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02Pennaeth Addysg Ddigidol  Candidate Pack

Prifysgol sy’n 
arwain y byd 

Mae Prifysgol Caerdydd yn brifysgol 
addysgol o’r radd flaenaf sy’n rhoi 
pwyslais ar ragoriaeth ei hymchwil. 
Chwilfrydedd a chreadigrwydd sy’n 
arwain ei gwaith. 
Mae Caerdydd yn aelod o Grŵp Russell; dyma 
“Gynghrair Ivy” y DU o brifysgolion ymchwil ddwys. 
Mae ein cymuned fyd-eang, ein henw da o ran 
ymchwil a’n partneriaethau yn rhan hanfodol o bwy 
ydym. Daeth ein gwaith ymchwil rhagorol yn 5ed am 
ansawdd ac yn 2il am effaith ymysg prifysgolion y 
DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. 
Gyda dros 28,000 o fyfyrwyr a 6,000 aelod o staff, 
mae cymuned academaidd Prifysgol Caerdydd 
yr un maint â thref fach. Drwy roi pwyslais ar 
greadigrwydd a chwilfrydedd, ein nod yw cyflawni 
ein rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac 
economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. 
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Dinas Caerdydd  

Fel prifddinas ieuengaf Ewrop, mae 
Caerdydd yn ddinas gosmopolitan 
gyda threftadaeth ac uchelgais.  
Mae cymeriad arbennig i Gaerdydd; mae'n cynnig 
ansawdd bywyd rhagorol, ac mae'n falch o'i henw da 
cenedlaethol a rhyngwladol cynyddol. Mae'r Brifysgol 
wedi'i lleoli mewn ac o gwmpas parciau a rhodfeydd 
coediog sy'n creu canolfan ddinesig ysblennydd a hyn 
oll o fewn pellter cerdded o ganol y ddinas. 

O gymharu â dinasoedd craidd eraill y DU, Caerdydd 
sydd â'r gymhareb fwyaf o fannau gwyrdd y pen, 
ac mae hefyd yn gartref i brosiect adfywio glannau 
mwyaf Ewrop, Bae Caerdydd. Mae un o Barciau 
Cenedlaethol harddaf y DU, Bannau Brycheiniog, 
wedi'i leoli lai na hanner awr mewn car i ffwrdd. 
Bannau Brycheiniog yw'r lle delfrydol ar gyfer 
cerdded, dringo, beicio mynydd neu bysgota. Mae 
Penrhyn Gwyr, sef Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol 
gyntaf y DU yn agos hefyd; lle i ymlacio ar draethau 
sydd wedi ennill gwobrau, ac archwilio cefn gwlad 
naturiol. 

Yn gartref i Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr 
UEFA 2017 a thîm yr Uwch Gynghrair Mae 
Dinas Caerdydd, Caerdydd yn ganolfan ar gyfer 
digwyddiadau chwaraeon a cherddoriaeth blaenllaw, 
gan ddenu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae 
Stadiwm Principality, sydd â 75,000 o seddi, yn 
enwog ar draws y byd ac mae Canolfan Mileniwm 
Cymru, sy'n gartref i Gwmni Opera Cenedlaethol 
Cymru, wedi sefydlu enw da byd-eang fel cyrchfan 
celfyddydau a diwylliannol eiconig. Prin ddwy awr 
o Lundain, mae Caerdydd yng nghanol rhwydwaith 
trafnidiaeth rhyngwladol sy'n cysylltu'r ddinas â 
chyrchfannau mawr y DU, Ewrop a thu hwnt. Mae 
mynd o le i le o fewn y ddinas yn gyflym a diffwdan yn 
ogystal; daeth Caerdydd i’r brig ar restr o ddinasoedd 
mwyaf cyfeillgar o ran teithio y DU yn ddiweddar.  
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Ein Gweledigaeth: 
Cefnogir yr holl staff i ddarparu profiadau dysgu rhagorol 
i fyfyrwyr.

Ein Cenhadaeth: 

Mae Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd yn gweithio 
mewn partneriaeth â chymuned y Brifysgol i ysgogi 
newid cadarnhaol mewn arferion addysgol. Dylid 
cefnogi pob aelod o staff i ddatblygu eu sgiliau dysgu 
ac addysgu, gan alluogi gwelliant parhaus ym mhrofiad 
myfyrwyr. 

Mae Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd yn dod ag 
arbenigwyr ym maes dysgu ac addysgu ynghyd i gefnogi staff i 
ddarparu profiad atyniadol a chynhwysol i’r holl fyfyrwyr.

