
 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth ar gyfer Cyfweliad 

BA (Anrhydedd) Addysg Gynradd (3-11) gyda SAC 

 

Diolch am eich cais i astudio ar gyfer y radd BA Addysg Gynradd (3-11) gyda SAC. Ar ôl ystyried eich cais, 
hoffem eich gwahodd i fynychu cyfweliad.  
 
Os gallwch fynychu ar y dyddiad a roddir, cadarnhewch drwy www.ucas.com/track cyn gynted ag y bo 
modd. 
 
Wedi i chi gyrraedd, ewch i’r brif dderbynfa ar Gampws Cyncoed (CF23 6XD) lle bydd aelod o staff yn 
cyfarfod â chi. Os hoffech ddod â rhiant/ gwarcheidwad gyda chi ar y diwrnod, anfonwch neges e-bost i 
roi gwybod i ni. Byddwn yn cynnal sesiynau perthnasol yn y bore i rieni/ gwarcheidwaid eu mynychu tra 
byddwch chi’n dechrau eich proses gyfweld.  
 
Fel rhan o’r broses gyfweld, bydd yn ofynnol i chi gael cyfweliad unigol, rhoi cyflwyniad unigol (i weddill 
eich grŵp), cymryd rhan mewn trafodaeth grŵp, cwblhau Profion Llythrennedd, Rhifedd a 
Chymhwysedd Digidol unigol, ar-lein, a chwblhau tasg ysgrifenedig unigol. Felly, nodwch y canlynol yn 
ofalus: 
 

 Bydd y profion unigol, ar-lein yn cael eu cwblhau a’u goruchwylio o dan amodau ‘arholiad’. Ewch 
at y ddolen ganlynol ar gyfer papurau profion enghreifftiol - www.cardiffmet.ac.uk/x120. 
 

 Bydd y drafodaeth grŵp wedi ei seilio ar ddarllen hanner tudalen A4 a ddarperir ar y diwrnod 
(pan fyddwch yn cyrraedd); bydd y darllen hwn yn seiliedig ar rôl yr athro. Rhoddir digon o amser 
i chi ddarllen a chymhathu cyn y drafodaeth; gallai ymgeiswyr ddefnyddio unrhyw amser aros 
rhwng tasgau hefyd i baratoi ar gyfer y drafodaeth. Bydd y drafodaeth yn para tua 15 munud, a 
chaniateir i chi gyfeirio at nodiadau. 

o Bydd y meini prawf canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ymgeiswyr yn y drafodaeth 
grŵp: 

 Bydd disgwyl i ymgeiswyr: 

 fynegi syniadau a gwybodaeth yn glir, yn fanwl ac yn gywir; 

 cyfathrebu’n gydlynus, gan ennyn diddordeb y gwrandawyr; 

 defnyddio Saesneg safonol yn briodol mewn sefyllfa ffurfiol a 
phroffesiynol; 

 gwrando’n graff i nodi negeseuon allweddol ac ymateb yn briodol; 

 ymateb yn effeithiol i’r cwestiynau a safbwyntiau pobl eraill, gan 
ddatblygu syniadau fel y bo’n briodol; 

 dangos safbwyntiau annibynnol a herio’r hyn sy’n cael ei glywed neu’i 
ddarllen. 
 

 Ni ddylai’r cyflwyniad unigol bara mwy na 5 munud. Bydd yn ofynnol i chi addysgu sgil newydd i 
weddill eich grŵp. Mae enghreifftiau diweddar yn amrywio o origami, gwneud cylymau a 
chrefftau sylfaenol i iaith arwyddion, yr wyddor Gymraeg a CPR. Bydd tua chwech yn y grŵp. Pan 
fo modd, bydd angen i chi ddarparu eich adnoddau’ch hun i addysgu’r sgil enwebedig. Ni fydd 
cyfleusterau PowerPoint a TG ar gael ar y diwrnod. 

o Bydd y meini prawf canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ymgeiswyr yn y cyflwyniad 
unigol: 

 disgrifio/ mynegi syniadau a gwybodaeth yn glir, yn fanwl ac yn gywir; 
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 cyfathrebu’n gydlynus, gan ennyn diddordeb gwrandawyr; 
 defnyddio Cymraeg safonol yn briodol mewn sefyllfaoedd ffurfiol a phroffesiynol; 
 addysgu’r sgil gyda nod, strwythur a chynnwys clir; 
 paratoi adnoddau addas sy’n gwella addysgu a dysgu; 
 dangos sgiliau rheoli amser effeithiol. 

 
 Ni ddylai’r dasg ysgrifenedig unigol (ar bapur) fod yn fwy na hanner tudalen A4 (oddeutu), a dylai 

ateb y cwestiwn canlynol: Beth sy’n gwneud athro ysgol gynradd effeithiol? 
 
*Sylwer: Nid yw’r tasgau uchod wedi eu rhestru yn nhrefn y trafodion o reidrwydd. Os cynigir cyfweliad i 
ymgeisydd ar fyr rybudd am ba reswm bynnag, h.y. o ganlyniad i system glirio TGAU/ Safon Uwch, bydd 
angen iddo gwblhau’r holl dasgau fel yr amlinellir uchod o hyd. Fodd bynnag, mewn achosion fel hyn, 
anogir ymgeiswyr i addysgu sgil ‘byrfyfyr’, h.y. gêm gyffredin a chyfarwydd fel cuddio, brwydrau bodiau 
neu gêm tag. Mewn achosion fel hyn, derbynnir efallai na fydd amser gan ymgeisydd i baratoi unrhyw 
adnoddau. Parthed hyn, os bydd ymgeisydd yn digwydd bod ar ei ben ei hun ar gyfer diwrnod ei gyfweliad 
am ba reswm bynnag, bydd angen iddo gwblhau’r holl dasgau fel yr amlinellir uchod o hyd. Fodd bynnag, 
pan fyddai ymgeisydd fel arfer yn cymryd rhan mewn trafodaeth grŵp ac yn addysgu sgil i grŵp, bydd y 
tasgau hyn yn syml yn cael eu cwblhau ar sail 1:1 gydag aelod o staff [cyfwelydd].  
 
Bydd angen i chi ganiatáu diwrnod cyfan ar gyfer y broses gyfweld. 
 
Bydd yn ofynnol i chi ddod â’r canlynol gyda chi: 

 Llun adnabod (pasbort/ trwydded yrru); 

 Llun maint pasbort gyda’ch enw a’ch tref enedigol ar y cefn. 

 
Os oes gennych unrhyw anghenion ychwanegol, dylech roi gwybod i ni ar unwaith, gan roi digon o 
fanylion. Bydd angen rhoi tystiolaeth i’r Adran Dderbyniadau cyn dyddiad eich cyfweliad er mwyn gallu 
gwneud trefniadau ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol.  
 
Mae hefyd yn ofynnol i ymgeiswyr sy’n dymuno gwneud y profion a’r cyfweliadau trwy gyfrwng y 
Gymraeg roi gwybod i ni ar unwaith. 
 
Mae lleoedd parcio ar Gampws Cyncoed yn gyfyngedig, ac mae’n faes parcio ‘talu ac arddangos’. Pan fo 
modd, rydym yn annog ymgeiswyr i ddefnyddio cludiant cyhoeddus i gyrraedd y campws. Gellir cael 
cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd y campws ar www.cardiffmet.ac.uk/findus.  
 
Dymuniadau gorau i chi â’ch cyfweliad ac edrychwn ymlaen at eich gweld ar y diwrnod. 
 
Yn gywir 

 
Lisa Bowen 
Pennaeth Derbyniadau 
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