
Cyngor ar gyfer Cyfweliadau

Efallai eich bod yn ymwybodol o stori Moses a'r llwyn yn llosgi sy'n cael ei hadrodd mewn
ysgrythurau hynafol a rennir gan Iddewon, Mwslimiaid a Christnogion.

Yn y stori hon mae Moses yn diosg ei sandalau gan ei fod yn sylweddoli bod y tir y mae'n sefyll
arno yn dir sanctaidd. Wel, gan roi cysylltiadau crefyddol o'r neilltu, pan fyddwch chi'n rhannu eich
stori neu'n wir yn gwrando ar rywun arall yn rhannu ei stori, rhaid ei drin fel moment werthfawr.

Gyda hynny mewn golwg, y prif gyngor sy'n bwysicach na’r gweddill yn y rhestr hon yw gwneud
ein gorau i fod yn bresennol, rhoi sylw a bod yn barchus i'r sawl sy'n adrodd y stori yr ydych yn ei
recordio. Cofiwch mai eu stori nhw yw hi ac mae angen iddyn nhw fod yn gwbl ymwybodol o'r
ffaith eich bod yn eu recordio yn siarad a’ch bod yn bwriadu uwchlwytho i blatfform Cryfach
Gyda’n Gilydd Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn wir, mae gennym Ffurflen Caniatâd Cyfryngau orfodol i chi a'r person sy'n dweud y stori i'w
chwblhau cyn y gallwn gyhoeddi’r stori ar ein gwefan neu ei chynnwys yn unrhyw un o'n
darllediadau.

Hyd yn oed os mai eich stori chi yr ydych chi'n ei recordio cofiwch werthfawrogi'r broses o rannu
a'n bod yn bwriadu trin eich stori gyda'r parch dyledus pan fyddwn yn ei chyhoeddi ar ein gwefan
neu'n ei rhannu yn unrhyw un o'n darllediadau. Gallwch ddod o hyd i fanylion am sut yr ydym yn
addo gwneud hyn drwy gyfeirio at ein hadran polisi preifatrwydd

1. Cynllunio
Gallwch naill ai byrfyfyrio os ydych chi'n teimlo'n hyderus oherwydd gallwch bob amser stopio'r
recordiad a dechrau eto, ond fel arfer mae'n syniad da ysgrifennu rhai cwestiynau o flaen llaw i’ch
atgoffa gan eich bod eisiau cipio hud y stori'n cael ei hadrodd a gall stopio ac ailddechrau ddifetha
hynny.

Os ydych chi'n recordio rhywun arall yn dweud y stori wrthych, gallech rannu'r cwestiynau gyda
nhw o flaen llaw neu gallech weld sut maen nhw'n ymateb heb weld y cwestiynau ymlaen llaw. Y
naill ffordd neu'r llall cofiwch fod angen parchu'r storïwr gan mai ei stori nhw ydyw, felly nhw fydd
yn dewis.

2. Cadw llygaid ar y cloc

Mae sylw'r rhan fwyaf o bobl ar gyfer gwrando ar unrhyw stori tua 20 munud, felly gosodwch
amserydd am 20 munud a gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gadw lle gallwch ei weld wrth recordio,
ond ceisiwch beidio â gadael iddo dynnu eich sylw drwy edrych arno drwy'r amser... rydych i fod i
fwynhau hyn.

Canllaw yn unig yw'r amserydd ac nid oes angen ceisio ymestyn stori i bara am 20 munud. Os yw'r
stori wedi dod i'w diwedd naturiol ar ôl ychydig funudau mae hynny'n hollol iawn.



3. Gofynnwch Gwestiynau Paratoi

Gwasgwch y botwm recordio ar yr ap ffôn symudol yr ydych chi'n ei ddefnyddio i recordio'r sain ac
aros tua 5 eiliad (dim llai na hynny) cyn cyflwyno eich hun, yna gofynnwch ychydig o gwestiynau
paratoi, fel 'Ble cawsoch chi eich geni?'' neu 'Allwch chi ddisgrifio'r tro cyntaf i ni gyfarfod?''

