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Campws Cyntaf 

Sefydliad  
Mae Campws Cyntaf yn bartneriaeth Ymestyn yn Ehangach rhwng Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd  
a Phrifysgol De Cymru. Rydym yn bartner ehangu mynediad blaenllaw sy’n gweithio gyda'n Cymunedau yn Ne Ddwyrain 
Cymru; yn trawsnewid bywydau trwy ddysgu, mynd i'r afael â rhwystrau a siapio llwybrau i addysg uwch. 

 

Cenhadaeth   
Pwrpas Ymestyn yn Ehangach Campws Cyntaf yw ehangu mynediad i addysg uwch trwy fynd i'r afael â rhwystrau i 
fynediad, dilyniant a llwyddiant. Rydym yn cyflawni hyn trwy gynnig cyfres o ymyriadau tymor hir, cynaliadwy i gefnogi 
codi cyrhaeddiad, cynyddu ymwybyddiaeth a darparu cefnogaeth ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch a chyfleoedd 
dysgu lefel 4. 

Rydym yn gweithio gyda grwpiau blaenoriaeth penodol: Pobl Ifanc â Phrofiad Gofal , Gofalwyr Ifanc ac Oedolion 21 oed  
a hŷn sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch.  

 

Gwerthoedd  
Mae gan y Campws Cyntaf bedwar gwerth allweddol, sef : gofalu, bod yn gynhwysol, yn gydweithredol a myfyriol. Mae'r 
gwerthoedd hyn yn sail i'r rhaglen fentora. 
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Pam Mentora? 

Mae Campws Cyntaf yn gweithio gyda dysgwyr anhygoel ledled De Ddwyrain Cymru. Mae mentora yn rhoi cyfle i'n 
myfyrwyr grŵp blaenoriaeth gael cefnogaeth ac arweiniad unigol, ysgogol o Flwyddyn 9 ymlaen. Mae ein mentoriaid 
wedi'u recriwtio o gefndiroedd grwpiau blaenoriaeth; maent yn fodelau rôl gwych sydd wedi'u hyfforddi'n dda.     

 

Buddion bod yn Fentorai Cyn-16 oed 
• Cael cyngor, anogaeth a chefnogaeth ymarferol 

• Dysgu o brofiadau eraill 

• Cynyddu hyder cymdeithasol ac academaidd  

• Cael eich grymuso i wneud penderfyniadau  

• Datblygu sgiliau cyfathrebu, astudio a phersonol 

• Datblygu strategaethau i ddelio â materion academaidd 

• Nodi nodau tymor byr a thymor hwy a sefydlu ymdeimlad o gyfeiriad  

• Ennill cip olwg a chefnogaeth werthfawr trwy gyfnodau trosglwyddo ac addysg 

• Mynediad at brawfddarllen gwaith cartref a gwaith ysgol - datblygu eich sgiliau prawfddarllen eich hun 

• Cyrchu cyfleoedd i ymweld â phrifysgolion a chymryd rhan mewn diwrnodau a rhaglenni blasu 

 

Buddion bod yn Fentorai Ôl-16 
Yn ogystal â chanlyniadau cefnogaeth Cyn-16 bydd yn rhaid i fentoreion gefnogi: 

• Datblygu'r broses o wneud penderfyniadau ynghylch y camau nesaf 

• Archwilio a nodi pa lwybr i'w gymryd: prifysgol, prentisiaethau a byd gwaith 

• Cyrchu digwyddiadau gyrfa a chyfleoedd diwrnod agored 

• Cwblhau ceisiadau UCAS/prentisiaeth Prifysgol  

• Nodi'r sgiliau a'r profiadau allweddol presennol yn ogystal â'r rhai sydd angen eu datblygu  

• Datblygu sgiliau astudio a sgiliau bywyd i baratoi ar gyfer byw ac astudio yn annibynnol  

• Derbyn cefnogaeth gyda cheisiadau Cyllid Myfyrwyr, Lwfans Myfyrwyr Anabledd a Llety 

• Deall pa gymorth ariannol sydd ar gael a chydweithio i gynhyrchu cyllidebau 

• Cyfarfod ag Aelodau Gwasanaethau Myfyrwyr/Staff Allweddol y Brifysgol cyn dechrau'r cyrsiau/rhaglenni

02



Ein Mentoriaid   

Mae Mentoriaid y Campws Cyntaf yn Fentoriaid proffesiynol; yn cael eu cyflogi a'u talu trwy ein partneriaid yn y Brifysgol. 
Mae pob un wedi mynd trwy broses recriwtio, dewis a hyfforddi gynhwysfawr.     

