meddygaeth a 
Deintyddiaeth) 

 gwybodaeth am 
y cymorth y 
gallwch ei gael 
pan fyddwch yn 
fyfyriwr ym 
Mhrifysgol 
Bryste 

 
Cynhelir pob 
digwyddiad rhithwir yn 
ystod oriau ar ôl yr 
ysgol, ac yn ystod 
cyfnodau llai prysur 
eich blwyddyn ysgol. 
Gydol y flwyddyn, 
bydd oddeutu 11 awr o 
amser cyswllt. Bydd yr 
union ddyddiadau ac 
amseroedd yn cael eu 
cadarnhau pan fydd 
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myfyrwyr yn ymuno â’r 
rhaglen. 
 
Cyswllt: next-step-
bristol@bristol.ac.uk 

Oxford 
Cymru (mae 
gwefan i 
Gymru  ar 
gael) 
 
Oxford a 
Seren 

Cymorth 
allgymorth 
parhaus gan 3 
choleg 
Rhydychen 
ledled holl 
ranbarthau 
Cymru 
 
Cynadleddau 
myfyrwyr 
Rhydgrawnt 

Prifysgol 
Rhydychen 
a lleoliadau 
eraill 

Blynyddoedd 
amrywiol 

Gwefan Oxford Cymru 
 
oxfordcymru@admin.o
x.ac.uk 

Am ddim Parhaus 

Oxford 
Pathways 

Darparu 
gwybodaeth, 
cyngor ac 
arweiniad 
ynghylch AU a 
Rhydychen i 
fyfyrwyr sy’n 
alluog yn 
academaidd 
mewn ysgolion 
gwladol 
annetholiadol 
sydd â hanes o 
ddilyniant isel i 
Rydychen 

Prifysgol 
Rhydychen  

Amrywiol Gwefan Oxford 
Pathways 
 
Cyswllt: 
pathways@admin.ox.a
c.uk  
 
 

Am ddim i fod 
yn bresennol 

Ewch i’r 
wefan 

mailto:next-step-bristol@bristol.ac.uk
mailto:next-step-bristol@bristol.ac.uk
https://www.ox.ac.uk/oxfordcymru
https://www.ox.ac.uk/oxfordcymru
https://www.ox.ac.uk/oxfordcymru/Oxford-Cymru-and-Seren
https://www.ox.ac.uk/oxfordcymru/Oxford-Cymru-and-Seren
https://www.ox.ac.uk/oxfordcymru/contact-us
https://www.pathways.ox.ac.uk/
https://www.pathways.ox.ac.uk/
mailto:pathways@admin.ox.ac.uk
mailto:pathways@admin.ox.ac.uk
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Realising 
Opportunitie
s  

Partneriaethau 
rhwng 
prifysgolion ac 
ysgolion sydd 
â’r nod o 
ehangu 
cyfranogiad. 

Amrywiol Amrywiol Gwefan Realising 
Opportunities  
 
‘Os ydych yn gweithio 
mewn ysgol/coleg a 
ariennir gan y 
wladwriaeth a bod 
gennych fyfyrwyr a 
fyddai’n bodloni’r meini 
prawf cymhwysedd ar 
gyfer cymryd rhan, 
dylech gysylltu â’r 
brifysgol Bartner sydd 
agosaf atoch yn 
ddaearyddol er mwyn 
trafod a yw’n bosibl 
i’ch ysgol/coleg 
gymryd rhan. Mae gan 
Realising 
Opportunities gapasiti 
cyfyngedig o ran nifer 
y myfyrwyr y gall 
weithio gyda nhw bob 
blwyddyn.’ 
 
info@realisingopportu
nities.ac.uk   
 

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

http://www.realisingopportunities.ac.uk/#contact
http://www.realisingopportunities.ac.uk/#contact
mailto:info%40realisingopportunities.ac.uk
mailto:info%40realisingopportunities.ac.uk
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Partneriaeth 
Ymgyrraedd 
yn 
Ehangach 
De Orllewin 
Cymru 

Diwrnodau 
blasu ar gyfer 
pobl ifanc sydd 
wedi derbyn 
gofal. 

Prifysgol 
Abertawe 

Dysgwyr 
sydd wedi 
derbyn gofal 
ym 
Mlynyddoed
d 5–13 

Ffôn: 01792 60218     
     
e-bost: 
reachingwider@swans
ea.ac.uk  
 
Gwefan Ymgyrraedd 
yn Ehangach 
 

Am ddim Parhaus 

Partneriaeth 
Ymgyrraedd 
yn 
Ehangach 
De Orllewin 
Cymru 

Diwrnodau 
blasu i bobl 
ifanc. 

Prifysgol 
Abertawe 

Blynyddoedd 
5–13 

Ffôn: 01792 60218   
e-bost: 
reachingwider@swans
ea.ac.uk                    
Gwefan Ymgyrraedd 
yn Ehangach 
 

Am ddim Parhaus 

Sutton Trust: 
Ysgol haf 
brentisiaetha
u 

Rhaglen 
brentisiaethau 
lefel gradd 
tridiau gyda 
sesiynau 
gwybodaeth a 
sgiliau, 
canllawiau 
ymgeisio a 
chyfleoedd i 
rwydweithio   

Nifer o 
leoliadau yn 
Lloegr. 
Mae’n bosibl 
y’i cynhelir ar 
ffurf rithwir yn 
ystod haf 
2021, ewch 
i’r wefan i 
gael rhagor o 
fanylion. 

Blwyddyn 12 Gwefan Sutton Trust 
 
Cyswllt: 
applications@suttontrus
t.com 
 
Cymhwysedd: Dim ond 
i fyfyrwyr Blwyddyn 12 
nad ydyn nhw erioed 
wedi mynd i ysgol lle 
mae’n rhaid talu ffioedd 
(gan gynnwys ysgol 
gynradd) y mae ein 
rhaglenni ar gael, ewch 
i’r wefan i weld meini 
prawf cymhwysedd 
ychwanegol 

Mae pob 
rhaglen am 
ddim—gan 
gynnwys 
teithio, llety, 
bwyd a 
gweithgaredda
u. 

2 Mawrth 
2021 

mailto:reachingwider@swansea.ac.uk
mailto:reachingwider@swansea.ac.uk
https://www.swansea.ac.uk/cy/astudio/adran-gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr/ymgyrraedd-yn-ehangach/
https://www.swansea.ac.uk/cy/astudio/adran-gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr/ymgyrraedd-yn-ehangach/
mailto:reachingwider@swansea.ac.uk
mailto:reachingwider@swansea.ac.uk
https://www.swansea.ac.uk/cy/astudio/adran-gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr/ymgyrraedd-yn-ehangach/
https://www.swansea.ac.uk/cy/astudio/adran-gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr/ymgyrraedd-yn-ehangach/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsummerschools.suttontrust.com%2F&data=04%7C01%7CLydia.Elphick%40gov.wales%7C3bd92872e9d54577fdbb08d89c2834c0%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C1%7C637431043789889339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=BYdDHGgF9rb%2Bu8T78qd2NihrJ7z%2Fopi4SJXcSbM9Hnw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsummerschools.suttontrust.com%2F&data=04%7C01%7CLydia.Elphick%40gov.wales%7C3bd92872e9d54577fdbb08d89c2834c0%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C1%7C637431043789889339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=BYdDHGgF9rb%2Bu8T78qd2NihrJ7z%2Fopi4SJXcSbM9Hnw%3D&reserved=0
https://summerschools.suttontrust.com/
mailto:applications@suttontrust.com
mailto:applications@suttontrust.com
https://www.suttontrust.com/our-programmes/apprenticeship-summer-school/
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Diwrnodau 
blasu 
Prifysgol 
Abertawe 

Mae’n bosibl y 
cynigir 
diwrnodau 
blasu pwrpasol 
mewn rhai 
adrannau – 
mae hyn yn 
dibynnu ar 
ymholiadau 

Prifysgol 
Abertawe  

Blwyddyn 
11-12 

I gael rhagor o 
wybodaeth, dilynwch y 
dolenni a ddarperir ar 
y wefan. 

Am ddim Parhaus 

Ymweliadau 
â champws 
Prifysgol 
Caerfaddon 

Blasu. Prifysgol 
Caerfaddon 

Blwyddyn 10 
ac uwch 

Cysylltwch â campus-
events-
team@bath.ac.uk neu 
01225 384281 i gael 
rhagor o wybodaeth. 
 
Gwefan 

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

Pathway to 
Bath 
 
 

Rhaglen 
cyfoethogi 
cwricwlwm ar-
lein hyblyg yw 
Pathway to 
Bath. 

Prifysgol 
Caerfaddon 

Blwyddyn 12 Gwefan Pathway to 
Bath 
 
‘Mae Pathway to Bath 
yn rhoi cyfle i fyfyrwyr 
ddatblygu sgiliau 
allweddol pwysig ar 
gyfer astudio mewn 
prifysgol drwy gwblhau 
eu prosiect ymchwil eu 
hunain (neu debyg) 
gan weithio ochr yn 
ochr â staff profiadol a 

Am ddim Mae’r 
cyfnod 
ymgeisio 
ar agor, a 
bydd yn 
cau 29 
Ionawr 
2021 

http://www.swansea.ac.uk/science/businessandcommunityengagement/s4/
http://www.swansea.ac.uk/science/businessandcommunityengagement/s4/
https://www.swansea.ac.uk/cy/
mailto:campus-events-team@bath.ac.uk
mailto:campus-events-team@bath.ac.uk
mailto:campus-events-team@bath.ac.uk
https://www.bath.ac.uk/topics/undergraduate-virtual-experience/
https://www.bath.ac.uk/campaigns/pathway-to-bath-programme/
https://www.bath.ac.uk/campaigns/pathway-to-bath-programme/
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myfyrwyr presennol y 
brifysgol. Mae’r 
rhaglen yn cynnwys 
ymweliad preswyl â’n 
campws hardd yn 
ystod yr haf er mwyn 
cael profiad o’r cyfan y 
gall bywyd prifysgol ei 
gynnig (yn amodol ar 
gyfyngiadau COVID-
19).’ 
 

