
‘Eich llwyddiant yn y dyfodol yw’n cenhadaeth’

Darlithydd yn y Gymraeg a 

Bagloriaeth Cymru

Cymraeg

PECYN RECRIWTIO 

Diolch am ddangos diddordeb yn y swydd hon. Yma, dylech 
gael yr holl wybodaeth angenrheidiol yn ogystal â 

chyfarwyddiadau sut i wneud cais. Os hoffech chi unrhyw 
wybodaeth arall, cysylltwch â ni ar jobs@cymoedd.ac.uk neu 

ffoniwch 01443  ac fe drefnwn adeg i gael sgwrs.

mailto:jobs@cymoedd.ac.uk


HELO
Bydden ni wrth ein bodd ichi ddod 

i’n nabod ni a’r rôl y mae 
diddordeb gennych ynddi, Y 
pethau pwysig i gychwyn …

Os ydyn ni wedi’ch 
argyhoeddi chi eisoes, 

bydd angen ichi 

gyflwyno’ch FFURFLEN 

GAIS wedi’i llenwi at:  

jobs@cymoedd.ac.uk. Os 
nad ydyn ni, cewch ragor 

o wybodaeth yn y 
Disgrifiad Swydd a’r

Fanyleb Person.

CRYNODEB O’R SWYDD

mailto:jobs@cymoedd.ac.uk
mailto:jobs@cymoedd.ac.uk


Ffurfiwyd Coleg y Cymoedd yn 2013. Mae dros 10,000 o ddysgwyr yn astudio 
yng Ngholeg y Cymoedd  bob blwyddyn ac mae gennym gampysau yn 
Aberdâr, Nantgarw, Rhondda ac Ystrad Mynach.
Mae’r coleg yn cynnig ystod eang o gyrsiau Llawn  Amser a Rhan Amser  o 
gyrsiau  Lefel Mynediad i rai Lefel Gradd mewn dros 15 o feysydd y 
cwricwlwm.
Gan weithio mewn partneriaeth gyda thros 800 o gyflogwyr, mae tîm 
Gwasanaethau Busnes y Coleg  yn cynnig amrediad eang o Brentisiaethau a 
phecynnau Hyfforddiant Masnachol Pwrpasol.
Buddsoddodd  y coleg yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diweddar yn 
cynnwys adeilad Campws Nantgarw (campws gwerth £40 miliwn), campws  
Aberdâr  (campws gwerth £22 miliwn ), a Chyfleusterau heb eu hail ym maes 
Hyfforddi Gwaith Rheilffordd a Thrin Moduron.

GWYBODAETH AMDANOM NI 



Mae ein ffocws ar y dysgwyr.

Rydyn ni’n ymdrechu am berfformiad uchel.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi pawb ac yn buddsoddi ynddyn 
nhw.

Rydyn ni’n ceisio gwelliant parhaus.

Rydyn ni’n uchelgeisiol, rydyn ni'n gwrando a 
chydweithredu.

Rydyn ni’n datblygu partneriaethau cadarn ac effeithiol.

I ddysgwyr, staff, busnes a chymunedau ein cydnabod yn 
goleg rhagorol

Rydyn ni’n annog  ein dysgwyr, staff a’n rhanddeiliaid allanol i 
anelu’n uchel ac i fod yn falch o gael dweud bod astudio yng 
Ngholeg y Cymoedd wedi helpu i ysbrydoli ein dysgwyr ac i 

drawsnewid eu bywydau.
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EIN GWELEDIGAETH 

‘Eich llwyddiant yn y dyfodol yw’n cenhadaeth’



Y MANTEISION

Weithiau, mae pethau’n newid ac rydyn ni am gynorthwyo hynny. 
Rydyn ni’n cynnig cyfres lawn o bolisïau i gynorthwyo cydbwysedd 

rhwng  gwaith a bywyd. Hefyd, rydyn ni’n cynnig Talebau Gofal 
Plant er mwyn sicrhau bod eich plant bach yn cael gofal da. 