Mae’r Academi’n cynnig cyfleoedd datblygiad proffesiynol 
parhaus i staff ar bob cam o’u gyrfaoedd yn AU, gan amrywio 
o’r rhaglenni cymrodoriaeth achrededig AdvanceHE, i 
ddigwyddiadau annibynnol a gweithdai pwrpasol, yn ogystal â 
deunyddiau ac adnoddau ar-lein. Mae ein timau arbenigol yn 
gweithio mewn partneriaeth â staff yn yr Ysgol i wella profiad 
myfyrwyr drwy ddarparu cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth 
am y sector. Ar lefel sefydliadol, mae’r Cynllun Partneriaeth 
Academaidd yn galluogi staff i arwain ar ein darpariaeth o’r Is-
strategaeth Addysg a Myfyrwyr neu gyfrannu ati. Bydd deiliad 
y rôl hon yn arwain y Tîm Addysg Ddigidol.

Addysg Ddigidol 
Arweinyddiaeth strategol Addysg Ddigidol  
Rydym yn darparu arweinyddiaeth ar strategaeth addysg 
ddigidol, arloesedd a llywodraethu, dan arweiniad is-
strategaeth Addysg a Phrofiad Myfyrwyr a’r Fframwaith Dysgu 
Cyfunol.

Ymgorffori arferion addysg ddigidol mewn gwaith dysgu  
ac addysgu 
Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion ac 
adrannau i ymgorffori arferion addysg ddigidol yn briodol 
mewn gwaith addysgu, dysgu ac asesu. Mae ein partneriaid 
ysgol yn helpu i fynd i’r afael â blaenoriaethau ysgol a 
chydlynu gweithgareddau a phrosiectau addysg ddigidol, gan 
sicrhau bod darpariaeth gyfunol a darpariaeth ar-lein wedi’u 
cynllunio, eu hadnoddau a’u cefnogi’n briodol.

Cefnogaeth gydag adnoddau ac arferion addysg ddigidol 
Mae ein Hwb Cymorth Addysg Ddigidol yn darparu 
hyfforddiant a chefnogaeth o ddydd i ddydd hyblyg ac 
ymatebol ar gyfer adnoddau, llwyfannau ac arferion gorau 
addysg ddigidol ar gyfer cydweithwyr ledled y Brifysgol.

Prosiectau addysg ddigidol
Rydym yn arwain prosiectau a mentrau addysg ddigidol 
drawsnewidiol sydd ar hyn o bryd yn cynnwys: adolygiad o’n 
hamgylchedd dysgu digidol; ein rhaglen ddysgu hyblyg ac 
uchelgeisiol; datblygiad cyrsiau microgredydau achrededig; 
datblygiad deunyddiau dysgu, stiwdios recordio; a’r broses 
o gyflwyno adnoddau a llwyfannau newydd i gefnogi addysg 
ddigidol. 

Pecyn Ymgeisydd Pennaeth Addysg Ddigidol

Academi Dysgu ac Addysgu  

Helen Spittle
Cyfarwyddwr yr Academi Dysgu ac Addysgu
Rydym yn gyffrous i fod yn recriwtio i’r rôl newydd hon yn yr Academi, ac edrychwn ymlaen 
at glywed gan ymgeiswyr. Mae’n amser gwych i ymuno â Brifysgol Caerdydd wrth i ni 
ganolbwyntio ar wella profiad y myfyrwyr. Bydd deiliad y swydd hon yn gweithio gydag 
aelodau eraill yr uwch- dîm arwain i lywio gwaith trawsnewidiol yr Academi.

