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Cyflwyniad y Prif Weithredwr

Fel y Prif Weithredwr sydd newydd ei benodi, mae’n bleser 
gennyf gyflwyno Cynllun Corfforaethol diwygiedig yr Academi 
Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (yr Academi 
Arweinyddiaeth), sy’n nodi ein gweledigaeth a’n strategaeth 
ar gyfer y pum mlynedd nesaf (2020-2025). Ysgrifennwyd y 
cynllun hwn yn dilyn adolygiad blynyddol, a gynhaliwyd ym 
mis Mehefin 2020.
Mae arweinwyr addysgol ledled y wlad wedi wynebu un o’r cyfnodau 
mwyaf heriol yn ein hanes yn ddiweddar: pandemig byd-eang a 
chyfyngiadau clo llwyr a welodd ysgolion a lleoliadau addysgol eraill 
yn cau at ddibenion addysgol ond yn ailagor fel canolfannau ar gyfer 
plant gweithwyr allweddol. Fe wnaeth pob arweinydd ledled Cymru 
ddangos arweiniad a chadernid yn ystod y cyfnod hwn. Rwy’n hynod 
ddiolchgar i’r holl weithwyr proffesiynol a gefnogodd ein plant a’n 
pobl ifanc, ac rwy’n canmol eu brwdfrydedd a’u dyfalbarhad wrth 
sicrhau cymorth i bob plentyn. 

Er gwaetha’r heriau hanesyddol sy’n ein hwynebu o hyd, mae’n 
dal i fod  yn gyfnod cyffrous i addysg yng Nghymru wrth gamu 
ymlaen trwy gyfnod cwbl drawsnewidiol. Nawr, yn fwy nag 
erioed, mae angen i arweinyddiaeth addysgol fod yn ddeinamig, 
yn arloesol, yn llawn uchelgais a dyhead os ydym am oresgyn yr 
argyfwng sydd yn ein hwynebu ar hyn o bryd a gwireddu addewid 
ein diwygiadau addysgol uchelgeisiol.

Wrth i ni weithio ochr yn ochr â’n partneriaethau cyswllt, mae’r 
Academi Arweinyddiaeth yn cydnabod bod twf arweinyddiaeth 
system yn rhan hanfodol o gyflawni ein gweledigaeth a, thrwy’r 
Cynllun Corfforaethol hwn, ein nod yw parhau i gefnogi arweinwyr 
ar draws y system, waeth beth fo’u cyfnod gyrfa, iaith neu leoliad 
daearyddol, i fanteisio ar y cyfleoedd dysgu a lles proffesiynol gorau 
ym maes arweinyddiaeth. 

Rydym am i Gymru fod yn wlad lle mae arweinwyr yn ffynnu a 
strategaethau arweinyddiaeth gynaliadwy yn sbarduno hunan-
welliant. Carem i Gymru ennill clod a bri rhyngwladol am y ffordd mae 
arweinyddiaeth effeithiol wrth wraidd system addysg ragorol.

Hoffem ddiolch i staff, aelodau’r Bwrdd, Swyddogion Cyswllt a 
rhanddeiliaid yr Academi Arweinyddiaeth am eu gwaith caled gydol 
y flwyddyn ac am eu hymrwymiad parhaus i’n gweledigaeth fel 
sefydliad: ysbrydoli arweinwyr, cyfoethogi bywydau.

Tegwen Ellis
Prif Weithredwr 
Awst 2020
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Ein Diben

Sefydlwyd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (yr Academi Arweinyddiaeth) 
yn 2018, o dan Ddeddf Cwmnïau 2006. Fel corff hyd braich, ei brif rôl yw cyflawni cyfrifoldebau  
a bennwyd yng nghyd-destun nodau strategol Llywodraeth Cymru. 

Ei brif bwrpas yw:

•	 Cyfrannu at ddatblygu galluoedd proffesiynol arweinwyr presennol a darpar arweinwyr 
ar draws y system addysg drwy ddarparu cydlyniad a sicrhau ansawdd ar gyfer yr ystod 
o gyfleoedd datblygu arweinyddiaeth addysgol sydd ar gael yng Nghymru 

•	 Gweithredu fel arweinydd agweddau; gan ddatblygu, cyfleu a gweithredu gweledigaeth 
a strategaeth ar gyfer arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru.

