
  

TAR CYNRADD 

 

DOGFENNAU MIS MAI 

 

 

 Cynnwys: 

PG/PR1 Llythyr Croeso 

PG/PR3 Canllawiau Lleoliad Ysgol Cychwynnol 

PG/PR4 Gweithdrefnau Lleoliad Ysgol Cychwynnol  
 

PG/PR5 Trefniadau Lleoliad Ysgol Cychwynnol  
(ffurflen i’w dychwelyd heb fod yn hwyrach na Mehefin 29ain 2018) 

PG/PR6 Tystysgrif Lleoliad Ysgol Cychwynnol 

PG/RL Rhestr Ddarllen 

PG/Sch TAR Cynradd: Patrwm Lleoliad Ysgol 

PG/IMP Gwybodaeth Bwysig 

 



 
 
 
Ein cyf: PG/PR1 
 
 
Dyddiad: Yn unol â’r marc post 
 
Ebost: sdavies-barnes@cardiffmet.ac.uk 
Ffôn: 029 2041 6554 
 
 
 
 
 
Annwyl Fyfyriwr 
 

TYSTYSGRIF ADDYSG I RADDEDIGION (CYNRADD) 
 
Hoffwn eich croesawu’n gynnes yn aelod o’r Rhaglen Tystysgrif Addysg i Raddedigion ar gyfer Athrawon 
Cynradd ac edrychaf ymlaen at gael cwrdd â chi ar Ddydd Llun, Medi 3ydd 2018. Rwyf yn gobeithio y cewch 
flwyddyn fuddiol a llwyddiannus yn athro dan hyfforddiant. Noder mai rhaglen cyfrwng Saesneg yw’r rhaglen 
hon yn bennaf ond rydym yn gwneud ein gorau i gynnig nifer gynyddol o gyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg 
i’n myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg, hyd y gellir. 
 
Mae’n ofynnol bod POB myfyriwr yn cwblhau lleoliad ysgol cychwynnol na fydd yn llai na phythefnos mewn 
ysgol gynradd brif ffrwd cyn dechrau’r rhaglen. Bydd hyn ar ben unrhyw brofiad arall y gallech fod wedi’i 
gael. Os ydych wedi eich cyflogi ar hyn o bryd yn Gynorthwyydd Addysgu, dylech gysylltu â fi ar e-bost i gael 
eglurhad pellach yn hyn o beth. Bydd angen i chi roi manylion o’ch rôl bresennol a’r plant rydych yn 
ymwneud â nhw yn yr e-bost. Ni fydd rhaid cwblhau’r lleoliad cychwynnol mewn un bloc o 2 wythnos ond 
gellir ei gwblhau un diwrnod yr wythnos dros fwy o amser os bydd hyn yn fwy hwylus i chi ac i’r ysgol. 
 
Mae’r dogfennau amgaeedig yn rhoi gwybodaeth ar y meysydd canlynol: 
 
(a) Canllawiau ar y gweithdrefnau y bydd rhaid i chi eu dilyn wrth drefnu eich Lleoliad Ysgol Cychwynnol 
(b) Cyngor ar eich Lleoliad Ysgol Cychwynnol 
(c) Gwybodaeth gyffredinol yn ymwneud â’r rhaglen 
(d) Patrwm Lleoliad Ysgol TAR Cynradd 
 
Rwyf yn edrych ymlaen at gael clywed eich bod wedi cwblhau eich trefniadau ar gyfer y lleoliad hwn yn y 
dyfodol agos ac rwyf yn gobeithio y bydd yn brofiad gwerthfawr. 
 
Os cewch unrhyw anhawster, mae croeso i chi gysylltu â fi ar yr ebost uchod.  
 
