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Neges groeso gan Ddeon yr Ysgol 
 
Croeso cynnes iawn i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ac i Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol 
Caerdydd. 
 
Caiff rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig yn yr Ysgol eu trefnu yn un o'r tair Adran: Addysg a 
Hyfforddiant Athrawon; Dyniaethau; neu Datblygiad Proffesiynol.  At hynny, mae Canolfan Hyfforddi 
Iaith Saesneg (ELTC) hefyd sy'n darparu ar gyfer tua 300 o fyfyrwyr rhyngwladol y flwyddyn.  Mae 
eich rhagolygon cyflogaeth yn y dyfodol yn ganolog i bob rhaglen astudio a, pha bwnc bynnag rydych 
wedi penderfynu ei astudio, ceir staff ymroddedig a fydd yn gweithio'n eithriadol o ddiwyd i sicrhau 
bod eich amser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn werthfawr ac y cewch bob cyfle i ddatblygu 
eich gwybodaeth a'ch sgiliau. 
 
Mae gan yr Ysgol dros 90 o staff llawn amser ac ystod o ddarlithwyr gwadd.  Ceir cyfanswm o fwy na 
1600 o fyfyrwyr sy'n golygu mai hon yw un o'r Ysgolion Addysg mwyaf yng Nghymru a'r DU.  Bob 
blwyddyn mae myfyrwyr a staff yn dathlu cyflawniad academaidd sylweddol mewn amgylchedd 
addysgu a arweinir gan ymchwil.  Wrth wraidd y llwyddiant hwn mae'r cymorth a gewch gan y staff 
darlithio.  O ganlyniad, mae'n arferol i'r cydberthnasau rydych yn eu ffurfio tra byddwch yn fyfyriwr 
bara'n llawer hirach na hyd y cwrs yn y Brifysgol. 
 
Ein gwaith ni yw eich annog a'ch cefnogi i gyflawni ein potensial academaidd a phersonol.  Ar ran 
pawb yn yr Ysgol, hoffwn ddymuno pob llwyddiant i chi yn eich astudiaethau yn y Brifysgol ac yn eich 
gyrfa broffesiynol yn y dyfodol. 
 
Yr Athro Daniel Davies 
Deon Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd 
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Annwyl Athro dan hyfforddiant 
 
Croeso i'r rhaglen TAR Uwchradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.  Yn y pecyn hwn cewch 
rywfaint o wybodaeth am y rhaglen.  Bydd cryn dipyn i'w ystyried wrth i chi ddarllen y pecyn hwn a 
phan fyddwch yn cyrraedd yma am y tro cyntaf. 
 
Dylech gyrraedd Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, Campws Cyncoed erbyn 9.00am ar 
4 Medi 2017 er mwyn gwrando ar anerchiad gan Gyfarwyddwyr y Rhaglen ac aelodau eraill o dîm 
Addysgu Cynradd TAR.  Cynhelir y sesiwn hon yn Theatr Ddarlithio 4.  Cewch amserlen ar gyfer yr 
wythnos gyntaf hon, a fydd yn nodi'r cyfnod sefydlu ffurfiol ar gyfer y rhaglen.  Bydd hyn yn cynnwys 
sesiynau ar gyfer y garfan gyfan a sesiynau grŵp, a fydd yn eich helpu i ddod i adnabod eich gilydd.  
Yn ystod yr wythnos honno darperir gwybodaeth allweddol am grwpiau, aseiniadau a thiwtoriaid 
personol.  Mae hon yn rhan hollbwysig o'r rhaglen 
 
Isod ceir rhestr o ddyddiadau'r tymhorau: 
 

4 Medi - 21 Rhagfyr 2017 
8 Ionawr - 29 Mawrth 2018 
16 Ebrill – 22 Mehefin 2018 

 
Nodwch fod y rhain yn wahanol i ddyddiadau ysgol.  Nodwch hefyd y gwneir trefniadau ar gyfer 
profiad ysgol pellach y tu hwnt i ddyddiadau'r rhaglen er mwyn gwneud iawn am absenoldeb.  Ni 
ddylech drefnu unrhyw wyliau nes y byddwch yn gwbl ymwybodol o'r holl ddisgwyliadau tra 
byddwch ar y rhaglen. 
 