On Track to 
Bath 
 
 

Rhaglen 
flwyddyn am 
ddim i fyfyrwyr 
Safon Uwch 

Prifysgol 
Caerfaddon 

Myfyrwyr 
Blwyddyn 12 
sy’n bodloni 
un neu fwy o 
feini prawf 
ehangu 
cyfranogiad 
Caerfaddon 
 
Myfyrwyr 
sy’n byw o 
fewn 1 awr i 
Gaerfaddon 
(rhannau o 
Dde Cymru) 

Gwefan On Track 
 
Cyswllt: 
outreach@bath.ac.uk 
 
Rhaglen dysgu 
cyfunol, blwyddyn o 
hyd yw On Track to 
Bath, a fydd yn cefnogi 
myfyrwyr sy’n byw o 
fewn awr i Gaerfaddon 
i ddatblygu eu sgiliau 
dysgu annibynnol, 
ymchwil academaidd a 
chyflogadwyedd, ac a 
fydd yn eu helpu i 
wneud dewis 
gwybodus am gyrsiau 
prifysgol yn y dyfodol. 
Mae myfyrwyr yn 

Am ddim Mae’r 
cyfnod 
ymgeisio 
ar agor, a 
bydd yn 
cau 29 
Ionawr 
2021 

https://www.bath.ac.uk/corporate-information/widening-participation-criteria-for-students/
https://www.bath.ac.uk/corporate-information/widening-participation-criteria-for-students/
https://www.bath.ac.uk/corporate-information/widening-participation-criteria-for-students/
https://www.bath.ac.uk/guides/applying-for-a-place-on-on-track-to-bath/
mailto:outreach@bath.ac.uk
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treulio amser ar y 
campws ac yn 
ymgymryd â’u prosiect 
ymchwil eu hunain 
gyda chefnogaeth rhai 
o’n staff academaidd 
a’n myfyrwyr 
presennol. Efallai y 
bydd cyfyngiadau a 
fydd yn newid yr hyn 
sydd ar gael. 
 

Ysgol Haf 
Prifysgol 
Swydd 
Gaerloyw: 
Cwrs 
preswyl byw 
a dysgu ar 
gyfer 
Blwyddyn 12 
 

Ysgol Haf Ar-
lein 
 
 

Prifysgol 
Swydd 
Gaerloyw 
 

Blwyddyn 12 
 
 

Cyswllt: 
outreach@glos.ac.uk 
 
Ffôn: 01242 714943 
 
Gwefan 

Am ddim  
 
Mae 
cymhorthdal 
ar gyfer 
costau 
trafnidiaeth ar 
gael fesul 
achos. 

Disgwylir 
i’r ddolen 
gwneud 
cais ar-
lein fynd 
yn fyw yn 
fuan  
 
Y 
dyddiadau 
yw 26 
Gorffenna
f – 28 
Gorffenna
f 2021 

Prifysgol 
Lerpwl: 
Rhaglen 
Gymorth i 

Cymorth 
pwrpasol i bobl 
sy’n gadael 
gofal sy’n 
gwneud cais i 

Prifysgol 
Lerpwl 

Pobl sy’n 
gadael gofal 

Adran myfyrwyr sydd 
wedi derbyn gofal o 
waith ehangu 
cyfranogiad y brifysgol 
 

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

http://www.glos.ac.uk/partnerships/pages/future-you.aspx
http://www.glos.ac.uk/partnerships/pages/future-you.aspx
http://www.glos.ac.uk/partnerships/pages/future-you.aspx
http://www.glos.ac.uk/partnerships/pages/future-you.aspx
http://www.glos.ac.uk/partnerships/pages/future-you.aspx
http://www.glos.ac.uk/partnerships/pages/future-you.aspx
http://www.glos.ac.uk/partnerships/pages/future-you.aspx
http://www.glos.ac.uk/partnerships/pages/future-you.aspx
http://www.glos.ac.uk/partnerships/pages/future-you.aspx
mailto:outreach@glos.ac.uk
http://www.glos.ac.uk/outreach
https://www.liverpool.ac.uk/widening-participation/secondary/looked-after-children/
https://www.liverpool.ac.uk/widening-participation/secondary/looked-after-children/
https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/wideningparticipation/UoL,-,WP,-,Care,Leavers,Support,-,Flyer,(A5),AW.pdf#:~:text=Care%20Leavers%20Support%20Programme%20The%20Widening%20Participation%20and,you%20receive%20an%20offer%20from%20the%20University%20of


 

27 
 

bobl sy’n 
gadael gofal 

Brifysgol 
Lerpwl 
 
Ymweliad 
unigol 
pwrpasol â’r 
campws 
 
Cymorth gyda 
chludiant 
 
Cynnig is 
 

Ehangu Cyfranogiad 
ac Allgymorth  
 
Ffôn: 0151 794 5127 
neu 0774 123 7106  
 
E-bost: 
btoleman@liverpool.ac
.uk  

Prifysgol 
Llundain: 
Ysgol haf 
Goldsmiths   
 

Diwrnodau 
blasu pwnc 
penodol a 
chyrsiau 
preswyl Inspire 
gydol mis 
Gorffennaf. 
 

Prifysgol 
Llundain: 
Goldsmiths 
 

Blwyddyn 12 
 

Cyswllt: 
outreach@gold.ac.uk  
 
Gwefan 
 
Oherwydd COVID-19, 
nid ydym wedi 
cadarnhau ein 
darpariaeth ysgolion 
haf ar gyfer 2021 eto. 
Os hoffech gael 
gwybod pan fydd 
gwybodaeth ar gael, 
llenwch y ffurflen ar y 
wefan. 
 

 Ewch i’r 
wefan 

mailto:btoleman@liverpool.ac.uk
mailto:btoleman@liverpool.ac.uk
http://www.gold.ac.uk/schools-and-colleges/summerschools
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Prifysgol 
Reading: 
Rhaglen 
Reading i 
Ysgolorion  

‘Mae Rhaglen 
Reading i 
ysgolorion yn 
rhoi blas go 
iawn ar fywyd 
yn fyfyriwr 
prifysgol 
israddedig i 
fyfyrwyr 
Blwyddyn 12, 
gan ddarparu 
cymorth 
ymarferol wrth i 
gyfranogwyr 
ddechrau eu 
proses 
ymgeisio am 
addysg uwch. 
Gyda 
chyfraniad gan 
academyddion 
blaenllaw ac e-
fentoriaid 
israddedig 
presennol, nod 
y rhaglen yw 
herio 
cyfranogwyr yn 
academaidd a 
gwella’u 
hastudiaethau 
presennol.’ 

Prifysgol 
Reading 

Blwyddyn 12 Yn rhan o’n 
hymrwymiad i ehangu 
cyfranogiad, ar gyfer 
myfyrwyr sy’n bodloni 
ein meini prawf 
ehangu cyfranogiad y 
mae’r rhaglen. 
 
Llyfryn 
 
Cyflwyniad i ysgolion 
 
Cyswllt: 
t.j.woolmer@reading.a
c.uk 
 
Cynigir y rhaglen yn y 
meysydd pwnc 
canlynol ar hyn o bryd: 
Celf a Dylunio, Bioleg, 
Busnes, Cemeg, 
Gwyddor Bwyd a 
Fferylliaeth, 
Llenyddiaeth Saesneg, 
Hanes, Clasuron ac 
Archaeoleg, Ieithoedd 
a Diwylliant, 
Mathemateg, Seicoleg, 
a Daearyddiaeth 
Ffisegol a Gwyddor yr 
Amgylchedd. 

Am ddim 
 

Ewch i’r 
wefan 

http://www.reading.ac.uk/teachers-and-advisors/events-and-activities/ta-readingscholars.aspx
http://www.reading.ac.uk/teachers-and-advisors/events-and-activities/ta-readingscholars.aspx
http://www.reading.ac.uk/teachers-and-advisors/events-and-activities/ta-readingscholars.aspx
https://www.reading.ac.uk/teachers-and-advisors/events-and-activities/ta-readingscholars.aspx
https://www.reading.ac.uk/teachers-and-advisors/events-and-activities/ta-readingscholars.aspx
https://www.reading.ac.uk/web/files/ta/Reading_Scholars_brochure.pdf
https://www.reading.ac.uk/web/files/ta/Presentation_for_schools_final.pdf
mailto:t.j.woolmer@reading.ac.uk
mailto:t.j.woolmer@reading.ac.uk
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Prifysgol 
Southampto
n 

Electroneg a 
Chyfrifiadureg 
 

Cyflwynir ar 
ffurf rithwir o 
Brifysgol 
Southampto
n 

16+ sy’n 
astudio 
Mathemateg 
ac un o’r 
canlynol: 
Ffiseg, 
Cyfrifiadureg
, Electroneg, 
Bioleg, 
Cemeg neu 
Fathemateg 
Bellach ar 
Safon Uwch 
neu gyfwerth 

Ar gyfer myfyrwyr sydd 
â diddordeb mewn 
cyfrifiadureg a 
pheirianneg electronig, 
ymchwilio a dylunio 
atebion i broblemau 
byd go iawn.   
 
