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MA Genedlaethol mewn Addysg (Cymru) 
Ffurflen Gais Atodol 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi pob rhan berthnasol o'r ffurflen Gais Atodol a bod eich 
ffurflen wedi'i llenwi yn cael ei chyflwyno gyda'ch cais (bydd y Brifysgol o'ch dewis yn rhoi 
arweiniad ar sut i wneud hyn).  
Ni allwn ystyried ceisiadau heb ffurflen Gais Atodol gyflawn. 
Os ydych hefyd yn gwneud cais am Gydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol, a allai eich galluogi 
i ddechrau blwyddyn dau yn seiliedig ar gredydau a gyflawnwyd (e.e. drwy TAR) neu drwy 
fapio eich profiad proffesiynol fel athro, bydd angen i chi hefyd gwblhau'r Ffurflen Gais 
Cydnabod Dysgu Blaenorol. 
1. Amdanoch chi 

Enw Llawn  
Rhif cais/myfyriwr.  
Dyddiad geni  
Cyfeiriad E-bost) (dyma 
ddylai fod eich prif gyfeiriad e-
bost a chaiff ei gofnodi ar eich 
cofnod CGA) 

 

Iaith Astudio 
(Cymraeg/Saesneg) 

 

Rhif Cyfeirnod Athro  
Swydd a Chyflogwr 
presennol    

 

Sector (Cynradd / 
uwchradd / AB/ 
Rhanbarthol/Annibynnol/ 
arbennig ac ati) 

 

Dyddiad cwblhau'r cyfnod 
ymsefydlu athrawon 
newydd 

 

Opsiynau Ariannu:  
Cyllid Blwyddyn  3 – 6  
(Cyfnod Gyrfa Cynnar) 

Ia/ Na 
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2. Dynoniad o Ddewis Modiwl

Bydd pob myfyriwr sy'n ymgymryd â'r MA Addysg Genedlaethol (Cymru) ac unrhyw un o'r 
llwybrau drwy'r rhaglen yn ymgymryd â'r modiwlau canlynol (oni bai eich bod yn gwneud 
cais am RPL ym Mlwyddyn 1): 

Blwyddyn 1 

Ymarfer Cydweithredol a Phroffesiynol 

Arferion sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth  

Addysgeg ac Ymarfer  

Blwyddyn 2 

Modiwlau a Ddewiswyd ar gyfer Tymor 1 a Thymor 2. 

Sgiliau Ymchwil ac Ymholi Uwch. 

Blwyddyn 3 

Traethawd Hir 

At ddibenion cynllunio, nodwch eich dewisiadau modiwl arbenigol dewisol. Gwiriwch 
ddewis ac argaeledd y modiwl yma. Nid yw nodi eich dewis yn eich ymrwymo i ymgymryd 
â'r modiwlau hyn.   

Ysgol Partner AGA 
Cymeradwy 
(Rhaid i ymgeiswyr fod yn 
cefnogi myfyrwyr AGA y 
Brifysgol yr ydych yn 
gwneud cais iddi) 

Ia / Na 

Ariannu Llwybrau ADY: Ia/Na 
Arwainyddiaeth: Ia/Na 

https://www.swansea.ac.uk/postgraduate/taught/artsandhumanities/ma-education-wales/#modules=is-expanded


 
 

NatMA SuppApp 
V4.0 22.03.2022 
 

Mae unrhyw fodiwlau Atodol a gymerir ym Mlwyddyn 1 yn orfodol. Mae'r Sgiliau Ymchwil 
ac Ymholi Uwch a'r modiwlau Traethawd Hir hefyd yn orfodol i bob myfyriwr. 
 
Os ydych yn gwneud cais i'r MA Addysg (Cymru) nodwch o'r rhestr hon pa DDAU fodiwl 20 
credyd, yr hoffech eu hastudio fwyaf tebygol. Bydd angen i chi ddewis un modiwl yn 
Nhymor 1 ac un modiwl yn Nhymor 2.   
 
 

Tymor  Enw Modiwl  Modiwl Dewisiol (X) 
 1 Iechyd Emosiynol, Iechyd Meddwl a Lles    
 1 Archwilio Addysgeg    
 1 Ymarfer Ystafell Ddosbarth Cynhwysol    
 1 Arwain a Rheoli Gweithwyr Addysg Proffesiynol    
 2 Dylunio a Gwireddu'r Cwricwlwm    
 2 Tegwch ac Amrywiaeth    
 2 Arwain a Rheoli ADY    
 2 Arwain Newid Sefydliadol    

 
 
Os ydych yn gwneud cais am lwybr MA Addysg (Cymru) Anghenion Dysgu Ychwanegol, 
nodwch o'r rhestr hon pa DDAU fodiwl 20 credyd yr hoffech eu hastudio fwyaf tebygol. 
Bydd angen i chi ddewis un modiwl o Dymor 1, Tymor 2, neu Dymor 3.  
 