 

Recriwtio a Dewis   
Mae mentoriaid yn cael eu recriwtio o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Daw mwyafrif Mentoriaid y Campws Cyntaf o 
gefndir Profiad â Gofal, Gofalwr Ifanc neu Ddysgwr sy’n Oedolion. Mae'r Mentoriaid yn ymgymryd â phroses gyfweld tri 
cham cyn cael cynnig y rôl.    

 

Hyfforddiant Cychwynnol 
Mae mentoriaid yn cael eu sefydlu trwy dîm Ieuenctid a Chymuned Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Roedd derbyn dau 
ddiwrnod o hyfforddiant yn canolbwyntio ar rôl y mentor, adeiladu a datblygu perthnasoedd, cod ymddygiad a goresgyn 
heriau a rhwystrau. Mae mentoriaid yn cwblhau hyfforddiant Diogelu NSPCC ochr yn ochr â hyfforddiant Diogelu 
sefydliadol penodol. Yn ogystal, mae Mentoriaid yn derbyn gweithdai grŵp â blaenoriaeth gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru, Addysg Gyfeillgar CYPLA a Ehangu Mynediad.  

 

Datblygiad Proffesiynol Parhaus   
Yn ystod 8 wythnos gyntaf cyflogaeth mae mentoriaid yn cael sesiwn hyfforddi wythnosol sy'n canolbwyntio ar wahanol 
themâu, o adeiladu proffil mentor i ddatblygu sgiliau astudio dysgwyr i ddeall sut i gefnogi taith y Brifysgol. Ar ôl i'r 
hyfforddiant cychwynnol gael ei gwblhau, mae Mentoriaid yn cymryd rhan mewn sesiwn hyfforddi grŵp misol gyda 
siaradwyr gwadd a hyfforddwyr. Mae hefyd yn gyfle i rannu arfer gorau a datrys heriau fel grŵp.  

 

Goruchwylio Mentoriaid   
Mae gan bob Mentor ei oruchwyliwr ei hun. Mae eu goruchwyliwr yn cefnogi eu taith fentora gyda mewngofnodi 
rheolaidd a chefnogaeth datblygiad personol. Rhennir unrhyw bryderon Diogelu gyda'r Goruchwyliwr yn unol â Pholisi  
a Gweithdrefnau Diogelu Sefydliadol.  
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Ymrwymiad Mentora Campws Cyntaf   

Gofalu 
Mae Campws Cyntaf yn gwneud eu gorau i baru mentoriaid a mentoreion yn seiliedig ar y meysydd a ganlyn: amserlennu 
cydweddoldeb, personoliaeth a diddordebau cyffredin a phriodoldeb oedran. Gall mentoriaid weithio'n agos gyda 
rhoddwyr gofal, staff ysgolion, gweithwyr cymdeithasol ac eraill i sicrhau bod anghenion pob dysgwr yn cael eu diwallu. 

 

Cydweithredol 
Mae Campws Cyntaf yn gweithio ar y cyd â'r gwasanaethau cymdeithasol, ysgolion a hybiau cymunedol yn ogystal â'r 
mentoreion eu hunain. Mae gennym gyfathrebu clir, agored a gonest a gallwn weithio gydag eraill i gefnogi ein 
mentoreion orau.  

 

Cynhwysol 
Mae'r Campws Cyntaf yn gwbl gynhwysol. Mae'r holl staff yn derbyn hyfforddiant i ddeall a chefnogi pob grŵp 
blaenoriaeth orau. Rydym yn darparu cyfleoedd dysgu sy'n lleihau'r rhwystrau i dwf a datblygiad.  

