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1. Llythyr Croeso gan y Cyfarwyddwr AGA a Dysgu Proffesiynol 
 

Dear Student Teacher 

Annwyl Athro/Athrawes 

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich gweld yn y flwyddyn academaidd nesaf.  Gallwn 

gadarnhau y bydd rhaglenni AGA Partneriaeth Caerdydd yn dechrau ar y dyddiad canlynol: 

TAR Uwchradd (pob pwnc) 5ed Hydref 2020 

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ddod yn athro.  Mae cael carfan o athrawon dan hyfforddiant 

drwy bandemig covid-19 yn hanfodol. Gyda hyn mewn golwg, rydym wedi bod yn gweithio'n 

galed gyda Llywodraeth Cymru, darparwyr sefydliadau addysg uwch eraill yng Nghymru a'n 

hysgolion partner i sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu rhaglenni AGA o ansawdd uchel sy'n 

galluogi athrawon dan hyfforddiant i fodloni'r safonau addysgu cymwysedig (SAC).  Bydd ein 

darpariaeth dysgu, addysgu, lleoliadau ysgol a gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr o ansawdd 

uchel yn parhau i gael eu darparu drwy gyfuniad o gyflenwi ar y campws ac ar-lein. Wrth 

wneud hynny byddwn yn sicrhau y gellir bodloni'r holl ganlyniadau dysgu a safonau SAC ar 

gyfer eich rhaglen yn llawn. 

Ffurflenni Lleoliad Ysgol a Hyfedredd Cymraeg 

Er mwyn ein cynorthwyo i drefnu eich lleoliadau ysgol a'ch grŵp datblygu Cymraeg Prifysgol, 

mae angen i bob myfyriwr gwblhau'r ddwy ffurflen a restrir isod: 

 Ffurflen Gwybodaeth Lleoli 2020-2021 TAR Uwchradd - i'w gwblhau erbyn dydd 

Gwener 10 Gorffennaf fan bellaf 

 

 Ffurflen Hyfedredd TAR Cynradd ac Uwchradd Cymraeg 2020-2021 – Mae angen i 

fyfyrwyr Cymraeg a Saesneg lenwi'r ffurflen hyfedredd Cymraeg. 

  

https://methub.cardiffmet.ac.uk/Form.aspx?id=343410
https://methub.cardiffmet.ac.uk/Form.aspx?id=295158


 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, ebostiwch eich arweinydd rhaglen: 

Celf a Dylunio Hannah Thomas hthomas2@cardiffmet.ac.uk 

Bioleg/Cemeg/Ffiseg Dr Ceri Pugh CPugh2@cardiffmet.ac.uk 

Cymraeg Dr Gina Morgan gmorgan@cardiffmet.ac.uk 

Dylunio a Thechnoleg Jason Davies jasondavies@cardiffmet.ac.uk 

Drama Emma Thayer EThayer@cardiffmet.ac.uk 

Saesneg Dr Judith Kneen Jkneen@cardiffmet.ac.uk 

Daearyddiaeth Rhian Crooks-Williams recrooks-

williams@cardiffmet.ac.uk 

Hanes Mark Williams mpwilliams2@cardiffmet.ac.uk 

TGCh a Chyfrifiaduro Jo Farag jfarag@cardiffmet.ac.uk 

Mathemateg Steve McCarthy smccarthy@cardiffmet.ac.uk 

Ieithoedd Tramor Modern Craig Ellis Howard cehoward@cardiffmet.ac.uk 

Cerddoriaeth Tom Breeze TBreeze@cardiffmet.ac.uk 

Addysg Gorfforol Fiona Heath-Diffey fheath-diffey@cardiffmet.ac.uk 

Addysg Grefyddol Mark Williams mpwilliams2@cardiffmet.ac.uk 

 

Neu Gyfarwyddwr eich Rhaglen: Viv John: vjohn@cardiffmet.ac.uk 

 

Bydd eich arweinydd rhaglen hefyd yn argymell rhywfaint o ddarllen yn barod ar gyfer 

dechrau'r rhaglen. Bydd y rhan fwyaf o'r adnoddau hyn ar gael i chi fel e-lyfrau sydd, ar ôl i 

chi gael eich cofrestru, ar gael drwy ein Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth. 

 
Fel addysgwr athrawon, mae gennych rôl bwysig i'w chwarae, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at 

gwrdd â chi a gweithio gyda chi i ysbrydoli meddyliau Cymru yn y dyfodol.. 

 

Dr Anna Bryant 

Cyfarwyddwr AGA a dysgu proffesiynol   
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2. Llythyr Croeso gan yr Adran Derbyniadau 

Annwyl Fyfyriwr 

Da iawn chi a diolch i chi am ddewis astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.  

Estynnwn groeso cynnes i chi fel aelod o'r rhaglen tystysgrif mewn addysg i raddedigion.  

Edrychwn ymlaen i chi ddechrau ar ein rhaglen a'ch croesawu ar dydd Llun 5 Hydref; i 

ddechrau'r hyn a obeithir, i fod yn flwyddyn werth chweil a llwyddiannus i chi fel myfyriwr 

sy'n athro/athrawes.  Rydych ar fin cychwyn ar raglen ôl-radd uchel ei pharch ac o safon, ac 

edrychwn ymlaen at weithio gyda chi. 

Hoffwn achub ar y cyfle cynnar hwn i'ch atgoffa bod y rhaglen yn un llawn amser a dwys.  

