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RHAGAIR Y CADEIRYDD 

 

 

“Mae bod yn arweinydd ym maes addysg yn un o’r 

proffesiynau mwyaf cyffrous a gwerth chweil y gallaf 

feddwl amdano.  Yn sicr, mae gwaith ein harweinwyr yn 

destun dathlu ac mae cymaint o waith i’w wneud i’w 

cefnogi yn eu hymdrechion.” 

 

 

Mae’n amlwg bod angen meithrin gallu 

arweinyddiaeth yng Nghymru fel y gall 

dysgwyr yng Nghymru gyrraedd eu potensial 

llawn. Gall codi lefelau cymorth ar gyfer 

arweinwyr ac arweinyddiaeth addysgol yng 

Nghymru olygu y gellir sicrhau diwygiadau 

addysgol ehangach yng Nghymru. Mae’r 

canfyddiadau hyn wedi’u hailadrodd gan      

y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a 

Datblygiad Economaidd (SCDE) ac          

mewn Adroddiadau Blynyddol dilynol gan 

Estyn. 

 

Mewn ymateb i hyn, ym mis Gorffennaf 

2016, fe wnaeth Ysgrifennydd y Cabinet 

dros Addysg edrych o’r newydd ar y mater o 

arweinyddiaeth ym maes Addysg Cymru. 

Roedd cysyniad gwreiddiol Ysgrifennydd y 

Cabinet, a oedd yn sail i’r gwaith datblygu ar 

gyfer yr Academi Arweinyddiaeth, fel a 

ganlyn:  

 

- Byddai’r Academi Arweinyddiaeth yn 

cael ei sefydlu fel sefydliad hyd braich, 

wedi’i datblygu i gydgysylltu, cyfeirio, 

sicrhau ansawdd a chynllunio ar gyfer 

ein hanghenion yn y dyfodol o ran 

datblygu arweinyddiaeth o ansawdd 

uchel yng Nghymru; a  

- Ni ddylai’r Academi Arweinyddiaeth 

ddarparu dysgu ond dylai, yn hytrach, 

fod yn gorff strategol gyda 

phresenoldeb cryf ar-lein.  

 

Cafodd yr egwyddorion hyn eu datblygu 

ymhellach dan ganllawiau’r Grŵp Gorchwyl 

a Gorffen, wedi’i gadeirio gan Ann Keane. 

Mae cyfraniad rhanddeiliaid wedi bod yn 

hanfodol wrth ddatblygu natur, 
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swyddogaeth a ffocws yr Academi 

Arweinyddiaeth. Mae digwyddiadau 

ymgysylltu, sioeau teithiol rhanbarthol, 

fforymau a gweithdai wedi’u cynnal. 

 

Dyma’r prif negeseuon gan y rhanddeiliaid:  

- Mae angen i’r Academi Arweinyddiaeth 

fod yn academi i bawb , nid ar gyfer 

ysgolion neu benaethiaid yn unig.   

- Mae’n rhaid i’r gwaith o ddatblygu 

arweinyddiaeth fod yn effeithiol, yn 

gyson o ran ansawdd, yn hygyrch yn 

ddaearyddol ac mae’n rhaid ei gyflawni 

yn y Gymraeg   

- Mae angen i’r Academi Arweinyddiaeth 

helpu arweinwyr i lywio’r diwygiadau 

addysg sy’n digwydd a bod â chysylltiad 

clir â Chenhadaeth ein Cenedl gan 

gynnwys y safonau newydd ar gyfer 

addysgu ac arweinyddiaeth a 

threfniadau newydd ar gyfer y 

cwricwlwm ac asesu. 

- Mae’n rhaid iddi ychwanegu rhywbeth 

pendant, bod yn gynaliadwy ac nid bod 

yn gost ariannol i’r system yn unig.   

- Mae’n rhaid i’r Academi Arweinyddiaeth  

gefnogi rhwydweithiau a chydweithio â 

chyfoedion, law yn llaw â hyrwyddo 

ymchwil weithredu.  

 

Mae’r Cynllun Corfforaethol cyntaf hwn yn 

nodi ein dulliau a’n cynlluniau ar gyfer y 

cyntaf o gyfnodau gweithredol tair blynedd 

yr Academi Arweinyddiaeth. Byddwn yn 

cyhoeddi diweddariad blynyddol am y 

cynllun i ymdrin â’r tair blynedd ddilynol. 

Mae llawer o bobl dalentog wedi cyfrannu 

eu hymdrechion, eu harbenigedd a’u 

profiad i wireddu’r weledigaeth hon. Hoffwn 

ddiolch iddynt am bopeth y maen nhw 

wedi’i wneud, ac edrychaf ymlaen at siwrne 

newydd a chyffrous ar gyfer arweinwyr 

addysgol yng Nghymru.   

 

Dr Sue Davies  

Cadeirydd 
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CYFLWYNIAD Y PRIF WEITHREDWR  
 

“Mae wedi bod yn bleser bod yn rhan o’r gwaith hyd yma o 

sefydlu’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth 

Addysgol ac mae  wedi bod yn fraint fawr cael fy newis yn 

Brif Weithredwr cyntaf. Yr hyn sy’n ysgogi addysgwyr yw 

gweld plant a phobl ifanc yn llwyddo yn eu haddysg a’r 

broses o sicrhau eu llesiant.  Rôl yr Academi Arweinyddiaeth 

yw sicrhau bod arweinwyr ym maes addysg yn cael eu 

cefnogi, eu datblygu a’u dathlu gan eu bod yn rhan mor 

bwysig o’r gwaith o sicrhau’r llwyddiant hwnnw.”

 

Mae’n bwysig nodi bod yr Academi 

Arweinyddiaeth wedi cael ei datblygu 

mewn cyd-destun o ddiwygiadau 

cyffredinol yn y byd addysg fel y disgrifir 

yn Cenhadaeth ein Cenedl ac mae’n 

parhau i gael ei ddatblygu yn y cyd-destun 

hwnnw. Mae hyn yn cynnwys datblygu 

cwricwlwm newydd, trefniadau asesu ac 

atebolrwydd newydd, mabwysiadu dull 

Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu (SLO’s) 

a chyflwyno Safonau Proffesiynol newydd 

ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth.   

 

Mae arweinyddiaeth yn un o’r pedwar 

amcan sy’n galluogi sy’n rhan o 

Cenhadaeth ein Cenedl, arwydd clir o  

bwysigrwydd arweinyddiaeth wrth 

gyflawni ein hamcanion cyffredin.   

 

 

Cafodd yr Academi Arweinyddiaeth ei 

lansio’n ffurfiol ym mis Mai 2018 a 

symudodd i mewn i’w swyddfa yn 

Abertawe ym mis Medi 2018. Dan 

gyfarwyddyd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen, 

mae sawl ffrwd waith eisoes ar y gweill, 

gan gynnwys datblygu proses 

gymeradwyo ar gyfer darpariaeth 

datblygu arweinyddiaeth a dewis a 

datblygu ein grŵp cyntaf o Gymdeithion. 

Bydd y naill ffrwd waith a’r llall yn rhan 

hanfodol o’n gwaith parhaus.   

 

Sefydlwyd yr Academi Arweinyddiaeth yn 

fwriadol er mwyn cyfeirio, sicrhau 

ansawdd a chynllunio’r gwaith o 

ddatblygu arweinyddiaeth, ac nid 

darparwr arall eto fyth. Golyga hyn fod 
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datblygu a meithrin ein partneriaethau ar 

draws y system yn gwbl hanfodol i’n 

ffordd o weithio.  

 

Mae hyn yn ymwneud â chreu arweinwyr 

systemau a all weithio o fewn, ar draws a 

thu hwnt i’w sefydliad eu hunain.    

 

 

Fel cenedl, mae yna gymaint y gallwn ei 

ddysgu o fewn ein ffiniau ni ein hunain a 

thu hwnt iddynt - mae dyfodol cyffrous 

o’n  blaenau ac  edrychaf ymlaen yn fawr 

ato. 