Ni chynhwyswyd rhestr o destunau a awgrymir i gefnogi meysydd o'r cwricwlwm / meysydd dysgu yn 
y pecyn hwn ond dylech ymgyfarwyddo â dogfennau allweddol sy'n ymwneud â'r cwricwlwm 
presennol.  Mae llawer o'r rhain ar gael i'w lawrlwytho o wefan Llywodraeth Cymru.  Fe'ch cynghorir 
yn gryf i gael eich copïau eich hun o ddogfennau o'r fath.  Mae testunau a awgrymir i'ch cynorthwyo 
gyda lefel Meistr y rhaglen eisoes wedi'u darparu i chi.  
 
Wrth gofrestru ar eich diwrnod cyntaf bydd angen i chi ddod â'ch tystysgrifau TGAU perthnasol gyda 
chi a'ch tystysgrif gradd.  Bydd angen strip o ffotograffau pasbort arnoch hefyd. 
 
Mae gweddill y pecyn hwn yn cynnwys gwybodaeth am y cod ymddygiad a ddisgwylir gennych tra 
byddwch yn fyfyriwr ym Met Caerdydd, map a gwybodaeth benodol am gyfleusterau llyfrgell a TG, 
manylion am gofrestru a'r wybodaeth ddiweddaraf am ofynion Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol i 
Athrawon. 
 
Mae angen i chi fod yn ymwybodol y cewch eich archwilio yn ystod wythnos gyntaf y rhaglen ar 
lythrennedd a rhifedd. Bydd y profion hyn yn debyg o ran eu fformat i'r rhai a gwblhawyd gennych fel 
rhan o'ch cyfweliad. Efallai y byddwch am fynd i'n gwefan unwaith eto er mwyn ymgyfarwyddo â'r 
profion hyn a gwneud rhywfaint o hunanastudiaeth er mwyn mireinio eich gwybodaeth. Yn ogystal, 
cewch eich profi hefyd mewn gwyddoniaeth. Peidiwch â phoeni am yr archwiliadau hyn am y 
byddwch yn cael y cymorth angenrheidiol fel rhan o'r rhaglen. 
 
Edrychaf ymlaen at eich croesawu ym mis Medi. 
Sian Davies-Barnes 
Cyfarwyddwr y Rhaglen 
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Gwybodaeth Ddefnyddiol 

 

Cardiff Metropolitan University I Prifysgol Metropolitan CaerdyddCardiff School of Education and 
Social Policy I Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd 

 Cyncoed Campus I Campws Cyncoed 
 
 

PECYN GWYBODAETH I FYFYRWYR GORFFENNAF/AWST 
 

RHAGLEN TYSTYSGRIF ADDYSG I RADDEDIGION 
 
PWYSIG:  
Anfonwch gadarnhad o'ch canlyniadau (os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes) a nodwyd yn eich 
cynnig e.e. canlyniadau Gradd/TGAU/Safon Uwch at.  
 
Lisa Bowen 
Pennaeth Derbyniadau a Chofrestru 
Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
Campws Llandaf 
Rhodfa'r Gorllewin 
CAERDYDD 
CF5 2YB 
 
Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn cwblhau'r broses ddatgelu gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 
ac yn anfon eich Gwiriad Datgelu Manwl gwreiddiol er mwyn i'r Swyddfa Dderbyn ei wirio. 
 
 
NODYN ATGOFFA: 
OS NAD YDYCH YN BWRIADU DERBYN CYNNIG AR GYFER LLE AR Y RHAGLEN TAR, DYLECH ROI 
GWYBOD I NI AR UNWAITH FEL BOD RHYWUN ARALL YN CAEL Y CYFLE I'W DDERBYN. 
 
CYMORTH ARIANNOL 
Dim ond os ydych chi neu gyflogwr yn talu eich ffioedd y bydd angen darparu tystiolaeth ariannol.  Ni 
fydd angen i fyfyrwyr sy'n cael cymorth gan Cyllid Myfyrwyr Cymru/Student Finance England ddarparu 
tystiolaeth gan y bydd y Brifysgol yn cael cadarnhad yn awtomatig. 
 
