Arolwg 3-blynedd ar Fentoriaid ac Athrawon Ymarfer
Hunan-Ddatganiad
Annwyl Gydweithiwr
Yn ystod sesiynau diweddaru ar gyfer mentoriaid ers dwy flynedd, byddwch wedi cael gwybod fod angen i
Fentoriaid ac Athrawon Ymarfer, fel y gallant barhau ar y gofrestr fentoriaid gyfredol, gyfarfod â’u rheolwr
uniongyrchol unwaith bob 3 blynedd er mwyn cael arolwg ar eu swyddogaeth o ran Mentora/ Dysgu
Ymarfer (Arolwg 3 Blynedd). Erbyn hyn, mae’n bryd i chi gael arolwg.
Mae modd cael arolygon naill ai fel cyfarfod anffurfiol annibynnol neu fel rhan o’ch gwerthusiad blynyddol
ar gyfer eich gwerthusiad blynyddol ar gyfer y Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth (KSF). Rhagwelir y gall hyn
gymryd 5 – 10 munud yn unig. Bydd angen ichi ddangos i’ch rheolwr uniongyrchol/ arolygwr penodedig
eich bod wedi ateb y gofynion isod:




Wedi mentora o leiaf ddau fyfyriwr o fewn y cyfnod o 3 blynedd
Wedi cymryd rhan mewn sesiynau diweddaru blynyddol a gofnodwyd ar Restr Fentoriaid y Bwrdd
Iechyd.
Wedi nodi datblygiad parhaus yn eich swyddogaeth wrth ochr safonau cyfredol y CNB ar fentoriaid /
athrawon ymarfer (edrychwch isod am fwy o wybodaeth).

Nodiadau Cyfarwyddo:
 Nodir yr Arolwg 3-blynedd yng nghyswllt deilliannau isod y KSF:
 C1 Cyfathrebu
 C2 Datblygiad Personol / yng nghyswllt Pobl Eraill
 C5 Ansawdd
 G1 Dysgu a Datblygu
 Awgrymiadau ynglŷn â thystiolaeth i’w chasglu gan y Mentor a’r Rheolwr, fel ei gilydd
 Gwerthusiadau gan Fyfyrwyr
 Cytundeb dysgu myfyrwyr neu ddogfennau eraill yn Cofnod Cyraeddiadau Parhaus/ portffolio
 Rhestr lleoliadau ‘Heb fod ar Ddyletswydd’ a/neu restr lleoliadau myfyrwyr
 Adborth gan y Sefydliad AU / CPF / PPM, e.e. o archwiliad addysgol
 Tystiolaeth / tystlythyrau ysgrifenedig gan reolwr / cydweithwyr
 Adroddiadau adfyfyriol personol
 Statws Swyddfa Cofnodion Troseddol / CNB
 Meini prawf ar gyfer cynnal swyddogaeth fentora
 Yn gofrestredig ers lleiafswm o flwyddyn
 Wedi cwblhau rhaglen baratoi ar gyfer mentoriaeth yn llwyddiannus
 Wedi mentora o leiaf ddau fyfyriwr o fewn cyfnod o 3 blynedd. (D.S. Yn achos Mentoriaid
Cadarnhau, rhaid i’r rhain fod yn myfyrwyr ar eu lleoliad olaf.)
 Wedi bod ar gwrs diweddaru blynyddol
 Wedi dangos eich bod wedi cynnal a datblygu gwybodaeth, sgiliau a medrusrwydd fel rhan o’r
arolwg 3-blynedd

Os teimlwch na ellwch gyrraedd y safonau hyn, cysylltwch â'ch Addysgwyr Ymarfer
(manylion isod), fel y gellir cychwyn ar gynllun gweithredu. Fel arall, llenwch y bonyn
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Hunan-Ddatgan isod a’i gadw yn eich portffolio. Gofalwch fod eich arolwg 3-blynedd
wedi’i gofnodi ar E Roster.
Enw: …………………………………………………………………………….. Mentor / Mentor Cadarnhau (dilëwch fel y bo’n briodol)
Adran …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Rhif Ffôn / E-bost ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rheolwr Uniongyrchol ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Arolygwr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rwyf wedi cael arolwg mentoriaeth 3-blynedd ac wedi ateb y meini prawf sy’n ofynnol fel y gallaf barhau
ar y rhestr fentoriaid fel:

Mentor

Mentor cadarnhau

(rhowch  fel y bo’n briodol)

Rwyf hefyd wedi dangos tystiolaeth fy mod wedi cyrraedd medrusrwydd yng nghyswllt yr 8 maes a
nodwyd yn safonau’r CNB (2008).
MAES
Creu cysylltiadau gwaith effeithiol
Hwyluso dysgu

Gwireddwyd /

Sylwadau

Asesu ac atebolrwydd
Gwerthuso dysgu
Creu amgylchedd ar gyfer dysgu
Cyd-destun ymarfer
Ymarfer seiliedig ar dystiolaeth
Arweinyddiaeth

Eich llofnod chi …………………………………………………........... Dyddiad yr Arolwg 3-blynedd …… / …… / 20 ……
Llofnod yr arolygwr ……………………………………………........... Dyddiad yr Arolwg 3-blynedd …… / …… / 20 ……
Manylion Cyswllt Addysgwyr Ymarfer:
Ysbyty Glan Clwyd
Sandra Roberts
01978 316356
hssa05@bangor.ac.uk
Gill Truscott
01745 534302 – YGC
01978 293407 – Wrecsam
g.truscott@glyndwr.ac.uk

Ysbyty Cyffredinol Maelor
Karen Hughes
01978 316318
hss409@bangor.ac.uk
Alison Owen Traynor
01978 293599
a.owentraynor@glyndwr.ac.uk

Ysbyty Gwynedd
Sandra Roberts
01978 316356
hssa05@bangor.ac.uk
Karen Hughes
01978 316318
hss409@bangor.ac.uk
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