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Trosolwg 
 

Mae’r safon hon yn ymwneud â pharatoi ar gyfer sesiynau hyfforddiant neu 

fentora. Mae’n cynnwys gofyniad i gynllunio ar gyfer sesiynau, cytuno ar y 

cynlluniau gyda chleientiaid a sicrhau eich bod yn gwbl barod i gyflawni’r 

sesiynau. 

 

Dylid nodi mewn rhai sefydliadau neu dan rai amgylchiadau penodol, y gellir 

defnyddio’r term ‘ymyraethau’ yn hytrach na 'sesiynau’. Mae’r term ‘sesiynau’ 

fel y’i defnyddir yn y safon yn berthnasol i hyfforddiant a mentora. 

 

Yng nghyd-destun y safon hon, mae’r term ‘paratoadau’ yn cynnwys cynllunio 

gweithgareddau, sicrhau bod adnoddau ac amgylchedd addas ar gael ar gyfer 

y sesiwn, yn ogystal â bod yr hyfforddwr neu fentor yn ymwybodol o’u 

parodrwydd meddyliol a chorfforol eu hunain i gyflwyno sesiwn hyfforddiant neu 

fentora ystyrlon. 

 

Mae’r safon hon ar gyfer pob hyfforddwr a mentor. 
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Meini prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu: 
 

 

 

 

P1 nodi unrhyw ddeilliannau gofynnol a nodau’r cleient i’w datblygu o fewn 

sesiynau a gynlluniwyd  

P2 cyfeirio at gofnodion ymyraethau blaenorol, fel y bo’n briodol  

P3 datblygu cynlluniau clir, a gytunwyd arnynt, i fodloni deilliannau gofynnol 

a nodau cleientiaid  

P4 nodi ymagweddau sy’n ofynnol i reoli sesiynau a gynlluniwyd  

P5 canfod a pharatoi adnoddau ac amgylchedd sydd eu hangen i gyflawni 

deilliannau sesiwn  

P6 sicrhau fod y cleient yn cael gwybod am ac yn cytuno i drefniadau 

sesiwn  

P7 rheoli unrhyw amhariad i sesiynau arfaethedig  

P8 sicrhau paratoad personol ar gyfer sesiynau hyfforddiant a mentora  

P9 adolygu a diwygio cynlluniau o ganlyniad i gynnydd cleient tuag at ei 

nodau  

P10 cydymffurfio â’r holl bolisïau a gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer 

cyflwyno sesiynau hyfforddiant a mentora 
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Gwybodaeth a 
dealltwriaeth 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 
 

 

 

 

 

K1 modelau a phrosesau cyfoes a ddefnyddir i gynllunio dysgu, datblygu, 

hyfforddiant a mentora mewn cyd-destun penodol 

K2 pam ei bod yn bwysig neilltuo amser i gynllunio a pharatoi ar gyfer 

sesiynau  

K3 sut i gaffael y wybodaeth ac adnoddau allai fod eu hangen i gyflwyno 

sesiynau  

K4 pwysigrwydd paratoad meddyliol a chorfforol personol ar gyfer y sesiwn 

a sut y gallwch effeithio ar eich ymarfer  

K5 sut i nodi deilliannau a nodau a gytunwyd arnynt gyda chleientiaid  

K6 sut i ddyfeisio cynlluniau a gytunir gydag amcanion a deilliannau clir sy’n 

adlewyrchu anghenion y cleient  

K7 beth yw amgylchedd diogel a chyfforddus ar gyfer hyfforddiant neu 

fentora  

K8 gweithdrefnau ar gyfer cynghori cleientiaid ynglŷn â chynnwys a 

threfniadau ar gyfer sesiynau  

K9 sut i reoli unrhyw amhariad i sesiynau a gynlluniwyd  

K10 pwysigrwydd adolygu a diwygio cynlluniau o ganlyniad i gynnydd cleient 

tuag at ei nodau  

K11 polisïau a gweithdrefnau sefydliadol i ddarparu sesiynau hyfforddiant a 

mentora  
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Datblygwyd gan Learning and Skills Improvement Service 

 

Rhif fersiwn  3.0 

 

Dyddiad 
cymeradwyo  

Ionawr 2012 

 

Dyddiad 
adolygiad 
dangosol 
 

2015 

 

Dilysrwydd Cyfredol 

 

Statws Gwreiddiol 

 

Sefydliad 
gwreiddiol 
 

ENTO  

 

URN gwreiddiol LSI CM04 

 

Galwedigaethau 
perthnasol 
 

3563 Hyfforddwr Gweithredol; arweinyddion tîm; rheolwyr llinell gyntaf; 

goruchwyliwr; 3232 Mentor Dysgu; Mentor 

 

Cyfres Hyfforddiant a Mentora  

 

Geiriau allweddol paratoadau; cynllunio; sesiynau; cynlluniau; modelau cyfoes; gwybodaeth; 

adnoddau; amgylchedd; cynnydd; deilliannau; nodau; cytundeb; amhariad; 

polisïau a gweithdrefnau sefydliadol; ymyrraeth 

 

 