Os na fyddwch yn dangos tystiolaeth o gymorth, gall olygu y byddwch yn talu ffioedd cwrs llawn fel y 
nodir yn ‘tuition fee charge – information.’  
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Gweithdrefnau Cofrestru: 
 
Mae cofrestru yn broses bwysig sy'n cadarnhau eich statws fel Myfyriwr. 

Gallwch gwblhau'r broses gofrestru ar-lein eich hun o unrhyw gyfrifiadur drwy ein system 

Hunanwasanaeth.  Noder er mwyn hunangofrestru; mae'n ofynnol bod gennych gynnig Diamod 

Cadarn ynghyd a Datgeliad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sydd wedi'i dderbyn a'i glirio gan y 

Swyddfa Dderbyn. 

 

Cewch neges e-bost yn eich hysbysu pan fyddwch yn gymwys i gofrestru ar-lein. Bydd y neges e-bost 

yn eich cyfeirio at gyfleuster ailosod cyfrinair er mwyn i chi ofyn am gyfrinair i'ch galluogi i 

fewngofnodi a chwblhau'r broses gofrestru.   Er mwyn cael gwybodaeth ac arweiniad ar y broses hon 

gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i'n tudalen gofrestru - www.cardiffmet.ac.uk/enrolment. 

 

Mae'r broses hon yn hanfodol gan y bydd yn caniatáu i chi gael gafael ar eich benthyciad myfyriwr (os 

gwnaethoch gais am un), talu ffioedd, cael mynediad i systemau TG Met Caerdydd ac yn bwysig bydd 

yn eich galluogi i gael eich MetCard Myfyrwyr.  Cewch wybod yr amser a drefnwyd i chi gasglu eich 

MetCard yn ystod eich sesiwn Sefydlu: sesiwn Cyfarfod â'ch Tiwtor. 

 
Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth 
 
Byddwch yn gallu defnyddio Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth Met Caerdydd yn fuan ar ôl i chi 
gwblhau cofrestru ar-lein. Cewch neges e-bost yn cadarnhau hyn a fydd yn cynnwys eich manylion 
mewngofnodi i Met Caerdydd.  Er mwyn gweld y cyfleusterau a'r gwasanaethau sydd ar gael, ewch i 
www.cardiffmet.ac.uk/library. 
 
Eich CerdynMet 
 
Mae’r amser y gallwch gasglu eich CerdynMet yn eich gwybodaeth Wythnos Gofrestru. Bydd eich 
CerdynMet yn rhoi mynediad i holl adeiladau a drysau’r prif gampws . Gallwch hefyd, roi arian ar eich 
CerdynMet er mwyn gallu defnyddio a thalu wrth ddefnyddio argraffwyr hunanwasanaeth a 
gwasanaethau’r Stiwdio Argraffu. Am ragor o fuddiannau’r CerdynMet, cliciwch yma.  
 
Ffioedd 
 
Mae ffioedd eich rhaglen ar gyfer mis Medi 2016 wedi'u pennu ar £9,000.  Os oes unrhyw gostau 
ychwanegol yn gysylltiedig â'ch rhaglen, byddant wedi'u rhestru ar 
www.cardiffmet.ac.uk/additionalcosts.  Dylech eisoes fod yn ymwybodol o'r costau hyn. 

http://www.cardiffmet.ac.uk/enrolment
http://www.cardiffmet.ac.uk/library
http://www.cardiffmet.ac.uk/study/newstudents/Documents/Student%20Card%20Poster_Layout%201.pdf
http://www.cardiffmet.ac.uk/additionalcosts
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Prifysgol Metropolitan Caerdydd 

Ysgol Addysg Caerdydd 
 

CCOODD  YYMMDDDDYYGGIIAADD  

 

Tra byddwch yn fyfyriwr ar y rhaglen hon, byddem yn ddiolchgar petaech yn cydymffurfio â'r 

canlynol: 

 

11))  BBoodd  yynn  yyssttyyrriiooll  oo  bboobbll  eerraaiillll  

 

Cadwch lefel y sŵn i lawr ar y campws. Ni chaniateir chwarae radio, stereo, offerynnau 

cerddorol ac ati at ddibenion hamdden mewn unrhyw ran o'r blociau addysgu ac ystafelloedd 

lle y mae myfyrwyr yn ymgynnull. 