Gadewch imi ddweud wrthych am daith fy ngyrfa hyd yma: Ar ôl cwblhau fy BSc Ffiseg 
a TAR ym Mhrifysgol Birmingham, fy swydd gyntaf oedd Athro Gwyddoniaeth mewn 
ysgol uwchradd yn Tamworth. Ers hynny rydw i wedi gweithio ym Mhrifysgol Warwick ac 
wedi treulio 10 mlynedd yn Rheolwr Ysgol yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio ym 
Mhrifysgol Caerdydd. Ar ôl gweithio ar y rhaglen ‘Trawsffurfio Caerdydd’ yn y camau cynnar ar secondiad 
o’m rôl yn Rheolwr Ysgol, newidiais i reoli datblygiad yr Academi Dysgu ac Addysgu yn ystod cyfnod COVID 19. Cefais fy 
mhenodi’n Gyfarwyddwr yn 2021 ac rwy’n mwynhau’r her a’r boddhad o arwain y gwaith cyffrous hwn. Rwy’n arwain 
yr Academi Dysgu ac Addysgu i ddylunio a chynnig cymorth addysg sefydliadol i wneud yn siŵr bod ein blaenoriaethau 
strategol allweddol yn cefnogi is-strategaeth Addysg a Myfyrwyr y Brifysgol. Rwy’n gyfrifol am amcanion cyflawni strategol 
a rheolaeth weithredol yr Academi Dysgu ac Addysgu, ac am reoli timau arbenigol sy’n ymwneud ag Addysg Ddigidol, 
Datblygu Addysg, Ymgysylltu â Myfyrwyr ac Arloesedd Addysgu. Rwy’n gwneud yn siŵr bod cefnogaeth addysg ragorol yn 
cael ei chyflwyno’n gynaliadwy ac yn effeithiol i’r Brifysgol. Bydd yn gweithio mewn partneriaeth â’r gymuned academaidd, 
gan sicrhau newid trawsnewidiol mewn dysgu ac addysgu i ddiwallu anghenion a disgwyliadau myfyrwyr.
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Y Rôl  
Mae Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd yn cynnig cyfle cyffrous i ymuno  
â’i Thîm Addysg Ddigidol. 

Bydd Pennaeth Addysg Ddigidol yn datblygu ac arwain 
agenda addysg ddigidol Prifysgol Caerdydd, gan weithio 
mewn partneriaeth â chymuned ein prifysgol i ddarparu 
gwasanaethau, cefnogaeth a gweledigaeth i sicrhau bod 
addysg ddigidol yn galluogi dysgu ac addysgu rhagorol a 
phrofiadau myfyrwyr.

Mae’r Pennaeth Addysg Ddigidol yn swydd newydd a bydd yn 
allweddol yn y gwaith o gynllunio a datblygu’r swyddogaeth 
yn strategol i gefnogi’r gwaith o ddarparu dysgu ac addysgu 
arloesol sy’n arwain y sector ac sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr. 
Bydd deiliad y swydd yn uniongyrchol atebol i Gyfarwyddwr 
yr Academi Dysgu ac Addysgu, gan sicrhau cydweithio agos 
â thimau cymorth addysg eraill, a bydd yn gyrru nifer o 
brosiectau strategol yn eu blaen gan gynnwys ein rhaglen 
Dysgu Hyblyg uchelgeisiol fel y nodir yn ein His-strategaeth 
Addysg a Myfyrwyr.

Fel rhan o uwch dîm arwain yr Academi Dysgu ac Addysgu, 
bydd deiliad y swydd yn darparu cyngor a chymorth 
proffesiynol arbenigol i’r Cyfarwyddwr ar bennu cwmpas a 
blaenoriaethau’r portffolio addysg ddigidol o weithgareddau er 
mwyn meithrin diwylliant o ragoriaeth mewn ymarfer addysgu 
a dysgu ar draws y sefydliad, gan chwarae rôl allweddol wrth 
sefydlu enw da a phroffil y Brifysgol yn genedlaethol (ac yn 
rhyngwladol lle bo hynny’n briodol) ar faterion sy’n ymwneud 
ag addysg ddigidol. 

Mae’n amser cyffrous i ymuno â Phrifysgol Caerdydd gan fod 
yr Academi Dysgu ac Addysgu ar flaen y gad o ran sbarduno 
rhaglen i ddatblygu a gwella profiad ein myfyrwyr yn y tymor 
hir, ledled y sefydliad. Byddwch yn ymuno â thîm ag adnoddau 
da sy’n dod ag arbenigwyr ym meysydd Addysg Ddigidol, 
Datblygu Addysg, Datblygu Academaidd ac Ymgysylltu â 
Myfyrwyr at ei gilydd. 

Mae hon yn swydd radd 8 benagored:  
£53,353- £61,823. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn 
dechrau ar waelod y raddfa fel arfer. 

