Cynllun Achredu ar gyfer Amgueddfeydd
ac Orielau yn y Deyrnas Unedig:

Ffurflen mynegi
diddordeb mewn
bod yn Fentor
Achredu

Tachwedd 2018

Pa brofiad sydd ei angen arnaf?
Yn ôl ein diffiniad ni, bydd Mentor Achredu’n
meddu ar y canlynol:
A.	Tair blynedd o leiaf o brofiad o weithio mewn amgueddfeydd,
gyda phrofiad ar lefel curadur/rheoli
B.	Ymrwymiad i’ch dysg a’ch datblygiad eich hun er mwyn dangos
eich bod yn diweddaru eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad
Gan fod Achredu’n cynnwys pob agwedd ar fusnes amgueddfa, mae’n
annhebygol y bydd gennych yr ystod lawn o sgiliau proffesiynol er mwyn
cynghori ar bob maes gyda’r un lefel o arbenigedd. Gall eich profiad
gwmpasu’r tri maes sy’n ofynnol o fewn y safon: iechyd sefydliadol, rheoli
casgliadau, neu ddefnyddwyr a’u profiadau. Nid oes disgwyl i chi fod yn
arbenigwr ar bopeth!
Er bod angen i un gweithiwr amgueddfa proffesiynol gyflawni rôl Mentor
er mwyn cymeradwyo cais Achredu’r amgueddfa, nid oes rhaid i chi weithio
ar eich pen eich hun. Gallwch wahodd cydweithwyr i helpu gyda meysydd
penodol neu ddod ag arbenigedd perthnasol i’r amgueddfa mewn ffyrdd eraill.

Sut ydw i’n dod yn Fentor Achredu?
Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn fentor, y cam cyntaf yw llenwi’r
ffurflen hon.
Caiff y wybodaeth yr ydych yn ei darparu ei hadolygu’n unol â’r meini prawf
cymhwyster a gyhoeddwyd gan eich sefydliad asesu Achredu.

Beth sy’n digwydd nesaf?
Caiff Mentoriaid Achredu eu penodi gan amgueddfeydd unigol, ond gallwn
ni hefyd eich helpu i fynd ati a dod o hyd i rywle addas.
Ar ôl cadarnhau eich bod yn gymwys, gyda’ch caniatâd chi, byddwn
yn sicrhau bod eich manylion cyswllt, sgiliau allweddol a’r ardaloedd
daearyddol y byddech yn fodlon gweithio ynddyn nhw ar gael i’r
amgueddfeydd sy’n chwilio am gymorth Mentor Achredu.

Sut caiff fy ngwybodaeth ei defnyddio?
Caiff unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei darparu ei defnyddio at
ddiben ystyried pa mor gymwys yr ydych chi fel Mentor Achredu ar gyfer y
Cynllun Achredu yn unig.
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Ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir ei chyhoeddi oni bai bod
angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith a chaiff pob data ei drin yn unol â’r
Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018. Am ragor o
wybodaeth, cysylltwch â accreditation@artscouncil.org.uk

Manylion cyswllt
Teitl:
Enw cyntaf:
Cyfenw:
Teitl swydd/safle:
Cyfeiriad gohebu:
Cod post:
Rhif ffôn:
Cyfeiriad e-bost:
Nodwch a yw’r manylion hyn yn rhai personol neu fusnes os gwelwch
yn dda:
Busnes

Personol

Sgiliau allweddol
Rhestrwch isod y meysydd gweithgaredd y mae amgueddfeudd yn eu
cynnig y credwch fod gennych chi’r sgiliau ar eu cyfer:
Gofynion cyffredinol

Ticiwch

Iechyd sefydliadol
1

Llywodraethu a rheoli priodol

2

Cynllunio a chynllunio adnoddau

3

Asesu a rheoli risgiau

Rheoli casgliadau
4

Cynnal a datblygu casgliadau

5

Dogfennu casgliadau

6

Gofalu am gasgliadau a’u gwarchod

Defnyddwyr a’u profiadau
7

Mynediad i amgueddfeydd

8

Datblygu cynulleidfaoedd

9

Dysgu, ymgysylltu â’r cyhoedd a chyfathrebu
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A) Profiad
Rhowch fanylion am eich profiad proffesiynol perthnasol
Rôl

Sefydliad

Dyddiad Dechrau

Dyddiad Gorffen

Disgrifiad cryno o’r cyfrifoldebau

Rôl

Sefydliad

Dyddiad Dechrau

Dyddiad Gorffen

Disgrifiad cryno o’r cyfrifoldebau

Rôl

Sefydliad

Dyddiad Dechrau

Dyddiad Gorffen

Disgrifiad cryno o’r cyfrifoldebau

Rôl

Sefydliad

Dyddiad Dechrau

Disgrifiad cryno o’r cyfrifoldebau
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Dyddiad Gorffen

B) Dysgu a datblygiad
Er mwyn bodloni’r y meini prawf, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth
eich bod wedi ymrwymo i’ch dysg a’ch datblygiad er mwyn diweddaru eich
sgiliau, gwybodaeth a phrofiad o amgueddfeydd.
•

 yddwn yn gofyn am rai enghreifftiau o sut rydych yn cadw eich
B
gwybodaeth broffesiynol, sgiliau a thueddiadau sector yn gyfredol.

Gallech atodi eich CV, cofnod dysgu, olrheiniwr, neu gynllun Datblygiad
Proffesiynol Parhaus os dyna fyddai hawsaf.
Fel arall, disgrifiwch rai enghreifftiau yma o’r hyn rydych wedi ei ddysgu a
sut y gallech ei gymhwyso i’ch rôl fentora

Cofnod dysgu
Dyddiadau

Beth oedd y
datblygiad neu’r
gweithgaredd dysgu?

Beth wnaethoch chi
ei ddysgu neu sut y
gallech ei gymhwyso?

Ble fyddech ch’n hoffi mentora amgueddfa?
Mae amgueddfeydd yn gyfrifol am ddod o hyd i’w mentor eu hunain ond
gallwn ni helpu i roi ragor o wybodaeth i chi ynglŷn â sut i fynd i’r afael â hyn
a beth mae’n ei olygu.
Rhowch wybod i ni ba wlad, rhanbarth neu ardal yr hoffech fentora ynddi
Er enghraifft, y DU, yr Alban, De Orllewin Lloegr
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A) Datganiad
Llofnod:

Enw:

Dyddiad:

Â phwy ydw i’n cysylltu?
Anfonwch y ffurflen gyflawn at eich sefydliad asesu achredu perthnasol.
Cyngor Celfyddydau Lloegr
Anfonwch e-bost at accreditation@artscouncil.org.uk
www.artscouncil.org.uk/supporting-arts-museums-and-libraries/museumsaccreditation-scheme
Orielau Amgueddfeydd yr Alban
Anfonwch e-bost at accreditation@museumsgalleriesscotland.org.uk
www.museumsgalleriesscotland.org.uk/accreditation-recognition/
Llywodraeth Cymru
Anfonwch e-bost at mald@gov.wales (Saesneg)
Anfonwch e-bost at mald@llyw.cymru (Cymraeg)
gov.wales/topics/culture-tourism-sport/museums-archives-libraries/museums/
accreditation/
Cyngor Amgueddfeydd Gogledd Iwerddon
Anfonwch e-bost at devofficer@nimc.co.uk
www.nimc.co.uk/accreditation/
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