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Swyddogion Allgymorth Addysg 
Lleoliad:          Gweithio o gartref yng Ngogledd a De Cymru, gydag 

ymweliadau rheolaidd i ysgolion mewn siroedd penodol.  

Yn adrodd i: Rheolwr Addysg a Pholisi 

Cyflog:   £26, 571 FTE (pro rata) a chyfraniad pensiwn o 6% 

Oriau:  Rhan-amser, tua. 2 .5 neu 3 diwrnod yr wythnos 

Contract:  Dros dro tan 31 Mawrth 2023 
 

Ynghylch Maint Cymru 
www.sizeofwales.org.uk  

Ein gwaith 

Mae “maint Cymru” yn cael ei ddefnyddio yn aml fel mesur o ddatgoedwigo byd-eang, ac 
rydym yn ceisio troi’r elfen negyddol hynny yn gamau cadarnhaol. Rydym yn darparu cyllid ac 
arbenigedd i gymunedau lleol a brodorol mewn rhanbarthau trofannol, i’w cefnogi i ddiogelu a 
chynnal eu coedwigoedd gwerthfawr, tyfu mwy o goed, a sefydlu bywoliaeth gynaliadwy. Drwy 
addysg, ymgysylltu â’r gymuned ac eiriolaeth, rydym yn codi ymwybyddiaeth yng Nghymru 
hefyd o bwysigrwydd coedwigoedd trofannol a choed wrth fynd i’r afael â newid yn yr 
hinsawdd a cholli natur.  Rydym yn ysbrydoli pobl i weld y gallant fod yn rhan o’r ateb.  

Ein Gweledigaeth 

Creu byd lle mae pobl, coed a choedwigoedd bioamrywiol yn ffynnu gyda'i gilydd mewn 
hinsawdd ddiogel 

Ein Pwrpas 

Cefnogi cymunedau i sicrhau, cynnal ac adfer coedwigoedd trofannol fel rhan o'n hymateb 
cenedlaethol i newid yn yr hinsawdd. 

Ein Nodau 

● Cefnogi prosiectau cymunedol sy'n diogelu ac yn cynnal ardal o goedwig drofannol o 
faint Cymru o leiaf (o leiaf 2 filiwn hectar) 

● Cefnogi cymunedau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a datblygu bywoliaeth 
gynaliadwy drwy dyfu miliynau o goed 
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● Symud Cymru tuag at ddileu datgoedwigo a fewnforiwyd o'n heconomi 
● Ysbrydoli pobl ar draws Cymru i leihau eu hôl troed coedwig, cefnogi coedwigoedd 

trofannol, a chymryd camau gweithredu ar yr hinsawdd 

Y Rolau 

Er mwyn ehangu ein rhaglen addysg gyffrous a phoblogaidd ar y newid yn yr hinsawdd yng 
Nghymru, rydym yn ehangu ein tîm o Swyddogion Allgymorth Addysg. Bydd y rolau allgymorth 
hyn yn allweddol i gyflawni rhaglen addysg ac ymgysylltu â phobl ifanc Maint Cymru ar newid 
yn yr hinsawdd a choedwigoedd trofannol ar draws Cymru.  Byddant yn cynllunio ac yn 
cyflwyno gweithdai a chynulliadau difyr a diddorol, yn ogystal â chyfrannu at ein cronfa o 
adnoddau addysg ar-lein, a chefnogi ein mentrau ymgysylltu â phobl ifanc eraill. 

Bydd y rolau yn gyfrifol am: 

• Datblygu gweithdai a chynulliadau dan do ac awyr agored sy'n briodol i'w hoedran ar 
goedwigoedd trofannol a newid yn yr hinsawdd, i'w cyflwyno mewn ysgolion 

• Hyrwyddo'r rhaglen i ysgolion a threfnu ymweliadau ysgol 
• Cyflwyno gweithdai a chynulliadau mewn ysgolion mewn ardaloedd y cytunir arnynt yng 

Nghymru, yn lleol i'r swyddog allgymorth perthnasol  
• Cadw mewn cysylltiad rheolaidd â Rheolwr Rhaglen Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc 

Maint Cymru a Swyddogion Allgymorth Addysg eraill, gan gynnwys cyfarfod i drafod a 
datblygu cynnwys gweithdai ac i adrodd ar weithgareddau 

• Cyfrannu at ddatblygu adnoddau addysgol ar-lein Maint Cymru 
• Casglu data gan ysgolion at ddibenion monitro a gwerthuso, ac ysgrifennu astudiaethau 

achos ar y camau a gymerwyd gan ddisgyblion ac ysgolion ar newid yn yr hinsawdd o 
ganlyniad i'n hymgysylltiad 

• Hyrwyddo adnoddau addysgol newid yn yr hinsawdd ar-lein Cymru i ysgolion 
• Cael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau perthnasol mewn addysg, 

cwricwlwm Cymru a rhaglenni addysg amgylcheddol, ac ymgysylltu â phobl ifanc eraill, 
yn enwedig yng Nghymru 

