
 

 

 

Trefniadau Tiwtor Personol Athrofa Padarn Sant ar gyfer 

B.Th. mewn Diwinyddiaeth ar gyfer Disgyblaeth, 

Gweinidogaeth a Chenhadaeth (Diwinyddiaeth ar gyfer 

Bywyd) 
Gellir priodoli llwyddiant system tiwtor personol Athrofa Padarn Sant yn bennaf i’r 

berthynas anffurfiol a rhagorol rhwng y staff a’r dysgwyr ac ymrwymiad y staff i les y 

dysgwyr.  Mae’r cod ymarfer ar gyfer tiwtoriaid personol yn adlewyrchu ethos y 

cymorth hwn.  

Rôl y Tiwtor Personol 

Ei rôl yw: 

• Bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau gan ddysgwyr neu eu cyfeirio 

at berson perthnasol o fewn Athrofa Padarn Sant. 

• Bod ar gael i’w cynorthwyo â’u datblygiad academaidd. 

• Gweithio mewn partneriaeth â’r dysgwr. 

• Ategu dealltwriaeth y dysgwr o ddisgwyliadau’r rhaglen yn ogystal â’r polisïau 

sefydliadol a’r rheoliadau asesu.  

• Cynnig cymorth bugeiliol cyffredinol ac atgyfeirio dysgwyr at wasanaethau 

cymorth a chyngor arbenigol i ddysgwyr.  

• Bod ar gael, yn amodol ar ddisgwyliadau rhesymol, dros y ffôn neu’r e-bost yn 

ystod oriau gwaith.  Bydd tiwtoriaid penodedig hefyd ar gael i ymgynghori â 

hwy yn ystod diwrnodau seminar. 

• Drwy ymgynghori â’r Cofrestrydd, mynd ar drywydd unrhyw faterion 

academaidd ble mae angen cymorth arbenigol. 

• Cynnig cyngor gwybodus am raglenni a modiwlau a chyfeirio dysgwyr at 

wybodaeth bellach. 

• Cysylltu, fel y bo’n briodol, ag aelodau eraill o staff sy’n cefnogi’r dysgwr, yn 

ogystal â hyrwyddwyr grŵp. 

• Bod yn gyfrwng arall i ddysgwyr allu rhoi adborth a chodi cwestiynau. 

Y Cod Ymarfer ar gyfer Tiwtoriaid Personol  

Mae’n ofynnol i diwtoriaid personol:   

• Drin pob dysgwr â pharch. 

• Trin pob dysgwr fel unigolyn sydd ag anghenion a dyheadau unigryw. 

• Parchu gwybodaeth bersonol, a dim ond rhannu gwybodaeth ag eraill pan fo 

wir angen gwneud hynny.  



 

 

• Bod yn rhagweithiol ac adweithiol er mwyn atal unrhyw fath o wahaniaethu, 

aflonyddu a bwlio. 

• Bod yn ymwybodol o egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

• Bod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau o ran diogelu. 

Hawliau Tiwtor Personol 

Mae gan Diwtor Personol yr hawl i ddisgwyl y bydd Athrofa Padarn Sant yn:  

• Rhoi blaenoriaeth uchel i werth tiwtoriaid personol.  

• Rhoi mynediad at help a chymorth arbenigol wrth ymdrin â materion penodol. 

• Darparu hyfforddiant sefydlu ar gyfer rôl pob Tiwtor Personol newydd.  

• Cynnig cyfleoedd priodol i ddatblygu staff.  

Hawl y Dysgwr  

Mae gan ddysgwr hawl i ddisgwyl y bydd ei Diwtor Personol yn:  

• Gweithio gyda’r dysgwr er budd gorau’r dysgwr. 

• Trin pob dysgwr fel unigolyn sydd ag anghenion a dyheadau unigryw. 

• Parchu gwybodaeth bersonol, a dim ond rhannu gwybodaeth ag eraill pan fo 

wir angen gwneud hynny, a hynny mewn ffordd sensitif iawn.  

• Hyrwyddo twf a datblygiad personol pob dysgwr.  

• Cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd ar unrhyw faterion sy’n 

effeithio ar berthynas y dysgwr ag Athrofa Padarn Sant. 

• Cysylltu â’r adran Cymorth Dysgu i drefnu cymorth ar gyfer unrhyw anghenion 

dysgu a nodwyd. 

• Sicrhau ei fod/bod ar gael i ymgynghori ag ef/hi ar adegau penodedig. 

Dyrannu Tiwtoriaid Personol 

Ar y rhaglen B.Th., y tiwtor penodedig sy’n gyfrifol am y rhaglen o fewn yr esgobaeth 

fydd yn gweithredu fel tiwtor personol y dysgwyr. Caiff rôl a manylion cyswllt y tiwtor 

penodedig, yn ogystal â throsolwg cyffredinol o’r holl wasanaethau a gynigir, gan 

gynnwys cymorth dysgu, ei roi i’r dysgwyr yn y llawlyfr B.Th., ei gofnodi ar Moodle, a’i 

nodi yn ystod y rhaglenni sefydlu a’r diwrnodau seminar. Ar gyfer dysgwyr sy’n 

hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth hefyd, rhoddir tiwtor ychwanegol ar eu cyfer i’w 

cynorthwyo ag agweddau eraill ar eu hyfforddiant ymarferol, a chofnodir y 

wybodaeth hon yn eu cofnod ffurfiannol. 

Tiwtoriaid Cymraeg 

Mae gan ddysgwr hawl i gael tiwtor Cymraeg ar gais.  Dylid e-bostio ceisiadau at 

Arweinydd y Rhaglen wrth gofrestru. 

  