 

22))  GGwwiissgg  yynn  yyrr  AArrddaallooeedddd  BBwwyyttaa  

 

Rhaid gwisgo'n rhesymol ar bob adeg. 

 

33))  GGooffaall  aamm  EEiiddddoo  

 

Rhaid cymryd y gofal mwyaf posibl o ran eiddo personol ac eiddo'r Brifysgol.  Dylid rhoi 

gwybod ar unwaith i'r Tîm Gwasanaethau Campws am unrhyw ddifrod i eiddo'r Brifysgol.  

Efallai y bydd rhaid i fyfyrwyr sy'n gyfrifol am ddifrod o'r fath dalu'r gost o atgyweirio'r eiddo 

neu brynu eiddo newydd.  Dylid rhoi gwybod i Reolwr Neuaddau'r Athrofa am ddifrod i 

eiddo'r Brifysgol. 

 

Dylid rhoi gwybod i Swyddfa Undeb y Myfyrwyr am unrhyw ddifrod i eiddo Undeb y 

Myfyrwyr. Unwaith eto, efallai y bydd rhaid i fyfyrwyr dalu'r gost o atgyweirio'r eiddo neu 

brynu eiddo newydd. 

 

Nodwch eich enw'n glir ar eich dillad i gyd a'ch eiddo arall.  Dylid holi'r Brif Dderbynfa neu 

Swyddfa Undeb y Myfyrwyr am unrhyw eiddo coll. 

  

44))  GGooffaall  aamm  yy  SSaaffllee  

 

Mae amodau amgylcheddol da yn bwysig i safonau byw pawb yng nghymuned y Brifysgol. Yn 

hyn o beth gofynnir i chi roi eich sbwriel yn y biniau sbwriel a ddarperir.  Mae sicrhau na 

chaiff y lawntiau a'r safle eu cam-drin o fudd i bawb. NI chaniateir chwarae gemau ar yr 

ardaloedd glaswellt o amgylch yr hostelau, dim ond ar y meysydd chwarae. Ni ddylid mynd â 

cheir ar yr ardaloedd glaswellt o dan unrhyw amgylchiadau. 

 

55))  CCeeiirr  aarr  yy  CCaammppwwss  

 

Mae mannau parcio yn brin iawn ar Gampws Cyncoed.  Rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr 

amhreswyl.  Felly nid oes gan unrhyw Fyfyrwyr Preswyl yr hawl i barcio yno. 
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D.S. 

1. Rhaid cadw at derfyn cyflymder o 5mya ar bob rhan o safle'r campws 

2. Dylid sicrhau nad yw ceir a yrrir i mewn i'r campws ar ôl 10:30pm yn tarfu ar 

breswylwyr. 

3. Ni ddylid gyrru ceir ar lwybrau ac ardaloedd glaswellt o dan unrhyw amgylchiadau, 

gan fod hyn yn achosi difrod difrifol i'r llwybrau a'r pibellau dŵr a gwasanaethau 

tanddaearol. 

4. Rhaid parcio yn yr ardal ddynodedig. 

5. Ni chaniateir parcio wrth y fynedfa. 

6. Cedwir y maes parcio wrth ochr yr adeilad ar gyfer staff yn unig. 

7. Er mwyn diogelwch, rhaid cadw at bob arwydd cyfeiriadol, terfyn cyflymder a marciau 

ffordd. 

8. Rhaid i chi gael trwydded barcio i barcio y tu hwnt i'r rhwystr. 

 

66))  BBeeiicciiaauu  aarr  yy  CCaammppwwss  

 

Dim ond yn yr ardaloedd dynodedig lle y lleolir rheselau beiciau y dylai  myfyrwyr gadw 

beiciau.  NI ddylid cadw beiciau mewn blociau hostel. 