 

Myfyriol  
Mae First Campus yn cynnal gweithgareddau gwerthuso rheolaidd gyda chyfranogwyr, partneriaid a gyda'r mentoriaid  
eu hunain. Rydym yn cefnogi mentoreion a mentoriaid i ddatblygu eu sgiliau myfyrio eu hunain.  
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Cwestiynau Cyffredin y Campws Cyntaf 

Beth mae'r broses baru mentor a mentorai yn ei olygu?   
Llenwir ffurflen atgyfeirio ar ôl adnabod person ifanc neu oedolyn sy'n dysgu a fyddai'n elwa o fentora. Mae'r ffurflen  
atgyfeirio yn tynnu sylw at argaeledd, personoliaeth a diddordebau, sbardunau posibl yn ogystal ag unrhyw Anghenion  
Dysgu Ychwanegol. Anfonir hwn i'r Campws Cyntaf. Mae Mentoriaid y Campws Cyntaf wedi cwblhau eu proffil Mentor  
eu hunain. Mae'r Goruchwyliwr yn gweithio gyda'r Mentoriaid i gyd-fynd â'r bartneriaeth fwyaf cydnaws. Anfonir proffil  
y Mentor a'r fideo rhagarweiniol i'r Mentorai cyn y cyfarfod cyntaf.   

Sut mae mentoriaid a mentoreion yn cwrdd? 
Gall mentoriaid a mentoreion gwrdd mewn ffordd gytûn. Gall hyn edrych fel cyfarfodydd ar-lein trwy Teams, cyfarfodydd 
wyneb yn wyneb neu gyfuniad o'r ddau. 

Pwy sydd angen bod yn bresennol yn y cyfarfod? 
Ar-lein - o dan ganllawiau diogelu gweithio ar-lein Llywodraeth Cymru os yw'r mentorai o dan 18 oed neu'n agored i niwed, 
bydd y Mentor yn cwrdd â'r Mentora ochr yn ochr ag oedolyn ychwanegol. Gallai hyn fod yn gydlynydd addysg, Cynorthwydd 
Personol, gweithiwr cymdeithasol, gofalwr maeth, gweithiwr cymorth, cynorthwyydd dysgu neu oruchwyliwr Campws Cyntaf. 
Nid oes disgwyl i'r oedolyn ychwanegol gyfrannu at y sesiwn fentora, dim ond i fod yn bresennol. Os yw'r mentor yn 18 + nid 
oes unrhyw ofyniad i oedolyn ychwanegol fod yn bresennol. 

Wyneb yn Wyneb - mae pob mentor yn cael ei wirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac wedi cael hyfforddiant diogelu. 
Gall cyfarfodydd wyneb yn wyneb ddigwydd ar sail 121 mewn lleoliad addysg neu gymuned. Os yw'r mentorai yn iau nag 18 
oed, mae angen i hyn gytuno â gweithiwr allweddol wedi'i leoli yn y lleoliad. 

 

Pa mor aml mae mentoreion a mentoriaid yn cwrdd? 
Mae hyn yn dibynnu ar anghenion y mentorai. Mae rhai mentoriaid a mentoreion yn cwrdd am awr neu ddwy bob 
wythnos. Mae eraill yn cael sesiynau dal i fyny unwaith y mis. Gall hefyd ddibynnu ar wahanol gyfnodau a phontio. Er 
enghraifft, yn arwain at arholiadau TGAU neu Lefel 3 efallai y bydd angen mwy o gefnogaeth ar fentoreion. Gall sesiynau 
mentora fod rhwng hanner awr a dwy awr o hyd.  

Pa Bolisïau a Gweithdrefnau Diogelu sydd ar waith?   
Mae Mentoriaid y Campws Cyntaf yn dilyn Polisi a Gweithdrefnau Diogelu eu sefydliadau. Mae mentoriaid yn derbyn 
Hyfforddiant Diogelu ac yn gwybod i bwy i roi gwybod am unrhyw bryderon. Mae yna hefyd ganllawiau llym ar gymryd 
nodiadau achos, storio gwybodaeth bersonol a GDPR. Gofynnir i fentoreion lenwi'r ffurflen wybodaeth wrth gofrestru ar  
y rhaglen. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei storio ar gronfa ddata amgryptiedig ddiogel iawn. At hynny, dim ond wrth 
ysgrifennu nodiadau y bydd Mentoriaid yn defnyddio llythrennau cyntaf Mentoreion.   

