
 

 

 
 

 
 

 
  
 
Cyfrifol i:  Penaethiaid Cyfnod Allweddol/Uwch Arweinydd Uwchradd 
 
Diben y Swydd 
 

Dan system oruchwyliaeth a gytunwyd, cymryd rôl arweiniol o fewn yr ysgol i fynd i’r afael 
ag anghenion myfyrwyr a fyddai’n manteisio o help neilltuol i oresgyn rhwystrau i ddysgu. 
Bydd yr Hyfforddydd Dysgu yn rhoi cefnogaeth, arweiniad, mentora a hyfforddiant i 
unigolion a grwpiau o ddysgwyr. Yn dibynnu ar yr anghenion unigol, bydd yr Hyfforddydd 
Dysgu yn gyfrifol am osod a chyrraedd targedau realistig, a darparu cwricwlwm amgen 
lle’n briodol. 

 
PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU: 

 
Dyletswyddau cyffredinol: 

 
• Darparu ymyriadau ansawdd uchel, ar sail un i un a grŵp bach, sy’n annog dysgwyr i 

ymgysylltu a galluogi cyflawni nodau realistig eto heriol i gefnogi llwyddiant a cynnydd yn 
y dyfodol. 

• Cadw cofnodion cywir o bob ymyriad a gwybodaeth dysgwyr ar SiMS. 
• Cadw llwyth achos hyblyg o ddysgwyr, gan roi blaenoriaeth i’r rhai gydag anghenion 

presenoldeb, cadw, cyflawniad neu gefnogaeth. 
• Hwyluso adolygiadau rheolaidd ar gynnydd llwyth achosion gyda Pennaeth Cyfnod 

Allweddol/Dolen Uwch Dîm Rheoli er mwyn creu a gweithredu strategaethau cefnogaeth 
ac ymestyn effeithlon ar gyfer dysgwyr. 

• Cyflwyno gweithgareddau asesu dechreuol a defnyddio’r canlyniadau i lywio anghenion 
cefnogaeth, gosod targedau CAMPUS heriol ac olrhain cynnydd. 

• Deall rhwystrau i ddysgu a chefnogi dysgwyr i oresgyn hyn drwy ddatblygu ymarfer 
blaengar a darparu gwasanaeth cyson ardderchog. 

• Gweithio’n agos gyda Phennaeth Cyfnod Allweddol i ddarparu a chyflwyno sesiynau 
tiwtorial grŵp cynhwysfawr, gan sicrhau gwasanaeth parhaus. 

• Llanw yn gyfnodol dros waith cydweithwyr eraill o fewn Gwasanaethau Dysgwyr a rheoli 
prosiectau bach er mwyn ehangu profiad personol. 

• Cynhyrchu ystadegau er mwyn gwerthuso’n flynyddol beth yw effaith gwasanaethau, 
gwella safonau gwasanaeth a chyfrannu at brosesau ansawdd yr ysgol. 

• Cydlynu gyda chyrff cymwysterau allanol i sicrhau y caiff yr holl raglenni eu cyflwyno’n 
llwyddiannus a gyda’r Uwch Dîm Rheoli/swyddog arholiadau, sicrhau y caiff cynigion eu 
cwblhau ac y defnyddir cymwysterau. 

• Paratoi cynlluniau asesu ar gyfer dysgwyr/grwpiau o ddysgwyr i sicrhau y caiff yr holl 
gyrsiau eu cyflawni. 

 
Disgrifiad Swydd- 
Hyfforddydd Dysgu 

 



 

 

 
Cefnogaeth ar gyfer myfyrwyr a ddynodwyd 
 

• Bod yng ngofal goruchwylio myfyrwyr nad ydynt yn gweithio i amserlen arferol. 
• Cynnal asesiadau o fyfyrwyr i benderfynu ar y rhai sydd angen help neilltuol. 
• Cynorthwyo staff gyda datblygu a gweithredu Cynlluniau Addysg/Ymddygiad/ 

Cefnogaeth/Mentora Unigol ar gyfer grwpiau targed neilltuol o fyfyrwyr. 
• Sefydlu perthynas waith gynhyrchiol gyda myfyrwyr, gan weithredu fel model rôl. 
• Cymryd rôl wrth reoli pontio cyflym.effeithlon ar fyfyrwyr ar draws cyfnodau/integreiddio y 

rhai a fu’n ahsennol neu a lesteiriwyd (CA3-4). 
• Rhoi gwybodaeth a chyngor i alluogi myfyrwyr i wneud dewisiadau am eu 

dysgu/ymddygiad/presenoldeb eu hunain. 
• Herio a chymell myfyrwyr, hyrwyddo a chadarnhau hunan-dyb. 
• Rhoi adborth i fyfyrwyr yng nghyswllt cynnydd, cyflawniad, ymddygiad, presenoldeb ac 

yn y blaen. 
• Rhoi lefelau priodol o gefnogaeth ac arweiniad i helpu myfyrwyr i ddeall eu dysgu. 
• Cydlynu gyda HoKS4 i gefnogi disgyblion yn academaidd ac yn fugeiliol. 

 
Cefnogaeth i athrawon 
 

• Cydlynu cynhyrchu a lledaenu cynlluniau cwricwlwm amgen sy’n effeithio ar eu dysgwyr. 
• Cefnogi mynediad myfyrwyr i ddysgu gan ddefnyddio strategaethau, adnoddau addas ac 

yn y blaen. 
• Gweithio gyda staff eraill i gynllunio, gwerthuso ac addasu gweithgareddau dysgu fel 

sy’n briodol. 
• Monitro a gwerthuso ymatebion a chynnydd myfyrwyr ar gynlluniau gweithredu drwy 

arsylwi a chofnodi wedi’i gynllunio lle’n briodol. 
• Rhoi adborth ac adroddiadau gwrthrychol a chywir fel sydd angen i staff eraill ar 

gyflawniad a chynnydd myfyrwyr a materion eraill, gan sicrhau fod tystiolaeth briodol ar 
gael. 