 

Huw Foster Evans 

Prif Weithredwr  
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YM MHEN PUM MLYNEDD… 

 

Mae gan yr addewid o brofiad addysgol eithriadol y potensial i gyfoethogi bywydau ein holl 

blant a phobl ifanc ac erbyn hyn mae yna genhedlaeth o arweinwyr yng Nghymru sydd 

wedi’u hysbrydoli i gyflawni’r addewid honno.   

 

Mae gan ein holl arweinwyr addysgol, ar ba bynnag lefel y maen nhw ac ym mha leoliad 

bynnag, fynediad cyfartal i gyfleoedd datblygu sy’n bodloni’r safonau rhyngwladol uchaf yn 

ogystal ag yn bodloni’r meini prawf a bennir yng Nghymru ar gyfer Cymru. Mae’r cyfleoedd 

hyn ar gael gan ddarparwyr amrywiol, mawr a bach, ac mae gan ymarferwyr rôl ganolog  o 

ran eu cynllunio a’u darparu.   

 

Mae arweinwyr yng Nghymru yn arloeswyr ac yn gydweithredwyr yn ogystal ag yn ddysgwyr 

proffesiynol llawn cymhelliant. Maen nhw’n arwain y dysgu gyda’u cydweithwyr a law yn 

llaw â nhw ac mae eu myfyrio proffesiynol yn seiliedig ar symud tuag at ymyl allanol y 

safonau arweinyddiaeth. Mae arweinwyr yn hyderus yn eu gallu i ddarparu’n cwricwlwm 

newydd, ei addysgeg gysylltiedig, a’r newidiadau sy’n ofynnol er mwyn rhoi cyfle i bob 

plentyn fod yn unigolion sy’n  siarad Cymraeg yn hyderus.   

 

Mae arweinwyr yn deall yr angen i gael polisïau ac arferion cadarn ar waith, gan gynnwys ar 

gyfer gwerthuso ac atebolrwydd, er mwyn sicrhau eu bod yn ysgogi arloesi a datblygu. Maen 

nhw’n sicrhau bod y systemau y maen nhw’n eu creu yn ddigon trylwyr ac wedi’u sefydlu’n 

ddigonol fel y gellir eu galluogi i ganolbwyntio eu hymdrechion ar arweinyddiaeth dysgu. 

Mae hyn yn cynnwys ffocws di-ildio ar sicrhau eu llesiant eu hunain a llesiant pobl eraill a 

bod hyn yn hollbwysig. 

 

Mae Cymru wedi creu cnewyllyn o arweinwyr system y mae eu rolau wedi’u ffurfio yng 

Nghymru, i Gymru. Maen nhw’n gweithio mewn lleoliadau amrywiol iawn, ar lefelau 

arweinyddiaeth amrywiol, ac yn cyflwyno safbwynt system gyfan i’w rolau dyddiol eu hunain 

yn ogystal â chydweithio â’r system ehangach ar ddatblygiadau ymarferol a pholisi. Mae 
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ganddynt eu cyfres eu hunain o safonau proffesiynol, sydd yn adlewyrchu natur unigryw eu 

rolau, ond yn gwbl seiliedig ar y safonau proffesiynol a arweinir gan addysgeg ar gyfer 

addysgu, arweinyddiaeth a chynorthwyo addysgu. 

 

Mae yna lwybr clir yng Nghymru ar gyfer arweinyddiaeth sy’n cefnogi’r holl ymarferwyr yn 

eu dysgu a’u datblygiad proffesiynol. Mae gennym ddealltwriaeth glir o dueddiadau a 

phatrymau recriwtio a chadw staff ac mae yna strategaethau lleol, rhanbarthol a 

chenedlaethol ar waith er mwyn sicrhau y gall pob lleoliad yng Nghymru recriwtio o gronfa o 

unigolion brwdfrydig o ansawdd uchel. 

 

Mae gan Gymru sylfaen gynyddol o ymchwil addysgol ym maes arweinyddiaeth sydd, i 

raddau mwy erbyn hyn, yn darparu tystiolaeth o safon ar gyfer ein gwaith. Mae’r holl 

ddarpariaeth ar gyfer datblygu arweinyddiaeth yn cael ei gwerthuso a’i herio’n rheolaidd ac 

yn barhaus ar sail y dystiolaeth hon ac yn ôl yr arferion rhyngwladol gorau. Mae Cymru’n 

rhan o broses o gydweithredu rhyngwladol strategol mewn perthynas ag arweinyddiaeth 

sy’n sicrhau bod y gwaith hwn yn drylwyr ac yn systematig.   

 

Ar lefel ymarferwyr unigol, mae arweinwyr ac athrawon yn chwilfrydig ynglŷn â’u hymarfer 

bob amser, gan fyfyrio a gwella’n barhaus. Bydd rhai’n cyfeirio’n rheolaidd at y deunydd 

darllen ehangach ar faterion addysgol sydd ar gael tra bydd eraill yn rhan o’r broses ffurfiol 

o greu gwybodaeth newydd.   

 

O ganlyniad i’r holl arferion hyn, mae gan Gymru genhedlaeth o arweinwyr sy’n cael eu 

hysbrydoli i ddarparu’r profiad addysg rhagorol hwnnw sy’n cyfoethogi bywydau ein plant 

a’n pobl ifanc yma yng Nghymru.   

 

Ysbrydoli Arweinwyr – cyfoethogi bywydau 
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EIN BLAENORIAETHAU  

 

Bydd Cynllun Corfforaethol cyntaf yr Academi Arweinyddiaeth yn cwmpasu’r tair blynedd 

gyntaf y byddwn yn weithredol. Yn ein blwyddyn gyntaf, byddwn yn canolbwyntio ar 

sefydlu’r Academi Arweinyddiaeth fel partner pwysig yn y sector addysg a darparu’r 

blaenoriaethau sydd yn ein llythyr cylch gwaith gan Lywodraeth Cymru. Bydd y cynllun yn 

cael ei adolygu ar ddechrau’r ail a’r drydedd flwyddyn yng ngoleuni ein gwerthusiad o 

gynnydd a diwygiadau blynyddol i’n llythyr cylch gwaith.   

 

Mae’r Gweinidog Addysg yn nodi’r blaenoriaethau blynyddol ar gyfer yr Academi 

Arweinyddiaeth yn y llythyr cylch gwaith hwnnw ac yn cytuno ar gyllideb. Mae’n cyfarfod 

Cadeirydd a Phrif Weithredwr yr Academi Arweinyddiaeth hefyd er mwyn cytuno ar 

amcanion strategol sy’n sicrhau bod yr Academi Arweinyddiaeth yn datblygu ffordd 

gynaliadwy o ddiwallu anghenion parhaus Cymru.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r blaenoriaethau hyn yn nodi BETH fyddwn yn ei wneud. Mae rhagor o fanylion ar y 

gweithgareddau penodol y byddwn yn eu gwneud er mwyn cyflawni’r blaenoriaethau hyn 

yn Atodiad 1 ar ddiwedd y ddogfen hon.  

 

 

Blaenoriaethau Llythyr Cylch Gwaith (2018-2021)  

1. Datblygu’r Academi Arweinyddiaeth fel sefydliad strategol â diwylliant 
cadarnhaol a chynhwysol a threfniadau llywodraethu cadarn  
 

2. Cyfrannu at ddatblygu galluoedd proffesiynol arweinwyr presennol a 
darpar arweinwyr ym mhob rhan o’r system addysg drwy sicrhau cydlyniad 
ac ansawdd ar gyfer yr amrywiaeth o gyfleoedd datblygu  arweinyddiaeth 
addysgol sydd ar gael yng Nghymru   
 

3. Gweithredu fel arweinydd agweddau; gan ddatblygu, cyfleu a 
gweithredu gweledigaeth a strategaeth ar gyfer arweinyddiaeth addysgol 
yng Nghymru;  
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EIN DULL O YMDRIN AG ARWEINYDDIAETH – ARWAIN Y 

DYSGU 

 

Bydd ein dull o ddatblygu arweinyddiaeth yn grymuso arweinwyr yn y system i gryfhau 

prosesau gweithio mewn partneriaeth, mewn ysgolion a rhyngddynt, a meithrin proffesiwn 

sy’n ymwneud â gwaith ymchwil ac sy’n manteisio ar dystiolaeth.   