Cwestiynau Eraill?   
Cysylltwch â Ceri Nicolle, Swyddog y Campws Cyntaf yn cnicolle@cardiffmet.ac.uk
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Tystebau   

“Ar ôl gweithio gyda myfyrwyr mentora Campws Cyntaf ers mis Hydref rydym wedi gweld y 
prosiect mentora yn hynod fuddiol.  O fyfyrwyr nad oes ganddynt unrhyw syniad o ba gwrs i 
wneud cais amdano, trwy fentora rydym wedi gallu nodi eu sgiliau, eu diddordebau a'u cryfderau 
a'u tywys i ymgeisio am gyrsiau sydd o ddiddordeb iddynt.  Rydym hefyd wedi gallu cefnogi 
myfyrwyr a oedd yn gwybod y radd a'r llwybr gyrfa o'u dewis, ond sydd angen cefnogaeth 
ychwanegol gyda sgiliau cyfweld, ysgrifennu datganiadau personol a gwneud cais am gyrsiau. 

Rwy'n credu y bydd y prosiect mentora hwn yn cael effaith fawr ar nifer ein rhai sy'n gadael gofal 
sy'n mynychu'r brifysgol oherwydd y gefnogaeth ychwanegol hanfodol trwy drosglwyddo.  Trwy 
fentora, bydd y bobl ifanc hyn yn dechrau'r Brifysgol gyda phopeth sydd ei angen arnynt ar waith 
i'w cefnogi yn y Brifysgol, yn emosiynol ac yn ariannol.  

Mae Campws Cyntaf wedi bod yn gefnogaeth anhygoel i’n pobl ifanc, ac rydym yn falch iawn o 
allu gweithio mor agos â nhw.”   

Wendy, Cydlynydd Addysg - Plant sy'n Derbyn Gofal 

“Rwyf wedi cael cefnogaeth gan gael adborth defnyddiol trwy feirniadaeth adeiladol a phwyntiau 
cadarnhaol ar gyfer fy ngwaith. Rwyf wedi cyflawni'n uwch oherwydd hyn ac roeddwn wedi gallu 
ymgeisio am brifysgol. Rwy'n gwerthfawrogi popeth sydd wedi'i wneud i mi ac mae gen i gymaint 
o ddiolch amdano. Rwyf wedi gallu deall gwell dulliau o ysgrifennu a phethau defnyddiol eraill y 
gallai fod eu hangen arnaf yn y dyfodol. Rwyf hefyd wedi gallu gwneud cais llwyddiannus i'r 
prifysgolion o fy newis. Fy hoff agwedd ar y campws cyntaf oedd paratoi ac ysgrifennu fy 
natganiad personol ar gyfer y brifysgol. Y gwasanaeth oedd 11/10 ac y byddwn yn eu hargymell yn 
fawr i unrhyw un sydd angen help gyda sgiliau paratoi a threfnu. Byddwn hefyd yn eu hargymell 
gan y gallant gynnig llawer o gyfraniadau cadarnhaol i waith pobl a gwella i raddau helaeth. 
Oherwydd y gwasanaeth hwn, fe wnes i gynyddu fy hyder yn sylweddol ac rydw i nawr yn gallu 
ateb cwestiynau anodd yn haws. Erbyn hyn mae gen i sgiliau digon da ar gyfer y brifysgol ac mae'r 
cyfan yn dibynnu ar gefnogaeth y tîm hwn - maen nhw'n fentoriaid gwych.” 

Mentorai
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“Maen nhw wedi fy nghefnogi gymaint, efallai na fydden nhw wedi bod yma hebddyn nhw. 
Rhoddwyd hwb i hyder a llawer o gefnogaeth. Yn bendant o gymorth. Y peth gorau fu cwrdd â 
nhw a chael help.” 

