
 
 
 
 
Gwybodaeth i ymgeiswyr ar gyfer TAR Uwchradd Drama 
 
Llongyfarchiadau! 
 
Fe’ch gwahoddwyd i gyfweliad am le ar y rhaglen TAR Uwchradd Drama ym Mhrifysgol Metropolitan 
Caerdydd – rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â chi a chlywed am yr hyn sydd gennych i’w 
gynnig fel darpar athro drama uwchradd. Mae’r llythyr hwn yn rhoi gwybodaeth i chi am yr hyn y 
gofynnir i chi ei wneud yn ystod diwrnod y cyfweliad, ac mae hefyd yn rhoi syniad clir i chi o’r hyn rydym 
yn chwilio amdano mewn darpar athro drama. Fe’i cynlluniwyd i’ch helpu chi i baratoi yn unol â hynny 
fel y bydd gennych y cyfle gorau posibl o fod yn llwyddiannus. 
 
Bydd tair rhan i’r broses gyfweld, er efallai na fyddant yn digwydd yn y drefn a roddir.  
 
Rhan 1 
Bydd yn ofynnol i chi sefyll profion llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol. Yn ogystal, bydd tasg 
ysgrifennu estynedig mewn ymateb i erthygl ar bwnc addysgol; defnyddir hyn i asesu eich sgiliau darllen, 
ysgrifennu a meddwl yn feirniadol. Bydd y rhan hon o’r diwrnod yn cymryd tua dwy awr. 
 
Rhan 2 
Wedyn, byddwch chi’n cymryd rhan mewn tasg ymarferol, lle gofynnir i chi addysgu rhywbeth sy’n 
ymwneud â’ch pwnc i’ch cyd-ymgeiswyr yn y cyfweliad. Bydd gennych ddeg munud i wneud hyn. 
 
Dylech chi anelu at rywbeth ymarferol, gan fod drama’n cael ei haddysgu fel pwnc ymarferol mewn 
ysgolion. Dewiswch o un o’r opsiynau canlynol fel ffocws ar gyfer eich tasg ymarferol:  

 Cyflwyniad i ymarferydd theatr (e.e. Stanislavski, Brecht, Boal, Artaud neu Berkoff); 
 Cyflwyniad i arddull theatraidd (e.e. Y Theatr Roegaidd, Melodrama Fictoraidd, Naturiolaeth y 19eg 

Ganrif, Mynegiadaeth Almaenig, Theatr yr Absẃrd, Theatr Gorfforol neu Theatr Verbatim); 
 Cyflwyniad i sgil/confensiwn perfformio (e.e. cymeriadaeth, gwaith byrfyfyr, dyfeisio, mynegiant 

lleisiol, mynegiant corfforol, adroddiant, monolog ac ati) 
 

Byddwn yn chwilio am:  
 ddull gafaelgar, brwdfrydig; 
 ystyriaeth wrth gynllunio’ch sesiwn; 
 gwybodaeth a dealltwriaeth gadarn o’ch pwnc; 
 defnyddio’ch sgiliau drama eich hun fel rhan o’ch  

addysgu; 
 cyflwyno gwybodaeth/syniadau yn glir. 

D.S. Nid oes disgwyl i chi gyflwyno cynllun gwers 
 
Os ydych chi’n bwriadu defnyddio adnoddau ar gyfer eich 
cyflwyniad addysgu byr, bydd angen i chi eu darparu, felly byddwch yn barod a dewch â nhw gyda chi. 
Hefyd, mae’n werth nodi na fydd cyfleusterau PowerPoint na TG ar gael, felly dylech ystyried hyn 
hefyd wrth wneud eich cynlluniau. 
 
  

 
Cadwch bethau’n syml! Nid 
ydym eisiau gweld gwers 
berffaith, dim ond eich 
potensial, felly bydd rhywbeth 
bach ond â ffocws yn 
ddelfrydol. 

Dewiswch bwnc rydych chi’n teimlo’n 
hyderus ac yn gysurus yn ei gylch – 
cofiwch, rydym ni’n awyddus i weld beth 
ALLWCH chi ei wneud, nid yr hyn na 
allwch chi ei wneud! 
 
Ewch amdani... a mwynhau! 



 
Rhan 3 Bydd y rhan hon yn cynnwys cyfweliad unigol byr lle gallwch esbonio eich cymhelliant i ddod yn 
athro drama uwchradd a dangos eich dealltwriaeth o rôl yr athro mewn lleoliad ysgol prif ffrwd. Hefyd, 
bydd gennych gyfle i holi cwestiynau i ni fel y gallwch wneud dewis gwybodus. Yn ogystal, rydym ni 
eisiau cyfle i ddweud wrthych chi am ein prifysgol a’n rhaglen TAR Uwchradd, gan ein bod ni’n meddwl 
bod gennym lawer i’w gynnig i athro dan hyfforddiant sy’n frwdfrydig ac uchelgeisiol, a theimlwn yr un 
mor gyffrous am eich dyfodol â chithau! 
 
Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi yn y cyfweliad a dymunwn yn dda i chi am y diwrnod. Gofynnir i chi 
gyrraedd 15 munud cyn eich amser penodedig fel y gallwn ddechrau’r rhaglen yn brydlon. 
 
Dymuniadau gorau, 
 
Emma Thayer 

Arweinydd Rhaglen TAR Uwchradd Drama 
 
 
O.N. I gael rhagor o gyngor ynghylch gwneud cais i’n Rhaglenni TAR, gwrandewch ar ‘Emma 
and Tom’s PGCE Podcast’ Episode 11: So You Want To Become A Teacher.  Mae ar gael 
trwy iTunes, Spotify, neu ble bynnag y byddwch yn cael eich podlediadau! 

 
 
 


