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Cyflwyniad  

Neges Croeso 

 

Mae dechrau yn y Brifysgol yn gyffrous iawn. Rydym wedi rhoi cyfres o weithgareddau a 

digwyddiadau at ei gilydd i'ch helpu i ymgartrefu yn eich rhaglen academaidd a dod i adnabod 

y Brifysgol, eich cwrs a'ch cydweithwyr newydd.  

 

Nod yr Wythnos Groeso, felly, yw rhoi cyfle i chi gymryd rhan yn y cwrs astudio o'ch dewis o'r 

cychwyn cyntaf.  

 

Yn ystod yr Wythnos Groeso byddwch yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau sy'n 

seiliedig ar ymholiad (gweler yr adran ar weithgareddau a phrosiectau'r rhaglen am ragor o 

fanylion) a gynlluniwyd i roi blas i chi o'r hyn y gallwch ei ddisgwyl yn ystod eich astudiaethau 

ym Met Caerdydd.  

 

Amcanion yr Wythnos Groeso  

Yn ystod yr Wythnos Groeso bydd gofyn i chi:  

 

1. Gwrdd â'ch Tiwtor Personol a gweddill eich carfan 

 

2. Mynychu gweithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol ar y campws neu ar-lein 

 

3. Cymryd rhan mewn tasg sy'n seiliedig ar 

ymchwil 

 

4. Cwblhau gweithgaredd datrys problemau  

 

 

 



 

Tiwtoriaid Personol 

 

Peidiwch â phoeni, ni chewch eich taflu i mewn yn y pen dwfn! Pan fyddwch yn dod i'ch sesiwn 

gofrestru (gweler yr amserlen sefydlu am fanylion) byddwch yn cael cyfarfod â'ch Tiwtor 

Personol. Bydd eich Tiwtor Personol yn darparu cymorth academaidd ac arweiniad yn ystod 

eich amser astudio ym Met Caerdydd.  

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynychu'r gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer eich 

rhaglen yn ystod yr Wythnos Groeso, fel eich bod yn cael cyfarfod â'ch Cyfarwyddwyr Rhaglen, 

Tiwtoriaid a gweddill eich carfan.  

 

Yn olaf, gobeithio y byddwch yn mwynhau eich amser yn astudio ym Met Caerdydd ac 

edrychaf ymlaen at gwrdd â chi yn ystod eich cwrs astudio. 

 

Yr eiddoch yn gywir,  

Jordan Allers 

Cyfarwyddwr Rhaglen 

 
 
  



 

Gwybodaeth Hanfodol  

Manylion y Rhaglen 
 

Drwy gydweithio systematig a chynaliadwy ym Mhartneriaeth 

Caerdydd, nod y rhaglen yw paratoi athrawon dan 

hyfforddiant i fod yn ymarferwyr medrus, hyderus, sy'n adlewyrchu'n feirniadol ac arloesol, 

sy'n ymrwymedig i ddysgu proffesiynol gydol oes ac addysg pobl ifanc. Bydd graddedigion yn 

cyflawni ac yn ceisio rhagori ar y safonau proffesiynol ar gyfer SAC drwy addysg broffesiynol 

o safon uchel sy'n drwyadl ymarferol ac yn ddeallusol heriol. Drwy gyfleoedd strwythuredig 

sy'n cysylltu dysgu mewn ysgolion a phrifysgolion, lle mae andragogeg ac addysgeg yn 

gysylltiedig agos, a lle mae ymchwil yn ganolog i ddatblygiad proffesiynol, bydd graddedigion 

yn datblygu'r gwerthoedd a'r cymeriad a fydd yn eu galluogi i gyflawni blaenoriaethau 

Llywodraeth Cymru, gan gynnwys llythrennedd, rhifedd, cymhwysedd digidol, cynhwysiant 

cymdeithasol, a datblygiad yr iaith Gymraeg.  

 

Mae'r rhaglen BA (Anrh) Addysg Gynradd (3-11) gyda rhaglen SAC yn eistedd o fewn Model 

Partneriaeth Caerdydd o AGA, a gynlluniwyd i adeiladu 'gweithlu proffesiynol rhagorol gydag 

addysgeg gref yn seiliedig ar ddealltwriaeth o’r hyn sy'n gweithio.'   