EICH BYWYD CARTREF:



SWYDD DDISGRIFIAD

Darlithydd yn y Gymraeg a Bagloriaeth Cymru 

‘Eich llwyddiant yn y dyfodol yw’n cenhadaeth’

Teitl y Swydd :
Graddfa: 
Lleoliad: 

Math: 
Yn atebol i:

Darlithydd yn y Gymraeg a Bagloriaeth Cymru 
Cymwysedig: £27,513 - £39,387/Heb gymhwyso: £22,050 - £25,640 
Campws Nantgarw (Efallai y bydd angen teithio ar draws y campysau)
26.50 awr yr wythnos.
Pennaeth Ysgol

Diben y Swydd :

Dysgu'n effeithiol ar ystod o gyrsiau ac ar ystod o lefelau fel y cytunwyd gyda'ch rheolwr 
llinell. Cefnogi dysgwyr i gyflawni canlyniadau llwyddiannus. Cymryd rhan mewn 
gweithgareddau cadw a recriwtio fel sy'n briodol. Gosod disgwyliadau uchel ar gyfer 
dysgwyr a chyfrannu at amgylchedd sy'n annog pob dysgwr i fod 
yn uchelgeisiol.

Dyletswyddau a 
Chyfrifoldebau 

Allweddol:

• Paratoi deunyddiau addysgu, dysgu ac asesu priodol
• Cynllunio'n effeithiol i ddiwallu anghenion pob dysgwr
• Cyfeirio dysgwyr at gymorth arbenigol lle bo hynny'n briodol
• Sicrhau bod cynllunio, cyflwyno a rheoli addysgu a dysgu yn cydymffurfio â'r System 
Sicrhau Ansawdd (gan y caiff ei amrywio o dro i dro)
• Sefydlu a gweithredu rheolaeth effeithiol yn yr ystafell ddosbarth
• Cymryd rhan weithgar mewn gweithgareddau gwella ansawdd
• Gweithredu fel tiwtor cwrs os oes angen, gyda chyfrifoldeb dros fonitro a rheoli ansawdd 
cwrs neu grŵp o gyrsiau.
• Monitro presenoldeb, prydlondeb ac ymddygiad a chynnig her i ddysgwyr os yw dysgwyr 
yn methu 
a chyrraedd disgwyliadau
• Gosod a monitro targedau gyda dysgwyr unigol trwy'r broses diwtorial a defnyddio 
system dracio’r coleg i gofnodi cynnydd dysgwyr
• Annog ac ysgogi arferion astudio cadarn a sicrhau fod dysgwyr yn ymwybodol o'r pwrpas 
a'r broses asesu
• Rhoi adborth strwythuredig, manwl ac adeiladol i ddysgwyr (ar lafar ac yn ysgrifenedig) o 
fewn amserlenni y cytunir arnynt
• Cofnodi canlyniadau asesiadau dysgwyr yn gywir fel sy'n briodol i'ch rôl
• Defnyddio amgylcheddau dysgu digidol i gefnogi darpariaeth fel y bo'n briodol
• Ymgymryd â dyletswyddau dilysu mewnol fel sy'n briodol i'ch rôl
• Blaenoriaethu baich gwaith ar y cyd â'ch rheolwr llinell
• Gweithio'n effeithiol gydag aelodau eraill o dîm y cwrs i ddatblygu cyrsiau fel sy'n briodol 
i ddiwallu anghenion dysgwyr a'r ardal
• Gweithio gyda'r mentoriaid dysgu ac addysgu fel sy'n briodol i sicrhau bod safonau 
modern ac uchel o addysgu a dysgu yn cael eu datblygu a'u cynnal
• Cymryd rhan mewn diwrnodau agored a nosweithiau rhieni a chysylltu â rhieni / 
gwarcheidwaid fel y bo'n briodol
• Cysylltu'n effeithiol â chyflogwyr, asiantaethau gyrfaoedd, prifysgolion, cyrff dyfarnu a 
rhanddeiliaid eraill fel sy'n briodol a chymryd rhan mewn gweithgareddau marchnata a 
hyrwyddo.
• Dilyn Cod Ymddygiad Staff
• Cydymffurfio'n weithredol â phob polisi coleg
• Cymryd rhan ym mhroses rheoli perfformiad ac adolygu'r coleg a chyfrannu ati, a 
chwblhau o leiaf 30 awr o DPP bob blwyddyn a mynychu pob sesiwn DPP gorfodol.