 

77))  BBaarr  yy  CCoolleegg  

 

Bydd pob myfyriwr a'i westeion yn cydymffurfio â'r Cod Ymddygiad a sefydlwyd yng 

Nghyfansoddiad y Bar. 

 

Bydd pob myfyriwr preswyl yn cydymffurfio â Chod Ymddygiad y Neuadd Breswyl. 

 

88))  CCyyfflleeuusstteerraauu  TTGG  yy  CCaammppwwss  

 

Mae'n rhaid i fyfyrwyr sy'n defnyddio cyfleusterau TG ar y campws gymryd gofal wrth 

ddefnyddio'r cyfleusterau ac ymddwyn yn gyfrifol yn yr ystafelloedd mynediad agored. 

 

Gwasanaethir y campws gan ei ymgynghorwyr TG ei hun; gellir cael rhagor o fanylion am 

bopeth sy'n ymwneud â 'TG' yn: http://tsr.uwic.ac.uk/learning/IT/Pages/Home.aspx 

http://tsr.uwic.ac.uk/learning/IT/Pages/Home.aspx
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GGOOFFYYNNIIOONN  AARR  GGYYFFEERR  HHAAGGAA  

 

Mae'r Asiantaeth Hyfforddi Athrawon a'r Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi set o safonau ar 

gyfer Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon.  Rhaid i bob athro dan hyfforddiant ar raglen 

HAGA ddilyn y cwricwlwm newydd er mwyn cyflawni'r Safonau rhagnodedig ar gyfer Statws Athro 

Cymwysedig. 

 

PPaarraattooii  aarr  ggyyffeerr  aarrcchhwwiilliiaaddaauu  ppyynncciiaauu  ccrraaiidddd  

 

Bellach disgwylir i bob sefydliad HAGA yng Nghymru a Lloegr archwilio safon eu hyfforddeion o ran 

mathemateg, iaith a gwyddoniaeth.  Ceir profion cenedlaethol yn Lloegr, ond yn ffodus nid felly y 

mae hi yng Nghymru.  Nid yw hyn yn golygu nad ydym yn cymryd y broses archwilio o ddifrif, ond NID 

ydym am i chi ei hystyried yn rhywbeth bygythiol neu nawddoglyd. 

 

Cewch ddau archwiliad ffurfiol yn ystod y flwyddyn, un yn gynnar yn y rhaglen (ym mis Medi fel arfer) 

a'r ail yng nghamau diweddarach y rhaglen. 

 

Cewch adborth ar bob un o'r archwiliadau, a fydd yn amlinellu unrhyw broblemau neu anawsterau 

posibl a ganfuwyd drwy'r archwiliad.  Rhoddir marc i chi a disgwylir i chi fynd i'r afael ag unrhyw 

feysydd sy'n peri pryder. 

 

Peidiwch â gofidio neu boeni am unrhyw anawsterau posibl.  Mae digon o bobl ar gael sy'n gallu 

rhoi'r cymorth sydd ei angen arnoch. 
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Eich Athroniaeth Dysgu ac Addysgu Bersonol 

 

Cyn dechrau'r rhaglen mae'n ofynnol i chi ysgrifennu eich Athroniaeth Dysgu ac Addysgu Bersonol. 

Bydd angen iddi lenwi tua dwy ochr papur A4 a chael ei theipio gan ddefnyddio ffont Arial maint 12 a 

dylai adlewyrchu eich syniadau a'ch barn am addysgu a dysgu ar yr adeg hon. Efallai y byddwch am 

gynnwys cyfeiriadau at lenyddiaeth ond nid yw hyn yn hanfodol. Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn 

cynnwys eich syniadau ynglŷn â'r penawdau canlynol ynghyd ag unrhyw beth arall sy'n berthnasol, yn 

eich barn chi. 

