
 

 

 

BA Addysg Gynradd (3-11) a Diwrnod Cyfweliad SAC 
 
Fel rhan o'r BA Cynradd a Diwrnod Cyfweliad SAC, bydd angen i ymgeiswyr gael cyfweliad unigol, gwneud 
cyflwyniad unigol a chymryd rhan mewn trafodaeth grŵp, yn ogystal â chwblhau Profion Llythrennedd, Rhifedd 
a Chymhwysedd Digidol a thasg ysgrifenedig. 
 
 

Cyflwyniad Unigol – Addysgu Sgil Newydd 
 
Fel rhan o'r broses gyfweld bydd gofyn i ymgeiswyr wneud cyflwyniad heb fod yn fwy na phum munud gan 
addysgu sgil newydd i weddill grŵp yr ymgeisydd. 
 
Bydd angen i ymgeiswyr ddarparu eu hadnoddau eu hunain i addysgu'r sgiliau.  Ni fydd y grŵp yn cynnwys mwy 
na chwe pherson.  Noder na fydd cyfleusterau PowerPoint a TG ar gael ar y diwrnod. 
 
Defnyddir y meini prawf canlynol i asesu ymgeiswyr. 
 
Meini prawf ar gyfer y cyflwyniad unigol – addysgu sgil newydd 
 
Bydd disgwyl i ymgeiswyr wneud y canlynol: 
 

 cyfleu / mynegi gwybodaeth yn glir, yn fanwl ac yn gywir;  

 cyfathrebu'n gydlynol, gan ennyn diddordeb gwrandawyr; 

 defnyddio Saesneg safonol yn briodol mewn sefyllfaoedd ffurfiol a phroffesiynol; 

 addysgu'r sgil â nod, strwythur a chynnwys clir; 

 paratoi adnoddau addas sy'n gwella'r addysgu a'r dysgu; 

 dangos sgiliau rheoli amser effeithiol. 

 
 

Tasg Trafodaeth Grŵp (tua 15 munud) 
 
Caiff yr ymgeiswyr eu gosod mewn grwpiau bach o tua chwe pherson i gymryd rhan mewn trafodaeth grŵp.  Bydd 
y drafodaeth yn canolbwyntio ar un o'r themâu canlynol: 
 

 Cynhwysiant 

 Datblygu Sgiliau Cymhwysedd Digidol 

 Ymddygiad ar gyfer Dysgu 
 
Noder y bydd angen i'r ymgeiswyr feddu ar ddealltwriaeth o'r tair thema a gaiff eu trafod er mwyn paratoi ar 
gyfer diwrnod y cyfweliad.  Fodd bynnag, dim ond un thema a gaiff ei thrafod fel rhan o'r drafodaeth grŵp. 
Caniateir i ymgeiswyr gyfeirio at nodiadau drwy gydol y drafodaeth 
 

Parhad dros y ddalen… 

  



 
Themâu'r Drafodaeth Grŵp: 
 
Cynhwysiant 
Mae tystiolaeth yn dangos bod rhai ffactorau ym mywydau plant a phobl ifanc sy’n eu rhoi mewn perygl neilltuol o 
ymddieithrio o’r ysgol. Mae’r ffactorau hyn hefyd yn cynyddu’r perygl y byddant yn cael eu hallgáu’n gymdeithasol. 
Mae canran rhy uchel o blant a phobl ifanc sy’n agored i’r ffactorau hyn yn absennol o’r ysgol, yn arddangos 
ymddygiad gwael ac yn cael eu gwahardd o’r ysgol. Mae llawer ohonynt eisoes ymhlith y rhai mwyaf agored i niwed 
yn y gymuned.   Mae ymddieithrio o’r ysgol felly yn dwysáu amgylchiadau sydd eisoes yn anodd i’r plentyn neu’r 
person ifanc ac mae angen darparu amrywiaeth eang o fecanweithiau cefnogi, gan ddefnyddio dull ysgol gyfan. 

Llywodraeth Cymru (2016) Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion. Caerdydd, Llywodraeth Cymru 

 

 

Datblygu Sgiliau Cymhwysedd Digidol 

Mae set o gymwyseddau a sgiliau sy’n sylfaen i bron pob math o ddysgu ac sy’n hanfodol er mwyn gallu cymryd 
rhan yn llwyddiannus a hyderus yn y byd modern. Rhoddwyd blaenoriaeth eisoes i lythrennedd a rhifedd yn y 
cwricwlwm yng Nghymru drwy’r FfLlRh, gan gynnwys Ar drywydd llythrennedd ac Ar drywydd rhifedd. At hynny, 
mae’r argymhellion yn adroddiad y Grŵp Llywio ar TGCh i Lywodraeth Cymru a chanfyddiadau’r Adolygiad yn 
arwain yn glir at y casgliad bod cymhwysedd digidol yn fwyfwy hanfodol ar gyfer dysgu a bywyd ac y dylid rhoi 
statws tebyg iddo yn y cwricwlwm i’r hyn sydd gan lythrennedd a rhifedd. 

Donaldson, G. (2015) Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng 
Nghymru. Caerdydd: Hawlfraint y Goron. 

 

 

Ymddygiad ar gyfer Dysgu 
Yr hyn sy’n allweddol i gyflawni system dysgu ac addysgu effeithiol yw sicrhau bod gan athrawon dosbarth y sgiliau 
angenrheidiol i fynd ati i addysgu mewn ffyrdd sy’n lleihau’r tebygolrwydd y bydd plant yn camymddwyn. Mae 
angen i athrawon hefyd feddu ar sgiliau ac ymatebion effeithiol ar gyfer yr adegau hynny pan fydd plant yn 
ymddwyn mewn ffyrdd heriol. Lle bynnag y ceir athrawon sydd â sgiliau atal ac ymateb da, bydd anawsterau’n 
llawer llai tebygol o godi neu o ddatblygu’n ‘ddigwyddiadau‘. 

Llywodraeth Cymru (2012) Dulliau ymarferol o reoli ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth: Llawlyfr i athrawon 
dosbarth mewn ysgolion cynradd. Caerdydd. Llywodraeth Cymru 

 
 
Defnyddir y meini prawf canlynol i asesu ymgeiswyr. 
Meini Prawf ar gyfer y drafodaeth grŵp 
 
Bydd disgwyl i ymgeiswyr wneud y canlynol: 
 

 mynegi gwybodaeth yn glir, yn fanwl ac yn gywir; 

 cyfathrebu'n gydlynol, gan ennyn diddordeb gwrandawyr; 

 defnyddio Saesneg safonol yn briodol mewn sefyllfaoedd ffurfiol a phroffesiynol; 

 gwrando'n ofalus i nodi negeseuon allweddol ac ymateb iddynt yn briodol;  

 ymateb yn effeithiol i gwestiynau a barn eraill, a datblygu syniadau, fel y bo'n briodol;  

 dangos barn annibynnol a herio'r hyn rydych yn ei glywed neu ei ddarllen ar sail rhesymu, tystiolaeth 
neu ddadl; 

 dangos y gallu i ymgymryd â thasgau ymchwil yn gymwys heb fawr ddim cyfarwyddyd. 
 
 
Noder 

 Dylai unrhyw ymgeisydd sydd ag anghenion ychwanegol roi gwybod i'r adran Dderbyniadau cyn 
diwrnod y cyfweliad, a rhoi tystiolaeth, fel y gellir trefnu addasiadau rhesymol. 