•	 Bod yn aelod uchel ei barch a gweithgar o’r haen ganol addysgol ac yn ddolen gyswllt 
gyntaf i’r gweithlu addysgol ar faterion arweinyddiaeth.  

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn elfen ganolog o’r daith o ddiwygio’r gyfundrefn addysg a nodir 
yn Addysg yng Nghymru: cenhadaeth ein cenedl, diweddariad Hydref 2020, lle mae Llywodraeth 
Cymru yn ei nodi fel sbardun allweddol Amcan Galluogi 2: Arweinyddiaeth sy’n cydweithio i godi 
safonau.

Ein Gweledigaeth ar gyfer 2025

Bydd yr Academi Arweinyddiaeth yn gweithio mewn partneriaeth ag ymarferwyr a llunwyr polisi 
o bob rhan o system addysg Cymru i greu’r amodau fel y gall arweinyddiaeth addysgol ffynnu.

Bydd yr Academi Arweinyddiaeth:

•	 yn sefydliad gweladwy ac uchel ei barch
•	 bydd ganddi rôl unigryw, wedi’i mynegi’n glir a chroyw a’i deall yn eang o fewn 

addysg yng Nghymru
•	 bydd yn seiliedig ar drefniadau llywodraethu cadarn a threfn weithredol effeithiol  

a hyblyg.

O’r sylfaen hon, bydd y sefydliad yn gwneud cyfraniad allweddol at system addysg y genedl 
erbyn 2025:

Trwy greu’r amodau sydd eu hangen i ysbrydoli arweinwyr, bydd yr Academi Arweinyddiaeth 
yn cyfoethogi bywydau ein plant a’n pobl ifanc, gan eu helpu i ddatblygu fel dysgwyr 
uchelgeisiol a galluog; yn unigolion iach a hyderus; cyfranwyr mentrus, creadigol; ac fel 
dinasyddion moesegol, gwybodus.

Mae pob arweinydd yn 
manteisio ar gyfleoedd 

dysgu a datblygu 
proffesiynol arloesol, 

teg ac o ansawdd uchel, 
waeth beth fo’u lleoliad,  

y sector, y cyfnod  
gyrfa ac a oes ganddynt 

rôl arweinyddiaeth  
ffurfiol neu  
anffurfiol

Ac mae arweinyddiaeth 
wedi’i wreiddio fel maes 
blaenoriaeth hirdymor 
i lunwyr polisi addysg 
sy’n para cylchoedd 

gwleidyddol

Mae canllawiau 
arweinyddiaeth o 

ansawdd uchel sy’n 
benodol i Gymru, wedi’u 
llywio gan y dystiolaeth 

orau o Gymru ac yn 
rhyngwladol, yn helpu 

gweithwyr proffesiynol i 
herio a gwella eu dulliau 

eu hunain o arwain yn 
barhaus

Mae arweinyddiaeth 
system effeithiol yn 

ysgogi hunan-welliant, 
gyda gweithwyr 
proffesiynol yn 

cydweithio ac yn arwain 
y tu hwnt i strwythurau 

sefydliadol, rhwng 
haenau ac ar draws 

sectorau

Mae lles arweinwyr yn 
cael ei flaenoriaethu a’i 
gefnogi’n systematig, 

gan greu gweithlu 
arweinyddiaeth 

gynaliadwy a gwydn

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-10/addysg-yng-nghymru-cenhadaeth-ein-cenedl-diweddariad-hydref-2020.pdf
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Ffrwd waith Gweithgaredd (enghreifftiau)

1.1 Sicrhau Ansawdd • Proses gymeradwyo dau gam ar gyfer darparu 
datblygiad arweinyddiaeth

• Fframwaith Sicrwydd Ansawdd ar gyfer 
darpariaeth a gymeradwywyd

1.2 Arloesi • Cronfa arloesi i gefnogi dulliau newydd o 
ddatblygu arweinyddiaeth

• Gweithdai arloesi i ysgogi meddwl a gweithredu 
arloesol ymhlith darparwyr presennol a newydd

1.3 Arweinyddiaeth 
system

• Recriwtio, datblygu a defnyddio Cymdeithion  
fel arweinwyr systemau

• Gweminarau dysgu proffesiynol Datgloi 
arweinyddiaeth

Ein Strategaeth 

Er mwyn gwireddu Ein Gweledigaeth ar gyfer 2025, mae’r Academi Arweinyddiaeth wedi 
datblygu dull strategol sy’n nodi ffrydiau gwaith a gweithgareddau mewn tri maes blaenoriaeth.

Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd
Ein nod yw:

Gwella ansawdd, ystod a hygyrchedd y ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth yng Nghymru,  
gan sicrhau bod arweinyddiaeth system effeithiol yn cael ei datblygu a’i defnyddio

Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn cynnal ystod o weithgareddau o fewn tair ffrwd waith:

Nodir cynlluniau gweithgareddau manwl a dangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer pob 
ffrwd waith yn y Cynllun Gweithredol ar gyfer y maes blaenoriaeth hwn.

Mae gwaith yr Academi Arweinyddiaeth wedi’i lywio gan ein hymrwymiad i’r canlynol:

Mae holl staff yr Academi Arweinyddiaeth, aelodau ei Bwrdd, secondeion a Chymdeithion wedi 
ymrwymo i weithio mewn ffyrdd sy’n gyson â saith egwyddor bywyd cyhoeddus, sef:

•	 Anhunanoldeb
•	 Uniondeb
•	 Gwrthrychedd
•	 Atebolrwydd

•	 Bod yn agored
•	 Gonestrwydd
•	 Arweinyddiaeth

Ein Gwerthoedd  

CYDWEITHREDOL  
Fel sefydliad bach, ni fyddwn yn 
cyflawni dim byd wrth weithio ar 

ein pen ein hunain. Yn hytrach, 
partneriaethau agos gyda’r 

proffesiwn a gyda sefydliadau 
cyfoedion yn yr haen ganol fydd 

ein dull diofyn o weithio

HEINI 
Bydd y tirlun addysg yng Nghymru 

yn parhau i newid a bydd yr 
Academi Arweinyddiaeth yn 

addasu ei dull strategol, ei ffyrdd  
o weithio a dosbarthiad adnoddau 
i adlewyrchu heriau a chyfleoedd 

newydd 

SEFYDLIAD  
SY’N GWRANDO 

Mae clywed a rhoi llais i’r 
proffesiwn wrth wraidd ein gwaith 

a bydd safbwyntiau, profiadau 
a barn broffesiynol arweinwyr 
addysgol yn llywio popeth a 

wnawn

O DDIFRIF AM LES 
Mae arweinyddiaeth 

effeithiol yn ffynnu pan 
gefnogir lles arweinwyr. 

Byddwn yn blaenoriaethu 
lles pob gweithiwr 

proffesiynol, gan gynnwys 
ein staff ein hunain a’n 

Cymdeithion

SEFYDLIAD DYSGU 
Bydd yr Academi 

Arweinyddiaeth yn 
adolygu ac yn addasu 

ei gwaith yn seiliedig ar 
ganfyddiadau Fframwaith 

Canlyniadau a Thystiolaeth 

CENEDLAETHOL 
Byddwn yn gweithio 

ledled Cymru

HYD BRAICH  
Fel sefydliad sydd wedi’i alinio’n 
strategol â Llywodraeth Cymru 

ac yn rhan o’r diwygiadau pwysig 
sydd ar y gweill ym maes addysg 

Gymreig, bydd yr Academi 
Arweinyddiaeth yn gyfrannwr 
cadarnhaol sy’n gallu herio, yn 

ogystal â hwyluso, natur a llwybr 
polisi arweinyddiaeth

SEFYDLIAD

AM
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ES
DYSGU

O 
DD
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F 

CYDWEITHREDOL
CYNHWYSOL
CENEDLAETHOL

HYD BRAIC
H

HEINI

SY’N GWRANDO

SEFYDLIAD 

CYNHWYSOL  
Byddwn yn gweithio gyda’r holl 

arweinwyr addysgol ac ar eu 
rhan, waeth beth fo’u lleoliad, 
y sector, y cyfnod gyrfa, cefndir 
daearyddol ac a oes ganddynt 
rôl arweinyddiaeth ffurfiol neu 

anffurfiol. Byddwn yn annog 
arweinwyr o bob cefndir i 

ddatblygu galluoedd arwain 
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Nodir cynlluniau gweithgareddau manwl a dangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer pob 
ffrwd waith yn y Cynllun Gweithredol ar gyfer y maes blaenoriaeth hwn.