Dyddiad cau:  
Dydd Iau, 16 Mawrth 2023

Dyddiad cyfweliad:  
Dydd Iau 23 March (gweithgareddau ar-lein) ac  
Gwener 24 Mawrth 2023 (cyfweliad personol)

Gwneud cais ar-lein:  
(click here)

Os hoffech drafod y rôl hon ymhellach, cysylltwch â Helen 
Spittle, Cyfarwyddwr yr Academi Dysgu ac Addysgu i drefnu 
amser addas SpittleH@caerdydd.ac.uk

Nodyn Pwysig:
Polisi’r Brifysgol yw defnyddio manyleb yr unigolyn i ddethol pobl ar gyfer y rhestr fer. Dylai ymgeiswyr ddangos tystiolaeth 
eu bod yn bodloni POB UN o’r meini prawf hanfodol, yn ogystal â’r rhai dymunol, lle bo hynny’n berthnasol. Yn rhan o’ch 
cais, gofynnir i chi roi’r dystiolaeth hon ar ffurf datganiad ategol.  Gofynnir i chi sicrhau bod y dystiolaeth rydych chi’n ei 
darparu yn cyfateb i’r meini prawf uchod sydd wedi’u rhifo. Byddwn yn ystyried eich cais yn unol â’r wybodaeth a rowch o 
dan bob elfen.

Wrth atodi’r datganiad ategol at broffil eich cais, gofalwch eich bod yn rhoi cyfeirnod y swydd wag yn enw arno,  
e.e. Datganiad Ategol ar gyfer 15990BR

https://krb-sjobs.brassring.com/TgNewUI/Search/Home/Home?partnerid=30011&siteid=5461#jobDetails=2055112_5461
https://krb-sjobs.brassring.com/TgNewUI/Search/Home/Home?partnerid=30011&siteid=5461#jobDetails=2055112_5461
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Arwain a Rheoli  
Byddwch yn arwain tîm o ddylunwyr a thechnolegwyr dysgu 
profiadol, yn ogystal â bod yn aelod o uwch dîm arwain yr 
Academi Dysgu ac Addysgu, meithrin diwylliant cynhwysiant. 
Bydd hyn yn cynnwys ysbrydoli a grymuso’r tîm o 30 o 
aelodau, gosod gweledigaeth gref ar gyfer llwyddiant ac alinio 
amcanion y tîm yn unol â hynny. 

Cynllunio, rheoli, monitro ac adolygu gweithrediad ac 
adnoddau’r tîm Addysg Ddigidol er mwyn cyflawni nodau ac 
amcanion y Brifysgol, tra’n creu ymrwymiad cryf i wasanaeth 
cwsmeriaid er budd myfyrwyr, staff a defnyddwyr gwasanaeth 
eraill.

Byddwch yn adeiladu ac yn ymgysylltu â thîm arbenigol sy’n 
perfformio’n dda, a all gynghori’r gymuned academaidd yn 
arbenigol ar y dewis priodol o offer a thechnegau ar gyfer 
defnyddio technolegau digidol wrth ddarparu addysgu a dysgu 
rhagorol, a gall herio’n adeiladol pan fo angen.

Datblygu Strategol
Adolygu’r gwasanaethau addysg digidol cyfredol, gan sicrhau 
darpariaeth gynaliadwy sy’n cyd-fynd yn strategol ag ysgolion, 
colegau ac adrannau. Bydd angen i ddeiliad y swydd ddeall 
y sector a bod yn ymwybodol o’r datblygiadau diweddaraf, 
tra hefyd yn datblygu perthnasoedd gydag arweinwyr 
academaidd a gwasanaethau proffesiynol i ddeall eu 
hanghenion. 

Bydd y rôl yn cynnwys gweithio gyda chydweithwyr i sicrhau 
newidiadau mewn arferion, dull gweithredu a lefelau gallu 
digidol, yn ogystal â chyfrannu’n sylweddol at ddatblygu a 
chyflwyno prosiectau gwelliannau digidol ledled y brifysgol.

Rheoli prosiectau
Nodi, arwain a chyfrannu at brosiectau ledled y brifysgol 
i ddatblygu ffyrdd newydd o gyflawni gwelliannau yn y 
ddarpariaeth academaidd a/neu wasanaethau. Defnyddio 
dull matrics i gydlynu ac arwain cydweithwyr o bob rhan o’r 
brifysgol wrth gyflawni prosiectau a fyddai’n elwa o ymgysylltu 
a chynnwys rhanddeiliaid yn ehangach.

Cyfathrebu
Cyfathrebu’n effeithiol ar addysg ddigidol, i ystod o 
gynulleidfaoedd ac mewn amrywiaeth o gyd-destunau, 
yn fewnol ac yn allanol. Ymgysylltu, ymgynghori, gwrando, 
dylanwadu a pherswadio rhanddeiliaid lluosog i sicrhau bod yr 
amgylchedd yn bodoli ar gyfer creadigrwydd digidol, arloesedd 
a chydweithio.