4. Gofynnwch Gwestiynau Penagored
Dylech osgoi cwestiynau gydag atebion ''ie'' neu 'na'' syml gan y bydd y sgwrs yn dod i ben
yn gyflym iawn. Rydych chi eisiau i'r storïwr roi cliwiau i chi i'r hyn sy'n bwysicach iddyn
nhw, felly yn hytrach defnyddiwch iaith fel ''Dywedwch wrthyf am...'' neu ''Sut beth oedd hi
pan...''

5. Gofynnwch Gwestiynau Dilynol
Hyd yn oed os oes gennych gwestiynau wedi'u paratoi, peidiwch â theimlo bod yn rhaid i
chi gadw atyn nhw yn llym, ond yn hytrach dilynwch egni'r stori a ble mae'r storïwr eisiau
mynd. Os oes gennych ddiddordeb gwirioneddol yn y stori, bydd y cwestiynau dilynol yn
dod yn rhwydd, er enghraifft ''Ac yna beth ddigwyddodd?'' neu 'Sut wnaeth hynny wneud i
chi deimlo?'' neu 'Beth oeddech chi'n ei feddwl yn y foment honno?''

Unwaith eto, byddwch yn ymwybodol o unrhyw awgrymiadau gan y storïwr os ydych chi'n
mynd i gyfeiriad nad ydyn nhw eisiau mynd gan mai eu stori nhw yw hi a nhw sydd wrth y
llyw. Nid ydych yn eu cynghori... rydych chi'n wrandäwr parchus â diddordeb sydd ond
weithiau'n gofyn cwestiynau pan fo angen.

6. Mae straeon yn berthynol.

Er mai eich prif swyddogaeth yw gwrando a gofyn cwestiwn bob hyn a hyn, os ydych chi'n
recordio stori rhywun arall mae wastad yn dda cofio bod y weithred o eistedd i lawr gyda
rhywun fel hyn yn weithred o feithrin perthynas. Nid oes unrhyw beth o'i le ar atgoffa'r
storïwr am amser neu brofiad y maen nhw’n ei rannu â chi sy'n gysylltiedig â'u stori. Yn
enwedig pan fo'r storïwr yn dechrau teimlo'n gyfforddus. Gall y ddau ohonoch chi adael yr
adeg hon yn teimlo'n agosach at eich gilydd ac yn y pen draw dyna beth mae adrodd stori yn
ei wneud... mae'n ein hatgoffa ni i gyd o'n dynoliaeth a'r ffaith ein bod yn perthyn.

7. Rhowch Gefndir i’r Gwrandäwr

Cofiwch, eich bod yn recordio'r stori hon i'w rhannu ac na fydd gwrandawyr y dyfodol yn
ymwybodol o'r manylion y tu ôl i'r stori. Mewn geiriau eraill hyd yn oed os ydych chi'n
gwybod pwy yw’r ‘yncl John' y mae’r storïwr yn sôn amdano, gallai fod yn ddefnyddiol
gofyn cwestiynau fel ''Pwy yw yncl John?'' a ''Pam oedd yncl John yn ddylanwad mor fawr
arnoch chi?''

8. Defnyddiwch y Synhwyrau
Anogwch y storïwr i gofio a rhannu manylion clir fel sut yr oedd pethau'n arogli, yn teimlo,
yn blasu ac ati. Er enghraifft, gallech ofyn os yw rhywun yn siarad am y pice ar y maen yr
oedd Mam-gu yn arfer pobi a gallech ofyn 'Sut beth oedd yr arogl yn y gegin pan oedd hi'n
pobi?''

9. Diwedd
Mae diwedd stori dda yr un mor bwysig neu gellid dadlau ei bod yn bwysicach na'i dechrau,
felly cadwch eich llygad ar yr amserydd y gwnaethoch ei osod ar y dechrau a phan fydd tua



5 munud ar ôl, gofynnwch gwestiynau myfyriol sy'n berthnasol i'r stori yr ydych wedi bod
yn gwrando arni (neu'n ei hadrodd os mai eich un chi ydyw) er enghraifft ''Pa etifeddiaeth yr
hoffech ei adael?” neu ''Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i’ch hunan pan oeddech yn ifanc yr
ydych chi newydd ddweud wrthyf amdano?''

10. Mwynhau Gwrando a Rhannu
Fel y gwnaethom ni ei ddweud yn gynharach mae adrodd a gwrando ar straeon yn brofiad
perthynol ac erbyn y diwedd


