
 

   

 

 

Cefndir 

Roedd Rubicon Dance, a lansiwyd ym 1976 fel Prosiect Dawns Gymunedol Caerdydd, yn un o'r 

prosiectau cyntaf o'i fath yn y DU. Mae'n darparu rhaglenni, gweithdai a gweithgareddau dawnsio i 

bobl o bob oed, waeth beth fo'u gallu o ran dawnsio a hynny mewn ystod eang o leoliadau yn y 

gymuned fel ysgolion, hosbisau, cartrefi gofal a chartrefi preswyl ac ysbytai. Mae Rubicon Dance 

yn cyflogi 20 aelod staff a thua 12 o arweinwyr dawns llawrydd sy'n gweithio ar draws Caerdydd, 

Casnewydd a Bro Morgannwg yng Nghymru. Mae rhai o'i lwyddiannau yn cynnwys cael y Wobr 

Sgiliau Theatr yn 2017 a 2018 sy'n rhan o Wobrau Cenedlaethol Sgiliau Creadigol a Diwylliannol. 

 

Defnyddio Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Arweinyddiaeth 

Dawns 

Mae Rubicon Dance wedi ymgorffori'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn ei Raglen 

Hyfforddi a Mentora Arweinyddiaeth Dawns lwyddiannus, ei brosesau adnoddau dynol mewnol, a'i 

weithgareddau datblygiad proffesiynol parhaus. Ers i'r rhaglen hyfforddi a mentora gael ei lansio 

ym 1994, mae 25 o unigolion wedi'i chyflawni. Datblygwyd y rhaglen, sy’n seiliedig ar y gyfres o 

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Arweinyddiaeth Dawns, i fynd i'r afael â'r prinder arweinwyr 

dawnsio medrus sydd â'r sgiliau angenrheidiol i weithio gyda grwpiau cymunedol a'u hysbrydoli.  

 

Anogir pobl o bob oed i gymryd rhan yn y rhaglen, ac mae oedran y cyn hyfforddeion yn amrywio o 

23 i 55 a throsodd ac o gefndiroedd amrywiol iawn. Mae gan rai hyfforddiant helaeth yn y maes, tra 

bo eraill heb gael hyfforddiant dawns ffurfiol ac eraill wedi penderfynu trosglwyddo o yrfaoedd eraill 

i'r sector dawns yn y gymuned. Mae'r rhaglen wedi ei theilwra ar gyfer anghenion yr unigolyn ac 

mae'n cynnwys cysgodi gwaith dwys, a mentora strwythuredig wedi'i gysylltu â chynllun datblygiad 

proffesiynol parhaus personol. Mae hyfforddeion yn gweithio ochr yn ochr ag arweinwyr dawns yn 

y gymuned sy'n fedrus a phrofiadol. Fel hyn, datblygir dealltwriaeth drwy gyfuno profiad ymarferol 

ac arsylwi wedi ei ategu gan ddysgu myfyriol. Gofynnir i'r hyfforddeion ddarparu tystiolaeth sy'n 

gydnaws â'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol. Wedi iddynt gwblhau'r rhaglen, mae llawer o'r 

hyfforddeion yn symud ymlaen i weithio fel arweinwyr dawns llawrydd, ond maent yn parhau i gael 

eu mentora a’u cefnogi drwy gynllun datblygiad proffesiynol parhaus strwythuredig. 

 

Mae'r sefydliad dawns yn y gymuned o Gymru, Rubicon Dance, 

yn ystyried bod y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn 

“adnodd gwerthfawr tu hwnt” i'w hyfforddeion“allu mesur eu 

cynnydd ar lefel sy'n cael ei chydnabod yn genedlaethol”. 



 

   

Datblygwyd y rhaglen gan Tracey Brown, Arweinydd Mentora, Hyfforddi a Datblygu, a oedd ei hun 

yn fyfyriwr yn Rubicon Dance. Ar ôl iddi gwblhau ei hyfforddiant  dawns, cafodd yrfa lwyddiannus 

fel arweinydd datblygu dawns cyn ymuno â Rubicon Dance fel gweithiwr ddwy flynedd ar hugain 

yn ôl. Mae'n credu bod “ein hyfforddwyr dawns llawrydd wedi cyrraedd lle maen nhw heddiw 

oherwydd y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol, a'r mentora parhaus sy'n ddwys a thrylwyr. 

Mae gair da i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ac mae ganddynt hygrededd yn y sector 

dawns”. 

 

Yn ogystal â defnyddio'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol i ategu ei rhaglen hyfforddi a 

mentora, mae Rubicon Dance hefyd yn defnyddio'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol fel sail 

i'w brosesau adnoddau dynol mewnol,, er enghraifft ar gyfer recriwtio, rheoli perfformiad a 

datblygiad proffesiynol parhaus staff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cred Louise mai'r hyfforddiant yn y swydd a 

gafodd fel rhan o'i  hyfforddeiaeth “oedd y ffordd 

orau i mi gael a meithrin y sgiliau angenrheidiol i 

fod yn arweinydd dawns yn y gymuned a gweld y 

sgiliau hynny ar waith â'm llygaid fy hun”.  

“Roedd gorfod bodloni'r Safonau Galwedigaethol 

Cenedlaethol yn rhoi sicrwydd i mi yn safon y 

gwaith yr oeddwn i'n ei gyflawni.  Mae'n gosod 

lefel uchel o ran yr hyn a ddisgwylir mewn sesiwn 

y mae pobl yn ei haeddu”. 

 

Louise Lloyd  

Mae Louise Lloyd, sy'n gyn-hyfforddai dawns yn y gymuned Rubicon, bellach yn arweinydd 

dawns llawrydd llwyddiannus. Mae'n cynnal 23 sesiwn ddawnsio wythnosol yn y gymuned yn 

ardal Caerdydd/Casnewydd i dros 300 o bobl, sy'n amrywio o 3 oed i 80 oed a hŷn. Ar ôl cwblau 

gradd a gradd meistr mewn perfformio daws a choreograffi, sylwodd Louise nad oedd ganddi'r 

sgiliau arweinyddiaeth ymarferol yr oedd eu hangen i symud ymlaen â'i gyrfa. Roedd Louise yn 

hyfforddai ar raglen hyfforddi a mentora  Rubicon Dance. Cafwyd cyllid i gefnogi ei lleoliad ar ôl i 

Rubicon Dance wneud cais llwyddiannus am gyllid gan Lywodraeth Cymru trwy Twf Swyddi 

Cymru. 

 



 

   

Y Dyfodol 

Mae Rubicon Dance yn gobeithio parhau i gyflwyno'r Rhaglen Hyfforddi a Mentora Arweinyddiaeth 

Dawns sydd, yn ôl Tracey, yn rhaglen “y mae galw amdani a chanmol mawr iddi o fewn y sector”. 

Mae cynlluniau hefyd ar y gweill i ddatblygu'r model mentora ymhellach, a'i roi ar waith yn 

ehangach ledled Cymru ac i mewn i Loegr. 

 

 

Ffynhonnell: Tracey Brown (Arweinydd  Mentora Hyfforddi a Datblygu) a Kathryn Williams (Cyfarwyddwr) Rubicon Dance. 

Chwefror 2018 

Louise Lloyd (canol) 

 