 

Bydd yr Academi Arweinyddiaeth, drwy gydweithio’n agos â’i phartneriaid, yn nodi ac yn 

hyrwyddo damcaniaeth ac ymarfer addysgol gorau’r byd o Gymru, a thu hwnt, ac yn sicrhau 

eu bod ar gael i bawb trwy:  

 

- gasgliad cynyddol o ddarpariaeth arweinyddiaeth wedi’i gymeradwyo, sydd ar gael i 

bawb, yn y Gymraeg ac yn Saesneg, sy’n dod â safonau arweinyddiaeth yn fyw mewn 

dull sy’n cyd-fynd â dulliau Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu 

- gweithredu fel ‘arweinydd meddwl’ ar gyfer arweinyddiaeth a chomisiynu gwaith 

ymchwil perthnasol  

- datblygu cysylltiadau dwyffordd â rhanddeiliaid yn lleol, yn rhanbarthol ac yn 

genedlaethol.   

- ein Partneriaid, drwy weithio’n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol  

- seminarau, cynadleddau a digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol, a chydweithio â 

chyrff tebyg ar hyd a lled y byd 

- nodi a herio problemau sy’n arwain at lefelau isel o ran cadw a recriwtio staff i rolau 

arweinyddiaeth 

- cynghori, cynorthwyo a herio’r Llywodraeth ar faterion arweinyddiaeth  
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 Cafodd gweledigaeth a gwerthoedd yr Academi Arweinyddiaeth eu datblygu gan y Grŵp 

Gorchwyl a Gorffen yn dilyn gwaith ymgysylltu helaeth  â rhanddeiliaid ac maen nhw’n sail 

i’r holl waith y mae’r Academi Arweinyddiaeth yn ceisio ei gyflawni. Rydym yn dehongli’r 

pedair elfen fel a ganlyn: 

 

Ansawdd ac 

Effaith  

 
- Rydym yn deall y gwahaniaeth y mae arweinyddiaeth yn ei wneud  
- Rydym yn arwain agweddau a datblygiadau ar gyfer 

arweinyddiaeth dysgu 
- Mae popeth a wnawn yn seiliedig ar ddysgu drwy brofiad a 

damcaniaethol  sy’n seiliedig ar ymchwil a thystiolaeth. 
 

Ysbrydoli a 

Chymell  

 
- Rydym yn hyrwyddo gwaith gwych ym maes datblygu 

arweinyddiaeth sy’n canolbwyntio ar y dyfodol ac sy’n berthnasol i 
heddiw 

- Rydym yn adeiladu ar ymarfer da o ran arweinyddiaeth yn 
genedlaethol ac yn rhyngwladol, ym maes addysg a sectorau eraill. 

- Rydym yn ffurfio rhan gydlynol o’r agenda ehangach ar gyfer 
diwygio. 
  

Meithrin Gallu  
- Rydym yn sicrhau y gall arweinyddiaeth wych ffynnu yn y system   
- Rydym yn hyrwyddo gwaith datblygu’r gweithlu sy’n grymuso a 

chynllunio strategol ar gyfer y gweithlu er mwyn paratoi ar gyfer 
arweinyddiaeth 

- Byddwn yn gweithio er mwyn sicrhau bod cyflenwad o arweinwyr 
ar gyfer y dyfodol.  
 

Cynhwysol a 

Chydweithredol 

 
- Byddwn yn sicrhau bod y sector yn perchnogi’r Academi 

Arweinyddiaeth ar gyfer y system addysg gyfan - ‘ein Hacademi 
Arweinyddiaeth 

- Byddwn yn datblygu diwylliant o arweinyddiaeth gydweithredol a 
arweinir gan y system 

- Byddwn yn cefnogi mynediad cyfartal i’r gwaith datblygu 
arweinyddiaeth mwyaf effeithiol. 
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EIN PARTNERIAETHAU 

 

Byddwn yn ceisio ymestyn ysbryd y weledigaeth a’r gwerthoedd i’r cysylltiadau ehangach yr 

ydym yn eu datblygu. Nid yw’r Academi Arweinyddiaeth yn ddarparwr datblygiad 

arweinyddiaeth ac o ganlyniad, bydd y ddibynnol iawn ar gael yr holl bartneriaid ar draws y 

system i gydweithio â ni er mwyn gwireddu’r weledigaeth. Yn ein holl waith, byddwn yn 

sicrhau bod llais y sector yn cael ei glywed fel rhan o’r sgwrs ar ddiwygio. 

 

PERFFORMIAD A MESURAU 

 

Mae ein blwyddyn weithredol gyntaf yn nodi cychwyn siwrne’r Academi Arweinyddiaeth i 

gyflawni ei gweledigaeth ar gyfer arweinyddiaeth dysgu law yn llaw â’i holl bartneriaid. 

Bydd mesur ein heffaith yn allweddol yn hyn o beth.    

 

Mae’n bwysig ein bod yn penderfynu ar y mesurau cywir. Roedd y tair blaenoriaeth 

gychwynnol a nodwyd yn ‘Cenhadaeth Ein Cenedl’ fel a ganlyn: 

 

BLAENORIAETH ERBYN PRYD STATWS 

Cyfansoddi’r  Academi Genedlaethol Addysgol 

Genedlaethol yn ffurfiol    

Haf  2018 Cwblhawyd 

 

Lansiwyd yr Academi Arweinyddiaeth yn ffurfiol ym mis Mai 2018, ac fe wnaeth y bwrdd 

gyfarfod am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf 2018.  

 

BLAENORIAETH ERBYN PRYD STATWS 

Sicrhau bod y rhaglenni arweinyddiaeth cyntaf i 

gael eu cymeradwyo gan yr Academi 

Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol ar gael 

Hydref 2018 Cwblhawyd 
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Ym mis Gorffennaf 2018 fe wnaeth yr Academi Arweinyddiaeth gymeradwyo rhaglen 

genedlaethol ar gyfer pob pennaeth newydd a dros dro (a ddarperir gan y pedwar 

Consortiwm Rhanbarthol mewn partneriaeth â 2 Sefydliad Addysg Uwch a 22 Awdurdod 

Lleol) a bydd yn cael ei ddarparu o fis Medi 2018 ymlaen. 

 

BLAENORIAETH ERBYN PRYD  STATWS 

Portffolio sylweddol o gyfleoedd datblygu 

arweinyddiaeth wedi’u hardystio i fod ar gael ar 

gyfer y gymuned addysg. 

Hydref 2019 Parhaus  

 

Cafodd rhagor o fanylion ar y flaenoriaeth hon eu darparu yn Llythyr Cylch Gwaith 

Llywodraeth Cymru: Gweler Atodiad 4 

 

POBL  

 

Fel sefydliad bach ac arbenigol, rydym yn cydnabod bod ein pobl yn allweddol i’n llwyddiant 

ac rydym yn gwerthfawrogi’r cyfraniad enfawr y mae llawer eisoes wedi’i wneud i helpu i 

sefydlu’r Academi Arweinyddiaeth. Mae ein maint yn golygu y gallwn fod yn ystwyth a 

hyblyg yn ein hymatebion, ac mae’n golygu bod ein partneriaethau â sefydliadau eraill yn 

allweddol i’n llwyddiant.   
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EIN BWRDD 

Penodwyd bwrdd yr Academi Arweinyddiaeth – sy’n seiliedig ar sgiliau – yn ystod haf 2018 

ac mae’n cynnwys ein Cadeirydd Anweithredol, aelodau eraill Anweithredol a’n Prif 

Weithredwr.   

 

 

Rôl y Bwrdd 

Diben y Bwrdd yw sefydlu a monitro gweledigaeth ac agenda strategol yr Academi 

Arweinyddiaeth, er mwyn hyrwyddo prosesau effeithiol ar gyfer llywodraethu corfforaethol 

a chywirdeb ariannol.  