Mentorai 

"Mae mentora wedi rhoi'r gefnogaeth a'r arweiniad i mi yr oeddwn eu hangen i allu cwblhau  
fy nghais ucas a phontio i'r brifysgol yn ddidrafferth. Mae fy Mentor wedi bod yn hwyl, yn 
groesawgar ac yn ddyfeisgar iawn ac mae wedi bod yn bleser gweithio gyda nhw - mor 
gymwynasgar a chyfeillgar.“ 

Mentorai 

“Maen nhw wedi rhoi hyder a gobaith i mi ar gyfer y dyfodol. Mae mentora wedi fy helpu i 
gyflawni'r gorau ynof ac wedi fy annog i ddod yn fwy hyderus. Os ydych chi'n chwilio am 
gefnogaeth gydag unrhyw ymholiadau addysgol, buaswn yn argymell Cynllun Mentora’r Campws 
Cyntaf gan eu bod wedi fy helpu i gyflawni fy mreuddwydion ac ni fuaswn wedi gallu ei wneud 
heb eu cefnogaeth. Fy hoff agwedd ar Fentora oedd pan ddywedais wrth fy Mentor fy mod wedi 
cael fy nerbyn i wahanol brifysgolion, roeddent mor falch ohonaf.” 

Mentorai
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Tystebau  

“Roeddwn i eisiau mynegi fy niolch i’r rhaglen fentora am y cymorth a’r cymorth mewn perthynas â 
chyflwyniad diweddar Mischa i’r Brifysgol. 

Mae Mischa yn dioddef o bryder eithafol ac yn cael diagnosis o OCD, yn ei chael hi'n anodd y rhan 
fwyaf o dasgau o ddydd i ddydd, ac mae unrhyw un o'r tasgau cyffredin bron yn anhydrin. Mae 
Mischa hefyd wedi troi’n 18 oed yn ddiweddar gyda’r tîm mentora yw’r unig staff sydd wedi bod 
mewn cysylltiad rheolaidd ac yn ei helpu.  

Yn wreiddiol, roedd Mischa yn awyddus i fynd i'r Brifysgol yn dilyn llawer o ymweliadau blaenorol 
â sawl Prifysgol a drefnwyd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Campws Cyntaf.   Fe wnaeth 
hyn alluogi Mischa i edrych o gwmpas y Prifysgolion anodd a deall y buddion, gan hefyd allu 
gweld y byddai'n amgylchedd diogel pe bai hi'n dymuno mynd.  Credaf hefyd pe na bai wedi 
ymgymryd â'r ymweliadau blaenorol hyn, byddai wedi bod yn hyderus i ymgeisio.  

Fodd bynnag, pan ddaeth yr amser i Mischa gyflwyno ei datganiad personol, a dod o hyd i gwrs a 
oedd yn addas iddi, daeth pethau’n anodd iawn a gafodd effaith hefyd ar ei bywyd cartref, a’n 
perthynas.  Roedd Mischa yn cael anhawster mawr, yn crio’n barhaus, yn dod dan straen ar lafar ac 
yn dymherus iawn gyda mi gan nad oedd fy help yn ddigonol ac nid oedd yn teimlo bod yr ysgol 
yn gefnogol i’w hanghenion - gan nodi ei bod yn rhy anodd ac nad oedd yn mynd i gwblhau’r cais , 
neu'n wir i fynd i'r Brifysgol.  Yna daeth y mentoriaid i gymryd rhan. 

Roedd yn amlwg bod Mischa wedi copïo a gludo ei datganiad oddi ar y rhyngrwyd, ac er ei fod yn 
dda nid oedd yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdani.  Mae'r tîm mentora wedi helpu 
Mischa i ailysgrifennu datganiad personol anhygoel, ac wedi cymryd mwyafrif o'r pryder oddi 
wrthi, fe wnaethant ei thywys trwy'r broses gyfan o'r datganiad personol, dewis cwrs, gwiriad yr 
heddlu, cyngor ariannol a chymorth llety, ac maent wedi sicrhau byddant yn parhau i'w chefnogi 
a'i harwain.  Fe wnaeth hyn alluogi Mischa i leihau ei phryder, sy'n rhan mor fawr o'i bywyd, gan ei 
galluogi i fod yn hapusach o ddydd i ddydd, a wnaeth yn ei dro wella ein perthynas yn aruthrol. 

Pe na bai'r Mentoriaid wedi bod ar gael i gefnogi Mischa trwy'r cyfle hwn, rwy'n hyderus na fyddai 
wedi gwneud cais am Brifysgol, a fyddai'n cael effaith enfawr ar weddill ei hoes.   Gydag 
anawsterau parhaus Mischa gall bywyd cartref fod yn hynod heriol, a chredaf y byddai'n ei chael 
hi'n anodd gweithredu mewn cartref ei hun, gobeithio y bydd bod yn y Brifysgol yn rhoi mynediad 
mwy diogel iddi ddod yn annibynnol a hyderus, a symud ymlaen i fyw arni yn berchen pan fydd yr 
amser yn iawn.”   

