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Trosolwg 
 

Mae’r safon hon yn ymwneud â chynnal hyfforddiant neu fentora i gyflawni 

deilliannau a nodau a ddymunir. Mae’n cynnwys cynllunio, cefnogi cyflawniad 

ac adolygu nodau ac amcanion hyfforddiant a mentora.  

 

Ar gyfer y safon hon, gallai’r cleient sy’n derbyn hyfforddiant neu fentora fod yn 

unigolyn neu grŵp. Gellid hefyd cyflwyno’r hyfforddiant neu fentora wyneb yn 

wyneb, ar-lein neu trwy delathrebu neu gyfryngau eraill priodol. 

 

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

 

 

 

P1 cynllunio nodau ac amcanion hyfforddiant neu fentora gyda’r cleient i 

fodloni dyheadau, ysgogiadau a blaenoriaethau a nodwyd  

P2 cytuno ar ymagweddau i gyflawni’r nodau ac amcanion a gynlluniwyd  

P3 cymhwyso dulliau hyfforddiant neu fentora i gyflawni nodau ac amcanion 

a gytunwyd  

P4 ysgogi cleientiaid i weithio tuag at eu nodau ac amcanion  

P5 rhoi cyfleoedd i’r cleient adolygu cynnydd tuag at gyflawni eu nodau  

P6 gwirio gyda’r cleient fod yr hyfforddiant neu fentora wedi bodloni'r 

anghenion a disgwyliadau  

P7 gweithredu’n amserol i gefnogi cleientiaid nad ydynt o reidrwydd yn 

cyflawni eu nodau ac amcanion  

P8 galluogi’r cleient i gymryd cyfrifoldeb am a pherchnogaeth o’u hamcanion 

a nodau  

P9 adolygu’r cytundeb hyfforddiant neu fentora a myfyrio ar gynnydd tuag at 

amcanion a nodau gyda’r cleient  

P10 galluogi cleientiaid i ddiwygio amcanion, addasu nodau a chynllunio rhai 

newydd yn seiliedig ar eu cynnydd 

P11 cadarnhau gyda’r cleient ar sut i weithredu a dulliau i gyflawni’r nodau 

sy’n weddill, nodau a addaswyd neu rai newydd a nodwyd 

P12 cytuno a chofnodi’r rhyngweithiadau, deilliannau a chynnydd tuag at 

nodau ac amcanion gyda’r cleient yn unol â gofynion sefydliadol 
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Gwybodaeth a 
dealltwriaeth 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 
 

 

 

 

 

K1 ymagweddau a modelau cyfoes i gynllunio, cyflwyno ac adolygu 

ymyraethau a chyflawniadau hyfforddiant a mentora mewn gwahanol 

gyd-destunau 

K2 sut i egluro dyheadau a chytuno ar neu addasu deilliannau gyda 

chleientiaid i sicrhau eu bod yn gyraeddadwy  

K3 pam ei bod yn bwysig i ysgogi cleientiaid i gyflawni ac adolygu amcanion 

a nodau a chymryd cyfrifoldeb dros a pherchnogaeth o’u cynnydd a’u 

cyflawniadau  

K4 sefyllfaoedd a allai godi wrth hyfforddiant neu fentora sydd angen 

gweithredu ar unwaith a sut i ddelio â hwy  

K5 ffynonellau gwybodaeth a chefnogaeth ychwanegol sydd ar gael i’r 

hyfforddwr, mentor neu gleient  

K6 sut i annog y cleient i nodi a chanfod ffyrdd i ddelio â materion a wynebir 

wrth weithio tuag at nodau  

K7 sut i annog y cleient i gymhwyso ei ddysgu i addasu neu osod nodau 

newydd  

K8 ffyrdd i alluogi’r cleient i addasu eu nodau yn seiliedig ar eu cynnydd a 

phrofiad 

K9 pwysigrwydd cytuno gyda chofnodion y cleient o ryngweithio a chynnydd 

tuag at nodau ac amcanion a gytunwyd  

K10 systemau a phrosesau sefydliadol i gofnodi rhyngweithio, amcanion a 

nodau  

K11 sut i gytuno ar nodau ac amcanion diwygiedig gyda chleientiaid ac i 

gynllunio ymyraethau yn y dyfodol  
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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 CM05 

 

Galwedigaethau 
perthnasol 
 

3563 Hyfforddwr Gweithredol; arweinyddion tîm; rheolwyr llinell gyntaf; 

goruchwyliwr; 3232 Mentor Dysgu; Mentor 

 

Cyfres Hyfforddiant a Mentora  

 

Geiriau allweddol cynllunio; deilliannau; nodau; cyraeddadwy; ymyraethau; dulliau; anghenion; 

disgwyliadau; ysgogi; perchnogaeth; cynnydd; rhyngweithiadau; cyfrifoldeb; 

myfyrio; cofnodi  

 

 