 

Bydd y Bwrdd yn dwyn uwch swyddogion gweithredol i gyfrif ynghylch cyflawni eu 

swyddogaethau.   
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EIN GWEITHWYR CYFLOGEDIG  

 

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn gyflogwr bach ac arbenigol sy’n cyflogi tua 6 aelod staff. 

Bydd y Prif Weithredwr yn monitro cynnydd yr Academi Arweinyddiaeth yn erbyn cyfres o 

gynlluniau gweithredol ar gyfer pob un o’n swyddogaethau strategol. Bydd strwythur yr 

Academi Arweinyddiaeth yn cael ei adolygu’n barhaus er mwyn sicrhau y gallwn ddarparu 

mewn amgylchedd sy’n newid trwy’r amser. Bydd cyfleoedd am secondiadau a chyfleoedd 

tymor byr gyda’r Academi Arweinyddiaeth yn cael eu hystyried fel y bo’n briodol. Am ragor 

o fanylion am ein strwythur gweler Atodiad 2. 

 

 

EIN GRŴP RHANDDEILIAID A’N GRŴP UNDEB   

 

Mae’n hanfodol bod syniadau, cefnogaeth a deialog ar gael i’r Academi Arweinyddiaeth o’r 

system addysg yn ei chyfanrwydd. Bydd y grŵp rhanddeiliaid yn ein helpu i fodloni’r 

gofyniad hwn drwy:  

 

- sicrhau bod yr Academi Arweinyddiaeth yn clywed llais gwybodus y system addysg   

- dylanwadu ar agweddau yn rhanbarthol ac yn genedlaethol  

- cefnogi a herio gwaith yr Academi Arweinyddiaeth – gwella prosesau cymeradwyo, 

gwneud awgrymiadau ar gyfer gwaith ymchwil a chomisiynu 

- sicrhau bod arweinwyr o bob rhan o’r sectorau addysg yn teimlo bod hon yn 

Academi Arweinyddiaeth sy’n perthyn iddynt hwy a’u bod yn cael eu cynrychioli  

- sicrhau bod yr Academi Arweinyddiaeth yn gwrando’n ofalus ar randdeiliaid ac yn 

cydweithio â nhw.   
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Mae aelodaeth y Grŵp Rhanddeiliaid fel a ganlyn ar hyn o bryd:  

 

Grŵp Rhanddeiliaid                                                      Grŵp Undeb                 

Tim Opie   David Evans 

Matthew Evans   Neil Butler 

Neil Foden   Rosie Lewis 

Jackie Parker   Chris Manning 

Gethin Sutton   Alison Ellis 

Helen Ridout    

Elizabeth Berry    

Sarah Cook   

Vicky Morgan    

Rhys Howard Hughes    

Aled Evans    

Elizabeth Thomas    

Dr Andrew Cornish   
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EIN CYMDEITHION 

Mae’r academi Arweinyddiaeth wedi ymrwymo i sicrhau mynediad cyfartal i brosesau 

datblygu arweinyddiaeth o safon uchel ar draws y sector addysg, i rai mewn ysgolion yn y lle 

cyntaf, gan ymestyn wedyn i leoliadau addysg ehangach fel addysg bellach ac addysg uwch a 

dysgu seiliedig ar waith. Byddwn y sicrhau, yn meithrin ac yn ysbrydoli arweinwyr ar draws y 

system addysg gyfan. Byddwn yn gwneud hyn mewn partneriaeth â phawb sydd â rhan yn y 

gwaith o wireddu’r uchelgais ar gyfer system Addysg Cymru. 

Bydd gan Gymdeithion ran sylweddol a dylanwadol yng nghamau cyntaf y gwaith o 

ddatblygu’r Academi Arweinyddiaeth. Bydd partneriaid yn ymwneud â’r rhaglen gyntaf ar 

gyfer datblygu arweinyddiaeth a fydd yn cael ei chynllunio gan yr Academi Arweinyddiaeth ac 

a fydd yn eiddo iddi. Bydd yn datblygu a chryfhau’r sgiliau a’r wybodaeth sy’n ofynnol i 

gyflawni’r rôl strategol hon sy’n arwain systemau. Mae angen i’r Academi Arweinyddiaeth fod 

yn gredadwy i holl arweinwyr Cymru a bydd gan Gymdeithion rôl allweddol yn helpu i gyflawni 

hyn drwy sicrhau cysylltiad gweithio agos ac effeithiol rhwng yr Academi Arweinyddiaeth a’r 

holl arweinwyr. Dyma rôl y cymdeithion: 

• cymryd rhan yn y rhaglen ddatblygu a hysbysu eraill am y rôl   

• cefnogi’r gwaith o baratoi’r rôl a’r rhaglen ddatblygu ar y cyd fel y gall barhau i 

ddatblygu ar gyfer cohortau yn y dyfodol   

• dangos ymrwymiad i’r rhaglen ddatblygu drwy fod yn aelod gweithredol o’r grŵp    

• gweithredu fel modelau-rôl ar gyfer arweinyddiaeth ledled Cymru gan gynnwys 

penaethiaid ysgol, dirprwyon a’r sector addysg ehangach, gan gefnogi eraill ar eu 

siwrne arweinyddiaeth   

• mynychu cynadleddau a chyfarfodydd i gynrychioli’r Academi Arweinyddiaeth lle y 

bo’n briodol  

• gwireddu’r uchelgais a amlinellir yn ‘Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl’ 

law yn llaw â’r Academi Arweinyddiaeth 
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• sicrhau bod gwaith yr Academi Arweinyddiaeth yn bodloni anghenion yr holl 

arweinwyr yng Nghymru drwy gydweithio ag eraill yn y sector gan nodi ac amlygu 

problemau a bylchau y gall yr Academi Arweinyddiaeth eu harchwilio ymhellach   

• dylanwadu ar waith cychwynnol yr Academi Arweinyddiaeth a helpu i ddiogelu ei 

safle ymysg arweinwyr ym maes addysg   

• cefnogi a llywio rôl Cymdeithion at y dyfodol 

• sicrhau bod yr Academi Arweinyddiaeth yn deall y cyfraniad y mae arweinwyr ysgol 

yng Nghymru yn ei wneud at ddyfodol plant a phobl ifanc Cymru a’i bod yn gallu 

diwallu eu hanghenion o ran datblygu arweinyddiaeth mewn amrywiol ffyrdd  

• cefnogi meysydd datblygu penodol drwy fod â rôl mewn gweithgorau a phaneli lle y 

bo’n briodol gan gynnwys cymeradwyo darpariaeth ar gyfer datblygu arweinyddiaeth 

a sicrhau bod ‘llais ymarferwyr’ yn cael ei glywed yn yr Academi Arweinyddiaeth a 

thu hwnt  

• ymwneud â gwaith ymchwil a fydd yn cefnogi ysgolion fel sefydliadau dysgu; a 

gweithio ar feysydd strategol allweddol mewn perthynas â gwella’r system gyfan 

• bod â rhan allweddol yn y gwaith o ddatblygu gallu ym maes ‘arweinyddiaeth 

systemau’ ledled Cymru a helpu penaethiaid profiadol i ddatblygu’r gallu i gefnogi 

arweinwyr eraill. 
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PRIF WEITHREDWR: CRYNODEB  

 

Mae dwyn y Cynllun Corfforaethol cyntaf hwn ynghyd wedi ein helpu ni fel sefydliad newydd 

i nid yn unig gydnabod yr holl waith sydd eisoes wedi’i wneud yn ogystal â llywio ein 

hagweddau ar hyn yn y tymor hirach.   

 

Gallwch weld o’r Cynllun Corfforaethol bod yna lawer o waith i’w wneud dros y 12 mis 

nesaf, ond credaf ein bod eisoes wedi sefydlu ffyrdd cadarnhaol o weithio y gallwn adeiladu 

arnynt. Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn sefydliad sy’n wirioneddol ddwyieithog ac mae’n 

sicrhau bod y Gymraeg yn ganolog i’w weithgarwch a’i nodau cyffredinol. Rydym oll yn rhan 

o’r siwrne tuag at gael miliwn o siaradwyr Cymraeg ac uchelgeisiau Cenhadaeth ein Cenedl.  