Gwefan 
Cyswllt: 
ecstaster@soton.ac.uk 

Ffioedd – 
ewch i’r wefan 

Ewch i’r 
wefan 

       

Digwyddiada
u Preswyl 

Prifysgol Haf 
Aberystwyth 

Lleoliadau 
Ymchwil 
Nuffield, 
cymorth a 
darpariaeth 
breswyl uwch. 

Prifysgol 
Aberystwyth 

Cymraeg  
Blwyddyn 12 

Dr Debra 
Croft/Hannah Clarke  
 
e-bost: 
wpsi@aber.ac.uk 
 
Gwefan 
https://www.aber.ac.uk
/en/international-
english/courses/summ
er/  
 
Ffôn: 01970 621890 
 
Gweler hefyd Wefan 
Ymchwil Nuffield a’ch 

Ni fydd eich 
lleoliad yn 
costio dim i 
chi na’ch 
rhieni/gofalwy
r.  
 
Rydym yn ad-
dalu costau 
teithio i bob 
myfyriwr. 

Ewch i’r 
wefan 

https://www.taster.ecs.soton.ac.uk/how-to-apply
https://www.southampton.ac.uk/schools-colleges/residentials-summer-schools.page
mailto:wpsi@aber.ac.uk
https://www.aber.ac.uk/cy/undergrad/schools/
https://www.aber.ac.uk/en/international-english/courses/summer/
https://www.aber.ac.uk/en/international-english/courses/summer/
https://www.aber.ac.uk/en/international-english/courses/summer/
https://www.aber.ac.uk/en/international-english/courses/summer/
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ysgol/coleg i gael 
gwybodaeth. 
 

 Llwybrau 
dilyniant 
Aston   
 
 
 
 

Rhaglen 18 
mis sy’n 
‘grymuso 
myfyrwyr 
Blwyddyn 12 
cymwys i 
gyflawni eu 
nod o astudio 
cyrsiau STEM, 
busnes neu’r 
gyfraith ym 
mhrifysgol 
Aston’:  
 

 Ysgol 
haf 
breswyl  

 E-
fentora 

 Cymorth 
UCAS a 
datgania
d 
personol  

 Cymorth 
sgiliau 
astudio  

Prifysgol 
Aston 

Blwyddyn 12 Mae ein rhaglenni 
Llwybrau Dilyniant 
Aston ar gael i 
ddysgwyr Blwyddyn 12 
sy’n astudio mewn 
ysgol neu goleg 
annetholiadol. Mae’n 
rhaid i ymgeiswyr fod 
â’r potensial o astudio 
ym Mhrifysgol Aston* a 
bodloni un neu fwy o’r 
meini prawf isod. 

 Byw mewn 
ardal POLAR 4, 
Cwintel 1 neu 2 
(gallwch weld a 
ydych yn byw 
mewn ardal cod 
post cymwys 
yma) 

 Mynd i ysgol 
neu goleg 
mewn ardal 
POLAR 4, 
Cwintel 1 
(gallwch weld a 
oes gan eich 
ysgol god post 
cymwys yma) 

Am ddim Dechreuo
dd y 
cyfnod 
ymgeisio 
ym mis 
Rhagfyr 
2020  
 

https://www.aston.ac.uk/sro/post16
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 Cynnig 
cyd-
destunol 

 Dod o gartref lle 
nad yw’r naill 
riant na’r llall 
wedi mynd i 
brifysgol yn y 
DU na thramor 

 Bod ag 
anabledd neu’n 
derbyn taliad 
annibyniaeth 
personol 

 Yn derbyn gofal 
neu wedi 
gwneud yn y 
gorffennol 

  
* Byddai dysgwyr sydd 
â’r potensial i astudio 
ym Mhrifysgol Aston 
wedi ennill o leiaf 5 
TGAU ar radd pasio 
neu uwch, gan 
gynnwys Mathemateg, 
Saesneg a 
Gwyddoniaeth. Byddai 
eu graddau Safon 
Uwch/ 
BTEC/Bagloriaeth 
Ryngwladol a ragwelir 
yn cyfateb hefyd â 
gofynion mynediad eu 
cwrs dewisedig ym 
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Mhrifysgol Aston. 
 
Nodwch fod lleoedd ar 
y rhaglen yn 
gyfyngedig. Os bydd 
gormod o geisiadau 
am y rhaglen, rhoddir 
blaenoriaeth i’r 
ymgeiswyr sy’n 
bodloni’r nifer mwyaf o 
feini prawf. 

 Ysgol Haf 
Dyfodol 
Hyderus 
 

Ysgol haf dau 
ddiwrnod, un 
noson. Mae’r 
rhaglen wedi ei 
chynllunio i roi 
cipolwg o 
agweddau 
academaidd a 
chymdeithasol 
ar fywyd 
prifysgol, ac i 
helpu myfyrwyr 
sydd wedi 
derbyn gofal i 
wneud 
penderfyniad 
gwybodus am 
eu dyfodol. 
 

Prifysgol 
Caerdydd 

Dysgwyr 
sydd wedi 
derbyn gofal 

I gael rhagor o 
wybodaeth: 
confidentfutures@card
iff.ac.uk   
 
Gwefan 
https://www.firstcampu
s.org/prosiect/confiden
t-futures-
project/?lang=cy  

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

mailto:confidentfutures@cardiff.ac.uk
mailto:confidentfutures@cardiff.ac.uk
https://www.firstcampus.org/prosiect/confident-futures-project/?lang=cy
https://www.firstcampus.org/prosiect/confident-futures-project/?lang=cy
https://www.firstcampus.org/prosiect/confident-futures-project/?lang=cy
https://www.firstcampus.org/prosiect/confident-futures-project/?lang=cy
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 Cynllun 
Mynediad 
Teg 
Prifysgol 
Coventry 

Cynllun 
mynediad 

Prifysgol 
Coventry 

Amrywiol Cyswllt: 
wpteam@coventry.ac.
uk   
 
Cynllun Mynediad Teg 
Prifysgol Coventry. 
Cynllun newydd sbon 
yw hwn i helpu i nodi a 
chefnogi myfyrwyr o 
bob oed, o amrywiaeth 
o gefndiroedd, i gael 
mynediad teg a 
chyfartal at addysg 
uwch. I gael rhagor o 
fanylion, dilynwch y 
ddolen hon.  
 
Os oes gennych 
unrhyw gwestiynau 
ynglŷn â’n Cynllun 
Mynediad Teg, 
anfonwch e-bost i: 
fairaccess@coventry.a
c.uk neu ffoniwch ni ar 
02477 654321.  

Am ddim Cymorth 
Parhaus 

 Cynllun 
Cysgodi 
CUSU  

Cynllun 
cysgodi lle mae 
myfyrwyr o 
ysgolion 
gwladol yn 
cysgodi 
myfyriwr 

Prifysgol 
Caergrawnt 

Blwyddyn 12 Cyswllt: 
shadowingschemes@
cambridgesu.co.uk 
 
Gwefan 
Mae cynllun cysgodi 
CUSU yn dod â 

Am ddim, 
gellir ad-dalu 
costau teithio 

Dyddiada
u 
amrywiol 

mailto:wpteam@coventry.ac.uk
mailto:wpteam@coventry.ac.uk
https://www.coventry.ac.uk/study-at-coventry/apply-now/fair-access-scheme/
mailto:fairaccess@coventry.ac.uk
mailto:fairaccess@coventry.ac.uk
mailto:shadowingschemes@cambridgesu.co.uk
mailto:shadowingschemes@cambridgesu.co.uk
https://www.applytocambridge.com/shadowing/apply/
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israddedig o 
Brifysgol 
Gaergrawnt am 
dridiau  

myfyrwyr y DU o 
ysgolion gwladol nad 
oes ganddyn nhw 
draddodiad o gael 
mynediad i un o’r 
prifysgolion gorau i 
Gaergrawnt am 
dridiau. 
 
Daw darpar fyfyrwyr i 
Gaergrawnt i dreulio 
amser gyda myfyriwr 
israddedig presennol, 
sy’n astudio pwnc y 
mae ganddyn nhw 
ddiddordeb ynddo, i’w 
‘gysgodi’. 
 
Darperir llety a 
phrydau bwyd yng 
ngholegau Caergrawnt 
am ddim yn rhan o’r 
cynllun cysgodi. Gellir 
ad-dalu costau teithio 
ar sail anghenion. 
 
Y syniad yw rhoi blas o 
fywyd myfyriwr yng 
Nghaergrawnt i’r rhai 
heb fawr o brofiad neu 
ddim profiad o 
brifysgol, mewn amser 
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real, gyda phobl go 
iawn. Rydym yn 
croesawu’n arbennig 
geisiadau oddi wrth y 
rhai a fyddai’r cyntaf 
yn eu teulu agos i fynd 
i’r brifysgol. 

 Ysgol Haf 
Cyfle i 
Ddarganfod, 
Gŵyl Haf e-
Gampws 

Cyflwynir yn 
ddigidol ar 
gyfer 2021 

Prifysgol 
Caerdydd 

Blynyddoedd 
9–11 

Mae’r rhaglen wedi ei 
chynllunio i roi cipolwg 
o agweddau 
academaidd a 
chymdeithasol ar 
fywyd prifysgol, a 
helpu myfyrwyr â 
chyflyrau’r sbectrwm 
awtistig i wneud 
penderfyniad 
gwybodus am eu 
dyfodol. 
Crëir rhywfaint o’r 
prosiect drwy 
ddefnyddio Minecraft. 
 
outreach@cardiff.ac.u
k  

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

 Ysgol haf 
Insight into 
Bristol  
 
 
 
 

Cwrs preswyl 
wythnos o hyd 
yn y brifysgol i 
ddysgwyr o 
gefndiroedd 
amrywiol gael 

Prifysgol 
Bryste  

Blwyddyn 12 Rydym yn bwriadu 
cyflwyno hyn yn y 
lleoliad ei hun, fodd 
bynnag, byddwn yn 
cadw golwg ar 
ganllawiau’r 
llywodraeth. 