 

Gweledigaeth Partneriaeth Caerdydd yw 'Cydweithio gydag athrawon, ar gyfer athrawon, fel 

athrawon i ysbrydoli meddyliau Cymru yn y dyfodol', ac yn sail i hyn mae'r gwerthoedd 

canlynol: 

*grymuso athrawon yfory i wireddu eu potensial; 

*creu diwylliant o gydweithio ar draws pob agwedd o'n gwaith; 

* yn ymrwymedig i greu athrawon hyderus, annibynnol sy'n ymroddedig i ddysgu gydol oes; 

*i ymgorffori ymchwil i arloesi a hysbysu addysgu; 

*sicrhau bod lles ac addysg disgyblion wrth wraidd popeth rydyn ni'n ei wneud. 

 



 

Mae modiwlau academaidd a gweithio seiliedig ar waith wedi'u cynllunio i fyfyrio'r 

gwerthoedd hyn, a bydd myfyrwyr ar y rhaglen yn astudio'r agweddau proffesiynol sy'n 

gysylltiedig ag addysgu cynradd, yn ogystal â chanolbwyntio ar bynciau, y pedwar diben a'r 

Meysydd Dysgu a Phrofiad fel rhan o'r Cwricwlwm ar gyfer Cymru. Yn ogystal, bydd myfyrwyr 

yn archwilio gwybodaeth a dealltwriaeth ddamcaniaethol gyfredol, yn ogystal â chraffu 

ymarferol i'r ffordd y mae plant a phobl ifanc yn datblygu ac yn dysgu tra'n datblygu'r sgiliau 

ymarferol sy'n angenrheidiol i sefydlu amgylchedd dysgu o safon uchel sy'n canolbwyntio ar 

bedwar diben y cwricwlwm. Mae'r athro fel ymchwilydd yn gysyniad sylfaenol sy'n sail i'r 

rhaglen ac felly bydd pob myfyriwr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn ymchwil ar raddfa fach 

sy'n seiliedig ar y dosbarth ac yn gwella ymarfer proffesiynol. 

 

Myfyrwyr Rhyngwladol 
 

Rydym yn deall y bydd gan fyfyrwyr rhyngwladol lawer o rwymedigaethau a gwaith papur i'w 

cwblhau pan fyddant yn cyrraedd y DU ac mae'r Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Byd-eang yn 

cynnig cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol ym Met Caerdydd trwy ddarparu cymorth cyn cyrraedd 

a thrwy gydol eu hastudiaethau. 

 

Cymorth Cynghori Myfyrwyr Byd-eang  

Rhyngwladol - Croeso (sharepoint.com) 

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Byd-eang Cyngor Lles Rhyngwladol  

Cyngor Academaidd Rhyngwladol Cyngor Academaidd Rhyngwladol  

 

Cysylltiadau Cynghori Myfyrwyr Byd-eang 

Cyngor Lles –intstudentadvice@cardiffmet.ac.uk 

Cyngor Mewnfudo - Immigrationregs@cardiffmet.ac.uk 

Cyngor Academaidd Rhyngwladol –intacademicadvice@cadiffmet.ac.uk 

 

Mae hefyd yn bwysig eich bod yn mynychu'r gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 

eich cwrs yn ystod yr Wythnos Groeso, fel eich bod yn cael cyfarfod â'ch Cyfarwyddwyr 

Rhaglen, Tiwtoriaid a gweddill eich carfan. Bydd hyn yn eich helpu i ymgartrefu yn eich 

amgylchedd newydd a gwneud ffrindiau newydd.  

https://outlookuwicac.sharepoint.com/sites/international/SitePages/Welfare/home.aspx
https://www.cardiffmet.ac.uk/international/currentstudents/Pages/International-Welfare-Advice.aspx
https://www.cardiffmet.ac.uk/international/currentstudents/international-academic-advice/Pages/default.aspx
mailto:intstudentadvice@cardiffmet.ac.uk
mailto:intacademicadvice@cadiffmet.ac.uk


 

 

Cwrdd â'r Tîm 

 
 
 
 

 Jordan Allers 

Cyfarwyddwr y Rhaglen 

Arweinydd Modiwl Blwyddyn  

 Eve Oliver 

Cydlynydd Blwyddyn 1 

Tiwtor Personol Blwyddyn 1 
 

 Charlotte Sweet 

Arweinydd Modiwl Blwyddyn 1 

 

 Dr Jennifer Clement  

Arweinydd Modiwl Blwyddyn 1 

Tiwtor Personol Blwyddyn 1 
 

 Kristina Kelly 

Arweinydd Modiwl Blwyddyn 1 

Tiwtor Personol Blwyddyn 1 
 

 Bethan Rowlands 

Cydlynydd Cyfrwng Cymraeg 

Tiwtor Personol Blwyddyn 1 

 

