Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid

Rydym eisiau cydnabod gwaith gwerthfawr tiwtoriaid a mentoriaid sy’n
cefnogi dysgu gydol oes ledled Cymru.
Mae mentoriaid a thiwtoriaid sy’n ysbrydoli tu ôl i ddysgwyr
llwyddiannus. Mae Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid yn dathlu ymdrech ac
ymroddiad rhagorol tiwtoriaid/mentoriaid i helpu oedolion sy’n
ddysgwyr i gyflawni eu huchelgais.
Gwahoddwn enwebiadau ar ran unigolion eithriadol y mae eu
hymroddiad, gwybodaeth a sgiliau cyfathrebu wedi rhoi anogaeth i
oedolion gymryd rhan mewn dysgu a thrawsnewid eu bywydau.
Daeth 2020 â heriau enfawr a tharfu ar addysg oedolion. Mae’r
pandemig coronafeirws a’r cyfnodau clo wedi amlygu’r bwlch digidol
sy’n bodoli i lawer yn ogystal â gwerth dysgu i feithrin rhwydweithiau
cymdeithasol a chefnogi iechyd meddwl. Mewn llawer o ffyrdd, mae
cymunedau dysgwyr wedi ymateb drwy ddefnyddio eu sgiliau i
gefnogi’r ymateb lleol i’r pandemig drwy gefnogi’r GIG ac eraill yn eu
bro. Mae’r cyfnod heriol hwn wedi cyflymu gwaith darparwyr dysgu yn
creu ffyrdd newydd o ddysgu – drwy ddulliau mwy digidol a chyfunol.
Mae wedi amlygu cadernid, talent ac ymrwymiad y gweithlu addysg
oedolion ledled Cymru.
Hoffem roi gwobr arbennig i gydnabod yr ymateb a wnaeth y sector
addysg oedolion i gefnogi unigolion a chymunedau mewn ymateb i’r
pandemig.
Cynhelir y Cyflwyniad Gwobrau ym mis Mawrth 2021 (gall hyn fod arlein). Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn bartneriaeth yn cynnwys y Sefydliad
Dysgu a Gwaith a Llywodraeth Cymru, Prifysgolion Cymru, NTFW,
Colegau Cymru a Phartneriaeth Addysg Oedolion Cymru.

Am beth ydyn ni’n edrych?
Rydym yn edrych am diwtoriaid/mentoriaid sy’n ‘eithriadol’ yn eu
maes ac yn mynd yr ail filltir ar yr hyn a ddisgwylir ganddynt.
Dylai enwebiadau ddangos llwyddiant yn o leiaf ddau o’r meysydd
dilynol:
• Datblygu’r cwricwlwm, creu adnoddau a deunyddiau
newydd
• Goresgyn amgylchiadau personol a/neu weithio mewn
amgylchiadau heriol
• Cyfrannu at ehangu mynediad ac adeiladu llwybrau i
gyfleoedd dysgu
• Ysbrydoli dysgwyr i symud ymlaen i gyrsiau neu gyfleoedd i
ddysgu eraill
• Creu partneriaethau neu lwybrau newydd i ddysgu
• Datblygu ffyrdd arloesol o gefnogi, addysgu neu fentora
dysgwyr
• Ymateb i gloi ac effaith y pandemig coronafirws
Tystiolaeth o effaith:
Dylai eich datganiadau ddangos sut y cafodd y tiwtor/mentor effaith ar
fywydau eu myfyrwyr
Gallech ganolbwyntio ar:
• Cynnydd, cyrhaeddiad a chyflawniad
• Tystiolaeth o effaith ar iechyd a llesiant dysgwyr
• Disgrifio sut y defnyddiodd dysgwyr y sgiliau y gwnaethant
eu datblygu i gyfrannu at fywyd teuluol / cymuned /
cymdeithas ddinesig / y gweithle neu i drawsnewid eu
bywydau eu hunain
Croesewir geirda ychwanegol gan fyfyrwyr, dysgwyr a chydweithwyr.

Rydym yn edrych am diwtoriaid/mentoriaid sy’n gweithredu yn y sectorau
neu osodiadau dilynol:

Gwobrau Tiwtoriaid
•
•
•
•
•
•

Addysg Uwch
Addysg Bellach
Gosodiad Gweithle
Addysg Gymunedol
Cymraeg i Oedolion
Ysgol neu osodiad arall

Canllawiau ar gyflwyno eich enwebiad
 Mae cynigion yn rhad ac am ddim ac ar agor i
diwtoriaid/mentoriaid sy’n byw ac yn gweithio yng
Nghymru.
 Gallwch enwebu tiwtor/mentor os ydych yn ddysgwr,
darparydd neu gyflogwr/cydweithiwr, tiwtor arall neu aelod
o’r gymuned.
Os ydych yn ddysgwr/aelod o’r gymuned mae’n rhaid i chi gael
datganiad cefnogaeth ar gyfer y sawl a enwebir gan rywun sy’n eu
hadnabod mewn cyswllt proffesiynol.
Mae’n rhaid i bawb a enwebir wybod eu bod yn cael eu henwebu a
dylent fod yn fodlon rhannu eu straeon gyda’r cyfryngau.
 Bydd pawb a enwebir yn derbyn tystysgrif cyflawniad.
Anfonir hyn at y person a enwir ar y ffurflen. Gofynnir i chi
sicrhau y caiff enw’r sawl a enwebir ei sillafu’n gywir.
Bydd yr enw yma’n ymddangos ar y dystysgrif.
 Caiff eich cais ei farnu ar yr wybodaeth a roddwch yn y
ffurflen enwebu, felly gofynnir i chi roi sylw i’r meysydd a
amlygir yn y canllawiau.

Dyddiad cau derbyn enwebiadau: 8 Ionawr 2021
Ni dderbynnir unrhyw geisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad hwn
ac ni fydd estyniad.
Os ydych angen cymorth gyda’ch ffurflen enwebu, cysylltwch os
gwelwch yn dda â: inspire@learningandwork.org.uk

Sut mae’r broses ddethol yn gweithio?

 Bydd panel annibynnol o feirniaid yn cynorthwyo gyda dewis
enillwyr y gwobrau.
 Caiff pawb sy’n ennill gwobr eu hysbysu gan y Sefydliad
Dysgu a Gwaith erbyn dydd Mercher 3 Chwefror 2021.

Sut gallaf gyflwyno fy ffurflen enwebu?

Drwy e-bost:
Ar ôl ei llenwi, e-bostiwch eich ffurflen at:
inspire@learningandwork.org.uk

Dyddiad cau derbyn enwebiadau: 8 Ionawr 2021
Caiff Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid eu cydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith a’u
cefnogi gan Colegau Cymru, NTFW, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol,
Prifysgolion Cymru a’r Bartneriaeth Addysg Oedolion.
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