Gofalwr Maeth Mentoreion



09

Ffurflen Atgyfeirio (Dan 18)  

Dyfarnwr

Enw:

Perthynas â'r ymgeisydd:

E-bost:

Cyswllt Ffôn:

Person Ifanc - Gwybodaeth Bersonol 

Enw:

Grŵp Blwyddyn:

Ysgol:

E-bost:

Person Ifanc â Phrofiad Gofal: Y/N

Gofalwr Ifanc: Y/N

Anghenion Dysgu Ychwanegol (er enghraifft 
dyslecsia, pryder, awtistiaeth, dyspracsia, BESD ac ati)

 

Gwybodaeth Berthnasol Ychwanegol: 

Hanes Addysgol

Yn yr Ysgol (Pwnc a Lefel):

Nodau gyrfa'r dyfodol:

Hobïau a diddordebau cyffredinol:
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Ffurflen Hunan-atgyfeirio (Dysgwr Oedolyn 18+) 

Gwybodaeth Personol 

Enw:

Dyddiad geni:

Cyfeiriad:

E-bost:

Rhif ffôn:

Anghenion Dysgu Ychwanegol (er enghraifft 
dyslecsia, pryder, awtistiaeth, dyspracsia, BESD ac ati)

Gwybodaeth Berthnasol Ychwanegol:

Hanes Addysgol

Cymwysterau:

Nodau gyrfa'r dyfodol:

Hobïau a diddordebau cyffredinol:



Pwy Ydym Ni 
Mae Campws Cyntaf yn bartneriaeth 
Ymestyn yn Ehangach rhwng 
Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan 
Caerdydd a Phrifysgol De Cymru. Rydym yn gweithio i drawsnewid  
bywydau trwy ddysgu, mynd i'r afael â rhwystrau a siapio llwybrau i addysg uwch. 

Mentoriaid y Campws Cyntaf 
Mae ein Mentoriaid yn y Brifysgol yn Ne Ddwyrain Cymru. Daw mwyafrif Mentoriaid  
y Campws Cyntaf o gefndiroedd Profiad â Gofal neu Ofalwr Ifanc. Maent yn fodelau  
rôl gwirioneddol wych ac wedi cael llawer o hyfforddiant i gefnogi'ch siwrneiau dysgu.  

Sut y byddaf yn elwa o Fentor?

Fentorai heddiw!

Dewch yn 

Diddordeb?! 
Os ydych chi ym Mlwyddyn 9 - Blwyddyn 11 ac yn Ofalwr Ifanc neu os ydych  

chi'n Berson Ifanc â Phrofiad Gofal, gofynnwch i oedolyn neu ofalwr  

dibynadwy ymddiried i  cnicolle@cardiffmet.ac.uk i'ch llofnodi!

• Cael cyngor ymarferol, anogaeth  
a chefnogaeth 

• Dysgu o brofiadau eraill 

• Cynyddu hyder cymdeithasol  
ac academaidd  

• Cael eich grymuso i wneud 
penderfyniadau  

• Datblygu sgiliau cyfathrebu, astudio  
a phersonol 

• Datblygu strategaethau i ddelio â 
materion academaidd 

• Nodi nodau tymor byr a thymor hwy  
a sefydlu ymdeimlad o gyfeiriad  

• Ennill mewnwelediad a chefnogaeth 
werthfawr trwy gyfnodau trosglwyddo 
ac addysg 

• Mynediad at brawfddarllen gwaith 
cartref a gwaith ysgol  

• Cyrchu cyfleoedd i ymweld â 
phrifysgolion a chymryd rhan mewn 
diwrnodau a rhaglenni blasu 



Pwy Ydym Ni 
Mae Campws Cyntaf yn bartneriaeth 
Ymestyn yn Ehangach rhwng 
Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan 
Caerdydd a Phrifysgol De Cymru. Rydym yn gweithio i drawsnewid  
bywydau trwy ddysgu, mynd i'r afael â rhwystrau a siapio llwybrau i addysg uwch. 