Yn ddiffuant 
 

Sian Davies-Barnes 

 

Sian Davies-Barnes 
Cyfarwyddwr Rhaglen TAR Cynradd 
 
 
Amg: 1) Canllawiau Lleoliad Ysgol Cychwynnol PG/PR3 
 2) Gweithdrefnau Lleoliad Ysgol Cychwynnol PG/PR4 
 3) Trefniadau Lleoliad Ysgol Cychwynnol PG/PR5 
 4) Tystysgrif Presenolden Lleoliad Ysgol Cychwynnol PG/PR6 
 5) Rhestr ddarllen ragarweiniol PG/RL 
 6) Patrwm Lleoliad Ysgol TAR Cynradd PG/Sch 



PG/PR3   PRIFYSGOL METROPOLITAN CAERDYDD 
YSGOL ADDYSG A PHOLISI CYMDEITHASOL CAERDYDD 

 

TYSTYSGRIF ADDYSG I RADDEDIGION AR GYFER ATHRAWON CYNRADD 2018/2019 
 

CANLLAWIAU AR LEOLIAD YSGOL CYCHWYNNOL 
 
Bydd rhaid i bob myfyriwr a gaiff eu derbyn ar y rhaglen TAR Cynradd gael rhywfaint o brofiad ysgol yn ystod 
y cyfnod yn union cyn dechrau ar y rhaglen. Bydd rhaid treulio tri diwrnod o leiaf mewn dosbarth ar 
gyfer plant o dan 5 mlwydd oed. Dylai gweddill yr amser gael ei dreulio yn y Cyfnod Sylfaen / Cyfnod 
Allweddol 1 a Chyfnod Allweddol 2 yn ymweld â chynifer o ddosbarthiadau â phosib.  
 
Gofynnir i chi drefnu treulio pythefnos o leiaf mewn Ysgol Gynradd yn ardal eich cartref. Rhaid cwblhau hyn 
yn ystod Tymor yr Haf cyn dechrau ar eich rhaglen. Bydd angen i chi gysylltu â Phennaeth ysgol leol i 
ofyn am ganiatâd i gael lleoliad anffurfiol yn yr ysgol. Gofynnir i Bennaeth yr ysgol gwblhau Tystysgrif 
Presenoldeb a ffurflen adborth yn rhoi sylwadau ar eich profiad a’ch agwedd.  
 
Yn ystod eich lleoliad, dylech gadw ffeil a gofynnir i chi ddod â’r ffeil gyda chi i’r brifysgol a’i rhannu 
gyda myfyrwyr eraill. Bydd angen cynnwys y canlynol yn y ffeil: 
 

  Disgrifiad byr o’r ysgol a’i dalgylch 
 

  Cynllun o’r adeilad yn dangos ble mae’r dosbarthiadau wedi’u lleoli 
 

  Amserlen ar gyfer pob diwrnod yn dangos y pynciau sy’n cael eu haddysgu ac i bwy 
 

  Disgrifiad byr o’r pethau rydych wedi’u harsylwi yn y dosbarth dan 5 oed, gan gynnwys: 
 

 unrhyw wybodaeth a gawsoch ar gynllunio’r athrawon ym meysydd dysgu ar gyfer plant o 
dan 5 

 nifer y plant ac ystod oedran y dosbarth 
 yr adnoddau dysgu sydd ar gael y tu mewn ac yn yr awyr agored 
 trefn yr ystafell ddosbarth o ddydd i ddydd 
 sut mae’r plant wedi’u grwpio ac i ba ddiben 
 ystod y gweithgareddau sy’n cael eu darparu ar gyfer y plant bob dydd 
 unrhyw oedolion eraill yn y dosbarth; os felly, beth yw eu rolau?  
 Cymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu gyda’r plant, siarad â nhw am yr hyn maen nhw’n 

ei wneud 
 casglu rhai enghreifftiau o baentiadau a lluniau’r plant, gan nodi oedran y plentyn ar bob llun 

 

  Nodi sut cafodd pob un o’r dosbarthiadau eu trefnu o ran grwpiau disgyblion (oedran/gallu), edrych 
ar strategaethau addysgu (e.e. unigol / grŵp / dosbarth cyfan)  

 

 Nodi sut mae’r ysgol yn addasu i’r newidiadau yn y cwricwlwm e.e. y Fframwaith Llythrennedd a 
Rhifedd a’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol, ynghyd ag unrhyw ddatblygiadau diweddar eraill 

 

  Arsylwi sut mae athrawon yn asesu disgyblion a sut maen nhw’n marcio gwaith disgyblion 
 

