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Teitl y  Rôl  Swyddog Addysg Cynorthwyol (Lefelau Byw) 

 
 

Lleoliad  Safleoedd Hwb ar gyfer Lefelau Byw (Tŷ Tredegar, Cors Magwyr, Parc Cefn Gwlad 

Rogiet, Carreg Ddu ( Porthsgiwed), Gwlyptiroedd Casnewydd, Parc Tredelerc ger Lamby Way 
yng Nghaerdydd, Llynnoedd Hendre yn Llaneirwg) 

 
 

Pryd  Amser Tymor - Hydref 2018 - Gwanwyn 2021 

 
 

Ymrwymiad  Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno 39 x 3.5 awr o sesiynau dysgu awyr agored ar 

gyfer plant Ysgol Gynradd (18 yng Nghors Magwyr , 9 yn Nhŷ / Parc Tredegar, 6 yn Rogiet neu 
Garreg Ddu, 6 ym Mharc Parc Tredelerch neu Llynnoedd Hendre) dros gyfnod o 3 blynedd gyda 
rhywfaint o amser cynllunio. 

 

Rydym yn chwilio am gymaint o wirfoddolwyr â phosibl i helpu gyda'r sesiynau hyn ac felly’n 
gofyn am gymaint o amser y gall y gwirfoddolwr ei roi. Ni fydd disgwyl i'r un gwirfoddolwr fod 
ar gael ar gyfer yr holl sesiynau a bydd posib dewis pa leoliadau y maent yn ffafrio i 
gynorthwyo. 

 
 

Pam rydym eich angen chi  Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sydd eisoes â phrofiad o 

weithio gyda phlant i gynorthwyo i ddylunio a chyflwyno'r sesiynau hyn fel y gall plant ddysgu 
cymaint â phosib wrth ymweld â’r safleoedd. Gyda'ch profiad a'ch sgiliau, rydym yn gwybod y 
gallwn gynllunio gweithgareddau mwy cymhleth a diddorol nag y gallem ar ein pen ein hunain! 

 
 

Sut mae hyn o fudd i chi?  Fe'ch hyfforddir yn llawn mewn materion diogelwch wrth 

ddarparu dysgu awyr agored a chyfle i ddysgu mwy am dreftadaeth naturiol ac agweddau 
hanesyddol y safle. Bydd gennych fynediad i gyrsiau hyfforddi’r Lefelau Byw gan gynnwys 
diogelu plant ac oedolion agored i niwed. 
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Y sgiliau / talentau sydd angen  Brwdfrydedd am weithio gyda phlant yn yr awyr agored. 

Byddai cymhwyster dysgu neu hyfforddi, neu brofiad perthnasol sy’n berthnasol i'r grŵp oedran 
ysgol gynradd hon yn fanteisiol. Byddai'r Gymraeg yn fanteisiol ond nid yn hanfodol i'r rôl. 

 
 

Nodiadau  Gofynnir am wiriad GDG a chyfeirnod swydd. 
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