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Athro Llawn-amser Dros Dro
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Mae hwn yn gyfle cyffrous a heriol i gyfrannu fel aelod pwysig o dîm bywiog a llawn cymhelliant,
gan weithio i hyrwyddo proffil a chyflawniadau un o'r cyrchfannau mwyaf eiconig yng Nghymru.
Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gadwraeth,
addysg, cynaliadwyedd a mwynhad yr ymwelydd.
Darganfyddwch ragor trwy archwilio ein gwefan garddfotaneg.cymru.

MANYLION AMLINELLOL Y PENODIAD
Gan ddechrau ar unwaith ar y dyddiad cynharaf posibl, mae hon yn rôl Athro llawn-amser dros
dro hyd at 31 Mawrth 2022 yn y lle cyntaf. Disgwylir y bydd y trefniadau gweithio rhwng 9yb a
4.30yp. gyda chyflog o £10.61 yr awr ar hyn o bryd. Bydd y contract yn rhedeg hyd at 31 Mawrth
2022 i ddechrau, ond byddem yn gobeithio ei estyn os bydd y rôl yn llwyddiannus.
Byddwch yn rhan o'r tîm sy'n darparu gweithgareddau addysgol i grwpiau ysgolion, grwpiau o
blant sy'n cael addysg yn y cartref a dysgwyr sy'n oedolion. Bydd disgwyl i chi allu darparu ar gyfer
plant oedran cynradd ac uwchradd, ynghyd â grwpiau oedran cymysg, a hynny'n aml tra bo'r
rhieni'n bresennol.
Byddem yn disgwyl i chi fod yn rhan o'r gwaith o gynllunio a chyflenwi ein gweithgareddau.
Disgwylir y byddwch yn gallu gweithio'n annibynnol ac ymateb yn rhagweithiol i heriau wrth iddynt
godi.
Byddai gwybodaeth dda am bynciau STEM hyd at lefel TGAU, gwybodaeth amgylcheddol a
gwybodaeth am blanhigion yn ddymunol.
Croesewir ymholiadau anffurfiol, a dylid eu cyfeirio yn y lle cyntaf at Paul Smith:
paul.smith@gardenofwales.org.uk.
Dylid anfon copi electronig o'r cais, ar ffurf llythyr eglurhaol a CV, yn dangos yn glir y modd yr
ydych yn bodloni'r meini prawf, ynghyd â manylion dau ganolwr, at Paul Smith,
paul.smith@gardenofwales.org.uk erbyn dydd Gwener 17eg Rhagfyr 2021.
Ar hyn o bryd, bwriedir cynnal y cyfweliadau yn ystod y bythefnos ddilynol.
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DISGRIFIAD SWYDD
Teitl y Swydd

Athro

Adran

Yr Adran Addysg

Yn Adrodd i

Y Rheolwr Datblygu Addysg

Yn gyfrifol am

Amh

DIBEN AMLINELLOL Y RÔL
Mae'r rôl hon yn rôl athro dros dro hyd at 31 Mawrth 2022m ond a allai gael ei hestyn, gyda'r nod
o ddarparu pynciau STEM a phynciau eraill, yn ôl y gofyn, ac ennyn diddordeb dysgwyr a
theuluoedd.
Yn rhan o Dîm Addysg dynamig, bach, a chan weithio gydag eraill ledled yr Ardd, rôl yr Athro
Cyflenwi yw ymgysylltu â'r teuluoedd a'r plant i gefnogi'r Adran Addysg a Marchnata.
A. Cyfrifoldebau Cyffredinol
•
•
•
•

Darparu rhaglenni addysgol, yn ôl y gofyn.
Sicrhau bod dysgwyr yn cael ymweliad addysgiadol a phleserus.
Sefydlu'r gweithgareddau a dod â nhw i ben.
Glynu wrth bolisïau a gweithdrefnau GFGC a pholisïau a gweithdrefnau adrannol.

B. Sgiliau
•
•
•
•
•
•
•
•

Cyfathrebwr da.
SAC yn ddymunol, neu ystyrir brwdfrydedd, gwybodaeth a chefndir addysgol.
Gwybodaeth ymarferol am bynciau STEM.
Effeithlon a dyfeisgar.
Byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn ased.
DBS cyfredol.
Y gallu i weithio'n fyrfyfyr a chreu rhaglenni a gweithgareddau i wella ein gweithgarwch
addysgol cyfredol.
Y gallu corfforol i weithio yn yr awyr agored, ym mhob tymor, ac i ymgymryd â thasgau
corfforol egnïol.

C. Dyletswyddau Cyffredinol Eraill
•
•
•

Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill yn ôl y gofyn.
Cefnogi a hyrwyddo ethos, gweithgareddau ac enw da Gardd Fotaneg Genedlaethol
Cymru.
Hwyluso ac annog y defnydd o'r Gymraeg.

Mae'r disgrifiad yn nodi'r dyletswyddau cyfredol, a allai gael eu hamrywio o bryd i'w gilydd yn unol
ag arweiniad y Sefydliad.
Efallai y bydd yn ofynnol weithiau i chi weithio mewn meysydd eraill, fel sy'n ofynnol gan y Rheolwr
Datblygu Addysg a'r Cyfarwyddwr.
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