Llywodraethu
Byddwch yn aelod o nifer o grwpiau llywodraethu prosiectau 
ac addysg; gan ddod â phapurau ar gyfer penderfyniad, 
trafodaeth neu adrodd yn rheolaidd. Byddwch yn sicrhau bod 
y gwasanaethau’n cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, ac â 
phenderfyniadau a gweithdrefnau’r Brifysgol, gan gynnwys 
asesu risg, polisïau cydraddoldeb, gofynion iechyd a diogelwch 
a chynaliadwyedd.

Gweithio mewn Partneriaeth
Datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith effeithiol a chefnogol 
gyda chydweithwyr academaidd a gwasanaethau proffesiynol 
ar draws y Brifysgol, yn enwedig Partneriaid Academaidd yr 
Academi Dysgu ac Addysgu a’r Partner Academaidd ar gyfer 
Dysgu Hyblyg. Sefydlu cysylltiadau effeithiol â chyflenwyr 
meddalwedd a gwasanaethau trydydd parti allweddol i 
sicrhau’r gwerth gorau am arian a sicrhau bod contractau’n 
cael eu rheoli’n effeithlon ar gyfer cyflenwi cymwysiadau, 
systemau a gwasanaethau, yn ôl yr angen. Ymgysylltu ag 
ymgynghorwyr allanol yn ôl yr angen ac yn briodol i ddatblygu 
prosiectau. Rhwydweithio yn allanol i gael y wybodaeth 
ddiweddaraf am ddatblygiadau yn y maes, a’u mabwysiadu 
a’u defnyddio mewn prifysgolion eraill yn y DU a thramor, er 
mwyn elwa ar brofiad cyfunol y sector a gweithredu yn unol ag 
arferion gorau.

Cynrychiolaeth
Codi proffil gwaith y gwasanaeth Addysg Ddigidol yn y Brifysgol 
a thu allan, drwy ddatblygu perthnasoedd gwaith effeithiol, 
rhwydweithio a phresenoldeb yn/cyfraniad i gyfarfodydd a 
chynadleddau ym maes addysg ddigidol.

Pecyn Ymgeisydd Pennaeth Addysg Ddigidol

Proffil y rôl 
Prif atebolrwydd 
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Manyleb yr unigolyn

Hanfodol 

1. Gradd gyntaf neu gyfwerth.

2.  Tystiolaeth o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus perthnasol. 

Gwybodaeth/Sgiliau/Profiad Hanfodol 

3. Gwybodaeth a phrofiad manwl a sylweddol o sut y gellir 
galluogi dysgu ac addysgu drwy ddefnyddio technoleg, 
ynghyd â hanes amlwg o lunio polisi, strategaeth ac 
ymarfer ar draws technoleg dysgu a darpariaeth gofod 
cysylltiedig.

4.  Cydnabyddir yn glir yn eu sefydliad presennol a’r gymuned 
technoleg dysgu ehangach am eu harbenigedd.

5.  Y gallu i ddatblygu a chynnal gwybodaeth eich hun ar 
flaen y gad o ran meddwl cyfredol yn y maes a gwerthuso 
datblygiadau newydd i bennu effaith bosibl y rhain yn 
gyflym.

6.  Cymhwysedd mewn dylunio cwricwlwm neu ddysgu a’i 
wella trwy ddefnyddio pecynnau Dysgu a Gyfoethogir gan 
Dechnoleg a Systemau Gwybodaeth Gorfforaethol.

7.  Dealltwriaeth dda o brofiad uwch reolwr o fewn 
gweithrediad sefydliad mawr, amrywiol a chymhleth.

8.  Gwerthfawrogiad o drefniadaeth a gweithrediad Sefydliad 
Addysg Uwch a’r prosesau busnes y mae angen eu 
cyflawni.

9.  Y gallu i reoli, arwain, datblygu ac ysgogi tîm o staff 
proffesiynol. 

Dymunol 

10. Aelodaeth ardystiedig o’r Gymdeithas Technoleg Dysgu 
neu dystiolaeth gyfatebol o rwydweithiau proffesiynol 
perthnasol.

11.  Profiad o weithio ym maes Addysg Uwch.

12.  Dylunio a chyflwyno datblygiad staff dysgu digidol mewn 
addysg uwch.
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Ymholiadau

Prifysgol Caerdydd

Academi Dysgu ac Addysgu

Ebost  SpittleH@caerdydd.ac.uk

www.caerdydd.ac.uk
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