  Gofyn am y gweithdrefnau ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol 
 

  Gofyn am bolisïau rheoli ymddygiad yr ysgol 
 
Gallwch gofnodi eich arsylwadau mewn unrhyw ffordd a fynnwch, e.e. gallwch gadw dyddiadur, cynlluniau, 
brasluniau, ffotograffau, cynlluniau gwersi, samplau o waith y plant, ac ati er mwyn creu darlun o fywyd yr 
ysgol a’r ystafell ddosbarth. Caiff eich cofnod ei ddefnyddio yn ystod y rhaglen er mwyn cymharu a 
chyferbynnu eich profiadau â phrofiadau myfyrwyr eraill ar y rhaglen ac, yn ogystal, yn ystod y flwyddyn 
gyfan ar gyfer trafodaethau a seminarau ac yn sail ar gyfer rhai o’r aseiniadau a gaiff eu gosod ar gyfer 
asesu parhaus. 
 
Daliwch ar unrhyw gyfle a gynigir i rannu ym mywyd yr ysgol, yn ei dyletswyddau arferol a’r gweithgareddau 
cyffredinol y tu mewn a thu allan i’r adeilad, ac i drafod addysg gynradd gyda staff yr ysgol.  
 
Cofiwch bob amser eich bod yn westai’r ysgol a bod llawer o alwadau ar amser athrawon.  
 
Os oes unrhyw broblemau gennych ynglŷn â’r Lleoliad Ysgol Cychwynnol, ffoniwch neu e-bostiwch: 
Sian Davies-Barnes, Cyfarwyddwr Rhaglen TAR Cynradd, Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Heol Cyncoed, Campws Cyncoed, Caerdydd CF23 6XD 
Ffôn: 029 2041 6554; Ebost: sdavies-barnes@cardiffmet.ac.uk 



PG/PR4 
 

PRIFYSGOL METROPOLITAN CAERDYDD 
YSGOL ADDYSG A PHOLISI CYMDEITHASOL CAERDYDD 

 
 

TYSTYSGRIF I RADDEDIGION AR GYFER ATHRAWON CYNRADD 
 
 

GWEITHDREFNAU LLEOLIAD YSGOL CYCHWYNNOL 
 
 

 
Rhaid cadw’n union at y gweithdrefnau canlynol wrth drefnu ac ymgymryd â’r pythefnos L leoliad Ysgol 
Cychwynnol. Nodwch ei bod yn hanfodol i chi gael y profiad ac nad oes dim eithriadau. Dylai hyn ddigwydd 
cyn dechrau’r rhaglen h.y. Tymor yr Haf 2018. 
 
I. Bydd angen i’r myfyriwr gysylltu â Phennaeth Ysgol Gynradd gyfleus a gwneud y trefniadau anffurfiol 

cychwynnol. 
 
 
II. Yna bydd rhaid i’r myfyriwr roi gwybod i’r Cyfarwyddwr Rhaglen TAR Cynradd cyn gynted â phosib 

am y trefniadau drwy gwblhau Ffurflen Lleoliad Ysgol Cychwynnol – (PG/PR5). Dylai’r ffurflen hon 
gael ei dychwelyd heb fod yn hwyrach na Mehefin 29ydd 2018. 

 
 
III. Yn ystod y Lleoliad Ysgol Cychwynnol bydd disgwyl i’r myfyriwr: 
 

(a) Cyflawni ei (h)arsylwadau yn unol â’r hyn sydd yn y Ffurflen Canllawiau - (PG/PR3). 
 

(b) Cadw dyddiadau/dyddlyfr/ffeil bob dydd (canllawiau ar PG/PR3). 
 

 Bydd yr aseiniadau hyn yn sail ar gyfer y drafodaeth gychwynnol yn ystod sesiynau’r Wythnos 
Gynefino. 

 
 
VI. Dylai’r myfyriwr ofyn i’r Pennaeth gwblhau Tystysgrif Presenoldeb – (PG/PR6). 
 
 
VII. Rhaid cyflwyno’r Dystysgrif Presenoldeb wrth gofrestru ynghyd â dogfennau eraill y gallai fod eu 

hangen ar y Gofrestrfa. 
 



