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Swyddogion Allgymorth Addysg 
Lleoliad:  Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu gweithio o gartref 

(Cymru), ond bydd gofyn iddynt fynd i ymweld ag ysgolion yn 
aml mewn rhanbarthau perthnasol, a bydd gofyn iddynt 
deithio i Gaerdydd bob hyn a hyn. 

Yn adrodd i:  Rheolwr Rhaglen: Addysg ac Ymgysylltu ag Ieuenctid 
Cyflog:  £22,000-£27,000 FTE (pro rata), neu gyfradd llawrydd tebyg  
Oriau:  Rhan-amser, yn ystod y tymor yn unig – tua. 1, 2 neu 3  
diwrnod yr wythnos 
 

Ynghylch Maint Cymru 
www.sizeofwales.org.uk  

Lansiwyd Maint Cymru yn 2010, ac mae ei bencadlys yng Nghaerdydd. Rydym yn gweithio i 
ysgogi Cymru i warchod coedwigoedd trofannol ac adfer tirweddau coedwigoedd trofannol fel 
rhan o ymateb Cenedlaethol Cymru i’r newid yn yr hinsawdd. Mae gennym ddwy ffordd o 
wneud hyn: 

● Rydym yn ymgysylltu â phobl ar draws Cymru drwy addysg a gweithgareddau codi 
ymwybyddiaeth. Mae hyn yn cynnwys rhaglen addysg mewn ysgolion a’n hymgyrch 

Diwrnod Gwyrdd blynyddol. 
● Rydym yn cefnogi nifer o brosiectau tramor sy’n gwarchod ac/neu yn adfer 

coedwigoedd trofannol. Mae pob prosiect yn gweithio i rymuso cymunedau lleol i 
gymryd camau cadarnhaol. Mae ein partneriaid ar y prosiectau hyn yn cynnwys WWF, 
Forest Peoples Programme a Flora & Fauna International. Mae’r prosiectau rydym yn 
eu cefnogi ar hyn o bryd yn helpu i warchod ac adfer ardal sydd fwy na dwywaith maint 
Cymru. Mae’r prosiectau wedi’u lleoli yn Affrica, De America a De Ddwyrain Asia 

Rydym yn derbyn cyllid gan The Waterloo Foundation, Llywodraeth Cymru, ScottishPower 
Foundation ac yn fwy diweddar, Joseph Rowntree Charitable Trust. Rydym yn cael ein cefnogi 
gan ysgolion, busnesau ac unigolion hefyd. 
 
Bydd Maint Cymru yn dathlu ein pen-blwydd yn 10 oed yn 2020 ac yn fuan, byddwn yn 
lansio strategaeth 5 mlynedd uchelgeisiol newydd sy’n ceisio ymateb i’r argyfwng 
yn yr hinsawdd, ac ysgogi Cymru i gyflawni’r effaith fwyaf posibl ar gyfer goedwigoedd 
trofannol. Bydd hyn yn cynnwys ehangu ein rhaglen addysg ac ymgysylltu ag ieuenctid ar 
newid yn yr hinsawdd ar draws Cymru. 
 

Y Rolau 
Er mwyn ehangu ein rhaglen addysg gyffrous a phoblogaidd ar newid yn yr hinsawdd yng 
Nghymru, rydym yn ychwanegu at ein tîm o Swyddogion Allgymorth Addysg. Bydd y rolau 
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allgymorth hyn yn allweddol o ran ehangu rhaglenni addysg ac ymgysylltu ag ieuenctid Maint 
Cymru ar newid yn yr hinsawdd a choedwigoedd trofannol ledled Cymru. Bydd y tîm o 3-5 o 
Swyddogion Allgymorth Addysg yn ymweld â chyfanswm o 200 o ysgolion ar draws Cymru 
bob blwyddyn (cynradd ac uwchradd), ac yn cyflwyno gweithdai a gwasanaethau hwyliog a 
difyr yn y Gymraeg a'r Saesneg, yn ogystal â chyfrannu at ein cronfa o adnoddau addysg 
ar-lein, a chefnogi ein mentrau ymgysylltu ag ieuenctid eraill.. 