Tymor Enw Modiwl Modiwl Dewisiol (X) 
1 Ymarfer Ystafell Ddosbarth Cynhwysol  
2 Arwain a Rheoli ADY  
 3 Anghenion Dysgu Ychwanegol – Rhagoriaeth 

mewn Ymarfer  
  

 
Os ydych yn gwneud cais am lwybr MA Addysg (Cymru)Llwybr arweinyddiaeth 
nodwch o'r rhestr hon pa DDAU fodiwl 20 credyd yr hoffech eu hastudio fwyaf tebygol. Bydd 
angen i chi ddewis un modiwl o Dymor 1, Tymor 2, neu Dymor 3. 
 

Tymor Enw Modiwl Modiwl Dewisiol (X) 
1 Arwain a Rheoli Gweithwyr Addysg Proffesiynol  
2 Arwain Newid Sefydliadol  
 3 Arwain o fewn ac ar draws Systemau Addysg 
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3.  Datganiad Cymorth  
 
Dylech ddarparu Datganiad Cymorth i ddangos bod eich Ysgol yn eich cefnogi i ymrwymo i'r 
amser sydd ei angen ar gyfer y rhaglen hon. 
 
Dylai hyn fod fel arfer gan eich Pennaeth neu uwch gydweithiwr/rheolwr perthnasol arall, 
ond gall hefyd fod gan unigolyn priodol arall. Lle bynnag y bo modd, dylai hyn fod ar bapur 
pennawd yr Ysgol a'i uwchlwytho ynghyd â'ch cais am gyllid.  
 
Os gofynnir i chi gyflwyno datganiad o gefnogaeth fel rhan o'r brif broses ymgeisio ar gyfer 
y Brifysgol o'ch dewis, nid oes angen i chi uwchlwytho hyn eto.  
 
Os nad yw'n ofynnol i chi uwchlwytho datganiad o gefnogaeth ar adeg arall yn y broses 
dderbyn, dylech uwchlwytho hwn i'ch cais fel dogfen ychwanegol. 
4.  Application Form Data sharing statement 
 
Lle mae lleoedd noddedig ar y rhaglen MA Addysg Genedlaethol (Cymru) yn eich sefydliad 
dewis cyntaf wedi'u dyrannu'n llawn, er mwyn eich galluogi i gymryd rhan yn y rhaglen MA 
Addysg Genedlaethol (Cymru) a chael mynediad at gyllid Llywodraeth Cymru, gallwn 
drosglwyddo/rhannu'r manylion llawn a ddarperir ar eich ffurflen gais gydag aelodau eraill 
o'r bartneriaeth gyda lleoedd wedi'u hariannu ar gael.   
 
Nodwch isod a ydych yn hapus i ni rannu eich cais gyda'r Prifysgolion Partner canlynol: 
 

Prifysgol Cadarnhad Prifysgol Cadarnhad 
Prifysgol Aberystwyth  Prifysgol De Cymru  
Prifysgol Bangor  Prifysgol Cymru Y Drindod 

Dewi Sant 
 

Prifysgol Fetropolitan 
Caerdydd 

 Prifysgol Glyndwr Wrecsam  

Prifysgol Abertawe    
 
Bydd gwybodaeth hefyd yn cael ei rhannu â Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA) i wirio 
ceisiadau (e.e. rhif athro a chwblhau'r cyfnod ymsefydlu). Mae hyn er mwyn cadarnhau eich 
statws Athro a'ch statws ymsefydlu a chadarnhau eich bod yn gymwys ar gyfer y rhaglen ac 
ar gyfer unrhyw gais am gyllid.  
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Os nad ydych yn fodlon cydsynio i rannu eich gwybodaeth gyda CGA, yn anffodus ni 
fyddwn yn gallu mynd â'ch cais ymhellach . 
 
 
Mae rhagor o wybodaeth am sut y gall y Brifysgol ddefnyddio'ch data ar gael yma. 
 
Rwyf wedi darllen ac yn cytuno â'r telerau a nodir yn y datganiad rhannu data. 
 
 
Enw: 
 
Dyddiad: 
 
Gall ymgeiswyr ddewis optio allan o'r broses rhannu data ar unrhyw adeg drwy gysylltu â 
ni. 
 

https://www.swansea.ac.uk/about-us/compliance/data-protection/
https://www.swansea.ac.uk/about-us/compliance/data-protection/your-rights/
https://www.swansea.ac.uk/about-us/compliance/data-protection/your-rights/
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