Cofnod Mentor a Mentor Cadarnhau
Bydd y ddogfen hon yn rhoi tystiolaeth i ddangos eich bod yn parhau i ateb gofynion y
Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth i ymarfer fel mentor (CNB 2008). Eich cyfrifoldeb chi fel
mentor yw cadw’r cofnod hwn yn ddiweddar.
Enw’r Mentor
Cyfnod tair blynedd o _______________

tan __________________

Ward/ Adran ______________________________________________________
Teitl Swydd _______________________________________________________
Ai mentor ydych?

(rhowch  fel y bo’n briodol)

Mentor cadarnhau?

Dyddiad Paratoi ar gyfer Mentoriaeth _________________________________
Os cawsoch eich paratoi ar gyfer mentoriaeth ar ôl Medi 2007, a ydych wedi ennill yr holl
gymwyseddau? 

A oes gennych dystysgrif cwblhau llwyddiannus? 



Dyddiad y dystysgrif:

Dyddiad diweddariadau blynyddol
Dyddiad yr arolwg 3 blynedd

Meini prawf ar gyfer parhau’n fentor a/neu’n fentor cadarnhau
Mentor






Mentoriaid cadarnhau
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
Wedi bod ar gwrs diweddaru blynyddol
Wedi dangos eich bod wedi cynnal a
datblygu gwybodaeth, sgiliau a
medrusrwydd fel rhan o’r arolwg 3blynedd






Wedi cwblhau rhaglen baratoi ar gyfer
mentoriaeth yn llwyddiannus
Wedi mentora ac asesu 2 fyfyriwr yn eu
lleoliad olaf mewn cyfnod o 3 blynedd
Wedi bod ar gwrs diweddaru blynyddol
Wedi dangos eich bod wedi cynnal a
datblygu gwybodaeth, sgiliau a
medrusrwydd fel rhan o’r arolwg 3blynedd

Sylwch: Os ydych wedi cael paratoad ar gyfer mentoriaeth er 2007 a heb
gwblhau eich cymwyseddau, trafodwch y mater â’ch rheolwr ar unwaith,
gan NAD ydych yn gymwys i ymarfer fel mentor.
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Cofnod Myfyrwyr sydd wedi’u Mentora
Enw’r Myfyriwr

Rhif Myfyriwr

Lefel Hyfforddiant:

Dyddiadau Mentora:

Blwyddyn 1, 2, 3
Lleoliad 1,2,3

O – Tan

Mae hefyd yn syniad da cadw cofnodion di-enw ar eich holl weithgaredd mentora fel
tystiolaeth ategol, e.e. cytundebau dysgu myfyrwyr. Ar ben hynny, cadwch
gofnodion ar unrhyw daflenni/ llyfrau gwaith y byddoch wedi’u hysgrifennu ar gyfer
eich myfyrwyr, ac ar yr holl weithgareddau addysgu/ asesu eraill y byddoch wedi
cymryd rhan ynddynt. Awgrymir eich bod yn cadw’r cofnodion hyn ar gyfer pob
cyfnod arolygu 3-blynedd.
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