Bydd pob Swyddog Allgymorth Addysg yn gyfrifol am gyflawni rhaglen addysg Maint Cymru 
mewn ardal ddaearyddol benodol o Gymru, er enghraifft gogledd-orllewin Cymru (Ynys Môn, 
Gwynedd, Conwy), gogledd-ddwyrain Cymru (Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Wrecsam, 
gogledd-Powys), Canolbarth Cymru (Ceredigion, Powys). Rydym yn chwilio am swyddog sy'n 
siarad Cymraeg hefyd, i weithio yn ne-orllewin Cymru gyda'n swyddog presennol yn y De. 
Bydd yr ardaloedd i'w cynnwys yn cael eu trafod a’u cytuno gyda phob swyddog, yn seiliedig ar 
eu lleoliad, nifer eu dyddiau gwaith, a'u gallu i deithio. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfrifol am y canlynol: 

● Datblygu (gyda’r Rheolwr Rhaglen a Swyddogion Allgymorth Addysg eraill) gweithdai a 
gwasanaethau difyr, addas i’r oedran, dan do ac yn yr awyr agored ar goedwigoedd 
trofannol a newid yn yr hinsawdd i'w cyflwyno mewn ysgolion 

● Darparu gweithgareddau allgymorth i ysgolion i hyrwyddo’r gweithdai ac i drefnu 
ymweliadau i ysgolion 

● Cyflwyno gweithdai a gwasanaethau mewn ysgolion yn yr ardal o Gymru y cytunwyd 
arni, sy’n lleol i'r swyddog allgymorth perthnasol 

● Sicrhau cyswllt rheolaidd â Rheolwr Rhaglen Addysg ac Ymgysylltu ag Ieuenctid a 
Swyddogion Allgymorth Addysg eraill Maint Cymru, gan gynnwys cyfarfod i drafod a 
datblygu cynnwys gweithdai, ac adrodd ar weithgareddau 

● Cyfrannu at ddatblygu adnoddau addysgol ar-lein Maint Cymru ar newid yn yr 
hinsawdd 

● Casglu data gan ysgolion at ddibenion monitro a gwerthuso, sy’n cynnwys casglu 
adborth gan ysgolion ac o astudiaethau achos ar y camau a gymerwyd gan ddisgyblion 
ac ysgolion ar y newid yn yr hinsawdd o ganlyniad i'n hymgysylltiad 

● Hyrwyddo ymgyrchoedd ‘Diwrnod Gwyrdd a Coed ar gyfer y Nadolig’ Maint Cymru i 
ysgolion  

● Hyrwyddo adnoddau addysgol ar-lein Maint Cymru ar newid yn yr hinsawdd i ysgolion 
● Hyrwyddo'r cynlluniau Plant! mewn ysgolion, lle mae Llywodraeth Cymru yn plannu 

coeden yng Nghymru a choeden yn Uganda ar gyfer pob plentyn sy'n cael ei eni neu ei 
fabwysiadu yng Nghymru bob blwyddyn 

● Sicrhau bod ganddynt yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau perthnasol ym 
maes addysg, y cwricwlwm Cymreig a rhaglenni addysg amgylcheddol ac ymgysylltu ag 
ieuenctid eraill, yn enwedig yng Nghymru 

● Sicrhau bod ganddynt yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau allweddol ar 
newid yn yr hinsawdd a choedwigoedd trofannol 

● Cynrychioli Maint Cymru mewn rhywfaint o ddigwyddiadau a chynadleddau  
● Adeiladau cysylltiadau yn yr ardal ddaearyddol berthnasol ac yn ehangach yng 

Nghymru, er mwyn gwella'r broses o gyflawni'r rhaglen 
● Cyfrannu syniadau ar gyfer cynigion ariannu ar gyfer y rhaglen 
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Nid ydy’r rôl yn cynnwys gweithredu fel rheolwr llinell i staff.  

