
 
 

 

 

Annwyl fyfyriwr,  
  
Fel Cyfarwyddwr Rhaglen BSc (Anrh) Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol Dwyieithog 
hoffwn eich croesawu i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ac i’r Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd.  
  
Mae'r Wythnos Groeso yn cychwyn ddydd Llun 20 Medi. Bydd gweithgareddau'r wythnos groeso yn 
gyfuniad o sesiynau ar gampws y Brifysgol ac ar-lein trwy Microsoft Teams.  Bydd y tîm Derbyniadau 
yn anfon yr holl wybodaeth angenrheidiol atoch ar sut i gael mynediad at Microsoft Teams.  

  
Rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho’r ap MS Teams i'ch gliniadur a/neu'ch ffôn cyn dydd Llun 
20 Medi ac yn ymgyfarwyddo â sut i ddefnyddio'r platfform hwn. Bydd y cyflwyniad i Hanfodion 
Digidol yn rhoi'r sgiliau digidol craidd sydd eu hangen arnynt i fyfyrwyr newydd i gwblhau eu 
astudiaethau, gan gynnwys MS Teams. .   

  
Ar ôl i chi gofrestru, ewch i'r Porth Tiwtor Personol i ddarganfod enw'ch tiwtor personol. Fe'ch 
ychwanegir yn awtomatig at y Microsoft Team cywir gyda'ch tiwtor personol. 
 

Mae'n bwysig eich bod yn ymuno â ni yn ystod yr Wythnos Groeso i gael y wybodaeth bwysig am 
astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a'ch rhaglen. Rydym wedi llunio cyfres o 
weithgareddau i'ch helpu chi i ymgyfarwyddo â'r Brifysgol a'r gwasanaethau sydd ar gael i'ch cefnogi 
yn ystod eich astudiaethau, dod i adnabod myfyrwyr eraill ar eich rhaglen a chwrdd â'ch Cyfarwyddwr 
Rhaglen a'ch Tiwtor Personol. Bydd eich Tiwtor Personol yn eich cefnogi trwy gydol eich taith ym 
Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.  
 

Mae Tymor 1 yn cychwyn ddydd Llun 27ain Medi. Rydym wedi cynllunio ar gyfer cyfuniad o ddysgu 
ar y campws ac ar-lein sy'n manteisio ar y gorau o'r hyn y gall pob dull ei gyflawni, gyda'r gweithgaredd 
ar y campws yn cael ei ystyried yn rhan hanfodol o'r profiad dysgu cyffredinol. Rydym am sicrhau, yn 
ogystal â bod yn ddiogel, y bydd eich profiad campws wyneb yn wyneb yn gofiadwy, yn ystyrlon ac yn 
rhyngweithiol.  Bydd eich dysgu ar y campws yn cael ei gefnogi gan weithgareddau ar-lein sy'n rhoi 
mwy o hyblygrwydd i chi o ran ble a phryd rydych chi'n dysgu, gan ganiatáu i chi ffitio'ch astudiaethau 
o amgylch eich gweithgareddau a'ch gwaith eraill.  Yn hyn rydym yn blaenoriaethu'r sesiynau 
ymarferol a'r seminarau grŵp llai ar y campws a allai fod angen offer arbenigol, goruchwyliaeth, 
trafodaeth a chydweithio. Trwy'r dull cyfun hwn a ddyluniwyd yn ofalus, sy'n gwneud y gorau o'r 
campws ac ar-lein, y byddwn yn adeiladu eich cymunedau dysgu ac yn cefnogi dull gweithredol o 
ddysgu.  

Byddwch yn derbyn eich amserlen bersonol yn ystod yr wythnos groeso. Trwy'r amserlen hon byddwn 
yn parhau i ddarparu profiad dysgu cyffrous i chi sy'n eich galluogi i symud ymlaen trwy'ch rhaglen, 
gan eich annog i gysylltu â'ch cyfoedion, meddwl yn greadigol wrth ddatrys problemau ac i nodi a 
bachu cyfleoedd ar gyfer eich datblygiad eich hun.  

Gobeithio eich bod yn gyffrous am ddechrau eich astudiaethau ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd 
ac edrychaf ymlaen yn fawr at gwrdd â chi ddydd Llun 20 Medi. Mae eich amserlen wythnos groeso 
isod.  
  
