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Mae gwneud cais i brifysgolion cystadleuol 
yn golygu mwy na graddau rhagorol yn 
unig. Rhaid i chi wneud dewis gwybodus 
ynghylch y pynciau yr hoffech eu hastudio,  
deall y broses a’r systemau dethol 
cystadleuol a chyflwyno ffurflen gais 
gaboledig a rhagori yn y cyfweliad.

Fel aelod o’r Academi Chweched Dosbarth, 
gallech fod yn gymwys i wneud cais 
am ein Rhaglen Ragoriaeth Galluog a 
Thalentog. Mae hon yn rhaglen arbenigol 
strwythuredig o gymorth ar gyfer y dysgwyr 
hynny â chanlyniadau TGAU eithriadol.

Bydd y rhai sy’n gwneud cais i brifysgolion 
cystadleuol, yn enwedig y rheini yn Grŵp 
Russell, Rhydychen a Chaergrawnt, wedyn 
yn derbyn cymorth personol drwy ein 
rhaglen GATE. 

Yn 2020/21 cyflawnodd ein myfyrwyr y 
canlynol:

Beth mae’r rhaglen yn ei 
gynnwys?
 
Rhaglen Diwtorial Arbenigol
Os oes gennych broffil TGAU sy’n cynnwys 
graddau A* ac A gydag isafswm o 3 A*, 
gallech fod yn gymwys i wneud cais i’r 
rhaglen GATE a fydd yn darparu ar gyfer eich 
anghenion a’ch dyheadau. Y nod yw ehangu 
eich gorwelion y tu hwnt i’ch dewis bynciau a 
hyrwyddo rhesymu a thrafod dadansoddol. 

Mae hyn yn amhrisiadwy o ran paratoi ar
gyfer y brifysgol. Bydd rhai o’r meysydd a 
gwmpesir yn ystod sesiynau tiwtorial, yn 
cynnwys:
· Prosesau a nodau gwleidyddol
· Gwerthoedd, credoau a rhesymu moesol
· Goblygiadau moesegol ac amgylcheddol 
 datblygiad gwyddonol.

Y Cymhwyster Prosiect 
Estynedig
Profwch ysgrifennu traethawd hir ac
ennillwch bwyntiau UCAS ychwanegol! 
Bydd y cymhwyster ychwanegol hwn yn 
eich paratoi yn ardderchog ar gyfer pontio’n 
llwyddiannus i’r brifysgol ac ar gyfer eich 
gyrfa yn y dyfodol. 

Rhaglen Ragoriaeth 
Galluog a Thalentog

	Grŵp	NPTC	 Gradd	 Cenedlaethol
 57.8%  A* 21.3%  
 93.3%  A*- A  48.3%
 100%  A*- B  73%

gyda

Academi’r 6ed Dosbarth



Bydd yn rhoi cyfle i chi ymestyn eich 
galluoedd y tu hwnt i faes llafur safon U. 
· Dod yn fwy beirniadol, myfyriol ac 
 annibynnol yn eich dysgu
· Datblygu a chymhwyso sgiliau gwneud
 penderfyniadau a datrys problemau
· Cynyddu eich sgiliau cynllunio, ymchwilio, 
 dadansoddi, syntheseiddio, gwerthuso a 
 chyflwyno
· Dysgu sut i gymhwyso technolegau 
 newydd yn hyderus
· Dangos creadigrwydd, symbyliad a 
 menter.

Rhaglen gyfoethogi

Bydd y Rhaglen Ragoriaeth Galluog a 
Thalentog hefyd yn rhoi mynediad ichi i’n 
gweithgareddau cyfoethogi. Mae’r rhain yn 
cynnwys:

· Hyfforddiant trwyadl mewn meddwl 
 yn feirniadol, gwerthuso dadleuon a 
 dadansoddi ffynonellau. Asesir y sgiliau 
 hyn yn fewnol cyn hanner tymor mis 
 Hydref i’ch paratoi ar gyfer cwblhau
 eich Cymhwyster Prosiect Estynedig yn 
 llwyddiannus.

· Y cyfle i gyflawni Adroddiad Ymchwil ar 
 y pwnc o’ch dewis ar ôl hanner tymor 
 mis Hydref. Bydd hwn yn canolbwyntio’n 
 gryf ar gyfeirnodi academaidd, sgiliau 
 ymchwil a’r gallu i ddod i gasgliadau 

 cytbwys trwy ddefnyddio meddwl yn 
 feirniadol, dadl a gwrthddadleuon o’r 
 ffynonellau rydych chi wedi’u cynnwys.

Bydd y ddau weithgaredd cyfoethogi hyn 
yn datblygu ac yn atgyfnerthu’r sgiliau 
academaidd lefel uchel y mae’r prifysgolion 
cystadleuol yn eu gwerthfawrogi.

Byddant yn eich paratoi’n dda ar gyfer 
cwblhau’r EPQ yn llwyddiannus a’r sgiliau 
lefel uwch sy’n ofynnol i ennill y graddau 
uchaf yn eich pynciau Safon Uwch.

Mae ein rhaglen GATE yn cynnig hwb 
ardderchog o ran gofynion academaidd 
astudio ar lefel prifysgol.

Sut gallaf i ymuno â’r 
Rhaglen Ragoriaeth Galluog
a Thalentog?
Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw 
fyfyriwr â phroffil TGAU A*-A, gydag isafswm o 
3 A*. Gall myfyrwyr eraill ymgeisio a chânt eu 
derbyn yn amodol ar ansawdd eu ceisiadau 
a’u cyfweliadau. At hynny, dylai myfyrwyr 
fod yn ymrwymedig i wneud eu gorau glas 
gan fod yn barod i wneud ystod eang o 
weithgareddau wedi’u cynllunio i’w helpu i 
gyflawni ar y lefelau uchaf.