• Rheoli systemau a phrosesau cadw cofnodion. 
• Sefydlu perthynas adeiladol gyda rhieni/gofalwyr, gan gynnig cefnogaeth ar gyfer 

mynediad eu plentyn i ddysgu a chefnogi cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol a’r 
gymuned ac yn y blaen. 
 

Cefnogaeth i’r cwricwlwm 
 

• Cyflwyno a gweithredu gweithgareddau dysgu/rhaglenni addysgu a gytunwyd, gan 
addasu gweithgareddau yn ôl ymatebion/anghenion disgyblion. 

• Mynd ati i geisio gwybodaeth am, a defnyddio, yr ystod o weithgareddau, cyrsiau, 
sefydliadau ac unigolion i gefnogi disgyblion i ehangu a chyfoethogi eu dysgu. 

 
Cefnogaeth i’r ysgol 
 

• Cydymffurfio gyda a chynorthwyo gyda datblygu polisïau a gweithdrefnau’n ymwneud ag 
amddiffyn plant, iechyd, diogelwch a sicrwydd, cyfrinachedd a diogelu data, gan hysbysu 
person priodol am bob mater o gonsyrn. 

• Gwybod am a chefnogi gwahaniaeth a sicrhau fod gan bob myfyriwr fynediad cyfartal i 
gyfleoedd i ddysgu a datblygu. 

• Mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd rheolaidd. 
• Cymryd rôl weithgar mewn dyletswyddau yn unol â rota staff. 
• Cyfrannu at ethos/gwaith/nodau cyffredinol yr ysgol. 



 

 

• Adnabod eich cryfderau a meysydd arbenigedd eich hun a’u defnyddio i gynghori a 
chefnogi eraill. 

• Sefydlu perthynas adeiladol a chyfathrebu gydag asiantaethau/gweithwyr proffesiynol 
eraill mewn cysylltiad â’r holl randdeiliaid, i gefnogi cyflawniad a chynnydd myfyrwyr. 

• Mynychu sesiynau hyfforddiant perthnasol a gyflwynir yn fewnol neu gan ddarparwyr 
allanol i’w datblygu nhw neu’r rôl. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Manyleb Person 

 
 
 

Meini Prawf Hanfodol Sut y’i dynodir Meini Prawf 
Dymunol 

Sut y’i dynodir 

SGILIAU 
Medru defnyddio TGCh yn 
effeithlon i gefnogi dysgu 
 
Gallu i drefnu, arwain a chymell 
mewn tîm 
 
Gallu i gysylltu’n dda gyda 
phlant ac oedolion 
 

 
Ffurflen Gais a Phroses 
Ddethol 
 
Ffurflen Gais a Phroses 
Ddethol 
 
Ffurflen Gais a Phroses 
Ddethol 

 
Gwella eich 
ymarfer/ 
gwybodaeth eich 
hun yn barhaus 
drwy 
hunanwerthuso a 
dysgu gan eraill 

 
Ffurflen Gais 

GWYBODAETH A 
DEALLTWRIAETH 
Deall fframweithiau statudol yn 
ymwneud ag addysgu mewn 
amgylchedd CA3 a CA4 
 
Profiad o ymgysylltu gyda 
dysgwyr a all ddangos 
ymddygiad heriol neu sydd wedi 
ymddieithrio rhag addysg 
 
Gwybodaeth gwaith a phrofiad o 
weithredu cwricwlwm 
cenedlaethol/cyfnod sylfaen a 
rhaglenni/strategaethau dysgu 
eraill perthnasol 
 
Dealltwriaeth dda o brosesau 
datblygu a dysgu plant 
 
Gwybodaeth waith lawn o 
bolisïau/cod ymarfer/ 
deddfwriaeth perthnasol 

 
 
Ffurflen Gais   
 
 
 
Ffurflen Gais  a Phroses 
Ddethol 
 
 
 
Ffurflen Gais  a Phroses 
Ddethol 
 
 
 
 
Ffurflen Gais  a Phroses 
Ddethol 
 
Ffurflen Gais   
 

 
Gweithio’n 
adeiladol fel rhan 
o dîm, deall rolau 
a chyfrifoldebau 
ystafell ddosbarth 
a’ch safle chi o’u 
mewn 

 
Ffurflen Gais  a 
Chyfweliad 

CYMWYSTERAU/ 
HYFFORDDIANT 
 
Cyrraedd safonau 
Cynorthwywyr Addysgu Lefel 
Uwch neu gymhwyster cyfwerth 
gyda phrofiad perthnasol neu’n 
gymwys i gyrraedd y safonau 
hynny a medru dangos profiad 
perthnasol (gweler y meini 
prawf ar gyfer dethol) 

 
Hyfforddiant mewn 
strategaethau dysgu perthnasol 
e.e. llythrennedd a rhifedd. 
 
Hyffordiant mewn strategaethau 
rheoli ymddygiad cadarnhaol. 

 
 
 
Ffurflen Gais   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ffurflen Gais   
 
 
 
Ffurflen Gais a Phroses 
Ddethol 
 

 
 
 
Sgiliau/ 
hyfforddiant 
arbenigol mewn 
maes cwricwlwm 
neu ddysgu e.e. 
dwyieithog, iaith 
arwyddion, TGCh 

 
 
 
Ffurflen Gais  a 
Phroses Ddewis 
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