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Manyleb Person 
 

Rhif 
Swydd  

Y/TR/CE100 Swydd: Tiwtor i Oedolion Adran: Dysgu a Sgiliau 

Is-adran: Dysgu i Oedolion a’r Gymuned Cwblhawyd gan: Dysgu Oedolion yn y 
Gymuned  

Dyddiad Awst 2016 

 

Mae’r Fanyleb Person yn amlinellu’r prif nodweddion sydd eu hangen i gyflawni dyletswyddau'r swydd a nodwyd.  Drwy lunio’r fanyleb, edrychwyd 
yn fanwl ar y disgrifiad swydd i amlygu’r elfennau hynny o’r swydd a ystyrir yn hanfodol.  
 
Diben y Fanyleb Person yw rhoi dealltwriaeth well o ofynion y swydd i ddarpar ymgeiswyr.  Fe’i defnyddir fel rhan o’r broses recriwtio er mwyn nodi 
a chreu rhestr fer o ymgeiswyr.  Dylech gyfeirio at bob pwynt yn y Fanyleb Person ac ateb y pwyntiau hynny, gan nodi tystiolaeth o ran pa sgiliau, 
profiad a gwybodaeth sydd gennych ym mhob un o’r meysydd hyn.  Byddwch yn benodol bob tro.  Peidiwch â defnyddio cymalau cyffredinol fel 
“Mae gennyf y sgiliau angenrheidiol...” neu “rwy’n hyderus y gallaf wneud y swydd yn dda.”  Mae angen i’r panel sy’n llunio’r rhestr fer wybod sut 
rydych yn bodloni’r gofynion ar sail y dystiolaeth a ddarperir gennych. 
 

 Hanfodol Dymunol Pennwyd gan 

1. Profiad 

� Profiad o addysgu neu hyfforddi oedolion 
 

Profiad o siarad â grwpiau Cais 
Cyfweliad 

2. Gwybodaeth 

� Gwybodaeth a phrofiad sylweddol yn y maes 
 

Dealltwriaeth o dechnegau asesu 
 

Cais 
Cyfweliad 

3. Sgiliau a galluoedd 

� Sgiliau cyfathrebu rhagorol 
� Sgiliau trefnu da 
� Hyblyg, gallu addasu’r addysgu i anghenion dysgwyr 

 Cais/Cyfweliad. 
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 Hanfodol Dymunol Pennwyd gan 

4. Cymwysterau a hyfforddiant 

� Cymhwyster addysgu 
� Os nad oes cymhwyster, bod yn fodlon gwneud y 

Cymhwyster Proffesiynol i Athrawon o fewn 24 mis o’ch 
penodi 

 
Bod yn barod i wneud 
hyfforddiant Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus fel bo’n 
addas a mynd i gyfarfodydd 
tiwtor. 

 

Cais/Cyfweliad. 

5. Agwedd ac ysgogiad 

� Agwedd gadarnhaol, gallu ysgogi ac ysbrydoli dysgwyr 
� Brwdfrydedd dros y pwnc 
� Empathi a dealltwriaeth tuag at anghenion y dysgwyr 

 

 Cais/Cyfweliad. 

6. Arall (Manylwch) 

• Y gallu i yrru/teithio ar hyd a lled y Fro neu rhwng lleoliadau fel 
y bo'n berthnasol 

• Y gallu i ysgrifennu a siarad 
Cymraeg 

 

 