 

Edrychwn ymlaen at barhau â’n gwaith gyda’n partneriaid yn ein hysgolion a’n colegau, yn y 

Consortia Rhanbarthol a’r Awdurdodau Lleol, yn Llywodraeth Cymru a Sefydliadau Addysg 

Uwch, gydag awdurdodau esgobaethol, llywodraethwyr, gwasanaethau ieuenctid, 

cymdeithasau proffesiynol, Estyn, Cyngor y Gweithlu Addysg a darparwyr y sector preifat 

wrth i ni barhau i ddatblygu’r dyheadau gorau posibl ar gyfer arweinwyr a dysgwyr a fydd yn 

diffinio popeth a wnawn.   

 

Awn ati gyda’n gilydd i ysbrydoli arweinwyr a chyfoethogi bywydau.  

 

Huw Foster Evans  

Prif Weithredwr  
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ATODIAD 1: SWYDDOGAETHAU STRATEGOL  

1) Llywodraethu 

Tasg (Beth) Perthnasedd (Pam) Camau gweithredu ac a ellir eu cyflawni 

(Sut)  

Mesur Llwyddiant  Amserlen  

Datblygu’r Academi 

Arweinyddiaeth fel 

sefydliad strategol   

 

 

 

 

Blaenoriaeth Cylch 

Gwaith 1 – “Datblygu’r 

Academi 

Arweinyddiaeth fel 

sefydliad strategol â 

diwylliant cadarnhaol a 

chynhwysol a 

threfniadau 

llywodraethu cadarn” 

Datblygu’r cynlluniau corfforaethol a 

gweithredol a glynu atynt.  

 

 

 

 

Mynegi rôl yr Academi Arweinyddiaeth yn glir 

yn yr haen ganol drwy sefydlu cysylltiadau 

cynhyrchiol â sefydliadau partner allweddol 

Y Bwrdd i gymeradwyo’r 

cynllun corfforaethol a 

gweithredu’r cynllun 

gweithredol ar draws y 

sefydliad  

 

Mae sefydliadau haen ganol 

yn ymwybodol o’r Academi 

Arweinyddiaeth ac yn 

cydweithio â hi i feithrin 

cysylltiadau, rhannu 

agweddau, cydweithredu ar 

brosiectau a datblygu’r 

sectorau. 

Ebrill 

2019 
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Sefydlu diwylliant 

cadarnhaol a 

chynhwysol   

 

 

Blaenoriaeth cylch 

gwaith 1 

Sefydlu a datblygu Grŵp(iau) Rhanddeiliaid 

gweithredol sy’n cyfrannu   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rheoli cysylltiadau’n barhaus  

 

Grwpiau rhanddeiliaid yn 

cyfarfod yn rheolaidd ac yn 

gwneud cyfraniad 

gwerthfawr i weledigaeth a 

strategaeth yr Academi 

Arweinyddiaeth a 

hyrwyddo’r Academi 

Arweinyddiaeth ym mhob 

rhwydwaith  

 

Cysylltu â rhanddeiliaid yn 

rheolaidd ac ar bob lefel  

Ebrill 

2019 ac 

yn 

barhaus  

 

 

 

 

 

 

Parhaus 

Creu proses 

lywodraethu gadarn 

ym mhob agwedd ar y 

sefydliad  

 

 

 

Blaenoriaeth cylch 

gwaith 1  

Sefydlu Bwrdd sy’n gwbl weithredol a 

swyddogaeth staffio ag adnoddau llawn    

 

 

 

 

 

Bwrdd sy’n gweithredu ar 

lefel uchel ac sy’n effeithiol 

ac yn cyfarfod yn rheolaidd 

ac yn cyfrannu at 

weledigaeth strategol  yr 

Academi Arweinyddiaeth 

 

Mehefin 

2019 
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Ymgysylltu â gwasanaethau proffesiynol i 

greu polisïau rheoli a chyfarwyddiadau 

gweithio er mwyn bodloni’r gofynion 

cyfreithiol ac ariannol  

 

Yr holl aelodau staff wedi’u 

penodi ac yn gweithredu fel 

tîm sy’n gweithredu i safon 

uchel. Yr holl bolisïau a 

gweithdrefnau ar waith gan 

sicrhau amgylchedd gweithio 

effeithlon ac effeithiol. 

Ebrill 

2019 

 

 

 

 

Datblygu presenoldeb 

ar-lein er mwyn codi 

ymwybyddiaeth o’r 

Academi 

Arweinyddiaeth ar 

draws y sector 

 

 

Blaenoriaeth Cylch 

Gwaith 1  

Datblygu cyfres ymatebol a pherthnasol o 

blatfformau cyfryngau cymdeithasol. 

 

 

 

 

Defnyddio gwefan i greu amgylchedd 

rhyngweithiol lle mae’r holl wybodaeth 

ddiweddaraf ar gael i’r holl randdeiliaid 

Creu tudalennau Twitter, 

Facebook a Linked In 

poblogaidd y mae pobl yn eu 

hoffi a chyhoeddi cynnwys yn 

rheolaidd.  

 

Gwefan yn cael ei rheoli gan 

yr Academi Arweinyddiaeth, 

ac yn gyfredol o ran 

dogfennau a gwybodaeth ac 

yn cael ei defnyddio’n 

helaeth   

Rhagfyr 

2018 

 

 

 

 

Ebrill 

2019 
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2) Datblygu Arweinyddiaeth  

Tasg (Beth) Perthnasedd (Pam) Camau gweithredu ac a ellir eu cyflawni 

(Sut)  

Rheoli Llwyddiant  Amserlen  

Sicrhau bod gan ein holl 

arweinwyr addysgol ar 

bob lefel ac ym mhob 

lleoliad fynediad cyfartal 

i gyfleoedd datblygu 

sy’n bodloni’r safonau 

rhyngwladol uchaf 

posibl 

 

Blaenoriaeth Cylch 

Gwaith 2  “Cyfrannu 

at ddatblygu 

galluoedd 

proffesiynol 

arweinwyr presennol 

a darpar arweinwyr 

ym mhob rhan o’r 

system addysg drwy 

sicrhau cydlyniad ac 

ansawdd ar gyfer yr 

amrywiaeth o 

gyfleoedd datblygu  

arweinyddiaeth 

addysgol sydd ar 

gael yng Nghymru” 

Creu proses gymeradwyo sy’n gynhwysol a 

chyfannol sy’n cydnabod dim ond y broses 

fwyaf effeithiol o ddatblygu arweinyddiaeth. 

Er mwyn gwneud hyn byddwn yn: 

- Adolygu’r meini prawf a’r broses ar 

gyfer cymeradwyo (yn dilyn pob 

galwad) er mwyn sicrhau bod y 

system yn ddilys 

 

- Gwneud galwadau rheolaidd a 

strwythuredig am gymeradwyo yn 

seiliedig ar anghenion blaenoriaeth y 

sector  

 

- Darparu canllawiau a chymorth effeithiol 

ar gyfer darparwyr er mwyn sicrhau 

 

 

 

 

Adborth ar bob galwad a 

chraffu’n flynyddol ar y meini 

prawf a’r broses er mwyn 

llywio’r alwad nesaf  

 

Creu a chyhoeddi amserlen 

gymeradwyo. Gwneud yr holl 

alwadau yn unol â hynny  

 

 

Canllawiau Cymeradwyo o 

ansawdd uchel ar gael i 

 

 

 

 

Ebrill 2019 

ac yn 

Flynyddol  

 

 

Hydref 

2018 ac yn  

Flynyddol 

 

 

Tachwedd 

2018 –  
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mynediad teg o ran cymeradwyo 

darpariaeth  

 

 

 

 

 

-  

- Darpariaeth hygyrch ar draws yr holl 

leoliadau  

 
 
 

ddarparwyr yn y Gymraeg ac 

yn Saesneg  

 

Amrywiaeth eang o 

ddarparwyr yn ymwneud â’r 

broses gymeradwyo 

 

100% o’r holl benaethiaid 

newydd a dros dro yn 

ymgysylltu â’r ddarpariaeth 

gyntaf i gael ei chymeradwyo 

 