 

 Datblygiad Plentyn 

 Ymddygiad ar gyfer Dysgu 

 Llythrennedd a Rhifedd 

 Diwallu Anghenion Dysgwyr 

 Sgiliau Meddwl ac Asesu ar gyfer Dysgu 

 

Caiff eich Athroniaeth Dysgu ac Addysgu Bersonol ei chasglu gan eich Tiwtor yn y Brifysgol ddydd Iau 

7 Medi 2017 yn ystod eich Sesiwn gyda'ch Tiwtor Personol, felly sicrhewch ei bod ar gael gennych. 

Bydd angen i chi sicrhau bod eich enw wedi'i ysgrifennu'n glir ar bob tudalen a chyflwyno eich gwaith 

mewn poced 'Polly' plastig clir. Bydd angen i chi gadw copi er mwyn i chi allu cyfeirio ato yn y 

dyfodol. 

 

Ni chaiff eich Athroniaeth Dysgu ac Addysgu Bersonol ei marcio ond caiff ei darllen gan eich Tiwtor 

yn y Brifysgol. Bydd hefyd yn ddogfen ddefnyddiol pan fyddwch yn ysgrifennu eich aseiniad terfynol 

tua diwedd y rhaglen TAR Cynradd er mwyn dangos sut y gallai eich syniadau fod wedi newid a sut 

mae eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth wedi datblygu. 



PGCE Primary 2017 – 2018 Induction Week Programme / 
TAR Cynradd 2017-2018 Rhaglen Wythnos Anwytho 

 
Monday September 4th / 
Dydd Llun, Medi’r 4ydd 

 
Lecture Theatre/ Darlithfa 4 

 
9am - 10.15am 

 
 
 
 

10.15am - 10.30am 
 
 

10.30am - 11.00am 
 

11.00am - 12.15pm 
 
 

12.15pm - 1.30pm 
 
 
 

1.30pm - 2.00pm 
 
 

2.00pm - 3.00pm 
 

3:00pm - 4:00pm 

 
 
 
 
 

Welcome and Introductions/ 
Croeso a Chyflwyniadau 

 Welsh Learner Sessions / Gwersi Cymraeg 
 
 

Welcome from the Dean of Cardiff School of Education / 
Creoso gan y Deon 

 
Coffee Break / Egwyl Coffi 

 
Student Code of Conduct / 
 Cod Ymddygiad Myfyrwyr 

 
ID card production /  

Cynhyrchu Cardiau Adnabod  
 
 

Lunch / Cinio 
 
 

Timetable Information / Gwybodaeth am yr amserlen 
 

Auditing Subject Knowledge / Awdit Gwybodaeth 
Bynciol 

 

 
 
 
 
 

Sian Davies-Barnes 
Programme Director / 

Cyfarwyddwr y Rhaglen 
Kris Sobol 

 
Professor Daniel Davies 

 
 
 
 

Sharne Watkins 
 
 

Learning Centre / Y Ganolfan 
Ddysgu 

 
 
 
 
 

Sian Davies-Barnes 
 

Sharne Watkins, Sioned 
Dafydd & Lisa Fenn 

 

Tuesday September 5th 
Dydd Mawrth, Medi’r 5ed 

 
Lecture Theatre / Darlithfa 4  

 
9.00am - 10.00am 

 
 
 
 

10.00am - 11.00am 
 
 
 

11.00am - 11:30am 
 
 

11:30am - 12:30pm 
 
 
 

12.30pm - 1.30pm 
 
 

1.30pm - 3.30pm 
 
 

3.30pm – 4.00pm 
 
 

4.00pm - 4.30pm 

 
 
 
 
 

Safeguarding, Equality & Diversity / Campus Nurse 
Diogelu, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth/ 

Nyrs y Campws  
 
 

Introduction to the library / Cyflwyniad i’r Llyfrgell 
Introduction to VLE / Cyflwyniad i’r Amgylchedd Rhithwir 
 

  
  Coffee Break / Egwyl Coffi  
 

 
Introduction to the library / Cyflwyniad i’r Llyfrgell 

Introduction to VLE / Cyflwyniad i’r Amgylchedd Rhithwir 
 

 
Lunch / Cinio 

 
 

The Primary Curriculum  
 
 

Coffee Break / Egwyl Coffi 
 
 