Catrin Rowlands 

Cyfarwyddwr y Rhaglen   
BSc (Anrh) Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol Dwyieithog  
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CWRS: BSc (Anrh) Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol Dwyieithog  
CAMPWS: Cyncoed 
 

 
 
 

DYDD LLUN 20 MEDI 
     

DYDD MAWRTH 21 MEDI 
    

DYDD MERCHER 22 MEDI 
  

DYDD IAU 23 MEDI 
    

 DYDD GWENER 24 MEDI 
  

Fideo croeso gan Ddeon yr Ysgol  
- Mae Dr Katie Thirlaway, Deon Chwaraeon a 
Gwyddorau Iechyd yn eich croesawu yn y fideo 
fer hon, ac yn darparu gwybodaeth am sut 
bydd eich profiad ym Met Caerdydd. Gwyliwch 
y fideo hon yn eich amser eich hun cyn eich 
cyfarfod Tiwtor Personol cyntaf 

 
Cyfarfod Tiwtor Personol 1 - Dod i adnabod 
ein gilydd 
10:00-11:00, ar y campws 
- Byddwch yn cyfarfod â'ch tiwtor a'ch cyd-
fyfyrwyr yn y sesiwn hon ar y campws. Bydd 
eich tiwtor yn adnodd pwysig i'ch cefnogi yn 
ystod eich amser ym Met Caerdydd. Gweler yr 
ystafelloedd ar gyfer grwpiau penodol isod: 
 

- AChAG 1 – C1.03  

 
Cyfarfod Tiwtor Personol 2 - Dod i adnabod 
Met Caerdydd 
13:30-14:30, ar y campws 
- Dewch i adnabod y systemau allweddol i 
gefnogi'ch taith ddysgu ym Met Caerdydd. 
Paratowch ar gyfer Microsoft Teams, Moodle 
a mwy! Cofiwch gwefru’ch dyfeisiau! Gweler yr 
ystafelloedd ar gyfer grwpiau penodol isod: 
 

- AChAG 1 – C1.03 

 

Croeso i'r Rhaglen 
12:00-13:00, ar-lein -  Sylwer: Mae hwn wedi’i 
ddiweddaru. 
Byddwch yn cyfarfod â'ch Tiwtor Blwyddyn neu 
Gyfarwyddwr Rhaglen i ddarganfod popeth sydd 
gan eich rhaglen i'w gynnig a beth fyddwch chi'n ei 
wneud ar eich rhaglen. Bydd y sesiwn ar-lein hon yn 
cael ei chynnal ar Microsoft Team a byddwch yn 
derbyn dolen i gysylltu â'r sesiwn hon ar ôl i chi 
gyrraedd. 
 
Gwaith grŵp ar eich tasg Sefydlu  
- daliwch ati i weithio ar eich tasg grŵp a osodwyd 
gan eich tiwtor personol.  Cewch chi weithio ar y 
campws neu ar-lein gyda'ch grŵp. Os bydd unrhyw 
problem rhowch neges ar Teams i'ch tiwtor neu 
gofynnwch iddynt am help yn y gwahanol sesiynau 
gyda nhw trwy gydol yr wythnos. 
 
Peidiwch ag anghofio edrych ar yr adnoddau isod 
yn eich amser eich hun! 
 
Cyfarfod Tiwtor Personol 3 - Sesiwn cymorth Galw 
Heibio 
- Wedi'ch drysu gan eich tasg grŵp? Yn mynd ar 
goll rhywfaint gyda'r cyfnod sefydlu yn gyffredinol? 
Bydd eich tiwtor personol yn cadarnhau'ch slot ar y 
diwrnod hwn i alw heibio gyda'ch grŵp i'ch helpu 
chi. 
 
 

 
 

Digwyddiadau Wythnos 
Groeso gan eich Undeb 

Myfyrwyr 
 

Edrychwch ar Wefan UM Met 
Caerdydd i gael y 

diweddariadau diweddaraf ar 
ffair y Glas a gweithgareddau 

eraill yr wythnos groeso 

Cyfarfod unigol â'ch Tiwtor Personol - 
Archebwch yn eich cyfarfod unigol â'ch 
tiwtor personol trwy'r Porth Tiwtor Personol 
yn seiliedig ar y slotiau a ddangosir gan eich 
tiwtor. Dim ond un slot y mae angen i chi 
archebu lle ar gyfer yr wythnos hon. 
 
Gwaith grŵp ar eich tasg Sefydlu  
- daliwch ati i weithio ar eich tasg grŵp a 
osodwyd gan eich tiwtor personol.  Cewch chi 
weithio ar y campws neu ar-lein gyda'ch 
grŵp. Os bydd unrhyw problem rhowch 
neges ar Teams i'ch tiwtor neu gofynnwch 
iddynt am help yn y gwahanol sesiynau gyda 
nhw trwy gydol yr wythnos. 
 