MANYLEB PERSON 

Darlithydd yn y Gymraeg a Bagloriaeth Cymru 

Meini Prawf Hanfodol Dymunol Asesiad
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Addysg i safonau cydnabyddedig mewn meysydd 
perthnasol 

Ydy Ffurflen Gais

Isafswm o 5 pwnc TGAU gradd C neu uwch Ydy Ffurflen Gais

Cymhwyster Hyfforddiant Athro cydnabyddedig Ydy Ffurflen Gais

Tystiolaeth o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus Ydy Ffurflen Gais
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th Dangosiad o addasrwydd i weithio â phlant ac oedolion 
agored i niwed

Ydy
Ffurflen Gais & 
Chyfweliad

Dangosiad o ddealltwriaeth o’r maes pwnc Ydy Cyfweliad 

Profiad blaenorol o addysgu ar draws amrediad o alluoedd Ydy Cyfweliad 
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d Gallu i drefnu, cynllunio a blaenoriaethu gwaith Ydy Cyfweliad

Gallu i gwrdd â dedleins a gweithio dan bwysau Ydy Cyfweliad

Gallu i siarad Cymraeg Ydy Ffurflen Gais
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Gallu i arddangos sgiliau rhesymu a dadansoddi cadarn Ydy Cyfweliad

Gallu i arddangos dealltwriaeth gadarn o faterion sy’n 
ymwneud â chyfrinachedd

Ydy
Ffurflen Gais & 
Chyfweliad

Gallu i ddysgu ac addasu’n gyflym i sefyllfaoedd a gofynion 
newydd

Ydy
Ffurflen Gais & 
Chyfweliad

Gallu i gynnal effeithiolrwydd mewn amgylchedd dan 
bwysau a throi cyfleoedd yn gynlluniau gweithredu.

Ydy
Ffurflen Gais & 
Chyfweliad
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Yn gallu gweithio’n unigol neu fel rhan o dîm Ydy Cyfweliad

Parodrwydd i gael ei hyfforddi ymhellach Ydy Cyfweliad

Yn wynebu sialens â brwdfrydedd Ydy
Ffurflen Gais & 
Chyfweliad

Arddangos agwedd broffesiynol, bod yn ddiplomyddol a 
gyda’r gallu i drin sefyllfaoedd anodd

Ydy
Ffurflen Gais & 
Chyfweliad

Yn hyblyg a pharod i addasu’n gyflym i amgylchiadau 
newydd a chyfnewidiol

Ydy
Ffurflen Gais & 
Chyfweliad

Bod yn gydweithiwr dibynadwy /cydweithwraig 
ddibynadwy, yn ymdrin â’ch cymheiriaid a’r holl staff arall 
gyda pharch, yn bwrpasol ac yn bositif

Ydy
Ffurflen Gais & 
Chyfweliad

Hyderus, brwdfrydig ac egnïol Ydy
Ffurflen Gais & 
Chyfweliad

Yn deall Cyfleoedd Cyfartal ac wedi ymroi i’r egwyddorion Ydy
Ffurflen Gais & 
Chyfweliad 

Yn deall ymrwymiad y coleg i ddiogelu a hyrwyddo lles y 
myfyrwyr 

Ydy
Ffurflen Gais & 
Chyfweliad 

Yn gallu teithio i wahanol leoliadau os a pha fydd galw am 
hynny

Ydy Ffurflen Gais 

D1 wedi’i nodi ar y drwydded yrru neu barodrwydd i
ymgymryd â phrawf ychwanegol Ydy

Ffurflen Gais a 
Chyfweliad



‘Eich llwyddiant yn y dyfodol yw’n cenhadaeth’

PROSES GWNEUD CAIS

SUT I WNEUD CAIS:

BETH NESAF?
Bellach, dylech chi wybod mwy amdanom ni a'r hyn rydyn ni'n ei wneud. 