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

mailto:outreach@cardiff.ac.uk
mailto:outreach@cardiff.ac.uk
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profiad o fywyd 
prifysgol. 
 
Sesiynau 
academaidd, 
gweithgaredda
u 
cymdeithasol, 
archwilio’r 
ddinas a mwy. 

Ceir manylion ar wefan 
Insight into Bristol  
 
Cyswllt: insight-into-
bristol@bristol.ac.uk 
Cymhwysedd: Mae 
Insight into Bristol ar 
gael i ddysgwyr sy’n 
bodloni’r holl feini 
prawf canlynol. Mae’n 
rhaid i chi: 

 fod yn eich 
blwyddyn gyntaf 
o astudiaeth 
Safon Uwch 
(neu gyfwerth) 

 mynd i ysgol 
neu goleg 
gwladol 

 nodi eich bod 
yn Ddu/Asiaidd 
neu o 
gefndiroedd 
cymysg sy’n 
cynnwys un neu 
fwy o’r grwpiau 
hyn 

 bod yn gymwys 
i gael statws ffi 
cartref y DU 
 

https://bristol.ac.uk/study/outreach/post-16/insight/
https://bristol.ac.uk/study/outreach/post-16/insight/
mailto:insight-into-bristol@bristol.ac.uk
mailto:insight-into-bristol@bristol.ac.uk


 

37 
 

Bydd y meini prawf 
blaenoriaeth hyn yn 
cael eu hystyried wrth 
ddyrannu lleoedd: 

 eich bod â’r 
gallu 
academaidd i 
astudio ym 
Mhrifysgol 
Bryste (gan 
gynnwys 
bodloni unrhyw 
ofynion 
mynediad 
TGAU ar gyfer y 
ffrwd pwnc 
ddewisedig) a’r 
potensial i 
fodloni’r 
gofynion 
mynediad cyd-
destunol pan fo 
hynny’n 
berthnasol 

 eich bod yn dod 
o grŵp ethnig 
nas cynrychiolir 
yn ddigonol* ym 
Mhrifysgol 
Bryste 
(*Pacistanaidd 
Asiaidd; 
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Bangladeshaidd 
Asiaidd; Du 
Caribïaidd; Du 
Affricanaidd; 
cefndiroedd 
cymysg sy’n 
cynnwys un neu 
fwy o’r grwpiau 
hyn) 

 yn rhan o’r 
genhedlaeth 
gyntaf yn eich 
teulu i fynd i’r 
brifysgol 

 yn byw mewn 
ardal lle mae 
cyfranogiad isel 
mewn addysg 
uwch fel 
y’i diffinnir gan 
POLAR 4, sef 
sgôr o 1 neu 2 
ar gyfer categori 
‘cwintel 
cyfranogiad yr 
ifanc POLAR 4’ 

 yn gymwys neu 
wedi bod yn 
gymwys i gael 
prydau ysgol 
am ddim neu’r 

http://www.bristol.ac.uk/study/undergraduate/entry-requirements-qualifications/contextual-offers/
http://www.bristol.ac.uk/study/undergraduate/entry-requirements-qualifications/contextual-offers/
http://www.bristol.ac.uk/study/undergraduate/entry-requirements-qualifications/contextual-offers/
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fwrsariaeth ôl-
16 

 yn mynd i 
ysgol neu goleg 
gwladol 
uchelgeisiol 

 wedi treulio tri 
mis neu fwy dan 
ofal yr 
Awdurdod 
Lleol; yn Fyfyriw
r sydd wedi 
Ymddieithrio (sy
’n ystyried mynd 
i brifysgol heb 
gefnogaeth 
rhwydwaith 
teuluol) 

 yn Ofalwr Ifanc 

 Ysgol Haf 
Insights, 
Gŵyl Haf e-
Gampws 

Cyflwynir yn 
ddigidol ar 
gyfer 2021 
 
Digwyddiad 
pontio ar gyfer 
ymgeiswyr 
Prifysgol 
Caerdydd  
 

Prifysgol 
Caerdydd 

Blynyddoedd 
12–13 

Cymorth ac arweiniad 
ar symud i’r Brifysgol. 
Cyfeirio i gymorth yn y 
brifysgol 
I gael rhagor o 
wybodaeth: 
outreach@cardiff.ac.u
k  

Am ddim (i 
Ymgeiswyr 
Prifysgol 
Caerdydd yn 
unig) 

Ewch i’r 
wefan 

 Ysgolion Haf 
Seren Coleg 

Mae’r rhaglen 
breswyl yn 
rhyngddisgybla

Coleg yr 
Iesu, 
Rhydychen 

Myfyrwyr 
Rhwydwaith 

Ceir dwy Ysgol Haf yn 
2021. Caiff Ymgeiswyr 

Am ddim. 
Darperir llety 
a phrydau 

Agorodd y 
cyfnod 
ymgeisio 

http://www.bristol.ac.uk/study/undergraduate/entry-requirements-qualifications/contextual-offers/
http://www.bristol.ac.uk/study/undergraduate/entry-requirements-qualifications/contextual-offers/
http://www.bristol.ac.uk/study/undergraduate/entry-requirements-qualifications/contextual-offers/
http://www.thestandalonepledge.org.uk/who-are-estranged-students
http://www.thestandalonepledge.org.uk/who-are-estranged-students
http://www.thestandalonepledge.org.uk/who-are-estranged-students
https://www.ucas.com/undergraduate/applying-university/individual-needs/students-caring-responsibilities
mailto:outreach@cardiff.ac.uk
mailto:outreach@cardiff.ac.uk
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yr Iesu, 
Rhydychen 

ethol gyda 
phwyslais ar 
sgiliau. 
 
Mae’r rhaglen 
ar-lein yn 
canolbwyntio 
ar bynciau ac 
yn cynnwys 
prosiectau sy’n 
seiliedig ar 
senarios. 

(yn amodol 
ar 
gyfyngiadau 
Covid) neu 
ar-lein 

Seren 
Blwyddyn 12 

wneud cais am un o’r 
canlynol: 
 
1) Rhaglen breswyl 
wythnos o hyd sy’n 
cynnwys darlithoedd, 
gweithdai a seminarau 
rhyngddisgyblaethol 
gyda phwyslais ar 
sgiliau. Mae dysgwyr 
yn aros yng Ngholeg 
yr Iesu ac yn cael 
profiad o fywyd fel 
myfyriwr yn 
Rhydychen. 
 
2) Rhaglen ddysgu ar-
lein pythefnos o hyd 
gyda phwyslais ar 
bynciau. Bydd hyn yn 
cynnwys prosiectau 
sy’n seiliedig ar 
senarios y gellir eu 
cyflwyno i arbenigwyr 
yn Llywodraeth Cymru. 
 
Ewch i’r  dudalen we i 
gael manylion llawn. 

bwyd am 
ddim ar gyfer 
y rhaglen 
breswyl, ac 
ad-delir 
costau teithio 
rhesymol. 

yng 
nghanol 
mis 
Rhagfyr 
2020 a 
bydd yn 
cau am 
5pm ar 29 
Ionawr 
2021. 

 Women in 
Sciences 
2021 
Colegau’r 

Digwyddiad 
undydd yn 
rhannol, 
preswyl yn 

Prifysgol 
Rhydychen 
(yn amodol 
ar 

Dysgwyr 
ysgol wladol 
Blwyddyn 12 

Mae colegau’r Iesu, y 
Drindod a Wadham, 
Rhydychen, yn cynnal 
100 o wyddonwyr 

Am ddim 
 
Darperir cinio 
ar gyfer 

Mae’r 
cyfnod 
ymgeisio 
fel arfer 

https://www.jesus.ox.ac.uk/jesus-college-seren-summer-schools
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Iesu, y 
Drindod a 
Wadham, 
Rhydychen 

rhannol, gyda 
phwyslais ar 
bynciau STEM 

gyfyngiadau 
COVID-19). 

benywaidd ifanc o 
ysgolion gwladol yng 
Nghymru, Llundain, 
Gogledd Ddwyrain 
Lloegr a Rhydychen. 
Mae’r digwyddiad 
preswyl yn rhannol, 
diwrnod yn rhannol, 
hwn yn cynnig cyfle i 
archwilio amrywiaeth o 
bynciau gwyddoniaeth. 
Caiff y rhai sy’n 
bresennol ddilyn 
gweithdai sgiliau a 
derbyniadau hefyd, fel 
ysgrifennu datganiad 
personol, sut i ddarllen 
cyfnodolyn 
academaidd a pharatoi 
profion derbyn. Fel 
arfer, cynhelir y 
digwyddiad rhwng 
canol a diwedd mis 
Mawrth a chaiff 
myfyrwyr wneud cais 
annibynnol o fis 
Chwefror ymlaen. 
 
 

cynrychiolwyr 
undydd. 
Darperir llety 
a phrydau 
bwyd am 
ddim i 
gynrychiolwyr 
preswyl. Ad-
delir costau 
teithio 
rhesymol i’r 
rhai sy’n 
teithio o’r tu 
allan i 
Rydychen. 
 

yn agor 
ddechrau 
mis 
Chwefror 
ond bydd 
hyn yn 
cael ei 
gadarnha
u cyn 
gynted â 
phosibl.  
 
