Y Rhaglen
Ysgolheigion

Gwybodaeth
i ysgolion

Mae Rhaglen Ysgolheigion ‘The Brilliant Club’
yn rhoi cyfle i ddisgyblion o ysgolion gwladol
annetholus weithio gydag ymchwilydd PhD
i gael profiad o ddysgu arddull prifysgol.
Mae’n helpu disgyblion i ddatblygu’r sgiliau,
yr wybodaeth a’r hyder i sicrhau lle mewn
prifysgol ddetholus iawn. Rydym ni’n gweithio
gyda disgyblion 10-18 oed ac yn eu helpu
i wneud dewis ar sail gwybodaeth pan
fyddant yn 18 oed.
Mae’r

Rhaglen
Ysgolheigion yn
cynnig:

●● Cyrsiau uwch-gwricwlaidd
heriol wedi’u darparu gan
ymchwilydd o’r radd flaenaf
●● Profiad o ddysgu arddull
prifysgol mewn grwpiau
tiwtorial bach
Rhesymau dros
●● Dau ymweliad â
phrifysgolion detholus
gymryd rhan
iawn
●● Datblygu sgiliau allweddol o ran
parodrwydd ar gyfer prifysgol, gan
gynnwys meddwl yn feirniadol a
metawybyddiaeth
●● Mae graddedigion y Rhaglen
Ysgolheigion bron ddwywaith mor
debygol o fynd ymlaen i brifysgol
ddetholus iawn (gwerthusiad UCAS,
2019)
●● Adroddiadau trylwyr ar effaith sy’n rhoi
sylw i’r Grant Datblygu Disgyblion
●● Mae’n helpu ysgolion i gydymffurfio
â Fframwaith Arolygiadau Addysg
Estyn a chyflawni Meincnodau
Gatsby

Mudiad Cenedlaethol

800
o Ysgolion

40

o Brifysgolion
Partner

15,000

o ddisgyblion ar
draws y Deyrnas
Unedig

Taith y
disgybl

Dewis disgyblion

Cynllunio’r rhaglen
Bydd
athro/athrawes
arweiniol yn yr ysgol yn
cael cymorth gan un o
Swyddogion y Rhaglen
Ysgolheigion i gynllunio’r
rhaglen.

Taith lansio
Ymweliad â phrifysgol
ddetholus iawn i gyfarfod
â’u tiwtor PhD, mynd i’w
tiwtorial cyntaf a dysgu
am fywyd prifysgol.

Mae ‘The Brilliant Club’ yn gofyn bod o leiaf
55% o’r disgyblion a gofrestrir ar y rhaglen yn
bodloni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:
-- Grant Datblygu Disgybl
-- Rhieni heb dderbyn addysg uwch
-- Amddifadedd yn ôl côd post

Aseiniad terfynol ac adborth

Sesiynau tiwtorial yn
yr ysgol

Bydd pob disgybl yn cwblhau
aseiniad terfynol heriol ar lefel y
cyfnod allweddol uwchben eu
lefel presennol. Bydd tiwtoriaid yn
rhoi adborth unigol yn sesiynau
tiwtorial 6 a 7. Caiff aseiniadau eu
marcio a’u safoni gan ddefnyddio
graddau’r brifysgol.

Bydd y tiwtor PhD yn ymweld â’r
ysgol bob wythnos i gynnal tiwtorial
2-6. Caiff y disgyblion lawlyfr cwrs
i’w helpu trwy’r rhaglen. Cânt
fynediad i amgylchedd dysgu
rhithwir hefyd lle gallant gael
cymorth gan eu tiwtor.

The
Scholars
Programme

School Impact
Report

Enghreifftiau o gyrsiau

Bydd eich disgyblion yn cwblhau cyrsiau
sy’n unigryw i’r tiwtor sy’n gweithio gyda
nhw, ond mae’r enghreifftiau hyn yn
cynnig rhagflas o’r cyrsiau cyffrous a allai
fod ar gael i ddisgyblion.

Adroddiad effaith ar yr ysgol

Taith Raddio

Arwyr Bacteria:
allan nhw
ein helpu i
achub ein
hamgylchedd?

