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Trosolwg 
 

Mae’r safon hon yn trafod y ffordd y mae’r hyfforddwr neu fentor yn datblygu ei 

gymhwyster ac ymarfer ei hun trwy arweiniad dan oruchwyliaeth, cymunedau 

ymarfer, adolygu a myfyrio.  

 

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

 

 

 

P1 myfyrio ar eich ymarfer a pherfformiad eich hun yn erbyn safonau a 

meini prawf hyfforddiant a mentora  

P2 myfyrio’n feirniadol ar werthoedd, ymddygiadau, agweddau ac 

ymroddiad personol i wella datblygiad proffesiynol a phersonol  

P3 myfyrio ar sut mae gwerthoedd, ymddygiadau agweddau ac 

ymwybyddiaeth emosiynol bersonol yn effeithio ar eich rôl neu ymarfer 

fel hyfforddwr neu fentor  

P4 cydnabod ffiniau eich cymhwyster eich hun fel hyfforddwr neu fentor a’ch 

perthynas eich hun â gweithwyr proffesiynol eraill  

P5 ceisio adborth ar eich perfformiad eich hun gan gydweithwyr, cleientiaid 

a rhanddeiliaid o fewn cymunedau ymarfer  

P6 ceisio arweiniad proffesiynol i nodi blaenoriaethau a datblygu 

cymhwyster personol fel hyfforddwr neu fentor  

P7 cynnal a diweddaru gwybodaeth bersonol o hyfforddiant a mentora er 

mwyn datblygu ymarfer  

P8 cytuno ar flaenoriaethau datblygu proffesiynol a phersonol gyda 

chydweithwyr perthnasol  

P9 adolygu a diweddaru cynllun datblygiad proffesiynol parhaus personol 

gan ystyried adborth ac ymarfer hyfforddiant a mentora sy’n newid  

P10 cofnodi deilliannau datblygiad proffesiynol parhaus yn unol â pholisïau a 

gweithdrefnau sefydliadol 
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Gwybodaeth a 
dealltwriaeth 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 
 

 

 

 

 

K1 modelau, offer a thechnegau myfyrio cyfoes  

K2 pwysigrwydd myfyrio’n feirniadol ar werthoedd, ymddygiadau, 

agweddau, ymwybyddiaeth emosiynol ac ymroddiad personol a sut 

maent yn effeithio ar ymarfer personol  

K3 pam ei bod yn bwysig cael dealltwriaeth glir o gymhwyster personol  

K4 safonau proffesiynol a meini prawf cenedlaethol a rhyngwladol a 

ddefnyddir i werthuso ymarfer a pherfformiad moesegol a phroffesiynol 

personol  

K5 sut i dderbyn adborth gwrthrychol ar berfformiad personol  

K6 ffiniau eich cymhwyster eich hun fel hyfforddwr neu fentor a’ch perthynas 

â gweithwyr proffesiynol eraill  

K7 diben arweiniad proffesiynol ar gyfer datblygiad eich rôl eich hun  

K8 sut i gael cyngor a chefnogaeth gan gymunedau ymarfer  

K9 sut i ddefnyddio arweiniad proffesiynol i osod blaenoriaethau ar gyfer ac 

adolygu eich cynllun datblygu proffesiynol eich hun  

K10 modelau a thechnegau cyfoes y gellid eu defnyddio i wella eich 

perfformiad fel hyfforddwr neu fentor  

K11 pam ei bod yn bwysig cadw eich gwybodaeth o hyfforddiant a mentora 

yn gyfredol  

K12 tueddiadau mewn theori ac ymarfer hyfforddiant a mentora a’u heffaith 

bosibl ar ymarfer yn y dyfodol  

K13 cyfleoedd sydd ar gael i gefnogi eich datblygiad proffesiynol a phersonol 

eich hun  

K14 pwysigrwydd myfyrio ar a chymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad 

proffesiynol a phersonol eich hun 

K15 sut i ddiweddaru eich cynllun datblygiad proffesiynol parhaus eich hun 

gan ystyried adborth 

K16 sut i gofnodi deilliannau datblygiad proffesiynol parhaus yn unol â 

pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol 
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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 CM09 

 

Galwedigaethau 
perthnasol 
 

3563 Hyfforddwr Gweithredol; arweinyddion tîm; rheolwyr llinell gyntaf; 

goruchwyliwr; 3232 Mentor Dysgu; Mentor 

 

Cyfres Hyfforddi a Mentora  

 

Geiriau allweddol myfyrio; adolygu; gwerthuso; safonau proffesiynol cenedlaethol a rhyngwladol; 

meini prawf; datblygiad; cymhwyster; adborth; arweiniad proffesiynol; 

blaenoriaethau; cynllun datblygu proffesiynol a phersonol; cymryd cyfrifoldeb; 

datblygiad proffesiynol parhaus; gweithdrefnau sefydliadol; cofnodi; cymuned 

ymarfer  

 

 