• Cael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau allweddol ar newid yn yr hinsawdd a 
choedwigoedd trofannol 

• Cynrychioli Maint Cymru mewn rhai digwyddiadau a chynadleddau 
• Meithrin cydberthnasau yn yr ardal ddaearyddol berthnasol ac yn ehangach yng 

Nghymru, er mwyn gwella'r ffordd y caiff y rhaglen ei chyflwyno 

Yr Ymgeisydd Llwyddiannus 
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o ddarparu gwersi, gweithdai a sesiynau adrodd 
stori  gyda phobl ifanc. Byddwch yn angerddol am ysbrydoli pobl ifanc a'u grymuso i fod yn 
ddinasyddion moesegol, gwybodus o Gymru a'r byd. Byddwch yn gyfathrebwr brwdfrydig a 
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chreadigol, ac yn gallu trefnu eich gwaith a'ch amserlen eich hun heb oruchwyliaeth agos. 
Rydym yn annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg yn gryf 

Hanfodol 
• Arddull cyflwyno deniadol, angerddol 
• Gradd gysylltiedig a/neu brofiad perthnasol 
• Profiad o greu a chyflwyno gwersi, gweithdai a/neu adrodd straeon cyffrous, arloesol a 

chreadigol i bobl ifanc o amrywiaeth o oedrannau 
• Y gallu i gynllunio a chyflwyno ystod o sesiynau addysgol diddorol 
• Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, gan gynnwys y gallu i gynrychioli Maint 

Cymru yn hyderus mewn ystod o fforymau, a sefydlu a meithrin perthynas gref ag 
ysgolion 

• Hyderus yn defnyddio Microsoft Office, yn enwedig Word, Excel a Powerpoint, ac e-bost  
• Y gallu i deithio i ysgolion mewn ardaloedd perthnasol ac i gymryd rhan mewn 

hyfforddiant achlysurol yng Nghaerdydd 

Dymunol 
• Profiad o weithio yn y system addysg yng Nghymru 
• Y gallu i gynllunio a chyflwyno sesiynau drwy gyfrwng y Gymraeg 
• Profiad o fonitro, gwerthuso a/neu adrodd ar eu gweithgareddau gwaith eu hunain a'u 

heffaith 
• Diddordeb ym mhwysigrwydd coedwigoedd trofannol a newid yn yr hinsawdd, ac yn 

barod i gymryd rhan mewn hyfforddiant pellach ar y pynciau hyn 

Manylion y contract 
• Cyflog: £26.571 
• Hyd y contract – contract tymor sefydlog o fis Medi/Hydref tan 31 Mawrth 2023 (gydag 

estyniad posibl yn dibynnu ar gyllid) 
• Oriau: 2.5 neu 3 diwrnod yr wythnos-oriau hyblyg 
• Pensiwn: Mae Maint Cymru yn cynnig cyfraniad pensiwn o 6% i’w holl gyflogwyr 
• Gwyliau blynyddol : 30 diwrnod yn cynnwys gwyliau banc (pro rata)  
• Mae Maint Cymru, (ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr), wedi ymrwymo i sicrhau 

amgylchedd diogel i blant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed ac i’w hatal rhag 
cael eu cam-drin yn gorfforol, yn rhywiol neu yn emosiynol. Mae Maint Cymru wedi 
ymrwymo i weithredu er budd gorau plant ac oedolion sy'n agored i niwed bob amser, 
ac yn ystyried bod y buddiannau hyn yn hollbwysig. Bydd disgwyl i unrhyw ymgeisydd 
sydd yn cael cynnig swydd gyda Maint Cymru gytuno ar Bolisi Diogelu a Chod 
Ymddygiad Maint Cymru, a glynu wrtho. Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriad DBS 
manylach, a bydd yn rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus gyflawni  hyfforddiant diogelu a 
hyfforddiant cyfle cyfartal. 

• Mae'r rôl yn amodol ar gyfnod prawf o 3 mis 
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• Dyddiad cau: 13 Awst 
• Rhestr fer: 14 Awst 
• Dyddiad y cyfweliad: Yr wythnos yn dechrau 5 Medi  
• Dyddiad cychwyn: Cyn gynted â phosibl, Medi/Hydref. 

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV i recruitment@sizeofwales.org.uk (rhowch 'Swyddog 
Allgymorth Addysg Maint Cymru' yn y llinell pwnc) erbyn 13 Awst.  

Llythyr Cais 
 

1. Disgrifiwch pam bod gennych chi ddiddordeb yn y rôl hon  
2. Disgrifiwch sut rydych chi’n bodloni'r sgiliau hanfodol a dymunol sydd eu hangen ar 

gyfer y rôl hon a, lle bo'n bosibl, rhowch enghraifft fesul maen prawf.  
3. Nodwch yn glir lefel eich Cymraeg ysgrifenedig a llafar. 
4. Nodwch yn glir y siroedd y gallech gyflwyno sesiynau ynddynt. 
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