Sylwer: 
nid yw’r 
trefniadau 
ar gyfer 
2021 wedi 
eu 
cadarnha
u eto, felly 
gall y 
dyddiadau 
newid. 
Ewch i 
wefan 
Year 12 
Women in 
Sciences i 
gael yr 
wybodaet
h 

https://www.jesus.ox.ac.uk/year-12-women-sciences
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ddiweddar
af. 
 

 Ysgol Haf 
cyn prifysgol  
Coleg y 
Brenin, 
Llundain 
 

Sesiynau blasu 
 
 

Coleg y 
Brenin, 
Llundain 
 
 

Blynyddoedd 
12–13 
 

Cyswllt: 
summer@kcl.ac.uk 
 
Gwefan 

Ewch i’r 
wefan 

Ewch i’r 
wefan 

 Ysgol Haf 
Mynediad 
Cenedlaetho
l  
 
 

Cwrs preswyl 
sy’n cyflwyno 
bywyd prifysgol 
i ddysgwyr 

Prifysgol 
Birmingham 

Blwyddyn 12 Ceir manylion ar 
Wefan Ysgol Haf 
Mynediad 
Cenedlaetholnass@co
ntacts.bham.ac.uk 
Meini prawf 
cymhwysedd 

Am ddim Bydd y 
cyfnod 
ymgeisio 
yn agor yn 
gynnar yn 
2021. 
Gellir 
cofrestru 
diddordeb 
yn awr  

 Partneriaeth 
Ymgyrraedd 
yn 
Ehangach 
De Orllewin 
Cymru: 
Diamonds 
Summer 
School  
 

Cwrs preswyl i 
roi blas ar 
Brifysgol i bobl 
ifanc sydd wedi 
derbyn gofal. 

Prifysgol 
Abertawe 

Blynyddoedd 
9, 10, 11 

reachingwider@swans
ea.ac.uk   
Gwefan 

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

 Partneriaeth 
Ymgyrraedd 
yn 

Cwrs preswyl i 
ofalwyr ifanc 

Prifysgol 
Abertawe 

Blynyddoedd 
10–13 

Ffôn: 01792 602128     Am ddim Ewch i’r 
wefan 

http://www.kcl.ac.uk/study/summer/index.aspx
http://www.kcl.ac.uk/study/summer/index.aspx
http://www.kcl.ac.uk/study/summer/index.aspx
http://www.kcl.ac.uk/study/summer/index.aspx
http://www.kcl.ac.uk/study/summer/index.aspx
mailto:summer@kcl.ac.uk
https://www.kcl.ac.uk/summer
https://www.birmingham.ac.uk/teachers/year-12/pathways-to-birmingham/national-access-summer-school.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/teachers/year-12/pathways-to-birmingham/national-access-summer-school.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/teachers/year-12/pathways-to-birmingham/national-access-summer-school.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/teachers/year-12/pathways-to-birmingham/national-access-summer-school.aspx
mailto:nass@contacts.bham.ac.uk
https://www.birmingham.ac.uk/teachers/year-12/pathways-to-birmingham/pathways-to-birmingham-eligibility-criteria.aspx#F1
https://www.birmingham.ac.uk/teachers/year-12/pathways-to-birmingham/pathways-to-birmingham-eligibility-criteria.aspx#F1
mailto:reachingwider@swansea.ac.uk
mailto:reachingwider@swansea.ac.uk
https://www.swansea.ac.uk/cy/
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Ehangach 
De-orllewin 
Cymru, Cwrs 
Preswyl ar 
gyfer 
Gofalwyr 
Ifanc 

gael blas ar 
Brifysgol. 

e-bost: 
reachingwider@swans
ea.ac.uk                      
Gwefan 
  
Mae lleoedd yn 
gyfyngedig a 
chroesewir ceisiadau 
gan ddysgwyr ym 
mwrdeistrefi sirol 
Castell-nedd Port 
Talbot, Abertawe, Sir 
Benfro a Sir 
Gaerfyrddin. Rhoddir 
blaenoriaeth i’r rhai 
sy’n bodloni o leiaf un, 
neu fwy, o’r meini 
prawf mynediad isod: 
  
Myfyrwyr sy’n byw 
mewn cod post 
Mynegai Amddifadedd 
Lluosog Cymru 40 (ni 
fydd yn penderfynu ar 
hyn) 
Myfyrwyr sy’n derbyn 
gofal neu sy’n gadael 
gofal 
Myfyrwyr sy’n derbyn 
Grant Dysgu 
Llywodraeth Cymru, 

mailto:reachingwider@swansea.ac.uk
mailto:reachingwider@swansea.ac.uk
https://www.swansea.ac.uk/cy/astudio/adran-gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr/ymgyrraedd-yn-ehangach/
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LCA neu Brydau Ysgol 
am Ddim  
Myfyrwyr sydd ag 
anabledd dysgu neu 
gorfforol, gan gynnwys 
salwch hirdymor 
Myfyrwyr heb unrhyw 
brofiad teuluol o 
Addysg Uwch 
Myfyrwyr sy’n brif 
ofalwr ar gyfer aelod 
o’r teulu neu 
ddibynnydd. 

 Ysgolion haf 
Sutton Trust 
UK  
 

Cyrsiau 
preswyl 3-5 
diwrnod pwnc 
penodol, mewn 
un o 13 o 
brifysgolion 
ledled y DU 

Lleoliadau 
lluosog, 
bydd rhai 
rhaglenni’n 
cael eu 
cynnal ar 
ffurf rithwir 
ar gyfer haf 
2021, ceir 
rhagor o 
fanylion ar y 
wefan 

Blwyddyn 12 
 

Gwefan Sutton trust  
 
Cyswllt: 
applications@suttontru
st.com 
 
Cymhwysedd:  
 
Dim ond i fyfyrwyr 
Blwyddyn 12 nad ydyn 
nhw erioed wedi 
mynychu ysgol lle 
mae’n rhaid talu 
ffioedd (gan gynnwys 
ysgol gynradd) y mae 
ein rhaglenni ar gael, 
edrychwch ar y wefan i 
gael meini prawf 

Mae pob 
rhaglen am 
ddim—telir yr 
holl dreuliau, 
gan gynnwys 
teithio, llety, 
bwyd a 
gweithgaredd
au, gan yr 
Ymddiriedola
eth a 
phartneriaid. 
 
 

2 Mawrth 
2021 

http://www.bradford.ac.uk/schools-and-colleges/summer-schools/
http://www.bradford.ac.uk/schools-and-colleges/summer-schools/
http://www.bradford.ac.uk/schools-and-colleges/summer-schools/
https://summerschools.suttontrust.com/
https://summerschools.suttontrust.com/eligibility/
https://summerschools.suttontrust.com/eligibility/
mailto:applications@suttontrust.com
mailto:applications@suttontrust.com
https://summerschools.suttontrust.com/eligibility/
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cymhwysedd 
ychwanegol. 
 

 Target 
Oxbridge 

Rhaglen sy’n 
helpu dysgwyr 
Affricanaidd a 
Charibïaidd du 
a dysgwyr hil 
gymysg â 
threftadaeth 
Affricanaidd a 
Charibïaidd du 
i gynyddu eu 
cyfle i fynd i 
Brifysgolion 
Rhydychen a 
Chaergrawnt 

Prifysgol 
Rhydychen  
 
Prifysgol 
Caergrawnt  

Dysgwyr 
Affricanaidd 
a 
Charibïaidd 
Du a 
dysgwyr hil 
gymysg â 
threftadaeth 
Affricanaidd 
a 
Charibïaidd 
du 

Cyswllt: 
Alexander.Olive@rarer
ecruitment.co.uk 
 
Mae gwahanol 
elfennau’r rhaglen yn 
canolbwyntio ar 
ddatblygiad deallusol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol ni 
waeth beth yw’r 
rhwystrau personol 
nac economaidd. 
Mae’r elfennau hyn yn 
cynnwys: 

 Cyswllt 
rheolaidd â 
myfyriwr 
graddedig o 
Rydgrawnt sydd 
o leiafrifoedd 
ethnig er mwyn 
canfod eich 
cryfderau, 
trafod eich 
dyheadau a 
nodi meysydd 
i’w datblygu. 

Am ddim Ewch i 
wefan 
Target 
Oxbridge 

mailto:Alexander.Olive@rarerecruitment.co.uk
mailto:Alexander.Olive@rarerecruitment.co.uk
https://targetoxbridge.co.uk/
https://targetoxbridge.co.uk/
https://targetoxbridge.co.uk/
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 Cyfres wedi’i 
haddasu o 
drafodaethau 
theori 
beirniadol, 
seminarau, 
tiwtorialau yn 
null 
Rhydgrawnt, 
ymweliadau â’r 
ddwy brifysgol a 
digwyddiadau 
gyda siaradwyr 
gwadd. 

 Cyngor ar 
wneud y dewis 
iawn o ran pwnc 
gradd, prifysgol 
a choleg. 

 Cyngor 
personol ar eich 
datganiad 
personol, 
ffurflen UCAS, 
datganiad 
holiadur 
hunanasesu a 
deunyddiau 
eraill a gyflwynir 
gan gynnwys 
traethodau, 
datganiadau o 
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ddiben a 
phortffolios. 

 Ymarfer 
cyfweliadau 
strwythuredig 
Rhydgrawnt, 
sesiynau 
paratoi ar gyfer 
profion gyda 
marcwyr/asesw
yr hyfforddedig 
a gweithdai 
adolygu. 

 Mentora unigol. 
 

