
 

 

 

 

Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch – Cyfnod Sefydlog hyd fis Rhagfyr 2022 i’w adolygu 

Amser Tymor 32.5 awr yr wythnos 

Cymuned Ddysgu Abertyleri 

NJC Gradd 6 (£26,511- £30,451 pro rata)  

Angen i ddechrau ym mis Tachwedd 2021  

 
Mae’r gymuned ddysgu yn dymuno penodi Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch i weithio ar 
draws y cyfnod cynradd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn llanw mewn ystafell ddosbarth 
am ddau ddiwrnod yr wythnos ac ar y tri diwrnod arall yn canolbwyntio ar ddatblygu 
darpariaeth ddysgu awyr agored gynhwysol a chreadigol ar bob un o’r tri campws cynradd 
gan weithio gyda uwch arweinwyr. Bydd dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio’r awyr agored i 
gyfoethogi’r cwricwlwm ar draws y cyfnod cynradd yn ofyniad allweddol o’r swydd. 

Bydd ein ymgeisydd delfrydol yn frwdfrydig, gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol a sylw gwych i 
fanylion. Bydd yn angerddol am ddysgu gydol oes ac yn fodel rôl cryf i ddysgwyr a staff. 

Bydd ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus ac ymagwedd hyblyg at y swydd yn 
hanfodol wrth i ni barhau ar ein taith gwella. 

Mae Cymuned Ddysgu Abertyleri yn seiliedig yn nhref Abertyleri. Mae’n cynnwys Campws 
Uwchradd a 3 Campws Cynradd: Campws Six Bells, Campws Heol Roseheyworth a 
Champws Stryd Tyleri. Mae’n sefydliad cyffrous ac unigryw. Fel ysgol pob oed aml-gampws, 
caiff staff ystod eang o gyfleoedd ar gyfer gweithio traws-gyfnod sydd wedi eu cydlynu’n 
ofalus ac sy’n cefnogi datblygiad dysgwyr a staff. 

 

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 2 Tachwedd am 12pm 

Cynhelir Arsylwad Gwers a Chyfweliadau yn yr wythnos yn cychwyn 8 Tachwedd 
2021 

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi eu llenwi drwy e-bost i recruit@abertillery3-16.co.uk  

I ganfod mwy amdanom, ewch i’n gwefan www.abertillery3-16.co.uk neu ddod o hyd i ni ar y 
cyfryngau cymdeithasol @abertillery3_16.  

Mae’n ofyniad cyfreithiol i ni ofyn i chi am dystiolaeth o’ch hawl i weithio yn y Deyrnas 
Unedig. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, gofynnir i chi ddangos dogfennau priodol tebyg 
i’ch tystysgrif geni lawn/pasbort/trwydded gwaith yn unol â Deddf Lloches a Mewnfudo 1996. 
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