 
 
PG/PR5 
 

PRIFYSGOL METROPOLITAN CAERDYDD 
YSGOL ADDYSG A PHOLISI CYMDEITHASOL CAERDYDD 

 
 

TYSTYSGRIF ADDYSG I RADDEDIGION AR GYFER ATHRAWON CYNRADD 
 
 

LLEOLIAD YSGOL CYCHWYNNOL 
 
 
 
Rwyf wedi gwneud y trefniadau canlynol ar gyfer fy Lleoliad Ysgol Cychwynnol: 
 
 
1) Enw’r Ysgol: _____________________________________________ 
 
 
2) Cyfeiriad post llawn yr Ysgol: _____________________________________________ 
 
 _____________________________________________ 
 
 _____________________________________________ 
 
 _____________________________________________ 
 
 
 
3) Enw’r Pennaeth: _____________________________________________ 
 
 
4) Y dyddiadau a drefnwyd ar gyfer y lleoliad hwn: _________________________________________ 
 
 
 
 Llofnod: _____________________________________________ 
 
 
 Enw’r Myfyriwr: _____________________________________________ 
 
 
 Cyfeiriad: _____________________________________________ 
 
 _____________________________________________ 
 
 _____________________________________________ 
 
 _____________________________________________ 
 
 

Dylid dychwelyd y ffurflen hon heb fod yn hwyrach na Mehefin 29ain 2018 i: 
Sian Davies-Barnes, Cyfarwyddwr Rhaglen TAR Cynradd 
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
Campws Cyncoed  
Heol Cyncoed  
CAERDYDD CF23 6XD 

 



 
 
PG/PR6 
 

PRIFYSGOL METROPOLITAN CAERDYDD 
YSGOL ADDYSG A PHOLISI CYMDEITHASOL CAERDYDD 

 
 

TYSTYSGRIF ADDYSG I RADDEDIGION AR GYFER ATHRAWON CYNRADD 
 
 

TYSTYSGRIF LLEOLIAD YSGOL CYCHWYNNOL 
 
 
 
 

 Mae Mr/Mrs/Miss/Ms: __________________________________________________ 
 
 
 wedi bod yn yr ysgol hon yn y cyfnod: 
 
 
 O: _______________________ Hyd: _________________________ 
 
 
 Enw’r Ysgol: __________________________________________________________ 
 
 
 Cyfeiriad yr Ysgol: __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 
 Llofnod: __________________________________________________________ 
 (Pennaeth) 
 
 Dyddiad: __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gofynnir i Bennaeth yr Ysgol Gynradd gwblhau’r ffurflen hon a’i dychwelyd i’r myfyriwr 
perthnasol. 

 
Bydd gofyn i’r myfyriwr roi’r ffurflen bresenoldeb hon wrth gofrestru ar y Rhaglen TAR 
Cynradd yn ystod yr Wythnos Gynefino h.y. yr wythnos yn dechrau Medi 3ydd 2018. 

 



AWGRYMIADAU AR GYFER DARLLEN CYN Y RHAGLEN 
 
 
Bydd y Llyfryddiaeth ganlynol yn ddeunydd darllen cefndirol ardderchog i roi sylfaen gadarn ar gyfer 
dechrau’r rhaglen. 
 

Bruce, T. (2015) Early Childhood Education.  5ed arg.  Oxon: Hodder Arnold. 
 

Bee, H. a Boyd, D. (2013) The Developing Child.  13eg arg.  Harlow: Pearson Education Ltd. 
 
Cremin, T. ac Arthur, J. (2014) Learning to Teach in the Primary School.  3ydd arg.  Oxon: Routledge. 

 
Denby, N. (Gol) (2008) How To Achieve Your QTS A Guide for Students. Llundain: Sage Publications 
Ltd. 

 
Denby, N. (Gol) (2015) Training to Teach: A Guide for Students.  3ydd arg.  Llundain: Sage Publications 
Ltd. 

 
Fisher, J. (2007) Starting from the child.  Maidenhead: Gwasg y Brifysgol Agored 

 
Hobart, C. a Frankel, J. (2009) A Practical Guide to Child Observation and Assessment. 4ydd arg, UK: 
Nelson Thornes 
 
Pollard, A., Black-Hawkins, K. a Hodges, G. C. (2014)  Reflective Teaching in Schools.  4ydd arg.  
Llundain: Bloomsbury Academic. 