 Ysgolion haf 
UNIQ 

Cyrsiau a 
gynhelir yn y 
gwanwyn a’r 
haf, gan 
gynnwys 
cyrsiau preswyl 
yng ngholegau 
Rhydychen am 
wythnos 

Colegau 
Rhydychen 

Blwyddyn 12 30 o gyrsiau UNIQ 
mewn gwahanol 
bynciau 
Gwefan UNIQ 
 
Cyswllt: 
uniq@admin.ox.ac.uk 
 

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

 Prifysgol 
Caerfaddon 

Discover Bath Rhaglen 
breswyl i 
ddysgwyr 
Blwyddyn 12 

Dysgwyr 
Blwyddyn 12 
sy’n bodloni 
meini prawf 
ehangu 
cyfranogiad 
Caerfaddon 

Discover Bath 
 
Cynigion eraill 
 
Cyswllt: campus-
events-
team@bath.ac.uk 
 

Am ddim 
 

Y dyddiad 
cau ar 
gyfer 
gwneud 
cais: 31 
Ionawr 
2021 

http://www.uniq.ox.ac.uk/selectioncriteria
mailto:uniq@admin.ox.ac.uk
https://www.bath.ac.uk/corporate-information/widening-participation-criteria-for-students/
https://www.bath.ac.uk/corporate-information/widening-participation-criteria-for-students/
https://www.bath.ac.uk/corporate-information/widening-participation-criteria-for-students/
https://www.bath.ac.uk/guides/discover-bath-residentials/
https://www.bath.ac.uk/guides/alternative-offers-for-undergraduate-applicants/
mailto:campus-events-team@bath.ac.uk
mailto:campus-events-team@bath.ac.uk
mailto:campus-events-team@bath.ac.uk
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Rhaglen haf sydd â’r 
nod o roi blas ar fywyd 
ac astudio yn y 
flwyddyn gyntaf yng 
Nghaerfaddon i 
ddysgwyr. Mae’r 
pwyslais ar ysgol haf 4 
diwrnod pan fydd 
dysgwyr yn gweithio ar 
waith lefel brifysgol ac 
yn cael rhywfaint o 
waith i’w wneud cyn ac 
ar ôl y rhaglen er 
mwyn manteisio i’r 
eithaf ar y profiad.  
 

 Prifysgol 
Birmingham: 
Ysgol Haf 
Mathemateg 
a Ffiseg 
 

Cwrs blasu 
preswyl. 
 
 
 

Prifysgol 
Birmingham 
 
 

Blwyddyn 12 
 
 
 

Cyswllt: Linda Rogers 
L.Rogers.1@bham.ac.
uk  
Gwefan 

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

 Prifysgol 
East Anglia 

Cwrs blasu 
preswyl. 

Prifysgol 
East Anglia 

Blwyddyn 12 Gwefan Ysgol Haf 
Prifysgol East Anglia 

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

 Coleg 
Prifysgol 
Llundain  

Mae tîm 
Mynediad ac 
Ehangu 
Cyfranogiad 
Coleg Prifysgol 
Llundain yn 
cynnig ystod 
gyffrous o 

Coleg 
Prifysgol 
Llundain/ 
ysgolion 

Blynyddoedd 
5–13 a 
dysgwyr sy’n 
oedolion nas 
cynrychiolir 
yn ddigonol 
mewn 
addysg 

Gwefan 
 
Cyswllt: 
widening.participation
@ucl.ac.uk  

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

http://www.birmingham.ac.uk/schools/physics/outreach/Secondary-Schools/summer-schools.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/schools/physics/outreach/Secondary-Schools/summer-schools.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/schools/physics/outreach/Secondary-Schools/summer-schools.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/schools/physics/outreach/Secondary-Schools/summer-schools.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/schools/physics/outreach/Secondary-Schools/summer-schools.aspx
mailto:L.Rogers.1@bham.ac.uk
mailto:L.Rogers.1@bham.ac.uk
https://www.birmingham.ac.uk/schools/physics/outreach/Secondary-Schools/summer-schools.aspx
http://www.uea.ac.uk/study/info-for/young-people/post-16/university-tasters-enrichment/summer-schools
http://www.uea.ac.uk/study/info-for/young-people/post-16/university-tasters-enrichment/summer-schools
https://www.ucl.ac.uk/widening-participation/
mailto:widening.participation@ucl.ac.uk
mailto:widening.participation@ucl.ac.uk
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ymweliadau, 
digwyddiadau 
a rhaglenni.  

uwch. 
Rydym 
hefyd yn 
cynnal 
gweithgared
dau i rieni a 
gofalwyr, ac 
athrawon a 
gweithwyr 
addysg 
proffesiynol. 
 

 Prifysgol 
Reading 

Diwrnodau 
Blasu yn yr Haf 
 
Diwrnodau 
Agored 
 

Prifysgol 
Reading 

Amrywiol Mae’r tîm allgymorth 
yn cynnal nifer o 
ddigwyddiadau blasu 
yn yr haf sy’n 
ymwneud â 
Gwyddoniaeth, 
Technoleg, Peirianneg 
a Mathemateg 
(STEM).  Mae’r rhain 
yn cynnwys: 
 

 Fferylliaeth, 

 Seicoleg 

 Cemeg 

 Archaeoleg 

 Daearyddiaeth 
a Gwyddor yr 
Amgylchedd. 

 

Am ddim Ewch i’r 
wefan 
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Rydym yn ceisio 
darparu ar gyfer 
cynifer o ddysgwyr â 
phosibl yn ein 
darpariaeth allgymorth 
ac ym mwyafrif yr 
achosion rydym yn 
gallu cynnig lleoedd i 
bawb. Fodd bynnag, 
os bydd mwy o 
ymgeiswyr na nifer y 
lleoedd sydd ar gael, 
rhoddir blaenoriaeth i 
ddysgwyr o grwpiau 
nas cynrychiolir yn 
ddigonol mewn 
Addysg Uwch ar hyn o 
bryd, ac i bobl ifanc 
sydd ag ychydig o 
brofiad, neu ddim o 
gwbl, o Addysg Uwch 
yn eu teulu. 
 
Gwefan 
 

 Prifysgol 
Southampto
n 

Ysgol Haf 
Rithwir Ehangu 
Mynediad at 
Feddygaeth 

Cyflwynir ar 
ffurf rithwir o 
Brifysgol 
Southampto
n  

Blwyddyn 12 Gwefan 
 
Cyswllt: 
outreach@southampto
n.ac.uk  
 

Am ddim Ewch i’r 
wefan 

http://www.reading.ac.uk/ready-to-study/visiting-and-open-days/taster-sessions
https://www.southampton.ac.uk/schools-colleges/widening-access-to-medicine-residential.page
mailto:outreach@southampton.ac.uk
mailto:outreach@southampton.ac.uk
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Mae’r cyfle hwn i 
ddysgwyr Blwyddyn 12 
sy’n dymuno astudio 
Meddygaeth yn y 
brifysgol ac sy'n 
bwriadu gwneud cais 
drwy raglen ehangu 
mynediad. Er mwyn 
bod yn gymwys ar 
gyfer cwrs preswyl 
BM6, bydd yn rhaid i 
chi fod yn astudio 
Bioleg a Chemeg 
Safon Uwch a bodloni 
o leiaf tri o’r meini 
prawf cymhwysedd 
canlynol: 
 

 Yn ymgeisydd 
cenhedlaeth 
gyntaf am 
addysg uwch 

 Mae eich rhieni, 
eich 
gwarcheidwad, 
neu rydych chi 
eich hun yn 
derbyn budd-dal 
ar sail prawf 
modd 

 Person ifanc 
sy’n derbyn 
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gofal gan 
Awdurdod Lleol 

 Yn derbyn 
bwrsariaeth 16–
19 neu grant 
tebyg* 

 Wedi derbyn 
prydau ysgol 
am ddim ar 
unrhyw adeg yn 
ystod 
Blynyddoedd 
10–12 

 Yn byw mewn 
ardal sydd â 
chod post sydd 
yn 20 y cant isaf 
y Mynegai 
Amddifadedd 
Lluosog 
(Gwirio’r cod 
post), neu’n 
byw mewn ardal 
sydd â chod 
post yng 
nghwintelau 1 a 
2 POLAR 4 
(Gwirio’r cod 
post), neu’n 
aelod o deulu 
sy’n teithio. 

 

http://dclgapps.communities.gov.uk/imd/idmap.html
http://dclgapps.communities.gov.uk/imd/idmap.html
https://www.officeforstudents.org.uk/data-and-analysis/young-participation-by-area/young-participation-by-postcode/
https://www.officeforstudents.org.uk/data-and-analysis/young-participation-by-area/young-participation-by-postcode/
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*Os bydd ymgeisydd 
yn dewis y meini prawf 
Prydau Ysgol am Ddim 
a’r meini prawf 
bwrsariaeth 16–19, 
mae’n rhaid dyfarnu’r 
fwrsariaeth 16-19 am 
rywbeth heblaw 
Prydau Ysgol am 
Ddim. E.e. Costau 
cludiant rhwng y 
cartref a’r coleg, llyfrau 
testun/deunyddiau 
ysgrifennu/ argraffu. 
 
Mae’n rhaid i’r cais 
gael ei gefnogi gan 
aelod o staff yn eich 
ysgol/coleg. Gallai hyn 
fod eich tiwtor 
personol, eich athro 
pwnc neu aelod arall 
o’r staff. Darperir 
gwybodaeth/canllawia
u i athrawon adeg agor  
y cyfnod ymgeisio. 
 