Hefyd, dylai fod gennych chi ddealltwriaeth dda o'r rôl hon a'r math o 
berson rydyn ni'n chwilio amdanynt. Os ydy hyn yn swnio fel disgrifiad 

ohonoch chi, yna byddem wrth ein bodd pe baech yn gwneud cais.

WWW.CYMOEDD.AC.UK/JOBS
Yma, dewch o hyd i gopi o'n Ffurflen Gais. Yn syml, lawrlwythwch a 

llenwch yr holl fannau gofynnol. Cofiwch ddefnyddio’r Fanyleb Person a’r 
Disgrifiad Swydd i ddangos inni pam mai chi yw’r ymgeisydd gorau ar 
gyfer y swydd. Cofiwch, dydyn ni ddim yn derbyn CV. Os byddai’n well 
gennych, gallwch bob amser anfon eich cais wedi’i gwblhau at Pobl a 
Diwylliant, Coleg y Cymoedd, Campws y Rhondda, Tonypandy, CF40 

2TQ

JOBS@CYMOEDD.AC.UK
Unwaith y bydd y cais wedi'i lenwi a'ch bod chi'n hapus, dim ond un peth 
sydd ar ôl i'w wneud a hynny yw ei drosglwyddo i ni yn y cyfeiriad e-bost 

uchod - rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at ei ddarllen!



HAWL I WEITHIO YN Y DU
Mae Adran 8 Deddf Lloches a Mewnfudo 2008 yn ei gwneud yn drosedd i 

gyflogwr gyflogi gweithiwr newydd y mae ei statws yn atal y gweithiwr rhag 
cael gwaith. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, gofynnir ichi gyflwyno 
tystiolaeth dogfennol wreiddiol a chyfredol o’ch hawl i weithio yn y DU. 

DIOGELU DATA
Bydd unrhyw ddata  amdanoch yn cael ei gadw’n ddiogel, gyda mynediad 

wedi’i gyfyngu i’r rhai sy’n delio â’ch cais yn y broses dethol. Drwy lofnodi a 
chyflwyno’ch ffurflen gais, rydych yn caniatáu i’ch data gael ei brosesu.

EUOGFARNAU TROSEDDOL
.

CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH
Rydyn ni’n cydnabod manteision gweithlu amrywiol – rydyn ni’n ystyried ein 
hunain i fod yn gyflogwr o ddewis ac wedi ymrwymo i ddileu gwahaniaethu 

yn y gweithle. 

TELERAU AC AMODAU

‘Eich llwyddiant yn y dyfodol yw’n cenhadaeth’

Mae sefydliadau addysg yn y DU wedi'u heithrio o Ddeddf Adsefydlu 
Troseddwyr 1974. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i bob 
ymgeisydd roi gwybod i’r coleg am unrhyw gollfarnau sydd wedi’u 
disbyddu ac sydd heb eu disbyddu ar eu ffurflen gais ac wrth lenwi ffurflen 
Datgelu a Gwahardd. Gall methu â darparu'r wybodaeth hon arwain at 
ddiswyddo. Ceir gwiriad rhestr 99 hefyd ar gyfer unrhyw un a fydd yn 
gweithio gyda dysgwyr neu'n dod i gysylltiad â dysgwyr, a rhaid i'r coleg ei 
dderbyn cyn y gall y gyflogaeth ddechrau.