Mentoriaid y Campws Cyntaf 
Mae ein Mentoriaid yn y Brifysgol yn Ne Ddwyrain Cymru. Daw'r mwyafrif o gefndiroedd 
Gofal Profiadol neu Ofal Ifanc. Maent yn fodelau rôl gwirioneddol wych ac wedi cael 
llawer o hyfforddiant i gefnogi'ch siwrneiau dysgu.  

Sut y byddaf yn elwa o Fentor?

Fentorai heddiw!

Dewch yn 

Diddordeb?! 
Os ydych chi ym Mlwyddyn 12/13 neu mewn rhaglen Lefel 3 yn y coleg ac yn Ofalwr  

Ifanc neu os ydych chi'n Berson Ifanc â Phrofiad Gofal, gofynnwch i oedolyn dibynadwy 

neu ofalwr gysylltu â  cnicolle@cardiffmet.ac.uk i'ch llofnodi!

• Cael cyngor ymarferol, anogaeth  
a chefnogaeth academaidd 

• Cael eich grymuso i wneud 
penderfyniadau am y camau nesaf 

• Nodi nodau tymor byr a thymor hwy  

• Cyrchu digwyddiadau gyrfa a 
chyfleoedd diwrnod agored 

• Cwblhau ceisiadau UCAS /  
prentisiaeth Prifysgol  

• Nodi'r sgiliau allweddol presennol  
a'r rhai sydd angen eu datblygu 

• Datblygu sgiliau astudio a sgiliau 
bywyd i baratoi ar gyfer byw ac  
astudio yn annibynnol  

• Derbyn cefnogaeth gyda cheisiadau 
Cyllid Myfyrwyr, Lwfans Myfyrwyr 
Anabledd a Llety 

• Deall pa gymorth ariannol sydd ar gael 
a chydweithio i gynhyrchu cyllidebau 

• Cyfarfod ag Aelodau Gwasanaethau 
Myfyrwyr/Staff Allweddol y Brifysgol 
cyn dechrau'r cyrsiau/rhaglenni 

 



Pwy Ydym Ni 
Mae Campws Cyntaf yn bartneriaeth 
Ymestyn yn Ehangach rhwng 
Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan 
Caerdydd a Phrifysgol De Cymru. Rydym yn gweithio i drawsnewid  
bywydau trwy ddysgu, mynd i'r afael â rhwystrau a siapio llwybrau i addysg uwch. 

Mentoriaid y Campws Cyntaf 
Mae ein Mentoriaid yn y Brifysgol yn Ne Ddwyrain Cymru. Daw'r mwyafrif o  
gefndir Dysgwr Oedolion Ehangu Ehangu. Maent wedi'u hyfforddi'n dda i gefnogi'ch 
siwrneiau dysgu.   

Sut y byddaf yn elwa o Fentor?

Fentorai heddiw!

Dewch yn 

Diddordeb?! 
Os ydych chi'n 21 + ac nad oes gennych unrhyw gymwysterau Addysg Uwch,  

cysylltwch â  cnicolle@cardiffmet.ac.uk i weld a ydych chi'n gymwys ac yn derbyn  

ffurflen hunan-atgyfeirio.  

• Cael cyngor ymarferol, anogaeth  
a chefnogaeth academaidd 

• Cael eich grymuso i wneud 
penderfyniadau am y camau nesaf 

• Nodi nodau tymor byr a thymor hwy  

• Cyrchu digwyddiadau gyrfa, 
ymweliadau â'r campws a chyfleoedd 
diwrnod agored 

• Cwblhau ceisiadau UCAS /  
prentisiaeth Prifysgol  

• Nodi'r sgiliau allweddol presennol a'r 
rhai sydd angen eu datblygu 

• Datblygu sgiliau astudio a sgiliau 
bywyd i baratoi ar gyfer byw ac  
astudio yn annibynnol  

• Derbyn cefnogaeth gyda cheisiadau 
Cyllid Myfyrwyr, Lwfans Myfyrwyr 
Anabledd a Llety 

• Deall pa gymorth ariannol sydd ar gael 
a chydweithio i gynhyrchu cyllidebau 

• Cyfarfod ag Aelodau Gwasanaethau 
Myfyrwyr / Staff Allweddol y Brifysgol 
cyn dechrau'r cyrsiau / rhaglenni
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