 
Rogers, B. (2014) Classroom Behaviour A Practical Guide to Effective Teaching, Behaviour Management 
& Colleague Support. 4ydd arg. Llundain: Sage Publications Limited 

 
Rogers, B. a McPherson, E. (2014) Behaviour Management with Young Children Crucial First Steps with 
Children 3 – 7 years.  2il arg.  Llundain: Sage Publications Limited 

 
 
Gofynnir i’r myfyrwyr yn y grŵp cyfrwng Cymraeg brynu geiriadur Cymraeg.  

Cymraeg (iaith gyntaf) Y Geiriadur Mawr     Llyfrau’r Dryw a Gwasg Aberystwyth 
 

Cymraeg (ail iaith) Geiriadur Cymraeg Collins Spurrell 
 
 
Byddwch yn astudio’r modiwl yn y brifysgol ar lefel Meistr. Felly byddai’n fuddiol eich bod yn ymgyfarwyddo 
â’r testunau canlynol: 
 

Denby N, Butroyd R, Swift H, Price J & Glazzard J (2008) Master’s Level Study in Education A Guide To 
Success For PGCE Students. Lloegr, OUP 

 
Sewell, K. (gol) (2012) Doing Your PGCE at M-Level: A Guide For Students.  Llundain: Sage Publications 
Ltd. 

 
 
Rydym yn eich cynghori hefyd i gael copïau o’r dogfennau cwricwlwm cyfredol sy’n cael eu defnyddio yn yr 
ysgol. Mae manylion sut i gael y rhain ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.  



Gwybodaeth Archwilio 

 

Pan fyddwch ar y rhaglen, caiff eich llythrennedd, eich rhifedd a’ch sgiliau/gwybodaeth gwyddoniaeth eu 

hasesu. Bydd y profion ar gyfer llythrennedd a rhifedd yn debyg o ran eu cynnwys i’r rheiny y gwnaethoch eu 

cwblhau yn rhan o’ch cyfweliad. Caiff manylion fformat yr asesiadau gwyddoniaeth eu rhannu gyda chi yn 

ystod eich sesiynau gwyddoniaeth yn y brifysgol. Cewch ragor o fanylion am yr asesiadau hyn yn nes i’r 

amser er mwyn eich helpu i wneud rhai ymarferion adolygu. Yn y cyfamser gallech edrych ar ein gwefan a 

bwrw golwg dros y profion ar gyfer llythrennedd a rhifedd.  

 

 

Gwybodaeth am yr Aseiniad 
Mae’r aseiniad ar gyfer y rhaglen ar ffurf clytwaith sy’n golygu y bydd rhaid cwblhau sawl aseiniad bach neu 

‘glytiau’. Mae’r dyddiadau ar gyfer cyflwyno’r clytiau hyn ynghyd â nifer y geiriau wedi’u rhestru isod. 

 

Aseiniad Dyddiad Cyflwyno yn fras Nifer y geiriau 

Clwt 1 Tachwedd 2018 2,500 o eiriau 

Clwt 2 Mawrth 2019 2,500 o eiriau 

Clwt 3 Ionawr 2019 2,500 o eiriau 

Clwt 4 Mai 2019 4,500 o eiriau 

 

Cewch fwy o wybodaeth am ofynion pob un o’r clytiau yn ystod yr Wythnos Gynefino. Yn ogystal, bydd gofyn 

hefyd i chi ymgymryd â thasgau yn rhan o’ch pecynnau dysgu sy’n seiliedig ar eich profiadau ar leoliad 

ysgol. Mae cyfanswm o chwe phecyn dysgu ar hyn o bryd a cheir teitlau’r rhain isod.   