Mae'r rhan o'r rhaglen sy'n seiliedig ar y Brifysgol yn cael ei hasesu ar lefel Meistr, sy'n eich 

galluogi i ennill 60 o gredydau ar lefel M/lefel 7, sy'n cyfateb i draean o gymhwyster MA.  

Caiff elfen profiad ysgol y rhaglen ei chynnal mewn gwahanol ysgolion ac mae'n bosibl y 

bydd yn golygu teithiau hir.  Nodwch fod rhai ysgolion yn dechrau mor gynnar â 8.00 am.  

Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud y trefniadau angenrheidiol i ddelio ag unrhyw ymrwymiadau 

personol, fel y gallwch gyrraedd yr ysgol pan fo angen.  Ni all tiwtoriaid warantu lleoliad sy'n 

agos at eich cartref.  Pe bai anabledd yn cael ei ddatgan, bydd addasiadau rhesymol priodol 

yn cael eu gwneud ar sail argymhellion gan adran anabledd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. 

Dyma'r cyntaf o ddau becyn gwybodaeth y byddwch yn eu derbyn cyn i'r rhaglen ddechrau 

ar ddydd Llun 5 Hydref 2020.  Bydd yr ail becyn ar gael i chi ym mis Awst.  Bydd gwybodaeth 

am y gweithdrefnau hunan-gofrestru ar-lein yn cael eu cynnwys yn y pecyn Awst. 

Bydd pecyn mis Awst yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol: 

 Llythyr gan Ddeon Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol 

 Cod Ymddygiad a Gwybodaeth Ddefnyddiol arall 

 Gwybodaeth gyffredinol a phwnc-benodol bellach 

Edrychwn ymlaen at eich croesawu ar dydd Llun 5 Hydref ac, yn y cyfamser, mae croeso i 

chi gysylltu â mi ar 029 2041 6010 os byddwch angen rhagor o wybodaeth. 

Yn gywir 

 

Ms Lisa Bowen 

Pennaeth Derbyniadau 



 

3. Gwybodaeth Bwysig 

 Mae'n bwysig os, am ba reswm bynnag, nad ydych yn bwriadu derbyn y lle a gynigir, 
eich bod yn hysbysu'r tiwtor neu'r aelod o’r adran derbyniadau perthnasol erbyn 
diwedd Awst er mwyn i ymgeiswyr eraill beidio â chael eu hatal rhag cael lle. 

 Bydd angen i chi gysylltu â'r cyllid myfyrwyr priodol yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw 
o ran talu'r ffioedd ar gyfer y rhaglen a'ch benthyciad myfyrwyr a llenwi'r ffurflen PN1.  
Mae gwybodaeth am gyllid myfyrwyr ar gael ar ein gwefan yn 
www.cardiffmet.ac.uk/finance ac rydym yn argymell eich bod yn darllen yr wybodaeth 
hon ac yn gwneud cais am gymorth, os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny.  Byddwch 
yn derbyn cadarnhad o faint o gyfraniad y byddwch yn ei dderbyn tuag at eich ffioedd a 
bydd y Brifysgol hefyd yn derbyn cadarnhad o hyn unwaith y byddwch wedi ymrestru. 

 Mae angen gwiriadau heddlu boddhaol gan bob ymgeisydd ar gyfer rhaglenni TAR.  
Bydd methu â gwneud hyn yn golygu na fydd ymgeiswyr yn gallu dechrau'r rhaglen.  
Dylech fod wedi derbyn gwybodaeth yn ymwneud â hyn gyda'ch llythyr cynnig 
gwreiddiol oddi wrthym.  Os nad ydych wedi dilyn y weithdrefn hon, cysylltwch â'r 
derbyniadau cyn gynted â phosibl ar 029 2041 6010 neu 
askadmissions@cardiffmet.ac.uk. 

 Os yw'r cynnig a gawsoch gan hyfforddiant athrawon UCAS yn amodol ar unrhyw 
gymwysterau academaidd e.e. gradd, a fyddech cystal ag anfon copi o'ch canlyniadau  
pan fyddwch yn eu derbyn, fel y gallwn gadarnhau eich lle.  Gallwch ebostio'r holl 
ganlyniadau at newstudent_qualifications@cardiffmet.ac.uk. 

 Os byddwch yn newid eich cyfeiriad rhwng adeg gwneud y cais a lle ar y rhaglen, rhowch 
wybod i athrawon UCAS a'r Swyddfa Derbyniadau ym Mhrifysgol Metropolitan 
Caerdydd, er mwyn i chi allu diweddaru'ch cofnodion.  Os na chawn ni wybod am eich 
cyfeiriad newydd, ni fydd gwybodaeth bwysig am y rhaglen yn dod i law. 

 I gael gwybodaeth sy'n disgrifio'r gweithdrefnau ar gyfer gwneud cais am lety 
(Fflatiau/Ystafelloedd Gwely/Neuaddau Preswyl) ewch i'r wefan llety: 
www.cardiffmet.ac.uk/accommodation; neu cysylltwch â nhw ar 029 2041 6188. 

 Mae angen cofrestru ar gyfer addysgu drwy'r Cyngor Addysgu Cyffredinol priodol, ac 

mae ffi am hynny.  Os ydych yn bwriadu gweithio yng Nghymru ar ôl i chi fod yn gymwys, 

bydd angen i chi lenwi a chyflwyno ffurflen gais a ffi gofrestru drwy Gyngor y gweithlu 

addysg a fydd yn ymweld â'r sefydliad yn ystod eich rhaglen i'ch cynorthwyo gyda'r 

broses hon. 

. 
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