 

 
  



 

54 
 

 

Gwybodaeth, 

cyngor ac 

arweiniad 

Prifysgol De 
Cymru: 
Rhaglen 
Gwybodaeth a 
Chyngor Dydd 
Iau 

Gwybodaeth, 
cyngor ac 
arweiniad 

Ar-lein CA4, 16+, 
Blynyddoedd 
12–13, rhieni/ 
gofalwyr 

Sesiynau gwybodaeth, 
cyngor ac arweiniad 
wythnosol ar bopeth sy’n 
ymwneud â’r broses o 
wneud cais ar gyfer 
addysg uwch. O sut i 
ddewis y cwrs cywir, hyd 
at sut i wneud cais, 
ysgrifennu datganiad 
personol llwyddiannus a 
sut i wneud cais am gyllid 
myfyrwyr. Mae'r sesiynau 
hyn ar gael yn Gymraeg 
a Saesneg. 

Am 
ddim 

Parhaus. Am fwy o 
wybodaeth ac i 
neilltuo lle, ewch i: 
www.southwales.ac.u
k/open-days/usw-
live-events/#  

Gwybodaeth, 

cyngor ac 

arweiniad 

Prifysgol De 
Cymru: 
sesiynau 
gwybodaeth, 
cyngor ac 
arweiniad (ar 
gais) 

Gwybodaeth, 
cyngor ac 
arweiniad 

Ar-lein /yn 
eich ysgol 
neu goleg 
(pan fydd 
cyfyngiadau 
COVID yn 
caniatáu) 

CA4, 16+, 
Blynyddoedd 
12–13, rhieni/ 
gofalwyr 

Sesiynau gwybodaeth, 
cyngor ac arweiniad 
rhyngweithiol ar bopeth 
sy’n ymwneud â’r broses 
o wneud cais ar gyfer 
addysg uwch. O sut i 
ddewis y cwrs cywir, hyd 
at sut i wneud cais, 
ysgrifennu datganiad 
personol llwyddiannus a 
sut i wneud cais am gyllid 
myfyrwyr. Mae'r sesiynau 
hyn ar gael yn Gymraeg 
a Saesneg. Am fwy o 
wybodaeth, anfonwch  

Am 
ddim 

Parhaus. Am fwy o 
wybodaeth, 
anfonwch e-bost i 
ysgolionacholegau@
decymru.ac.uk   
 

http://www.southwales.ac.uk/open-days/usw-live-events/
http://www.southwales.ac.uk/open-days/usw-live-events/
http://www.southwales.ac.uk/open-days/usw-live-events/
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk


 

55 
 

e-bost i 
ysgolionacholegau@decy
mru.ac.uk  

Gwybodaeth, 

cyngor ac 

arweiniad 

Prifysgol De 
Cymru: 
sesiynau 
cymorth i rieni 

Gwybodaeth, 
cyngor ac 
arweiniad 

Ar-lein Rhieni/ gofalwyr Sesiynau gwybodaeth, 
cyngor ac arweiniad 
wythnosol ar gyfer rhieni 
a gofalwyr sy'n cefnogi eu 
pobl ifanc trwy'r broses o 
ymgeisio i'r brifysgol.. 

Am 
ddim 

Parhaus. Am fwy o 
wybodaeth ac i 
neilltuo lle, ewch i: 
www.southwales.ac.u
k/open-days/usw-
live-events/#   

Pwnc 

penodol 

Prifysgol De 
Cymru: 
Dyddiau Llun 
Difyr 

Pwnc penodol Ar-lein CA4, 16+, 
Blynyddoedd 
12–13, rhieni/ 
gofalwyr 

Mae staff academaidd o 
bob rhan o'r brifysgol yn 
cynnal dosbarthiadau 
meistr pwnc penodol bob 
nos Lun am 6pm. Gyda 
sesiynau o bob maes yn 
amrywio o Ffasiwn i 
Gyfrifiadura, y Gyfraith i 
Feddygaeth. Ewch i'n 
gwefan i gael y rhestr 
lawn o sesiynau a 
gwybodaeth am sut i 
neilltuo eich lle. 

Am 
ddim 

Parhaus. Am fwy o 
wybodaeth ac i 
neilltuo lle, ewch i: 
www.southwales.ac.u
k/open-days/usw-
live-events/#   

mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
http://www.southwales.ac.uk/open-days/usw-live-events/
http://www.southwales.ac.uk/open-days/usw-live-events/
http://www.southwales.ac.uk/open-days/usw-live-events/
http://www.southwales.ac.uk/open-days/usw-live-events/
http://www.southwales.ac.uk/open-days/usw-live-events/
http://www.southwales.ac.uk/open-days/usw-live-events/
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Pwnc 

penodol  

Prifysgol De 
Cymru: 
sesiynau 
allgymorth 
pwnc penodol 

Pwnc penodol Ar-lein/Yn 
eich ysgol 
neu goleg 
(pan fydd 
cyfyngiadau 
COVID yn 
caniatáu) 

CA4, 16+, 
Blynyddoedd 
12–13 

Diwrnodau blasu pwnc 
penodol, dosbarthiadau 
meistr, darlithoedd ffug â 
chymorth yn ymwneud â’r 
cwricwlwm, i gyd o dan 
arweiniad staff 
academaidd. Mae’r holl 
sesiynau yn rhoi cyfle go 
iawn i gael blas o astudio 
yn y brifysgol. Am fwy o 
wybodaeth, anfonwch e-
bost i  
ysgolionacholegau@decy
mru.ac.uk  

Am 
ddim 

Parhaus. Am fwy o 
wybodaeth, 
anfonwch e-bost i 
ysgolionacholegau@
decymru.ac.uk  

Gwybodaeth, 

cyngor ac 

arweiniad 

Prifysgol De 
Cymru: ystafell 
ddianc 

Gwybodaeth, 
cyngor ac 
arweiniad 

Ar-lein CA4, 16+, 
Blynyddoedd 
12–13, rhieni/ 
gofalwyr 

Prifysgol ... efallai bod 
gan rai ohonoch frawd 
neu chwaer hŷn yn y 
brifysgol, neu 
riant/gofalwr sydd wedi 
mynd, ond i lawer 
ohonoch, efallai fod hyn 
yn syniad hollol newydd. 
Yn y Brifysgol, byddwch 
yn dysgu sgiliau newydd, 
cwrdd â phobl newydd ac 
ennill cymwysterau lefel 
uwch. Ym Mhrifysgol De 
Cymru rydym wedi 
datblygu ein hystafell 
ddianc rithwir ein hunain 
i’ch helpu chi i 
ddarganfod mwy am 

Am 
ddim 

Parhaus. Am fwy o 
wybodaeth, 
anfonwch e-bost i 
ysgolionacholegau@
decymru.ac.uk   

mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
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fywyd cyrsiau a llety 
prifysgol.  

Diwrnodau 

Agored; 

gwybodaeth, 

cyngor ac 

arweiniad 

Prifysgol De 
Cymru: 
diwrnodau 
agored 
Israddedig 

Diwrnodau 
Agored; 
gwybodaeth, 
cyngor ac 
arweiniad 

Ar-lein Unrhyw ddarpar 
fyfyriwr 
israddedig 

Mae'n rhaid i chi aros 
gartref, ond nid yw 
hynny'n golygu bod yn 
rhaid i chi atal eich 
dyfodol. Ein diwrnodau 
agored ar-lein yw'r ffordd 
ddelfrydol o ddarganfod y 
cyfleoedd sy'n aros 
amdanoch ym Mhrifysgol 
De Cymru. Yn ein 
diwrnodau agored ar-lein 
gallwch gyrchu 
cyflwyniadau cyrsiau gan 
staff academaidd yn 
ogystal â sgwrsio'n fyw 

Am 
ddim 

www.southwales.ac.u
k/cymraeg/diwrnodau
-agored/#  

http://www.southwales.ac.uk/cymraeg/diwrnodau-agored/
http://www.southwales.ac.uk/cymraeg/diwrnodau-agored/
http://www.southwales.ac.uk/cymraeg/diwrnodau-agored/
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gyda staff a myfyrwyr 
cyfredol i ddarganfod sut 
brofiad yw byw ac astudio 
yma. Gallwch hefyd 
ddarganfod mwy am lety, 
cymorth i fyfyrwyr, cyllid 
myfyrwyr, gyrfaoedd, 
graddau blwyddyn 
sylfaen neu Network 75 
mewn sgwrs fyw ar-lein. 

Diwrnodau 

Agored; 

gwybodaeth, 

cyngor ac 

arweiniad 

Prifysgol De 
Cymru: 
diwrnodau 
agored Ôl-
raddedig 

Diwrnodau 
Agored; 
gwybodaeth, 
cyngor ac 
arweiniad 

Ar-lein Unrhyw ddarpar 
fyfyriwr ôl-
raddedig 

Yn barod i ddatblygu eich 
gyrfa? Ymunwch â'n 
diwrnodau agored ar-lein 
a darganfod y cyfleoedd 
ym Mhrifysgol De Cymru. 
Byddwch yn gallu 
sgwrsio'n fyw gydag 
aelodau staff academaidd 
a myfyrwyr cyfredol i 
ddarganfod mwy am 
astudio ar gyfer gradd ôl-
raddedig neu gymhwyster 
ôl-gofrestru yma ym 
Mhrifysgol De Cymru. Os 
oes gennych gwestiynau 
am yrfaoedd, cyllid 
myfyrwyr, cymorth i 
fyfyrwyr neu lety, ewch i'n 
sgwrs fyw lle bydd staff 
o'r timau hyn yn gallu 
ateb eich cwestiynau.  
 

