
Mae Rhaglen Ysgolheigion y Clwb Gwych yn rhoi cyfle i ddisgyblion o 
ysgolion gwladol nad ydynt yn ddetholus weithio gydag ymchwilydd 
PhD i gael profiad o ddysgu ar ffurf prifysgol. Mae’n helpu disgyblion i 
ddatblygu’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder i sicrhau lle mewn prifysgol 
gystadleuol a llwyddo pan fyddant yn cyrraedd yno. Rydym yn gweithio 
gyda disgyblion rhwng 8 a 18 oed, gan gefnogi disgyblion i wneud dewis 
gwybodus am eu dyfodol.
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Dros y pum mlynedd nesaf, 
rydym yn anelu at gefnogi 
100,000 o fyfyrwyr ledled y 
Deyrnas Unedig

Mae 40+ o 
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Dwi’n meddwl bod 
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iawn ac wedi rhoi 

mewnwelediad i fy mab 
ar sut beth fyddai mynd i 
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ffocws i wneud hynny.
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cyrsiau

Mae'r Rhaglen Ysgolheigion yn 
cynnig:

• Cyrsiau heriol a addysgir gan 
ymchwilydd PhD o safon fyd-
eang

• Profiad o ddysgu arddull prifysgol 
mewn grŵp bach

• Digwyddiadau lansio a graddio 
gyda phrifysgolion cystadleuol

Pam cymryd rhan?

• Myfyrwyr yn datblygu sgiliau 
parodrwydd prifysgol allweddol, gan 
gynnwys meddwl yn feirniadol a 
metawybyddiaeth

• Mae graddedigion y Rhaglen 
Ysgolheigion bron ddwywaith yn fwy 
tebygol o symud ymlaen i brifysgolion 
cystadleuol (gwerthusiad UCAS, 2020)

• Mae ysgolion yn cael adroddiadau 
effaith cadarn sy'n arddangos 
defnydd o'r Grant Datblygu Disgyblion 

• Mae’r rhaglen yn cefnogi ysgolion i 
fodloni Fframwaith Arolygu Addysg 
Estyn a chyflawni Meincnodau Gatsby 

Ein hysgolion
partner

Effaith y Rhaglen 

Am y bumed flwyddyn yn olynol, 
mae gwerthusiad gan UCAS wedi 
dangos bod graddedigion y Rhaglen 
Ysgolheigion yn fwy tebygol o wneud 
cais i, derbyn cynnig a symud ymlaen i 
brifysgol hynod ddewisol.

Mae'r data yn dangos cydberthynas 
rhwng llwyddiant ar y rhaglen a 
chyrchfannau prifysgol: roedd 
disgyblion ar y Rhaglen Ysgolheigion 
a gyflwynodd eu haseiniad terfynol 
a graddio o'r rhaglen yn fwy tebygol 
o gofrestru mewn prifysgol hynod 
ddewisol (48%) na'u cyfoedion na 
chwblhaodd y rhaglen (28%).
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Taith y disgybl

Ystyried cynnal lleoliadau lluosog?

Blessed Thomas Holford
Coleg Pabyddol yn Altrincham

Rydym yn gwneud 
dwy raglen gyda 

Chyfnodau Allweddol 
gwahanol, fel bod 

disgyblion o unrhyw 
grŵp blwyddyn yn 
gallu cymryd rhan.

Athro Arweiniol

14-16 oed yn y 
Gwanwyn

11-14 oed yn yr 
Haf

+
Sut i Ymuno â'r Clwb

Cyfraniad yr ysgol yw £183 y disgybl, 
cyfanswm o £2,562 y lleoliad, sy'n cynnwys 
14 disgybl. Mae'r gost hon yn cael 
cymhorthdal trwy gyfraniadau gan ein 
partneriaid prifysgol a grantiau a rhoddion 
allanol.

Diddordeb mewn rhedeg y Rhaglen 
Ysgolheigion ar draws grŵp o ysgolion?
Cysylltwch i drafod ein pecynnau grŵp/
dewisiadau aml-leoliad.

E-bost: 
tspschools@thebrilliantclub.org

Ymholwch ar-lein: 
thebrilliantclub.org/the-scholars-
programme/for-schools/the-programme/

Pryd i gofrestru

Gallwch gofrestru unrhyw bryd. Fodd 
bynnag, rydym yn eich cynghori i 
gofrestru cyn y dyddiadau cau isod:

Tymhorau a gynigir:

Hydref (Hydref – Chwefror)

Gwanwyn (Ionawr – Mai)

Haf (Mawrth – Gorffennaf)

Cofrestrwch erbyn:

Gorffennaf

Hydref

Rhagfyr

Mae'r rhaglen yn
gydbwysedd perffaith o 

waith annibynnol a meddwl 
beirniadol yn ogystal â 

chefnogaeth gan eich tiwtor 
PhD. Rhoddodd yr hyder i mi 

gredu y gallwn lwyddo yn 
y brifysgol. Rwyf nawr ar fin 

gorffen fy PhD mewn
Llenyddiaeth Saesneg.

Rhaglen Ysgolheigion
Cyn-fyfyrwyr 

Dethol disgyblion

Mae'r Clwb Gwych yn mynnu bod o leiaf 
55% o ddisgyblion sydd wedi'u cofrestru 
ar y rhaglen yn bodloni o leiaf un o'r 
meini prawf canlynol:

• Cymwys am Grant Datblygiad 
Disgyblion

• Dim hanes rhieniol o addysg uwch
• Amddifadedd yn ôl cod post

Mae 
digwyddiad 

lansio a gynhelir 
gan y Brifysgol 
yn rhoi cyfle 
i ddisgyblion 
ddysgu am 

Addysg Uwch.

Tiwtor PhD 
yn darparu

sesiynau 
tiwtorial 

wythnosol. 

Mae disgyblion 
yn cwblhau

aseiniad 
terfynol heriol 

ac yn cael
adborth un-i-un 
gan diwtoriaid.

Yna
cynhelir

digwyddiad 
graddio mewn 

prifysgol i ddathlu
cyflawniad 
disgyblion. 

Cynllunio 
rhaglen wedi'i 
gefnogi gan 

Swyddog 
Rhaglen 

Ysgolheigion.

Rydym yn 
darparu 

adroddiadau 
effaith manwl 
yn amlinellu 

cynnydd 
disgyblion.