Mae’r berthynas rhwng y meysydd blaenoriaeth hyn, ffrydiau gwaith, gweithgareddau a 
chanlyniadau tymor byr, canolig a hir ein gwaith, wedi’u crynhoi ym Model Rhesymeg yr 
Academi Arweinyddiaeth, sydd yn ATODIAD A.

Corfforaethol

Ein nod yw:

Sefydlu’r Academi Arweinyddiaeth fel sefydliad sydd â threfniadau llywodraethu cadarn a 
swyddogaeth weithredol effeithiol, gyda rôl weladwy, unigryw, wedi’i mynegi’n glir a chroyw ac yn 
cael ei deall yn eang o fewn system addysg Cymru

Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn cynnal ystod o weithgareddau o fewn tair ffrwd waith:

Ffrwd waith Gweithgaredd (enghreifftiau)

3.1 Trefniadau 
llywodraethu cadarn

• Bwrdd ac is-bwyllgorau

• Archwilio mewnol ac allanol

3.2 Swyddogaeth 
weithredol effeithiol

• Recriwtio staff, gweithwyr ar secondiad a 
Chymdeithion

• Dysgu a datblygiad proffesiynol i staff

• Rheoli perfformiad

3.3 Proffil a negeseuon 
corfforaethol

• Datblygu ‘Academi Ddigidol’ i gynnwys gwefan, 
cyfryngau cymdeithasol, blogiau a chynnwys fideo

• Ymgysylltu â’r cyfryngau 

• Materion cyhoeddus

• Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Ffrwd waith Gweithgaredd (enghreifftiau)

2.1 Canllawiau 
sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth ar gyfer 
arweinwyr addysgol

• Canllawiau Arwain Dysgu Proffesiynol

• Canllawiau Arwain Ymholiadau, yn seiliedig 
ar dystiolaeth a gynhyrchwyd gan brosiectau 
ymholi a ariannwyd drwy fenter Ymholi, arloesi, 
archwilio! yr Academi Arweinyddiaeth

2.2 Mewnwelediad ar 
gyfer arweinwyr 
addysgol a llunwyr 
polisi

• Comisiynau ymchwil newydd ac adolygiadau 
beirniadol o lenyddiaeth academaidd a pholisi 
rhyngwladol

• Casglu a dadansoddi data recriwtio a chadw

2.3 Strategaeth Cymru 
Gyfan ar gyfer 
Llesiant Arweinwyr 
Addysgol

• Arolwg ac adroddiad cenedlaethol

Nodir cynlluniau gweithgareddau manwl a dangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer pob 
ffrwd waith yn y Cynllun Gweithredol ar gyfer y maes blaenoriaeth hwn.

Arweinyddiaeth Mewnwelediad a Meddwl

Ein nod yw:

Llywio polisi ac arferion arweinyddiaeth trwy gael gafael ar (a dehongli) y dystiolaeth a’r 
meddylfryd gorau o Gymru ac yn rhyngwladol, gan sicrhau bod arweinyddiaeth addysgol yn 
parhau fel ffocws polisi hirdymor yng Nghymru

Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn cynnal ystod o weithgareddau o fewn tair ffrwd waith:
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Ein Hadnoddau 

Cyfalaf proffesiynol yw’r prif adnodd y gall yr Academi Arweinyddiaeth alw arno er mwyn 
cyflawni Ein Gweledigaeth ar gyfer 2025. Pobl - y rhai sy’n cyfrannu’n ffurfiol at waith yr Academi 
Arweinyddiaeth fel aelodau staff a Chymdeithion, a’r rhai sy’n ein cefnogi ni’n llai ffurfiol, fel 
ffrindiau, partneriaid a rhanddeiliaid, sy’n ein gyrru ymlaen.

Mae Bwrdd yr Academi Arweinyddiaeth yn goruchwylio cyfeiriad strategol y sefydliad ac mae’n 
cynnwys unigolion â phrofiad helaeth ac amrywiol o fyd addysg, yn fewnol ac yn allanol. Mae’r 
holl fanylion am aelodaeth gyfredol y bwrdd ar gael yma.