 

 Datblygiad Plant 

 Datblygu Ymddygiad 

 Cyfrifoldebau traws gwricwlaidd 

 Cwrdd ag Anghenion Dysgwyr 

 Sgiliau Meddwl ac Asesu ar gyfer Dysgu 

 Yr Ysgol a’r Gymuned 

 

 

Gallai fod yn ddefnyddiol eich bod yn gwneud rhywfaint o ddarllen cefndirol yn gysylltiedig â’r pynciau hyn 

cyn ymuno â’r rhaglen. Hefyd gall y rhain fod yn sail ar gyfer trafodaeth yn ystod eich Lleoliad Cychwynnol 

os daw cyfle.  

 

 

Ymarfer Adfyfyriol 
Mae ymarfer adfyfyriol yn elfen bwysig o’r rhaglen TAR Cynradd ac yn rhywbeth y byddwch yn ei ddefnyddio 

yn eich sesiynau yn y brifysgol a phan fyddwch ar leoliad ysgol. Er mwyn cael gwybodaeth gefndirol, efallai 

yr hoffech edrych ar Bolton, G. (2014) Reflective Practice Writing and Professional Development. Llundain, 

SAGE. 

 



   PG/Sch   TAR Cynradd: Patrwm Lleoliad Ysgol 2018 – 2019  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLWEDD 
 
   Diwrnod Prifysgol    Diwrnod Profiad Ysgol 

 Gwyliau’r Ysgol    Diwrnod Profiad Ysgol yn y Cyfnod Oedran arall 
 

Wythnos 
yn dechrau 

Wythnos 
Prifysgol 

Llun Mawrth Mercher Iau Gwener 

03/09/18 6 Wythnos Gynefino 

10/09/18 7 Amserlen wahanol ar gyfer yr wythnos hon 
17/09/18 8 Amserlen wahanol ar gyfer yr wythnos hon 

24/09/18 9      

01/10/18 10      

08/10/18 11      

15/10/18 12      

22/10/18 13      

29/10/18 14 HANNER TYMOR 

05/11/18 15      

12/11/18 16      

19/11/18 17      

26/11/18 18      

03/12/18 19      

10/12/18 20      

17/12/18 21      

24/12/18 22 GWYLIAU’R NADOLIG 

31/12/19 23 GWYLIAU’R NADOLIG 

07/01/19 
24 CS CS CS CS Diwrnod Ffocws 

AG 
CS 

CA2 CA2 CA2 CA2 CA2 Diwrnod 
Ffocws AG 

14/01/19 25      

21/01/19 26 Amserlen wahanol ar gyfer yr wythnos hon 

28/01/19 27      

04/02/19 28      

11/02/19 29      

18/02/19 30 HANNER TYMOR 

25/02/19 31      

04/03/19 32      

11/03/19 33      

18/03/19 34      

25/03/19 35      

01/04/19 36      

08/04/19 37      

15/04/19 38 GWYLIAU’R PASG 

22/04/19 39 GWYLIAU’R PASG 

29/04/19  40      

06/05/19 41      

13/05/19 42      

20/05/19 43 Cyfnod Oedran arall  

27/05/19 44 HANNER TYMOR 

03/06/19 45 Cyfnod Oedran arall  

10/06/19 46 Cyfnod Oedran arall  
17/06/19 47      



 

TAR CYNRADD 

 

PECYN Y PENNAETH 

 

 

Cynnwys: 

 

PG/PR2 Llythyr i’r Pennaeth 

 

PG/PR3 Canllawiau Lleoliad Ysgol Cychwynnol 

 

PG/PR8 Gwerthusiad Lleoliad Ysgol Cychwynnol 

 



 
 
Ein Cyf: PG/PR2 
 
 
Dyddiad: Yn unol â’r marc post 
 
 
Ebost: sdavies-barnes@cardiffmet.ac.uk 
Ffôn: 029 2041 6554 
 
 
Annwyl Bennaeth 
 

TYSTYSGRIF ADDYSG I RADDEDIGION AR GYFER ATHRAWON CYNRADD 
LLEOLIAD YSGOL CYCHWYNNOL MEWN YSGOL GYNRADD 

 
ENW’R MYFYRIWR: ______________________________________________ 

 
Diolch am gytuno i dderbyn y myfyriwr uchod i’ch ysgol ar gyfer ei (l)leoliad cyn dechrau’r rhaglen. Mae hwn 
yn rhan annatod o raglen ôl-raddedig y myfyriwr, a bydd rhaid i bob un o’r myfyrwyr gwblhau pythefnos o 
leoliad o leiaf cyn cofrestru ym mis Medi. 
 