Gosod a bodloni targedau 

ymgysylltu ar gyfer yr holl 

ddarpariaeth sy’n cael ei 

chymeradwyo yn y dyfodol  

 

 

Gorffennaf 

2020 
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Nodi gwledydd a 

rhanbarthau eraill sydd 

â dulliau tebyg o 

ddatblygu 

arweinyddiaeth 

addysgol (yn enwedig y 

rhai â dull seiliedig ar 

werthuso a thystiolaeth 

o’r effaith) a 

chydweithio â nhw er 

mwyn nodi’r arferion 

gorau ar gyfer yr 

Academi 

Arweinyddiaeth 

Blaenoriaeth Cylch 

Gwaith 2 

Datblygu’r broses gymeradwyo ymhellach a 

sicrhau ansawdd y broses honno drwy: 

 

− Sefydlu trefniadau ffurfiol ar y cychwyn 
gyda’r Alban ac Iwerddon 
 

− Ymchwilio i wledydd a rhanbarthau eraill 
y gellir cydweithio â nhw  

Trefniadau ffurfiol gyda’r 

Alban ac Iwerddon  

 

Trefniadau ffurfiol gyda 

gwledydd/rhanbarthau 

perthnasol  eraill  

 

Ebrill 2019 

 

 

 

Ebrill 2020 

Cydweithio â’r sector, 

ymchwilio i ddulliau 

arloesol newydd o ran 

datblygu 

arweinyddiaeth i 

Blaenoriaeth cylch 

gwaith 2  

Creu Dull Arloesi ar gyfer Datblygu 

Arweinyddiaeth ‘ sy’n seiliedig ar waith 

ymchwil ac sy’n annog agweddau newydd. Ni 

fydd y llwybr hwn yn cael ei lethu gan yr 

Caiff darparwyr eu cefnogi i 

lunio gwerthusiad a 

thystiolaeth o’r effaith ar 

gyfer darpariaeth arloesol 

drwy gynnig darpariaeth neu 

Mawrth 

2019 ac yn 

barhaus  
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gynnwys ffocws diwyro 

ar lesiant pawb 

angen i ddarparu gwerthusiad manwl ymlaen 

llaw a thystiolaeth o’r effaith.    

 

 

Datblygu a sefydlu Trefniadau Ariannu i 

gefnogi’r ‘Dull Arloesedd.’ Bydd hyn yn 

cynnwys astudiaethau gwerthuso ac effaith. 

Gwella llesiant pawb fydd y prif ffocws 

raglenni peilot i arweinwyr 

addysgol 

 

 

Gall yr Academi 

Arweinyddiaeth gynnig cyllid 

i ddarparwyr sydd am dreialu 

eu rhaglenni arloesol er 

mwyn cael tystiolaeth o’r 

effaith  

 

Caiff rhaglenni peilot sy’n 

cael eu datblygu drwy’r 

llwybr arloesi eu 

cymeradwyo’n dilyn 

tystiolaeth o’r effaith.  

 

 

 

 

 

 

Ebrill 2019 

ac yn 

barhaus  

 

 

 

 

Ionawr 

2020 ac yn 

barhaus 
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Cydweithio â 

Llywodraeth Cymru i 

ddiwygio a newid ffocws 

y Rhaglen CPCP  

 

Blaenoriaeth Cylch 

Gwaith2  

Egluro rôl yr Academi Arweinyddiaeth 

 

Ymchwilio i ddarpariaeth wedi’i 

chymeradwyo law yn llaw â’r CPCP er mwyn 

nodi’r hyn sy’n gyffredin a’r hyn sy’n 

amherthnasol  

 

Sicrhau bod y ddarpariaeth a ardystir i 

ddarpar benaethiaid yn darparu pontio llyfn 

i’r CPCP 

Mae’r Academi 

Arweinyddiaeth yn gweithio 

ar y cyd â Llywodraeth Cymru 

er mwyn sicrhau bod y CPCP 

yn cyd-fynd â gweddill y 

ddarpariaeth datblygu 

arweinyddiaeth sy’n cael ei 

hardystio gan yr Academi 

Arweinyddiaeth  
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3) Arweinyddiaeth Systemau   

Tasg (Beth) Perthnasedd (Pam) Camau gweithredu ac a ellir eu 

cyflawni (Sut)  

Mesur Llwyddiant  Amserlen  

Datblygu diffiniad a rennir o 

arweinyddiaeth systemau 

seiliedig ar leoliadau ar gyfer 

Cymru 

Blaenoriaeth Cylch Gwaith 2 Cydweithio â phartneriaid ac 

ymarferwyr i ddatblygu safonau 

proffesiynol ar gyfer arwain o 

fewn y system a hynny wedi’i 

seilio ar y model safonau 

proffesiynol  

Datblygu safonau 

proffesiynol ar gyfer 

arweinyddiaeth systemau  

Yr hydref 

2019 

Mynd ati’n gyson i gynnwys  

arweinwyr o’r radd flaenaf 

yn y sector addysg er mwyn 

sicrhau bod arweinyddiaeth 

systemau’n gyfredol ac yn 

canolbwyntio ar y materion 

priodol. 

Blaenoriaeth Cylch Gwaith 2  Hysbysebu a recriwtio hyd at 12 

o arwain o fewn y system a 

hynny newydd bob blwyddyn  

 

 

Rôl y cydymaith ar gyfer y cohort 

presennol ar waith 

 

 

Recriwtio a sefydlu  12  o 

arwain o fewn y system a 

hynny newydd bob 

blwyddyn 

 

Cyfraddau cwblhau 100% 

ar gyfer Rhaglen y 

Cymdeithion 

 

Mawrth 

2019 ac yn 

barhaus   

 

 

Mawrth 

2019 
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Cyflawni gwaith comisiwn ac 

ymchwil partner er mwyn llywio 

polisi ac ymarfer o ran 

arweinyddiaeth dysgu 

proffesiynol. 

 

Gwerthuso a mireinio rôl y 

Cydymaith parhaus  

 

Ystyried yr opsiynau ar gyfer 

ymestyn y lleoliad y bydd 

Diweddaru rôl y Cydymaith y 

dyfodol yn cael eu recriwtio 

ohono.   

Cefnogi’r rhai sy’n parhau 

o’r cohort blaenorol  

Paratoi  fersiwn derfynol 

o’r adroddiad comisiwn, ei 

gyhoeddi a’i ledaenu 

 

Mireinio a Diweddaru rôl y 

Cydymaith 

 

Diweddaru rôl y 

Cydymaith yn cael eu 

recriwtio o leoliadau 

amrywiol 

Mawrth 

2019 ac yn 

barhaus  

 

 

 

Mawrth 

2019 

 

Hydref 2019 
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4) Cynllunio’r Gweithlu mewn dull Strategol  

Tasg (Beth) Perthnasedd (Pam) Camau gweithredu ac a ellir eu 

cyflawni (Sut)  

Mesur Llwyddiant  Amserlen  

Nodi materion a thueddiadau 

wrth gadw a recriwtio staff i 

swyddi arweinyddiaeth yng 

Nghymru, gan gynnwys, ond 

nid yn gyfan gwbl, ysgolion 

bach a gwledig, Unedau 

Cyfeirio Disgyblion, Ysgolion 

Arbennig, cynghreiriau ac ar 

gyfer modelau sefydliadau 

newydd  fel ysgolion canol a 

lleoliadau cyfrwng Cymraeg. 