Beth fydd cost y Rhaglen 
Ragoriaeth Galluog 
a Thalentog?
Mae ein Rhaglen GATE yn rhad ac am
ddim ond mae costau sy’n gysylltiedig â 
theithiau preswyl a rhai siaradwyr. Os cewch 
anhawster yn talu’r costau hyn, gallai fod 
cymorth ariannol ar gael. Ni ddylai myfyrwyr 
ystyried cost yn rhwystr i gymryd rhan.

Rhwydwaith Seren: Cefnogi 
Myfyrwyr Disgleiriaf Cymru
Mae Grŵp Colegau NPTC yn rhan o 
Rwydwaith Seren. Rhaglen i gefnogi 
myfyrwyr disgleiriaf Cymru fel eu bod yn 
cyflawni eu potensial academaidd ac yn 
cael mynediad i brifysgolion Grŵp Russell, 
Rhydychen a Chaergrawnt.
Yn rhan o’r Hyb Rhwydwaith Seren, caiff 
myfyrwyr fynediad i:
· Gweithgareddau cyfoethogi i wella a 
 hyrwyddo rhagoriaeth academaidd
· Grŵp cymheiriaid o fyfyrwyr sy’n 
 cyflawni’n uchel
· Cysylltiadau â myfyrwyr prifysgol 
 a graddedigion diweddar o gefndiroedd 
 tebyg.

“Drwy Seren rwy’ wedi gwneud 
ffrindiau newydd sy’n rhannu’r un 
diddordebau â mi. Mae Seren wedi 
fy ngwneud yn fwy hyderus am fy 
syniadau a’m barn.”

“Mae Seren wedi gwneud imi sylweddoli 
fy mhosibiliadau ar gyfer y dyfodol.”

“Mae Seren yn darparu nifer o 
gyfleoedd ar gyfer disgyblion sy’n 
anelu i gyrraedd lefelau uwch o addysg. 
Mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn i mi.”

“Mae Seren wedi ymestyn fy 
nealltwriaeth ar bynciau y mae 
gennyf ddiddordeb ynddynt.”

“Mae Seren wedi fy ngalluogi i gredu y 
gallaf gyrraedd fy llawn botensial tra’n 
cynnig llawer o gyfleoedd i ddysgu am 
ddyheadau academaidd yn y dyfodol.”

“Mae Seren wedi rhoi cyfle imi 
ymchwilio i’m diddordebau ac i 
gwrdd â myfyrwyr angerddol a 
brwdfrydig eraill sydd ar fy lefel i. 
Yr wyf wedi cael llawer o wybodaeth 
am wneud cais i Oxbridge gan Seren 
felly rwy’n teimlo’n hyderus nawr.”

Sut Lwyddiant Cawson Nhw?

Mae Rhys James wedi cyflawni A*, 
A*, A* mewn Ffrangeg, Sbaeneg a Saesneg 
Iaith, ac wedi cael ei dderbyn i Brifysgol 
Caergrawnt i astudio Ffrangeg a Rwseg. 
Dywedodd: 
“Roeddwn yn amheus ynglyn â gwneud 
cais i Gaergrawnt ond fe wnaeth fy 
narlithydd gynnig sicrwydd imi, a 
gwnaeth i mi gredu bod gen i’r gallu 
angenrheidiol. Fe wnaeth y cymorth 
gan GATE a fy nhiwtor fy helpu i 
gymryd y cam hwnnw i wneud cais a 
dydw i ddim wedi edrych yn ôl!”

Cyflawnodd Lewis Thorn A*, A*, A, A 
anhygoel mewn Mathemateg, Ffiseg, Cemeg, 
Mathemateg Bellach ac mae bellach yn 
mynd i astudio Peirianneg ym Mhrifysgol 
Caerfaddon. Dywedodd:
“Rwyf wedi cael profiad rhagorol 
yng Ngholeg Castell-nedd. Roedd y 
darlithwyr yn sicrhau bod y gwaith yn 
ddifyr ac yn ein hymgysylltu hyd yn 
oed gyda chyfyngiadau dysgu ar-lein. 



Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’n Cyd-gysylltydd
Galluog a Thalentog: Bernadine McGuire 

bernadine.mcguire@nptcgroup.ac.uk

Academi’r 6ed Dosbarth, Coleg Castell-nedd, 
Heol Dŵr-y-Felin, Castell-nedd, SA10 7RF

Roeddent bob amser yn hygyrch ac yn 
gefnogol gan fy ngalluogi i gyflawni’r 
graddau yr oedd eu hangen arnaf.”

Mae Hannah Parel wrth ei bodd 
i fynd i Goleg Prifysgol Llundain i astudio 
Economeg ar ôl cyflawni 3 A* mewn Math-
emateg, Economeg a Chemeg.

“Ni fyddai’n bosibl heb gefnogaeth y 
darlithwyr yng Ngholeg Castell-nedd 
a sicrhaodd fod ein dysgu o’r safon 
uchaf er gwaethaf amgylchiadau 
anodd. Rwyf wedi cael amser gwych 
yng Ngholeg Castell-nedd ac rwy’n 
ddiolchgar am yr holl gyfleoedd y mae 
wedi’u cynnig i mi.”
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