Yr Ymgeisydd Llwyddiannus 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn teimlo angerdd dros ymgysylltu ag ieuenctid ar draws 
Cymru ynghylch pwysigrwydd coedwigoedd trofannol a newid yn yr hinsawdd, ac yn eu 
hysbrydoli nhw i deimlo'n obeithiol am y dyfodol a'u hannog i fod yn rhan o'r ateb. Rydych yn 
debygol o fod yn chwilio am waith rhan-amser yn ystod y tymor, naill ai fel gweithiwr llawrydd 
neu fel aelod o staff. Bydd gennych brofiad o gyflwyno gweithdai, gwersi neu sesiynau adrodd 
stori difyr, addas i’r oedran, i bobl ifanc o oedrannau gwahanol. Byddwch yn gyfathrebwr 
brwdfrydig a chreadigol, ac yn gallu trefnu eich gwaith a'ch amserlen heb oruchwyliaeth agos. 
 

Hanfodol 
● Brwdfrydig dros ennyn diddordeb pobl ifanc ar newid yn yr hinsawdd a choedwigoedd 

trofannol 
● Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol a chymhwyster addysgu 

perthnasol 
● Profiad o weithio yn y system addysg yng Nghymru 
● Profiad o greu a chyflwyno gwersi, gweithdai ac/neu o adrodd straeon cyffrous, 

arloesol a chreadigol i bobl ifanc o amrywiaeth o oedrannau 
● Y gallu i ddarparu rhai rhannau o'r gweithdai (neu weithdai cyfan) yn Gymraeg 
● Dealltwriaeth gadarn o newid yn yr hinsawdd ac o gyd-destun coedwigoedd trofannol, 

neu'r gallu i ddatblygu hyn yn gyflym drwy ymchwil 
● Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, gan gynnwys y gallu i gynrychioli Maint 

Cymru yn hyderus mewn amrywiaeth o fforymau, a sefydlu a meithrin cysylltiadau cryf 
gydag ysgolion 

● Sgiliau trefnu rhagorol, gan gynnwys y gallu i reoli a blaenoriaethu eich amserlen waith 
eich hun heb oruchwyliaeth agos 

● Yn hyderus wrth ddefnyddio Microsoft Office, yn enwedig Word, Excel a PowerPoint, ac 
e-bost 

● Profiad o fonitro, gwerthuso ac/neu o adrodd ar eu gweithgareddau gwaith eu hunain 
a'u heffaith 

● Y gallu i deithio i ysgolion yn yr ardal berthnasol 

Manylion y cytundeb 
● Cyflog – tua £22,000- £27,000 FTE (pro rata ar gyfer pobl sy’n gweithio rhan-amser, yn 

ystod y tymor) neu gyfradd llawrydd tebyg i’w gytuno arno.  
● Hyd y cytundeb – blwyddyn, gyda’r posibiliad o’i ymestyn os yn llwyddiannus 
● Oriau – tua. 1 - 3 diwrnod yr wythnos (8 i 24 awr yr wythnos), yn ystod y tymor yn unig. 

Weithiau, bydd y deiliad swydd yn gorfod gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau. 
Rydym yn gweithredu polisi gweithio’n hyblyg a TOIL. 

● Pensiwn - Mae Maint Cymru yn cynnig cyfraniad pensiwn o 6% i’w holl staff. 
● Gwyliau blynyddol – 30 diwrnod yn cynnwys gwyliau’r banc (pro rata) (i aelodau o staff) 
● Dyddiad cau –  dydd Sul 29 Mawrth 2020 
● Dyddiad y cyfweliad -  dydd Llun 6 Ebrill 2020 
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Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV i recruitment@sizeofwales.org.uk (rhowch ‘Swyddog 
Allgymorth Addysg, Maint Cymru, [eich enw] ' yn y llinell pwnc). 
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