O dan arweiniad y Prif Weithredwr, mae gan yr Academi Arweinyddiaeth dîm gweithredol bach, ac 
mae ei gyfrifoldebau’n cyd-fynd â’r tri maes blaenoriaeth a amlinellir yn 4. O fis Medi 2020, bydd 
tri secondai - pob un yn uwch arweinydd addysgol, sy’n gweithio yn ein meysydd blaenoriaeth 
sef Datblygu Arweinyddiaeth, Sicrhau Ansawdd, Arweinyddiaeth Mewnwelediad a Meddwl yn 
ymuno â’r tîm. Mae ein Cymdeithion yn darparu gallu gweithredol o bryd i’w gilydd hefyd. Mae’r 
organogram staff presennol wedi’i gynnwys fel ATODIAD B. Mae proffiliau staff llawn i’w gweld yma.

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn penodi carfan flynyddol o Gymdeithion, gyda phob un yn 
uwch-arweinydd addysgol ar hyn o bryd, ac yn gweithio gyda ni ar sail ffurfiol am gyfnod o 
dair blynedd. Mae Cymdeithion yn mynd trwy gyfres o gamau datblygu a gynlluniwyd i roi’r 
sgiliau, yr ymddygiadau a’r cyfleoedd rhwydweithio iddyn nhw weithredu fel arweinwyr system 
effeithiol. Hefyd, mae ein Cymdeithion yn rhoi cyfleoedd i’r Academi Arweinyddiaeth fanteisio 
ar eu harbenigedd a’u gwybodaeth fel arweinwyr addysgol presennol, adnodd amhrisiadwy 
sy’n sicrhau bod gan y proffesiwn lais yn ein holl gynlluniau, gweithgarwch a myfyrdodau. Ym 
mis Ebrill 2021, bydd y garfan cyntaf o Gymdeithion yn cwblhau eu rôl tair blynedd ac yn cael 
cyfle i ddod yn Gyn-gymdeithion cyntaf yr Academi Arweinyddiaeth. Mae manylion llawn yr holl 
Gymdeithion cyfredol ar gael yma.

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn gallu cael gafael ar syniadau, cefnogaeth a deialog gan y 
system addysg yn ei chyfanrwydd drwy ei grŵp rhanddeiliaid. Mae aelodau’r grŵp yn helpu’r 
sefydliad i wneud y canlynol:

•  Dylanwadu ar syniadau ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol 

• Cefnogi a herio gwaith yr Academi Arweinyddiaeth – gwella prosesau cymeradwyo, 
gwneud awgrymiadau ar gyfer ymchwil a chomisiynu

• Sicrhau bod arweinwyr o bob rhan o’r sectorau addysg yn teimlo mai eu Hacademi 
Arweinyddiaeth ‘nhw’ yw hi, a’i bod yn eu cynrychioli nhw 

Mae gan yr Academi Arweinyddiaeth grŵp rhanddeiliaid ar wahân ar gyfer undebau, ac mae’n 
cynnal cyfarfodydd rhanddeiliaid rheolaidd gyda sefydliadau haen ganol gan gynnwys Estyn, 
Cyngor y Gweithlu Addysg a’r pedwar consortiwm addysg rhanbarthol. 

Yr Academi Arweinyddiaeth yw un o sylfaenwyr Consortiwm Arweinyddiaeth Addysgol y Tair 
Gwlad, gyda Choleg Arweinyddiaeth Addysgol yr Alban (sydd bellach yn rhan o Lywodraeth yr 
Alban) a Chanolfan Arweinyddiaeth Ysgolion Iwerddon. Mae’r rhwydwaith hwn yn caniatáu i’n 
gwaith gael ei lywio a’i herio gan ymarfer rhyngwladol wrth ddatblygu arweinyddiaeth addysgol.

Ein Perfformiad

Fel Sefydliad sy’n Dysgu, mae’r Academi Arweinyddiaeth yn casglu gwybodaeth yn gyson 
am effaith ei gwaith er mwyn adlewyrchu ac addasu ei dull gweithredu ar lefel strategol a 
gweithredol. 

Ochr yn ochr â gwerthusiad allanol o effaith ein gwaith, gan Lywodraeth Cymru yn bennaf, rydym 
yn defnyddio Fframwaith Canlyniadau a Thystiolaeth i nodi a dysgu’r gwersi o’n gweithgarwch 
fel y gallwn wella dros amser, gan sicrhau ein bod yn creu effaith sy’n cyfrannu at wireddu Ein 
Gweledigaeth ar gyfer 2025.