 

Cylch gwaith 3 –  

“Gweithredu fel arweinydd 

meddwl; gan ddatblygu, 

cyfleu a gweithredu 

gweledigaeth a strategaeth 

ar gyfer arweinyddiaeth 

addysgol yng Nghymru” 

 

Comisiynu dadansoddiadau data 

gan EWC ar recriwtio a chadw 

staff mewn swyddi 

arweinyddiaeth uwch yng 

Nghymru  

 

Nodi ‘r materion a’r tueddiadau 

sy’n codi o’r dadansoddiad 

hwnnw  

 

Comisiynu dadansoddiadau 

pellach yn seiliedig ar ofynion yr 

Academi Arweinyddiaeth 

Comisiynu a chwblhau 

dadansoddiadau o ddata 

 

 

 

 

Nodi tueddiadau  

 

 

 

Comisiynu 

dadansoddiadau newydd   

Hydref 2018 

 

 

 

 

 

Mawrth 

2019 

 

 

Hydref 2019 
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Cydweithio â phartneriaid i 

ddatblygu strategaethau 

effeithiol ar gyfer cynllunio 

olyniaeth ar gyfer 

arweinyddiaeth yn lleol, yn 

rhanbarthol ac yn 

genedlaethol   

 

Cylch gwaith 3  Yn seiliedig ar ddadansoddiadau 

a gwaith nodi tueddiadau gyda 

phartneriaid i ddatblygu 

argymhellion  

Datblygu argymhellion  Chwefror 

2020 
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5) Polisi ac Ymchwil  

Tasg (Beth) Perthnasedd (Pam) Camau gweithredu ac a ellir eu 

cyflawni (Sut)  

Mesur Llwyddiant  Amserlen  

Sefydlu’r Academi 

Arweinyddiaeth fel partner 

strategol wrth ddefnyddio 

ymchwil i lywio pob elfen o’i 

waith  

Cylch gwaith 3  Ymchwilio i rôl yr Academi 

Arweinyddiaeth a’i diffinio gyda’i 

holl bartneriaid wrth nodi gwaith 

ymchwil , cael gafael arno a’i 

ddefnyddio i lywio pob elfen o’i 

gwaith.    

Rôl wedi’i diffinio’n glir ar 

gyfer yr Academi 

Arweinyddiaeth yn y maes 

ymchwil ymysg 

sefydliadau eraill haen 

ganol ac ar y cyd â nhw  

Gorffennaf 

2019  

Sicrhau bod yr Academi 

Arweinyddiaeth yn gallu 

cyfleu a llywio strategaeth, 

polisïau a datblygiadau 

arweinyddiaeth, fel y gellir 

cefnogi’r broses o 

broffesiynoli’r gweithlu 

addysg ymhellach   

Cylch gwaith 3  Cydweithio â phartneriaid i 

ddatblygu a rhannu gwaith 

ymchwil ac arferion gorau ym 

maes arweinyddiaeth addysg 

sydd wedi’i feincnodi’n 

rhyngwladol  

 

Prosesau ar waith i 

ddatblygu a rhannu 

ymchwil ac arferion gorau 

 

 

 

Sicrhau bod arweinwyr ym 

mhob ysgol yn cael y 

sgiliau i gynllunio’r gwaith 

Gorffennaf 

2021 

 

 

 

 

Gorffennaf 

2021 
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Mynd i’r afael â’r gwaith o 

ddatblygu arweinyddiaeth yn  

Agenda Addysg Cymru  

 

Cydweithio â phartneriaid i 

ddiwygio a datblygu polisi 

arweinyddiaeth i gynnwys, ond 

ddim yn gyfan gwbl, CPCP, ADY, 

y Cwricwlwm Newydd, gan 

sefydlu’r Safonau Proffesiynol ar 

gyfer Addysgu ac 

Arweinyddiaeth ac unrhyw 

argymhellion priodol o’r 

adroddiad ‘Addysgu: Proffesiwn 

Gwerthfawr’ 

o ddatblygu Agenda 

Addysg Cymru yn 

strategol.  

 

Sicrhau bod polisïau 

arweinyddiaeth yn y 

meysydd hyn yn cael eu 

mireinio a’u diweddaru  

 

 

 

 

Gorffennaf 

2021 
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ATODIAD 2: EIN STRWYTHUR  
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ATODIAD 3: ACRONYMAU 

 

Yn aml iawn mae’r Academi Arweinyddiaeth yn talfyrru rhai termau penodol a ddefnyddir bob dydd. 

Gweler isod restr o rai o’r talfyriadau mwyaf cyffredin.  

 

AAP – Academy Associates Programme 

AGAA – Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru  

Consortia / RC – Consortia Rhanbarthol ar gyfer Gwella Ysgolion GwE (Gwasanaeth Effeithiolrwydd 

Ysgolion), ERW (Ein Rhanbarth ar Waith/), EAS (Gwasanaeth Cyflawni Addysg), CSCJES (Gwasanaeth 

Addysg ar y Cyd Consortiwn Canolbarth y De) 

CP2 – Swyddfeydd Parc Cathays Llywodraeth Cymru   

CS – Y Gwasanaeth Sifil   

Cymeradwyo – Proses Sicrhau Ansawdd yr Academi Arweinyddiaeth ar gyfer darpariaeth. Noder mai 

darpariaeth sy’n cael ei hardystio ac nid y darparwr   

AB - Addysg Bellach  

SAU – Sefydliadau Addysg Uwch (Prifysgolion) 

ALI - Awdurdodau Lleol 

Ysgolion Canol / ysgolion pob oedran – ysgolion sy’n darparu addysg rhwng 3 a 16/18 oed fel arfer ar 

yr un safle.   

Haen Ganol - haen ganol ar gyfer Darparu Addysg -Estyn, Cyngor y Gweithlu Addysg, Cymwysterau 

Cymru, Consortia, Awdurdodau Lleol 

CPCP – Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth   

Cynradd – Sector Cynradd – Ystod oedran 3-11  

Uwchradd – Sector addysg uwchradd – 11-16/18 

GRh – Grŵp Rhanddeiliaid   

CG - Cylch Gorchwyl   

DSW – Dysgu Seiliedig ar Waith   

LIC – Llywodraeth Cymru  
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ATODIAD 4 : LLYTHYR CYLCH GORCHWYL  

Kirsty Williams AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg  
 

Ein cyf/Our ref MA-P/KW/2762/18 

 

Cadeirydd a Phrif Weithredwr 

Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol 

15 Tachwedd 2018 

Annwyl Huw a Sue 
 

Llythyr Cylch Gwaith Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol 2018-
2021 
 
Rwyf yn falch fod yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (AGAA) bellach 
ar waith i ymdrin ag un o'r ymrwymiadau allweddol yn 'Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein 
Cenedl', gan arwain, meithrin ac ysbrydoli arweinwyr  nawr ac ar gyfer y dyfodol ar draws y 
system gyfan mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg a Saesneg. Rwy'n gwybod fod hyn yn cyd-
fynd ag egwyddor ganolog AGAA o sicrhau tegwch mynediad at ddarpariaeth o'r ansawdd 
gorau. 
 

Mae'r blaenoriaethau strategol a nodir yn y llythyr hwn ar gyfer y cyfnod 2018-2021, rwyf yn 
disgwyl i'r rhain aros yn gymharol debyg ond mae'n bosibl y bydd yr amcanion sy'n sail iddynt 
yn datblygu ac yn newid dros amser. Er mwyn cefnogi'r amcanion hynny gallaf gadarnhau mai 
cyfanswm y gyllideb AGAA sy’n weddill ar gyfer y flwyddyn ariannol hon yw £785,000. Yn dilyn 
trafodaethau manwl, penderfynwyd mai £370,000 fyddai’r refeniw fyddai ei angen i gefnogi’r 
AGAA am weddill y flwyddyn ariannol hon. Caiff y cyllid hwn ei dalu fel cymorth grant, a hynny 
ymlaen llaw yn ôl yr angen a brofir. Fel rydych yn ymwybodol y gyllideb ddangosol ar gyfer 
AGAA ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20 yw £1 miliwn, gall hyn newid ond gellir ei 
ddefnyddio at ddibenion cynllunio. 
 

Gan y bydd yr AGAA hefyd yn gyfrifol am barhau â Rhaglen Cymdeithion yr Academi, bydd 
cyfanswm o £240,000 ar gael ar gyfer y cyfnod Ionawr - Ebrill 2019 i alluogi'r AGAA i gyflawni'r 
cyfrifoldeb hwn. Mae swm dangosol o £400,000 yn yr arfaeth ar gyfer y rhaglen yn ystod 2019-
20 ond caiff ei gadarnhau pan gaiff y cyllidebau terfynol eu pennu. Caiff manylion pellach 
ynglŷn â'r sefyllfa gyllido eu hegluro mewn Llythyr Cynnig Grant, ynghyd â thelerau ac 
amodau'r cyllid. 
 

