Disgrifiad Rôl Aelod Panel (Arts Award)
CYFLWYNIAD
Mae pob panel arholi/safoni proffesiynol yn bodoli er mwyn galluogi’r Drindod i
ddarparu asesiadau pryd a lle bydd angen yn fy-eang, at lefel gyson o ansawdd
a dibynadwyedd.
Mae ymaelodi â’r panel yn cael ei wneud ar sail unigol gan weithwyr proffesiynol
hunangyflogedig sy’n cytuno i gadw at y Telerau a’r Amodau hyn. Mae Coleg y
Drindod wedi cytuno i fod yn rhan o Gytundeb blynyddol gan gyflwyno
canllawiau y bydd galw am wasanaethau'r Aelod Panel yn amodol ar lefel y
gweithgarwch sy’n berthnasol mewn unrhyw flwyddyn benodol ym mhob maes
pwnc ac ar draws yr ystod o diriogaethau mae’r Drindod yn eu gweithredu.
Gellir gwneud ceisiadau i ymuno â phanel arholi/safoni’r Drindod ar unrhyw adeg
drwy gysylltu â’r Pennaeth Panel perthnasol.
Mae penodiad cychwynnol i banel safoni yn dilyn proses ddethol sy’n cynnwys
cwblhau cais (gyda manylion o gymwysterau a phrofiad perthnasol), presenoldeb
mewn digwyddiad dethol arholwr, a allai gynnwys hyfforddiant neu beidio ac
mae’n amodol fod y meini prawf amrywiol yn cael eu cyrraedd e.e. darpariaeth o
ddatgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i gynnwys;
gwybodaeth y Rhestr Awdurdod Diogelu Annibynnol (ISA) neu wybodaeth am
Restr Deddf Plant, tystiolaeth o gymwysterau perthnasol, dau ganolwr sy’n
dderbyniol gan y Drindod; tystiolaeth o gymhwysedd i weithio yn y Deyrnas
Unedig.
Mae aelodaeth barhaus â’r panel yn dibynnu ar dystiolaeth o arferion da'r
unigolyn yn ystod y flwyddyn (blynyddoedd) flaenorol, argaeledd i ail-safoni,
argaeledd addas ar ran Aelod Panel a’r angen cyffredinol (e.e. lefel y
gweithgaredd) mewn pob maes arbenigol. Bydd uwch aelodau’r panel yn
monitro’r arferion da yn annibynnol drwy gydol y flwyddyn. Mae’n annhebygol
caiff yr aelodau panel ganiatâd i safoni mewn sefydliad lle buont yn gweithio
iddynt ynghynt neu o bosib yn dal i fod, na dysgwyr neu athrawon safoni y
maent wedi eu tiwtora yn y gorffennol neu yn dal i fod.
Mae penodiadau ac ailbenodiadau i’r panel yn ôl disgresiwn llwyr Coleg y Drindod
Llundain.
MEINI PRAWF AR GYFER AELODAETH PANEL
Mae Coleg y Drindod yn croesawu ceisiadau gan ymarferwyr ac addysgwyr y
celfyddydau sydd â diddordeb at ddod yn safonwyr Arts Award. Dylai fod
gennych brofiad proffesiynol amser llawn am bum mlynedd o leiaf mewn maes
perthnasol, a phrofiad o gynnal asesiadau celfyddydol.
Rydym yn chwilio am weithwyr proffesiynol sy’n meddu â gwybodaeth eang ar
draws y ffurfiau celfyddydol a gyda diddordeb mewn diwylliant ieuenctid cyfoes.
Bydd gennych y gallu i deithio’n eang ac yn annibynnol yn y Deyrnas Unedig ar
ddiwrnodau hyblyg, fel arfer yn safoni 15 o sesiynau o leiaf yn cynnwys o leiaf 6
ym mis Mehefin/Gorffennaf. Bydd y gwaith yn cynnwys cynnal asesiadau safoni

wedi’u gwneud yn lleol gan gynghorwyr Arts Awards. Darperir hyfforddiant
dechreuol a chefnogaeth barhaus, yn cynnwys digwyddiad safoni gorfodol am
ddeuddydd.