Mae’r fframwaith Canlyniadau a Thystiolaeth yn cynnwys:

• Arolygon o bawb sy’n cymryd rhan ym mhob un o weithgareddau’r Academi 
Arweinyddiaeth

• Casglu data ar ymgysylltu, gan gynnwys yn ddigidol

• Adolygiadau mewnol cyfnodol o’n gweithgarwch, gan gynnwys cyfweliadau ffurfiol ac 
anffurfiol â rhanddeiliaid

• Gwerthusiadau annibynnol o weithgareddau allweddol a gomisiynwyd gan yr Academi 
Arweinyddiaeth, gan gynnwys y broses Cymeradwyo a’r model Cymdeithion

• Ymchwil gan ymchwilwyr academaidd annibynnol, gan gynnwys drwy ein Cyngor 
Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol cydweithredol / ysgoloriaeth ymchwil ar gyfer 
doethuriaeth Llywodraeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd

• Adolygiadau blynyddol o’r Cynllun Corfforaethol a dogfennau strategol a gweithredol 
cysylltiedig

Bydd adroddiad ar y data a gesglir drwy’r Fframwaith Canlyniadau a Thystiolaeth, a sut mae’n ein 
helpu i addasu ein gwaith, yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd fel rhan o’r adolygiad blynyddol nesaf o’r 
Cynllun Corfforaethol hwn.

https://nael.cymru/cy/pwy-ydyn-ni/
https://nael.cymru/cy/pwy-ydyn-ni/
https://nael.cymru/cy/pwy-ydyn-ni/


ALLBYNNAU CANLYNIADAU

Meysydd 
blaenoriaeth
Datblygu Arweinyddiaeth  
a Sicrhau Ansawdd

Arweinydd Agweddau  
a Safbwyntiau

 

Corfforaethol

Ffrydiau gwaith

1.1 Sicrhau Ansawdd

1.2 Arloesi

1.3 Arweinyddiaeth y 
System

2.1 Canllawiau sy’n seiliedig 
ar dystiolaeth ar gyfer 
arweinwyr

2.2 Mewnwelediad ar gyfer 
arweinwyr a llunwyr polisi

2.3 Strategaeth Cymru 
Gyfan ar gyfer Lles 
Arweinwyr Addysgol

3.1 Trefniadau 
llywodraethu cadarn 

3.2 Swyddogaeth 
weithredol effeithiol

3.3 Proffil a negeseuon 
corfforaethol 

Tymor byr
 

Estynnwyd cymeradwyaeth i sectorau 
eraill y tu hwnt i ysgolion ac i 
ddarpariaeth y tu hwnt i gyfnodau gyrfa

Recriwtio carfan arall o Gymdeithion 
o bob rhan o Gymru a’u sefydlu i rôl 
Arweinydd System

Cyhoeddir a hyrwyddir canllawiau 
arweinyddiaeth o ansawdd uchel sy’n 
seiliedig ar dystiolaeth 

Comisiynir a chyhoeddir gwaith 
ymchwil newydd ar agweddau 
allweddol ar bolisi ac ymarfer

Mae sail dystiolaeth ar waith er mwyn 
llywio’r broses o ddatblygu Strategaeth 
Lles

Strwythur llawn y Bwrdd a’r  
is-bwyllgorau ar waith 

Recriwtio uwch staff 

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn 
weladwy ac mae dealltwriaeth o’i rôl 
unigryw ar gynnydd

Tymor canolig
 

Mae ystod eang o ddarpariaeth yn cael 
ei chymeradwyo, a bylchau wedi’u nodi. 
Mae fframwaith sicrhau ansawdd ar 
gyfer darpariaeth a gymeradwywyd yn 
cael ei weithredu

Mae bylchau yn y ddarpariaeth yn 
dechrau cael sylw drwy ddarpariaeth 
arloesol gan ddarparwyr

Mae sawl carfan o Gymdeithion yn 
mynd trwy fodel datblygu system 
aeddfed ac yn cael effeithiau 
mesuradwy ar y system addysg y tu 
hwnt i’w sefydliadau eu hunain