Am 
ddim 

www.southwales.ac.u
k/cymraeg/diwrnodau
-agored/     
 

http://www.southwales.ac.uk/cymraeg/diwrnodau-agored/
http://www.southwales.ac.uk/cymraeg/diwrnodau-agored/
http://www.southwales.ac.uk/cymraeg/diwrnodau-agored/
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Gwybodaeth, 

cyngor ac 

arweiniad 

Prifysgol De 
Cymru: sgwrsio 
â'n myfyrwyr 

Gwybodaeth, 
cyngor ac 
arweiniad 

Ar-lein Unrhyw ddarpar 
fyfyriwr 

Eisiau gwybod mwy am 
fywyd myfyriwr, cwrs 
penodol, byw yn Ne 
Cymru ac astudio ym 
Mhrifysgol De Cymru? 
Sgwrsiwch â'n Uni-
buddies, sef grŵp o 
fyfyrwyr sy’n 
llysgenhadon sydd wedi 
profi'r cyfan y mae gan 
Prifysgol De Cymru i'w 
gynnig.  

Am 
ddim 

www.southwales.ac.u
k/chat-to-our-
students/#   

Gwybodaeth, 

cyngor ac 

arweiniad 

Prifysgol De 
Cymru: sgwrsio 
â'n staff 
academaidd 

Gwybodaeth, 
cyngor ac 
arweiniad 

Ar-lein Unrhyw ddarpar 
fyfyriwr 

Oes gennych chi 
gwestiynau am eich 
cwrs? Ydych chi eisiau 
darganfod mwy am fodiwl 
penodol neu sut mae'r 
cyfleusterau? Sgwrsiwch  
un-i-un gyda'n staff 
academaidd a 
darganfyddwch bopeth 
rydych chi am ei wybod 
am y cyrsiau ac astudio 
yma ym Mhrifysgol De 
Cymru. 
Os oes gennych 
gwestiwn am eich cais 
neu gymwysterau 
penodol, y peth gorau i'w 
wneud yw cysylltu â'n 
Tîm Ymholiadau a 
Derbyn. Gallwch hefyd 

Am 
ddim 

www.southwales.ac.u
k/chat-to-our-staff/  

http://www.southwales.ac.uk/chat-to-our-students/
http://www.southwales.ac.uk/chat-to-our-students/
http://www.southwales.ac.uk/chat-to-our-students/
http://www.southwales.ac.uk/chat-to-our-staff/
http://www.southwales.ac.uk/chat-to-our-staff/
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gysylltu â'n staff yn The 
Student Room, Prifysgol 
De Cymru – The Student 
Room 
(www.thestudentroom.co.
uk/forumdisplay.php?f=87
9)  

Deiliaid 

cynnig 

Prifysgol De 

Cymru 

Prifysgol De 
Cymru: 
digwyddiadau 
deiliaid cynnig 

Deiliaid Cynnig 
Prifysgol De 
Cymru 

Ar-lein Deiliaid Cynnig 
Prifysgol De 
Cymru 

Ar ôl i chi wneud cais a 
derbyn cynnig gan 
Brifysgol De Cymru, 
byddwn yn cysylltu â chi 
i'ch gwahodd i 
ddigwyddiad deiliad 
cynnig, lle cewch gyfle i 
ofyn cwestiynau, a lleddfu 
unrhyw bryderon a allai 
fod gennych cyn derbyn 
eich cynnig 

Am 
ddim 

Byddwn ni'n cysylltu 
ag ymgeiswyr sydd 
wedi cael cynnig yn 
uniongyrchol. 

Datblygiad 

proffesiynol 

parhaus 

(DPP) i 

athrawon/ 

cynghorwyr  

Prifysgol De 
Cymru: 
gweithgaredda
u DPP i 
athrawon a 
chynghorwyr 

DPP i 
athrawon/ 
cynghorwyr 

Ar-lein Athrawon a 
chynghorwyr 

Gweithgareddau i 
athrawon a chynghorwyr, 
gan gynnwys 
cynadleddau ar-lein, 
diweddariadau sector, 
cyfleoedd datblygu 
proffesiynol pwnc 
penodol, cefnogi 
darpariaeth Meincnodau 
Gatsby a Chwricwlwm i 
Gymru 2022. Am fwy o 
wybodaeth, anfonwch e-
bost i 

Am 
ddim 

Parhaus. Am fwy o 
wybodaeth, 
anfonwch e-bost i 
ysgolionacholegau@
decymru.ac.uk.   

http://www.thestudentroom.co.uk/forumdisplay.php?f=879
http://www.thestudentroom.co.uk/forumdisplay.php?f=879
http://www.thestudentroom.co.uk/forumdisplay.php?f=879
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
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ysgolionacholegau@decy
mru.ac.uk  

STEM Prifysgol De 
Cymru: 
Rhaglen 
Wythnos 
Wyddoniaeth 
Prydain 

STEM Ar-lein Amrywiol I ddathlu Wythnos 
Wyddoniaeth Prydain, 
mae Prifysgol De Cymru 
yn cynnal ystod o 
ddigwyddiadau a 
gweithgareddau 
rhyngweithiol mewn 
gwyddoniaeth, technoleg, 
peirianneg a 
mathemateg. Dewch i 
ymuno â ni i archwilio'r 
rhaglen a dysgu mwy am 
sut y gallwch chi 
ddatblygu gyrfa mewn 
diwydiant STEM. 

Am 
ddim 

Am fwy o wybodaeth, 
anfonwch e-bost i 
ysgolionacholegau@
decymru.ac.uk  

Mathemateg Prifysgol De 
Cymru: 
Cwisiau Pop 
Mathemateg 

Mathemateg Ar-lein Blynyddoedd 
11–12 

Mae ein staff darlithio 
mathemateg yn cyflwyno 
cwisiau i fyfyrwyr 
Blwyddyn 12 a Blwyddyn 
11 dros ddau 
ddigwyddiad ar wahân i 
herio sgiliau mathemateg 
myfyrwyr a rhoi cipolwg 
iddynt o astudio 
mathemateg ar lefel uwch 
ym Mhrifysgol De Cymru. 
Cofrestrwch eich 
myfyrwyr ar gyfer y 

Am 
ddim 

Am fwy o wybodaeth, 
anfonwch e-bost i 
ysgolionacholegau@
decymru.ac.uk  

mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
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gystadleuaeth gyffrous 
hon! 

Nyrsio a 

bydwreigiaet

h 

Prifysgol De 
Cymru: DPP i 
athrawon a 
chynghorwyr 
nyrsio a 
bydwreigiaeth 

Nyrsio a 
bydwreigiaeth 

Ar-lein Athrawon a 
chynghorwyr 

Digwyddiad i sicrhau bod 
athrawon a chynghorwyr 
yn rhoi'r wybodaeth fwyaf 
ddiweddar i'w myfyrwyr 
sy’n cyflwyno cais ar 
gyfer cyrsiau nyrsio a 
bydwreigiaeth sy’n 
feysydd cystadleuol. 
 

Am 
ddim 

Parhaus. Am fwy o 
wybodaeth, 
anfonwch e-bost i 
ysgolionacholegau@
decymru.ac.uk  

Pwnc/ 

diwydiant 

penodol 

Prifysgol De 
Cymru: 
Sgyrsiau 
'Gyrfaoedd 
mewn…' 

Pwnc/ 
diwydiant 
penodol 

Ar-lein CA4, 16+, 
Blynyddoedd 
12–13 

Oes gyda chi diddordeb 
mewn pwnc arbennig ond 
yn ansicr beth sy’n dod 
nesaf? Mae cyfres 
'Gyrfaoedd mewn…' 
Prifysgol De Cymru yn 
rhoi cipolwg i fyfyrwyr o’r 
cyfleoedd sydd ar gael o 
ran addysg uwch a’r 
diwydiant/sector y maent 
am weithio ynddo. Bydd 
myfyrwyr yn dysgu sut i 
wneud y gorau o'u 
cysylltiadau a'u profiad a 
sut i gymhwyso hyn i'r 
farchnad swyddi i 
raddedigion. Mae’r 
sesiynau sydd ar gael yn 
cynnwys: y diwydiannau 
creadigol, STEM, Iechyd, 

Am 
ddim 

Parhaus. Am fwy o 
wybodaeth, 
anfonwch e-bost i 
ysgolionacholegau@
decymru.ac.uk  

mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
mailto:ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
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Chwaraeon, Addysg a 
Busnes. 

Mynd yn ôl 
ar ben 
ffordd: 
cymorth 
adolygu ac 
astudio 
 
Ymbaratoi: 
rhaglenni 
pontio a 
sesiynau 
blasu addysg 
uwch 

Campws 
Cyntaf: 
Partneriaeth 
Ymgyrraedd yn 
Ehangach De 
Ddwyrain 
Cymru 

Mae 
Partneriaeth y 
Campws 
Cyntaf  
yn cynnig ystod 
gyffrous o 
ymweliadau, 
digwyddiadau 
a rhaglenni. 

Prifysgolion 
ledled y 
rhanbarth, 
mewn 
ysgolion ac 
yn y 
gymuned 

Blynyddoedd  
5–11 a dysgwyr 
sy’n oedolion 
nas cynrychiolir 
yn ddigonol 
mewn addysg 
uwch. Rydym 
hefyd yn cynnal 
gweithgareddau 
i rieni a 
gofalwyr, yn 
ogystal ag i 
athrawon a 
gweithwyr 
proffesiynol ym 
myd addysg. 

Gwefan: 
www.firstcampus.org/?lan
g=cy   
 
Cyswllt: 
firstcampus@decymru.ac
.uk  

Am 
ddim 

Ewch i’r wefan 

 

file:///D:/Users/HammondC/Objective/Objects/www.firstcampus.org/%3flang=cy
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