Rydym yn amgáu copi o’r canllawiau (PG/PR3), sydd wedi’u hanfon i’r myfyrwyr, yn rhestru elfennau o fywyd 
ysgol y gallan nhw eu harsylwi, eu darganfod a’u cofnodi. Fe welwch fod y rhain yn gysylltiedig yn bennaf â 
threfniadaeth a chyfleusterau’r ysgol a’r ystafell ddosbarth, rheoli a chadw trefn; adnoddau; y cwricwlwm; y 
plant a’r perthnasoedd rhwng y staff a’r disgyblion.  
 
Ni fydd disgwyl i’r myfyriwr addysgu mewn ffordd ffurfiol ond bydd disgwyl iddo/iddi ddod yn rhan o fywyd 
corfforaethol yr ysgol, a chynorthwyo’r athrawon gyda disgyblion unigol a grwpiau bach os bydd hynny’n 
briodol.  
 
Yn rhan o’r lleoliad, bydd disgwyl i bob myfyriwr gadw dyddiadur a ffeil bob dydd i gofnodi arsylwadau, 
gwybodaeth a samplau o waith y plant. Caiff y wybodaeth a gesglir ei defnyddio yn ystod wythnos gyntaf y 
rhaglen er mwyn cael cymharu â chyferbynnu profiadau â phrofiadau myfyrwyr eraill ar y rhaglen a, hefyd, yn 
ystod y flwyddyn ar gyfer trafodaethau a seminarau yn sylfaen i rai o’r aseiniadau asesu parhaus. 
 
Ar ddiwedd cyfnod y myfyriwr yn eich ysgol, byddwn yn ddiolchgar iawn os gwnewch ddefnyddio’r ffurflen 
werthuso amgaeedig (PG/PR8) er mwyn i ni gael syniad byr o’ch argraff o ran yr hyn sydd gan y myfyriwr i’w 
gynnig yn ddarpar athro.  
 
Gwerthfawrogwn eich cymorth a’ch cydweithrediad yn fawr yng nghyfnod rhagarweiniol datblygiad 
proffesiynol y myfyriwr.  
 
Yn gywir 
 

Sian Davies-Barnes 

 
Sian Davies-Barnes 
Cyfarwyddwr Rhaglen TAR Cynradd 
 



PG/PR8 
 

PRIFYSGOL METROPOLITAN CAERDYDD 
 

PGCE PRIMARY/TAR CYNRADD 
 

INITIAL SCHOOL PLACEMENT EVALUATION FORM 
FFURFLEN GWERTHUSIAD LLEOLIAD YSGOL CYCHWYNNOL 

 
 
Name of School/Enw’r Ysgol _______________________________________________________________ 
 
 
Student/Myfyriwr _______________________________________________________________ 
 
 
*************************************************************************************************************************** 
 
 
1. Professional behaviour and personal qualities: 

Ymddygiad Proffesiynol a’r hyn sydd ganddo/ganddi i’w gynnig: 
 
 
 
 
2. Participation in the life and work of the school: 

Rhan a gymerodd ym mywyd a gwaith yr ysgol: 
 
 
 
 
3. Relationships with teachers and pupils: 

Perthnasoedd gydag athrawon a disgyblion: 
 
 
 
 
4. General approach to the attachment and assignment: 

Agwedd gyffredinol at y lleoliad a’r aseiniad: 
 
 
 
 
5. General comments and observations: 

Syniadau cyffredinol ac arsylwadau: 
 
 
 
 
 
 
 
Signed/Llofnodwyd ___________________________________________ 
 
Date/Dyddiad ___________________________________________ 
 
Anfonwch y ffurflen hon wedi’i chwblhau at: 
When completed please return this form to: 
Sian Davies-Barnes, TAR Cynradd/PGCE Primary 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
Heol Cyncoed 
Caerdydd CF23 6XD



PG/IMP 

GWYBODAETH BWYSIG 

 

 Mae’n bwysig os nad ydych yn bwriadu cymryd y lle a gynigir i chi, beth bynnag fydd y rheswm am 

hynny, eich bod yn rhoi gwybod i’r tiwtor perthnasol neu i’r Adran Dderbyniadau ar y cyfle cyntaf 

er mwyn peidio â rhwystro ymgeiswyr eraill rhag cael lle. Yn ddelfrydol, ni ddylai hyn fod yn hwyrach 

nag Awst 24ain 2018. 