Mae arweinwyr addysgol yn ymwybodol 
o’r set o ganllawiau o ansawdd uchel ac 
yn eu defnyddio i lywio eu gwaith

Mae mewnwelediadau’r Academi 
Arweinyddiaeth yn llywio polisi ac 
ymarfer

Cyhoeddir strategaeth Lles, wedi’i chreu 
ar y cyd â’r proffesiwn a’r haen ganol a’i 
mabwysiadu’n ffurfiol gan Lywodraeth 
Cymru

Mae fframwaith sicrwydd bwrdd 
soffistigedig a phrofedig ar waith

Mae strwythur staff sefydlog ar waith

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn 
frand addysg adnabyddus, gydag 
ymgysylltiad cryf ar draws y system

Hirdymor 
(Ein Gweledigaeth ar gyfer 2025)
 
Mae pob arweinydd yn manteisio 
ar gyfleoedd dysgu a datblygu 
proffesiynol teg ac yn arloesol gyda 
sicrwydd ansawdd, waeth beth fo’u 
lleoliad, sector, cyfnod gyrfa ac a 
oes ganddynt rôl arwain ffurfiol neu 
anffurfiol

Mae ‘arweinyddiaeth system’ effeithiol 
yn ysgogi hunan-welliant, gyda 
gweithwyr proffesiynol yn cydweithio 
ac yn arwain y tu hwnt i strwythurau 
sefydliadol, rhwng haenau ac ar draws 
sectorau

Mae cyfres o ganllawiau arweinyddiaeth 
penodol i Gymru sydd o’r radd flaenaf, 
wedi’u llywio gan y dystiolaeth orau 
o Gymru ac yn rhyngwladol, yn helpu 
gweithwyr proffesiynol i herio a mireinio 
eu dulliau eu hunain o arwain yn barhaus

Mae arweinyddiaeth wedi’i gwreiddio 
fel maes blaenoriaeth hirdymor i 
lunwyr polisi addysg sy’n rhychwantu 
cylchoedd gwleidyddol

Mae lles arweinwyr yn cael 
blaenoriaeth a chefnogaeth systematig, 
gan greu gweithlu arweinyddiaeth 
cynaliadwy a chadarn

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn aelod 
gweladwy ac uchel ei barch o’r haen 
ganol

Mae ganddi rôl unigryw, wedi’i mynegi’n 
glir a chroyw ac mae’n ddealladwy o 
fewn y byd addysg yng Nghymru

Yn seiliedig ar drefniadau 
llywodraethu cadarn a threfn 
weithredol effeithiol a hyblyg

12 13

ATODIAD A: MODEL RHESYMEG – MEWNBYNNAU, ALLBYNNAU, CANLYNIADAU 

MEWNBYNNAU

Pobl 

• Y Bwrdd
• Gweithrediaeth
• Secondeion
• Cymdeithion a 

Chyn-gymdeithion
• Rhanddeiliaid
• Partneriaid

Cyllid
• Llywodraeth 

Cymru

Gwerthoedd
• Cydweithredu
• Cynhwysol
• Hyd braich
• Cenedlaethol
• Hyblyg
• Sefydliad sy’n 

dysgu
• Sefydliad sy’n 

gwrando
• O ddifrif ynghylch 

lles
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Allwedd:
Datblygu Arweinyddiaeth  
a Sicrhau Ansawdd 
Arweinyddiaeth  
Mewnwelediad a Meddwl
Corfforaethol

ATODIAD B: ORGANOGRAM 

Bwrdd yr Academi Arweinyddiaeth

Prif Weithredwr

Cyfarwyddwr Cynorthwyol 
Datblygu Arweinyddiaeth a 

Sicrhau Ansawdd

Cyfarwyddwr Cynorthwyol 
dros Bolisi, Ymchwil a 
Datblygu’r Gweithlu 

Strategol

Pennaeth  
Gweithrediadau

Rheolwr  
Cyfathrebu

Cynghorydd Lles ac Arloesi  
– Secondiad

Cynghorydd Datblygu 
Arweinyddiaeth a Sicrhau 

Ansawdd (Ysgolion) – 
Secondiad 

Cynghorydd Datblygu 
Arweinyddiaeth a Sicrhau 

Ansawdd (Ieuenctid ac Ôl-16) 
– Secondiad

Cymdeithion yr Academi
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