 

 

Kelly Wegener 

Tiwtor Personol Blwyddyn 1 
 

 
  



 

Wythnos Groeso 

Beth i'w ddisgwyl 
 

Yn ystod yr wythnos byddwch yn cwblhau prosiect bach 

seiliedig ar ymholiad, y byddwch yn ei wneud gyda grŵp o 

fyfyrwyr newydd eraill o'ch rhaglen, gyda chefnogaeth staff 

academaidd a thechnegol a myfyriwr neu ddau sy'n bodoli 

eisoes.  

 

Ar ddiwedd yr wythnos, byddwn hefyd yn rhoi rhywfaint o adborth i chi ar gryfderau 

ymagwedd eich grŵp, gan rannu a dathlu'r hyn yr ydym wedi'i ddarganfod gyda'n gilydd.  

 

Bydd cyflwyniad i'ch Ysgol a'ch Rhaglen newydd a llawer o weithgareddau hwyliog i'ch helpu 

i gwrdd â phobl newydd.  

 

Bydd angen i chi hefyd gwblhau ychydig o waith gweinyddol, gwiriadau fel ein bod yn gwybod 

pwy sy'n gwneud beth a phryd, cwblhau unrhyw faterion cofrestru sy'n weddill, codi cardiau 

adnabod y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, llenwi papurau i helpu i sicrhau eich diogelwch, a 

thrafod unrhyw wasanaethau cymorth arbenigol sydd eu hangen arnoch.  

 

Dyma beth wnaeth myfyrwyr Met Caerdydd fwynhau am yr Wythnos 

Groeso 

“Helpodd fi i setlo i mewn a chymryd y pwysau oddi ar deithio i le newydd” 

 

“Roedd y prosiectau grŵp i gael gwybod am ein cyfoedion yn ffordd braf o ddod i adnabod 

pawb” 

 

“Hwylus i sgwrsio’n anffurfiol gyda’r Cyfarwyddwr Rhaglen a sgwrsio am bethau ar hap i 

helpu i setlo i mewn” 

 



 

 

Gweithgareddau a Phrosiectau Rhaglen  
 

Croeso i’r Rhaglen 

Cyflwyniad i Diwtora Personol 

Trosolwg o’r Rhaglen/C&A 
Sesiwn Cyfeiriadaeth mewn grwpiau 
Yr Her Hun-lun 
Yr Her Modiwl 
Yr Her Asesu 
Yr Ardd Ymchwil 
Y Tirlun Addysgol 
 

 

Ffair y Glas 
 

Ffair y Glas, a drefnir gan Undeb y Myfyrwyr, yw eich cyfle cyntaf i gwrdd â'n holl 

Gymdeithasau UM, Timau Chwaraeon UM ac wrth gwrs yn gyfle i gael pob math o nwyddau 

am ddim gan ein partneriaid masnachol! Mae'r ffair yn ddigwyddiad diwrnod cyfan a gynhelir 

ddydd Mercher 21/09/2022 o fewn NIAC ar gampws Cyncoed! Mae’n un o uchafbwyntiau 

calendr y Glas ac yn un o’r unig adegau yn ystod eich taith prifysgol y bydd pob myfyriwr o 

holl ysgolion Met Caerdydd yn yr un lle! 

 

Ewch draw i wefan Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am 

ddigwyddiadau, cymdeithasau, cymorth a mwy.  

mailto:https://www.cardiffmetsu.co.uk/
mailto:https://www.cardiffmet.ac.uk/about/sport/Pages/National-Indoor-Athletics-Centre-(NIAC).aspx
mailto:https://www.cardiffmetsu.co.uk/


Eich Amserlen Wythnos Groeso  
 

MONDAY 19th SEPTEMBER TUESDAY 20th SEPTEMBER WEDNESDAY 21st SEPTEMBER THURSDAY 22nd SEPTEMBER FRIDAY 23rd SEPTEMBER 

 
(yb) 
(Arlein – cydamserol) 
Pob myfyriwr 
Croeso i’r Rhaglen 
[Bydd grwpiau’n cael eu rhannu] 
 
 
12:00 – 2:00 
Cinio/ Gweithgareddau’r Campws (ble’n bosibl) 
 
 
(yp) 
(Arlein – cydamserol) 
Pob myfyriwr 
Cyflwyniad i Diwtor Personol 
gydag EO (a’r TP priodol fel y bo’n briodol) 
 