 

 Bydd angen i chi gysylltu â’r Cyllid Myfyrwyr priodol, yn dibynnu ar ble rydych yn byw, o ran talu’r ffioedd 

ar gyfer y rhaglen a chwblhau Ffurflen PN1. Mae gwybodaeth ar Gyllid Myfyrwyr ar gael ar ein gwefan: 

http://www.cardiffmet.ac.uk/finance ac rydym yn argymell eich bod yn darllen y wybodaeth hon ac yn 

gwneud cais am gymorth, os nad ydych wedi gwneud hyn eisoes. Cewch gadarnhad ynglŷn â faint o 

gyfraniad a gewch tuag at eich ffioedd a bydd y brifysgol yn cael cadarnhad ynglŷn â hyn hefyd wedi i chi 

ymrestru.  

 

 Bydd angen gwiriadau heddlu boddhaol oddi wrth bob ymgeisydd ar gyfer rhaglenni TAR. Bydd methu 

gwneud hyn yn golygu na chaiff ymgeiswyr ddechrau ar y rhaglen. Dylech fod wedi derbyn gwybodaeth 

ar hyn gyda’r llythyr gwreiddiol oddi wrthym yn cynnig lle i chi. Os nad ydych wedi ymgymryd â’r 

weithdrefn hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau cyn gynted â phosib ar 029 2041 6010. 

 

 Os ydych wedi derbyn cynnig oddi wrth Hyfforddiant Athrawon UCAS sy’n amodol ar gymwysterau 

academaidd, bydd angen anfon y cymwysterau hyn i’r Uned Derbyniadau. Os na chafodd tystiolaeth 

o’ch cymwysterau presennol ei dangos adeg y cyfweliad, bydd rhaid eu gwirio, gan gynnwys Iaith 

Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth TGAU, Safon U gradd C mewn pwnc sydd ar y cwricwlwm a 

Gradd Anrhydedd 2:2 neu’n uwch. Dylid anfon y canlyniadau i gyd i: Derbyniadau, Cyfathrebu, 

Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Rhodfa’r Gorllewin, 

CAERDYDD CF5 2YB. 

 

 Os byddwch yn newid cyfeiriad eich cartref neu eich cyfeiriad e-bost rhwng y pryd y gwnaethoch 

eich cais a’r pryd y byddwch yn dechrau ar y rhaglen, rhowch wybod i Hyfforddiant Athrawon UCAS a 

Swyddfa Dderbyniadau Prifysgol Metropolitan Caerdydd er mwyn i’ch manylion cyswllt gael eu 

diweddaru. Os na chawn wybod am eich manylion newydd, ni chewch unrhyw wybodaeth bwysig am 

eich rhaglen. 

 

 I gael gwybodaeth yn disgrifio’r gweithdrefnau ar gyfer gwneud cais am lety (Fflatiau/Fflatiau un 

Ystafell/Neuaddau Preswyl), cysylltwch â’r Swyddfa Llety ar 029 2041 6188. 

 

 Bydd cofrestru ar gyfer addysgu yn ofynnol drwy’r Cyngor Addysgu Cyffredinol priodol; bydd rhaid talu 

ffi er mwyn gwneud hyn. Os ydych yn bwriadu gweithio yng Nghymru wedi i chi gymhwyso, bydd angen 

i chi gwblhau a chyflwyno ffurflen gais a ffi gofrestru drwy Gyngor y Gweithlu Addysg, a fydd yn ymweld 

yn ystod eich rhaglen i’ch cynorthwyo â’r broses hon.  

 

 

Lisa Bowen 

Pennaeth Derbyn ac Ymrestru Myfyrwyr 

Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr 

 

http://www.cardiffmet.ac.uk/finance