CYMWYSTERAU FFURFIOL
Dylech fod â chymwysterau a phrofiad priodol o weithio yn y celfyddydau gyda
phobl ifanc. Golygai hyn fel arfer cymwysterau proffesiynol at lefel radd gyntaf,
ond gall y gofyniad hwn gael ei lacio lle bydd gan safonwr o leiaf bum mlynedd o
brofiad yn gweithio’n amser llawn mewn maes perthnasol.
Disgwylir i chi hefyd gwblhau hyfforddiant cynghorwyr Arts Award Efydd/Arian
neu Aur. Dylai holl ymgeiswyr posib sicrhau eu bod wedi cwblhau lleiafswm yr
hyfforddiant cynghorwyr Efydd/arian cyn cyflwyno’r cais.
PROFIAD
Dylai fod gennych brofiad proffesiynol amser llawn am bum mlynedd o leiaf
mewn maes perthnasol a phrofiad o asesu yn y celfyddydau. Mae sgiliau
rhyngbersonol a chyfathrebu cryf gyda’r gallu i uniaethu â phobl o bob oed, yn
arbennig pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, hefyd yn bwysig.
GWYBODAETH BRESENNOL
Dylai fod gennych wybodaeth gyffredinol gadarn a gwerthfawrogiad at
amrywiaeth o ffurfiau celfyddydol yn ychwanegol at unrhyw arbenigedd, a
diddordeb mewn diwylliant ieuenctid cyfoes. Bydd gennych y gallu i ysgrifennu a
siarad Saesneg yn fedrus.
ARGAELEDD
Mae’n ofyniad ym mhob panel fod yn rhaid i’r aelod allu darparu’r lefel ofynol o
argaeledd sydd wedi’i nodi yn y Cytundeb. Mae hyn nid yn unig i sicrhau bod
ymrwymiadau arholi’r Drindod yn cael eu darparu’n llawn ond hefyd i sicrhau’r
lefel ofynol o amlder yr archwilio, sy’n hanfodol i sicrhau asesiad o
ddibynadwyedd. Mae’n rhaid i’r argaeledd gynnwys presenoldeb mewn
digwyddiadau ail-safoni blynyddol ac unrhyw weithgaredd hyfforddi arall sy’n
orfodol. Fel arfer bydd y costau teithio a threuliau cynnal/gwesty yn cael eu talu
i’r arholwyr am y gweithgareddau hyn, ond nid y ffioedd.
GOFYNION ARIANNOL
Mae’r Aelodau Panel yn weithwyr proffesiynol annibynnol hunangyflogedig yn
darparu eu gwasanaethau yn yr holl wledydd a weithredir ynddynt gan y
Drindod. Tra bod y Drindod yn gwneud pob ymdrech i ad-dalu’r Aelodau Panel
cyn gynted â phosib, mae’r rhaid i’r Aelodau Panel fod â threfniadau ariannol i
adlewyrchu’r gwasanaeth maent yn ei gynnig. Mae’n hanfodol fod gan yr
Aelodau Panel gyfleusterau codi arian (e.e. cerdyn credyd gyda balans credyd
digonol) a chyfrif banc yn y Deyrnas Unedig.
MANYLION PERSONOL

Nid yw yswiriant y Drindod yn cynnwys unigolion dros 70 mlwydd oed. Gan
hynny, ein harfer yw dod â’r aelodaeth i ben ar ddiwedd y flwyddyn pan fydd yr
unigolyn yn cyrraedd 70 oed.
IECHYD A DIOGELWCH
Mae iechyd, diogelwch a lles yr Aelodau Panel o bwysigrwydd mawr i’r Drindod,
ac mae’n rhaid i’r holl Aelodau fod yn abl-iach i deithio yn y Deyrnas Unedig a
thramor.
RHINWEDDAU PERSONOL
Polisi’r Drindod yw gweithio tuag at aelodaeth amrywiol ar y panel a
chynrychiadol gyda chymysgedd rhywedd, cefndir ethnig a diwylliannol, oedran a
phrofiad addas. Mae’r Drindod yn sefydliad cyfle cyfartal ac mae’n ymestyn y
polisi hwn i’w meini prawf ar gyfer ymaelodi â’r panel.