 
Drwy gydol y dydd 
(Arlein – anghydamserol) 
Pob myfyriwr 
Y Tirlun Addysgol + Gardd Ymchwil 

 
(yb)  (Ar y campws) 
Sesiwn cyfeiriadaeth mewn grwpiau 
 
 
 
 
 
 
12:00 – 2:00 
Cinio/ Gweithgareddau’r Campws (ble’n bosibl) 
 
 
 
 
 
(yp) (Ar y campws) 
Sesiwn cyfeiriadaeth mewn grwpiau 
 
 
 
Drwy gydol y dydd 
(Ar y campws – annibynnol) 
Pob grŵp 
Yr Her Hun-lun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ffair y Glas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gweithgareddau 
Cymdeithasol 

 
(yb)  (Ar y campws) 
Trosolwg o’r Cwrs/ C&A 
 
 
 
 
 
 
 
12:00 – 2:00 
Cinio/ Gweithgareddau’r Campws (ble’n bosibl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(yp) (Ar y campws) 
Trosolwg o’r Rhaglen/ C&A 
 
 
 

 
*Bydd gan bob grŵp gyfarfod ar-lein gyda’r TP 
perthnasol yn ystod yr wythnos. Bydd y cyfarfod 
hwn yn cael ei drefnu a’i gyfathrebu’n lleol* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00 – 2:00 
Cinio/ Gweithgareddau’r Campws (ble’n bosibl) 
 
 
 
 
Drwy gydol y dydd 
(Ar-lein – anghydamserol) 
Pob grŵp 
 
Yr Her Modiwl. Defnyddiwch y rhesr wirio. 
+ 
Yr Her Asesu. Defnyddiwch y rhesr wirio. 
+ 
Amser i’r myfyrwyr archwilio tudalennau’r 
modiwl/rhaglen ar Moodle 
 
 
*Cofiwch gymryd amser i archwilio Caerdydd a’r 
ardal leol drwy gydol yr wythnos* 

ALLWEDD:  
*Ar-lein – cydamserol = sesiwn ar-lein ‘byw’ dros Microsoft Teams 
*Ar-lein – anghydamserol = sesiwn ar-lein i’w gyrchu’n annibynnol, drwy Moodle (Rhith-amgylchedd Dysgu Met Caerdydd) 
*TP = Tiwtor Personol 
* Cinio/ Gweithgareddau’r Campws = Bydd rhain yn cael eu trefnu’n ganolog [Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol], ac yn cefnogi myfyrwyr i gyrchu ystod o adnoddau y ty allan i weithgareddau’r 
cwrs h.y. Gwasanaethau Myfyrwyr, Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth, Cymorth TG, Gweithgareddau’r UM, ayyb



 

 

Rhestr Wirio Wythnos Groeso Bersonol  
 

Yn ystod yr Wythnos Groeso mae angen i chi wneud yn siŵr eich bod wedi 

cwblhau’r tasgau canlynol:  

 

• Proses gofrestru gyflawn 

• Casglu cerdyn adnabod myfyriwr 

• Mynychu sesiwn gweithgaredd rhaglen  

• Mynychu rhai digwyddiadau cymdeithasol ar y campws/ar-lein 

• Mynychu Ffair y Glas  

• Cwrdd â'ch Tiwtor Personol 

• Cymerwch ran yn y Met Mile Walk 

• Ymgyfarwyddo â'r Llyfrgell a Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr 

 

  



 

Tasgau’r Haf i Fyfyrwyr 

Mae gan bob modiwl waith darllen gofynnol a gwaith darllen a argymellir.  Mae'r holl 

destunau hyn ar gael trwy'r llyfrgell, y rhan fwyaf ohonynt fel ffynonellau ar-lein. Nid oes 

angen prynu unrhyw un o'r testunau hyn (er bod yn well gan rai myfyrwyr fod yn berchen ar 

eu copïau eu hunain).   