 
 
 
       Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru 
Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales 

 

mailto:Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales
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Byddwch yn gweld bod yr amcanion strategol hefyd yn adlewyrchu sefyllfa'r Academi 
Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol fel un o elfennau hanfodol yr haen ganol. 
Bydd angen i'r AGAA weithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i sicrhau ffocws strategol 
ar ddatblygu arweinyddiaeth er mwyn cefnogi ein hagenda ddiwygio. 
 
Edrychaf ymlaen yn fawr at weithio gyda chi i gyflawni'r blaenoriaethau hyn, a chyfrannu at 
lwyddiant yr AGAA. 
 
Yn gywir 

 

 
 

Kirsty Williams AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg  
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Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol 

 

Blaenoriaethau Strategol 2018-2021 

 

1. Datblygu'r AGAA fel sefydliad strategol gyda diwylliant cadarnhaol a 

chynhwysol a llywodraethiant cryf 

 
Amcanion penodol ar gyfer 2018-19: 
 

Sefydlu'r AGAA fel sefydliad sydd: 

 

• Yn meddu ar drefniadau llywodraethiant cryf gan gynnwys Bwrdd cwbl 
weithredol, a swyddogaeth gweithrediaeth ag adnoddau digonol i gyflawni ei 
chylch gwaith; 

• Yn gallu cyflawni ei ofynion cyfreithiol ac ariannol fel cwmni gan gynnwys 
sicrhau bod yr holl bolisïau rheoli angenrheidiol ar waith; 

• Yn cyflawni'r gofynion a nodir o fewn y cytundeb rheoli, gan gynnwys 
datblygu’r cynlluniau gweithredol a chorfforaethol cyntaf; 

• Wedi diffinio ei rôl yn yr haen ganol yn eglur, ac wedi dechrau ymgymryd â'r 
rôl honno, drwy sefydlu cydberthnasau cynhyrchiol gyda sefydliadau partner 
allweddol; 

• Wedi sefydlu Grŵp Rhanddeiliaid gweithredol sy'n cyfranogi erbyn diwedd mis 
Mawrth 2019; a 

• Yn meddu ar bresenoldeb ymatebol ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol. 
 

2. Cyfrannu  at  ddatblygiad  galluoedd  proffesiynol  arweinwyr  presennol  a 
darpar   arweinwyr   ar   draws   y   system   addysg   drwy   ddarparu   eglurder   
a sicrwydd    ansawdd    ar    gyfer    yr    amrywiaeth    o    gyfleoedd    datblygu 
arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru 
 
Amcanion penodol ar gyfer 2018-19: 
 

• Bod ar y trywydd cywir i gyflawni amcan Cenhadaeth ein Cenedl - "Portffolio 
sylweddol o gyfleoedd datblygu arweinyddiaeth wedi'u cymeradwyo i fod ar 
gael ar gyfer y gymuned addysg erbyn Hydref 2019." Bydd hyn yn cynnwys 
datblygu amserlen ar gyfer cymeradwyo; 

• Datblygu'r broses cymeradwyo bresennol ymhellach, gan gynnwys gweithio'n 
agos â gwledydd datganoledig eraill a Llywodraeth Cymru, er mwyn sicrhau ei 
bod yn broses drylwyr a theg yn unol â'r egwyddorion yn y Dull Cenedlaethol 
ar gyfer Dysgu Proffesiynol (a gaiff ei gyhoeddi yn ystod hydref 2018); 

 
Amcanion ar gyfer 2018-19 a'r blynyddoedd i ddod: 
 

• Gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys sefydliadau a darparwyr haen ganol 
eraill, i wella mynediad at ddarpariaeth gan sicrhau bod cyfleoedd dysgu 
addas ar gael yn gyfartal ledled Cymru, yn Gymraeg a Saesneg, gan wireddu 
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• nod yr Academi o fynd i'r afael â thegwch a mynediad at ddarpariaeth o'r 

ansawdd gorau; 

• Parhau i ddatblygu Rhaglen Cymdeithion yr Academi fel sail ar gyfer datblygu 
arweinyddiaeth system yn y dyfodol; 

• Cyfrannu at ddiwygio a phennu ffocws newydd i raglen y CPCP gan gynnwys 
gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ystyried y ffordd orau o drefnu contractau 
ar gyfer darparu'r rhaglen arweinyddiaeth allweddol hon wrth symud ymlaen; 
a 

• Thrwy weithio'n agos â phartneriaid a Llywodraeth Cymru, dechrau nodi 
bylchau mewn darpariaeth a gwneud argymhellion ar y ffordd orau o lenwi'r 
bylchau hynny er mwyn sicrhau bod galluoedd arwain yn cael eu datblygu ar 
draws pob agwedd o'r system gan gynnwys yn yr haen ganol, Addysg Bellach 
ac yn Llywodraeth Cymru ar gyfer arweinwyr cyfredol ynghyd ag arweinwyr y 
dyfodol. 

 
3. Gweithredu fel arweinydd meddwl; datblygu, egluro a gweithredu 
gweledigaeth a strategaeth ar gyfer arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru; 

 

Ni ddisgwylir i'r amcanion hyn gael eu cyflawni'n gyflym, er eu bod yn dechrau yn 
ystod y cyfnod 2018-19, a'r bwriad yw eu hymestyn i gwmpasu cyfnod y llythyr cylch 
gwaith: 

 

• Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu a rhannu ymchwil ac arfer gorau sydd 
wedi'u meincnodi yn rhyngwladol mewn arweinyddiaeth addysgol gan 
gynnwys adlewyrchu blaenoriaethau presennol o fewn y comisiwn ymchwil ar 
gyfer Cymdeithion yr Academi; 

• Gwella'r weledigaeth a'r strategaeth ar gyfer arweinyddiaeth addysgol gan 
gynnwys creu cydlyniad a chysylltiadau ag Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu a'r 
Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol; 

• Cyfleu a llywio polisi, strategaeth a datblygiad arweinyddiaeth, gan gynnwys: 
 

o Mynd i'r afael â datblygu arweinyddiaeth yn seiliedig ar yr agenda 
Cymraeg mewn Addysg er mwyn sicrhau bod arweinwyr ym mhob 
ysgol yn meddu ar y sgiliau i gynllunio datblygiad sgiliau iaith Gymraeg 
pob dysgwr ac ymarferwr mewn modd strategol, ac i hybu datblygiad 
ethos a diwylliant Cymraeg yn yr ysgol. 

o Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Rhanddeiliaid i lunio canllawiau ar 
ddefnyddio safonau Addysgu ac Arweinyddiaeth; 

o Cyfrannu at faterion yn ymwneud â chynllunio gweithlu arweinyddiaeth 
a chynllunio olyniaeth ar gyfer y sector addysg; ac yn benodol i sicrhau 
cyflenwad digonol o arweinwyr Cyfrwng Cymraeg ar gyfer y dyfodol; 

o Ystyried goblygiadau arweinyddiaeth, blaenoriaethau ac anghenion 
datblygu ar gyfer lleoliadau penodol megis ysgolion bach a gwledig, 
Unedau Cyfeirio Disgyblion, Ysgolion Arbennig, ffederasiynau, ysgolion 
Cyfrwng Cymraeg a modelau ar gyfer sefydliadau newydd megis 
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ysgolion canol; 
o Unwaith y byddant wedi eu cymeradwyo gan Ysgrifennydd y Cabinet, 

cyflwyno unrhyw argymhellion y cytunwyd arnynt a nodwyd yn 
'Addysgu: Proffesiwn gwerthfawr' a neilltuwyd i'r AGAA neu sy'n gofyn 
am gyfraniad gan yr AGGA 

o Nodi dulliau arweinyddiaeth, gan ystyried anghenion penodol y sector 
Cyfrwng Cymraeg, er mwyn helpu i symud yn esmwyth i'r cwricwlwm 
newydd a'r system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd. 

A thrwy gydol y gwaith hwn sicrhau y gellir clywed llais y sector o fewn y drafodaeth 
ddiwygio. 
 