Ymweliad â phrifysgol ddetholus
iawn arall i ddathlu cyflawniadau
disgyblion o ran y rhaglen mewn
seremoni raddio a dysgu mwy am
fywyd prifysgol. Bydd rhai mannau
cynnal yn gwahodd rhieni a
gofalwyr hefyd.

A oes
unrhyw
un yno?
Bywyd yn y
bydysawd
Ydy’r
Rhyngrwyd
yn artist?
Creadigrwydd
mewn oes
digidol

Mapio’r
byd trwy
gelfyddyd
gyfoes

Firysau
rhyfeddol a
ble maen
nhw i’w
cael

Y meddwl
mewn amser:
symud trwy’r
gorffennol a’r
dyfodol

Rydym ni’n darparu adroddiad
effaith manwl ar ddiwedd y rhaglen
sy’n disgrifio cynnydd y disgyblion yn
erbyn ein cymwyseddau parodrwydd
ar gyfer prifysgol. Mae’r adroddiad
yn rhoi sylw hefyd i effaith y grant
datblygu disgybl a’r cynnydd o ran
meincnodau Gatsby.

Allai
cyfrifiadur
fod yn
feddyg?

Sut mae
ailadeiladu
gwlad

30%

56%

Effaith y rhaglen

Mae dadansoddiad annibynnol gan UCAS yn dangos bod 56%
o’r disgyblion Blwyddyn 12 a gwblhaodd y Rhaglen Ysgolheigion
wedi mynd ymlaen i brifysgol ddetholus iawn, o gymharu â
30% yn unig o ddisgyblion o gefndiroedd tebyg. Mae hwn yn
wahaniaeth sylweddol ac ystadegol arwyddocaol.

“Fe wnaeth ein
plentyn fwynhau bod yn rhan
o’r rhaglen yn fawr iawn. Fe wnaeth
iddi feddwl yn fwy difrifol am fynd i’r
brifysgol pan fydd hi’n hŷn a rhoi
balchder iddi yn ei gwaith.”

“Ces i feirniadaeth
adeiladol o’m gwaith dadansoddi a’m
haseiniadau gan fy nhiwtor, ac fe wnaeth
hynny fy ngalluogi i wella safon fy ngwaith. Fe
wnaeth hynny fy helpu, nid yn unig i wneud yn
dda yn fy Safon Uwch, ond hefyd i gyflawni marc
dosbarth cyntaf yn fy aseiniad olaf ar gyfer
The Brilliant Club, fel bod fy natganiad
personol i UCAS yn gryfach.”

Un o gyn-fyfyrwyr y Rhaglen
Ysgolheigion, sydd bellach yn
astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt

Rhiant ysgol gynradd,
Bryste

Sut gall eich ysgol gymryd rhan:

Cyfraniad yr ysgol yw £175 y disgybl, sef cyfanswm o £2,100 y lleoliad sy’n cynnwys 12 disgybl.
Caiff y gost hon gymhorthdal trwy gyfraniadau gan ein prifysgolion partner, grantiau allanol a
rhoddion.
Caiff ysgolion ymuno ar unrhyw adeg o’r flwyddyn ysgol. Fodd bynnag, rydym ni’n eich cynghori
i ymuno cyn y terfynau amser isod:

Tymhorau posibl:

Cynradd

Blynyddoedd
5&6

Haf

Cofrestrwch
erbyn:

(Mawrth- Gorffennaf) Rhagfyr

Uwchradd

Blynyddoedd
7&8

Gwanwyn (Ionawr – Mai)
Hydref
(Mawrth – Gorffennaf) Rhagfyr
Haf

Uwchradd

Blynyddoedd
9 & 10

Hydref
(Hydref – Chwefror)
Gwanwyn (Ionawr – Mai)

Gorffennaf
Hydref

Hydref
(Hydref – Chwefror)
Gwanwyn (Ionawr – Mai)

Gorffennaf
Hydref

Chweched
Dosbarth

Blwyddyn
12

Cysylltwch â ni!

Cliciwch yma i wneud ymholiad, neu anfonwch neges e-bost at
tspschools@thebrilliantclub.org i fynegi diddordeb a
thrafod â ni.
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