Gweler isod am sampl o ddeunydd darllen allweddol ar draws eich pedwar modiwl ym 

Mlwyddyn 1 (Lefel 4): 

 

Modiwl Dyfodol Llwyddiannus (I): 

Donaldson, G. (2015) Successful Futures: Independent Review of Curriculum and Assessment 

Arrangements in Wales. Cardiff: Welsh Government 

(https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/successful-futures.pdf) 

 

Modiwl Meysydd Dysgu a Phrofiad (I): 

Cope, B., and Kalantzis, M. (Eds) (2016) A pedagogy of multiliteracies: Learning by design. Springer 

 

Modiwl Archwilio Chwarae a Dysgu Cynnar: 

Wood, E. (2013) Play, Learning and the Early Childhood Curriculum, 3nd edn. London: SAGE 

 

Modiwl Cyflwyniad i Ddatblygiad Plant ac Ymarfer Clinigol: 

Papatheodorou, T., Luff, P., and Gill, J. (2011) Child observation for learning and research. Harlow: 

Longman - (Ar gael fel e-lyfr). 

 



 

Treuliwch ychydig o amser yn adolygu Hwb - gwefan dysgu ac addysgu bwrpasol 

Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud â Chwricwlwm i Gymru. Bydd dechrau deall cwricwla yng 

Nghymru yn sicr o gefnogi eich astudiaethau wrth symud ymlaen. 

Dolen i Hwb: https://hwb.gov.wales/ 

Yn gysylltiedig â hyn, mae Blog Cwricwlwm i Gymru yn ffordd dda arall i chi ddysgu mwy am 

ddiwygio addysg parhaus Cymru: https://curriculumforwales.gov.wales/ 

 

Yn olaf, treuliwch amser yn myfyrio ar eich holl brofiadau yn yr ysgol hyd yma. Bydd eich 

gallu i fyfyrio, rhannu a thrafod yr holl brofiadau blaenorol yn cefnogi eich datblygiad cynnar 

[athro dan hyfforddiant]. Fel rhan o hyn, a allwch chi ystyried 'addysg' yn ehangach?  Diben?  

Perthnasolrwydd? Bydd rhan greiddiol o'ch astudiaethau yn gofyn i chi ymchwilio a 

gwerthuso llawer o agweddau ar addysg, gan eich helpu i ffurfio eich ethos a'ch 

egwyddorion [proffesiynol] eich hun. 

 
 
  



 

Gwybodaeth Ddefnyddiol 

Gwybodaeth i Fyfyrwyr Newydd  
 
Mae gan y wefan Gwybodaeth Ymuno â Chyrsiau lawer o 

wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu gyda'ch cynllunio. 

Dewiswch eich lefel mynediad ar y wefan i ddarganfod 

mwy.  

 
Gwasanaethau Myfyrwyr  
 
Mae Gwasanaethau Myfyrwyr yn darparu cymorth ac arweiniad, gan gynnwys cwnsela ac 

iechyd meddwl, cymorth anabledd, a rheoli arian.  
 

Canllaw Croeso UM  
 
Canllaw rhyngweithiol i'ch helpu i lywio eich taith i mewn a thrwy gydol eich bywyd 

prifysgol. Ewch ar y daith a mwynhewch bob adran a gynlluniwyd i'ch helpu i ddod i adnabod 

Met Caerdydd.  

 

Beth sydd angen i chi ei wybod cyn i chi fynd 

 

 

 

 

 

 

Calendr Academaidd 2022/23 
 

Calendr Academaidd 2022/2023 

 
  

https://www.cardiffmet.ac.uk/study/newstudents/Pages/default.aspx
https://www.cardiffmet.ac.uk/study/studentservices/Pages/default.aspx
https://www.cardiffmetsu.co.uk/what_to_know_before_you_go/
https://www.cardiffmet.ac.uk/registry/Documents/Term%20Dates%202022-2023%208.4.22.pdf


 

Map Campws  
 
*Dileu map fel y bo'n briodol 

 
 
 



 

 

 

 
  



 

Rhifau Cyswllt Defnyddiol  
 

Gwasanaethau Llety – 029 2041 6188/9 

Cofrestru – 029 20 205669 

Cyllid a Ffioedd Dysgu – 029 20 41 6083/6081 

Derbyniadau Cartref – 029 2041 6010 

Derbyniadau Rhyngwladol – 029 20 41 6045 

Desg Gymorth TG – 029 20 41 7000 

Parth-I Cyncoed – 029 2020 5460 

Parth-I  Llandaf – 029 2020 5600 

Canolfan Ddysgu Cyncoed – 029 20 41 6242 

Canolfan Ddysgu Llandaf – 029 20 41 6244 

Switsfwrdd – 029 20 41 6070 

Cyfleusterau Chwaraeon – 029 20 41 6042 

Gwasanaeth Myfyrwyr – 029 20 41 6170 

Undeb y Myfyrwyr – 029 20 41 6190 

 