Peidiwch ag anghofio edrych ar yr 
adnoddau isod yn eich amser eich hun! 

 
Cyfarfod ar gyfer Siaradwyr Cymraeg Lefel 
4, 5 a 6 – 15:00 Online (Teams) 

 

Cyfarfod Tiwtor Personol 4 - Tasg Grŵp 
10:00-11:00 
- Sesiwn dal i fyny gyda'ch grŵp tiwtor 
personol a'ch tiwtor i orffen yr wythnos a'r 
dasg sefydlu. Dyma gyfle arall i gael yr 
atebion i unrhyw cwestiynau sydd genych chi 
cyn i dysgu ddechrau'r wythnos ganlynol! 
Gweler yr ystafelloedd ar gyfer grwpiau 
penodol isod: 
 

- AChAG 1 – C1.03  

Cychwyn eich taith cyflogadwyedd  
- Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, 
edrychwch ar y trosolwg hwn gan Brif 
Arweinydd Cyflogadwyedd yr Ysgol, Steve 
Osborne, gan amlinellu'r gefnogaeth y mae 
Met Caerdydd yn ei gynnig i'ch helpu chi ar 
eich taith  
 

https://learn.cardiffmet.ac.uk/course/view.php?id=32746&section=1
https://www.cardiffmetsu.co.uk/
https://www.cardiffmetsu.co.uk/
https://sway.office.com/lnbsIi8p8UF5ez5N?ref=Link&loc=play


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dolenni i adnoddau pwysig eraill (hefyd wedi'u postio ar safle Moodle Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd) 

 Met Canolog - ewch yma i gael dolenni i holl adnoddau a gwasanaethau myfyrwyr  Cyflwyniad i Hanfodion Digidol - Ddim yn gwybod eich Timau Microsoft o'ch 

Moodle? Wedi'ch drysu gan e-byst a Teams Chat? Gall yr adnodd defnyddiol hwn 

helpu i'ch tywys trwy'r systemau TG ym Met Caerdydd.  

Dechrau ar eich taith Cyflogadwyedd - trosolwg hwn gan Brif Arweinydd 

Cyflogadwyedd yr Ysgol, Steve Osborne, gan amlinellu'r gefnogaeth y mae Met 

Caerdydd yn ei gynnig i'ch helpu chi ar eich taith  

Rhaglen BywydPres - Yn byw mewn Neuadd Breswyl? Darganfyddwch beth sy'n 
digwydd dros y cyfnod sefydlu.  
   

Gwasanaethau Myfyrwyr - mae'r wefan hon yn rhoi'r holl wybodaeth i chi ar sut y 

gall gwasanaethau myfyrwyr eich cefnogi chi yn ystod eich amser ym Met 

Caerdydd.  

 

Moodle - Moodle yw'r amgylchedd dysgu rhithiol a ddefnyddir ym Met Caerdydd, 

mae hwn yn cynnwys gwybodaeth am y modiwlau rydych chi'n eu hastudio yn 

ogystal â gwybodaeth bwysig am yr ysgol ar safle Moodle Ysgol Chwaraeon a 

Gwyddorau Iechyd Caerdydd.     

Canllawiau cryno yn ymwneud â TG ar gyfer staff a myfyrwyr Met Caerdydd - Yma 
fe welwch rai canllawiau byr i'ch helpu i ddechrau ar ben y ffordd fynd gyda 
meddalwedd a systemau TG  
  

Canllaw Microsoft Teams - Bydd y dudalen hon yn eich tywys trwy'r hyn sydd 

angen i chi ei wybod am Microsoft Teams.  Dyma'r feddalwedd y byddwch chi'n ei 

defnyddio ar gyfer cyfathrebu ar-lein  

Hoffech chi Microsoft Office AM DDIM yn ystod eich amser ym Met Caerdydd? - 
Defnyddiwch y ddolen hon a dilynwch y cyfarwyddiadau ar sut i osod hwn ar eich 
gliniadur neu Mac  
  

WiFi - Bydd y ddolen hon yn eich helpu i gysylltu â rhwydwaith Wifi ar y campws  

 

https://outlookuwicac.sharepoint.com/sites/students
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https://sway.office.com/lnbsIi8p8UF5ez5N?ref=Link&loc=play
https://www.metcaerdydd.ac.uk/accommodation/Pages/Life-in-Halls.aspx
https://www.cardiffmet.ac.uk/study/studentservices/Pages/default.aspx
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