Question and answer session with past student / 
Sesiwn cwestiwn ac ateb gyda chyn-fyfyrwyr 

 

 
 
 
 
 

June Hurcom & Sue King 
 
 
 
 

Catherine Finch (LT4) 
Sian Davies-Barnes and 

Sioned Dafydd (LT2) 
 
 
 
 

Catherine Finch (LT4) 
Sian Davies-Barnes and 

Sioned Dafydd (LT2) 
 
 
 
 

June Hurcom and Cheryl 
Anthony 

 
 
 
 

Kris Evans  
 
 



Wednesday September 6th 
Dydd Mercher, Medi’r 6ed 

  
Lecture Theatre / Darlithfa 4 

 
9.30am - 10.45am 

 
 

10.45am - 11.00am 
 

11.00am - 12 noon 
 
 
 

12 noon - 1.00pm 
 

1.00pm - 3.00pm 
 

 
 
 
 
 

Learning Through Enquiry and Assignment Information / 
Dysgu Trwy Ymholiad ac aseiniadau 

 
Coffee Break / Egwyl Coffi 

 
Learning Through Enquiry and Assignment Information / 

Dysgu Trwy Ymholiad ac aseiniadau 
 
 

Lunch / Cinio 
 

Literacy Audit 
Awdit Llythrennedd  

 
 
 
 
 

June Hurcom & Programme 
Team 

 
 
 

June Hurcom & Programme 
Team 

 
 
 
 

Sharne Watkins (LT4) & 
Sioned Dafydd (LT1) 

 

Thursday September 7th 

Dydd Iau, Medi’r 7fed 

Lecture Theatre/Darlithfa 4 
 

9.00am - 10.00am 
 
 

10.00am - 11.00am 
 
 

11.00am - 11.30am 
 

11.30am - 12.30pm 
 
 
 

12.30pm - 1.30pm 
 
 

1.30pm - 4.00pm 
 
 

 
 
 
 

Welsh Learner Information 
Tystysgrif Cymhwysedd Athrawon 

 
The Alphabetic Code 

 
 

Coffee Break / Egwyl Coffi 
 

Numeracy Audit 
Awdit Rhifedd 

 
 

Lunch / Cinio 
 
 

Personal Tutor Session 
Sesiwn Tiwtor Personol 

Reflection on Initial School Placement – sharing 
experiences through P4C 

Myfyrio ar Brofiad Ysgol Cychwynnol – rhannu profiadau 
drwy P4C 

Collect school placement files 
Casglu ffeiliau profiad ysgol 

Collect in Personal Philosophy of Learning & Teaching 
Casglu Athroniaeth Dysgu as Assysgu 

Student Teacher Code of Conduct 
Cod Ymddygiad Athrawon dan Hyfforddiant 

 

 
 
 
 

Kris Sobol (LT4) 
Sioned Dafydd (C101) 

 
Sharne Watkins 

 
 
 
 

Cheryl Anthony (LT4)               
& Kris Sobol (S101) 

 
 
 
 

Cheryl Anthony   = C103 
Sioned Dafydd  =  S102 

Sue Davis  =  S103 
June Hurcom = S104 

Kris Sobol = V006 
Sian Davies-Barnes = V007 

Lisa Fenn = V008 
TBC = Q013 
TBC = Q026 

Friday September 8th 

Dydd Gwener, Medi’r 8fed 
Lecture Theatre/Darlithfa 4 

 
9.00am - 10.30am 

 
 

10.30am - 11.00am 
 

11.00am - 12.30pm 
 
 

12.30pm - 1.30pm 
 

1.30pm - 3.00pm 

 
 
 
 

Child Protection 
Diogelu Plant 

 
Coffee Break / Egwyl Coffi 

 
School Placement Overview and Expectations 

Trosolwg Lleoliad a Disgwyliadau Ysgol 
 

Lunch / Cinio 
 

Science Audit 
Awdit Gwyddoniaeth 

 

 
 
 
 

Sharne Watkins 
 
 
 
 

Sian Davies-Barnes 
 
 
 
 

Lisa Fenn (LT4) &   
Sian Davies-Barnes (LT2) 

 


