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Arwain yn ystod cloi - Nid ydych ar eich pen eich hun!

Mae Tegwen Ellis yn cychwyn ei rôl fel Prif Weithredwr gyda’r Academi 
Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn dilyn 15 mis gyda’r 
Academi Arweinyddiaeth fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu 
Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd. Dechreuodd ei gyrfa addysgu ym 
1988 ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi ymgymryd â gwahanol rolau 
arweinyddiaeth gan gynnwys ymgynghorydd rheoli perfformiad, asesydd 
CALU a safonwr cenedlaethol, rôl asesydd cymheiriaid gydag Estyn ac yn 
fwy diweddar roedd ganddi swydd ar Fwrdd cysgodol yr Academi.

Yn 2017, roedd Tegwen yn gadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd 
ym Mhencoed ac mae’n dathlu ei chariad at yr iaith Gymraeg, Cymru a’i 
diwylliant pryd bynnag y bo modd.

Ar Ebrill 1af, dechreuais fy swydd 
newydd fel Prif Weithredwr 
yr Academi Genedlaethol 
Arweinyddiaeth Addysgol. Nid 
oeddwn wedi rhagweld y byddai 
fy niwrnod, wythnos neu fis cyntaf 
yn y swydd yn gweithio o adref yn 
ystod pandemig byd-eang a pholisi 
cloi cenedlaethol.

Mae’n ddealladwy bod yr Academi 
Arweinyddiaeth wedi gorfod 
oedi llawer o’i fusnes craidd. 
Mae hyn wedi cynnwys y broses 
gymeradwyo, sicrhau ansawdd, y 
llwybr arloesi a llawer o’i brosesau 
casglu ymchwil a thystiolaeth. 
Fodd bynnag, o adfyd daw cyfle ac 
mae wedi golygu datblygu ffyrdd 
newydd ac arloesol o ddatblygu 
cydweithredu proffesiynol ac 
arweinyddiaeth system ymhlith y 
deg ar hugain o Gymdeithion yn 
ogystal â chynnig cefnogaeth ar 
draws y system.

Fel partner strategol yn y cyngor  
“Stay Safe -Stay Learning” mae’r 
Academi Arweinyddiaeth trwy 
ei Chymdeithion a’i staff wedi 
cyfrannu at ddogfennaeth sy’n 
cynnig cefnogaeth ac arweiniad 
i benaethiaid, llywodraethwyr, 
athrawon a staff cymorth. Cynigir 
y canllaw hwn i gefnogi ein holl 
ysgolion ar adeg anodd a heriol dros 
ben. Wrth inni symud ymlaen ac 
aros am y gyfarwyddeb nesaf o ran 
ysgolion yn ailagor ar gyfer addysg, 
mae’n bwysig bod Llywodraeth 
Cymru yn parhau i wrando ar lais y 
proffesiwn, llais ymarfer.

Mae’r Cymdeithion yn parhau i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau 
gyda’r Academi Arweinyddiaeth er bod eu cydweithrediadau i gyd ar-lein. Mae 
cyfarfodydd dal i fyny dyddiol, anwythiad digidol y drydedd garfan o Gymdeithion, 
hyfforddiant hwyluswyr, dylunio cyfleoedd dysgu proffesiynol ar y we a mynychu 
sesiynau hyfforddi yn rhai o’r meysydd y mae’r Cymdeithion yn ymwneud â nhw. Mae 
gweithio ar-lein yn y meysydd hyn yn ffordd newydd o weithio ac mae’r dulliau hyn 
yn cael eu normaleiddio’n araf. Ond pa arferion da ydyn ni’n eu datblygu? Rydym yn 
dysgu sgiliau newydd hefyd ac mae’n bosibl ystyried pa ddysgu o ansawdd y gallwn 
ei ddatblygu o’r sefyllfa bresennol hon a all wella ein ffyrdd o weithio y tu hwnt i 
Covid -19.

Mae rhanddeiliaid, aelodau o’r Bwrdd a Chymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth 
wedi bod yn rhannu eu profiadau o sut maen nhw’n llwyddo i gydbwyso rhedeg 
ysgolion o bell, dysgu o bell, cefnogi eu teulu eu hunain yn ogystal â’u teulu ysgol, 
sefydlu a rheoli hybiau, penodi staff a chynnwys  amser teulu ‘normal’ yn ystod yr 
amser heriol ac ansicr hwn trwy ysgrifennu blogiau.

Wrth ddarllen am fyfyrdodau a phrofiadau pobl eraill, yr ydym yn gobeithio bod 
hwn yn ddefnyddiol ac yn darparu cefnogaeth, rhaid inni fod yn ymwybodol bod 
lles pawb o’r pwys mwyaf. Mae llawer o’r sgyrsiau a gefais gydag arweinwyr ledled 
Cymru, wedi canolbwyntio ar les eu dysgwyr a’u staff mewn ysgolion, sydd wrth gwrs 
yn flaenoriaeth. Mae llawer o’n gweithwyr proffesiynol yn dosbarthu parseli bwyd 
i deuluoedd, yn ffonio cartrefi plant nad ydyn nhw’n rhyngweithio trwy blatfform 
digidol yr ysgol, yn anfon llythyrau a chardiau trwy’r post. Maent hefyd yn parhau 
i fynychu’r cyfarfodydd diogelu pwysig mewn perthynas â’n plant mwyaf agored 
i niwed, pob un ohonynt yn hynod bwysig i sicrhau bod ein dysgwyr yn derbyn 
gofal. Ond beth am yr effaith ar les ein harweinwyr? Beth sydd ar waith i gefnogi 
ein harweinwyr ysbrydoledig sy’n gwneud gwaith anhygoel wrth sefydlu a rheoli’r 
hybiau gofal plant, cefnogi staff sy’n gweithio o bell i gefnogi’r dysgwyr wrth jyglo eu 
bywyd cartref hefyd?

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn blaenoriaethu lles yr holl arweinwyr addysgol. 
Mae lles ein harweinwyr ar draws yr holl leoliadau addysgol yn mynd y tu hwnt 
i Covid-19, ac roedd yn fater ymhell cyn i’r pandemig ddechrau. Rydym nawr yn 
blaenoriaethu lles arweinyddiaeth gyda’r pwrpas o greu “Strategaeth Lles Cymru 
Gyfan”, ar gyfer arweinwyr addysgol. Ar hyn o bryd rydym yng ngham un ein casgliad 
tystiolaeth a gellir cyrchu’r arolwg ar gyfer arweinwyr ysgolion yma. Y dyddiad cau ar 
gyfer ei gwblhau yw Mehefin 5ed, 2020. Byddem yn croesawu’ch barn yn fawr os oes 
gennych chi’r amser a gallu i ymateb.

Nid ydych ar eich pen eich hun. Cysylltwch â’r Academi Arweinyddiaeth os oes 
angen cefnogaeth arnoch, neu dim ond sgwrs trwy naill ai post@agaa.cymru neu 
07784237121
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