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“Arweinwyr 
Canol....yw 
ystafell injan 
yr ysgol. 
Maent yn 
allweddol 
i wella 
safonau...” 

Bwrdd Datblygu Arweinyddiaeth Cenedlaethol 2014 

Rhaglen ddatblygu ymarferol, traws-gyfnod, a fydd yn: 

• Gwella eich gwybodaeth 

• Meithrin eich hyder 

• Datblygu eich sgiliau arwain a rheoli 

Partneriaeth datblygu arweinyddiaeth rhwng GwE ac 

ysgolion ar draws gogledd Cymru. 

I ysgolion, athrawon a disgyblion 

DATBLYGU gyda’n gilydd 
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Y Trosolwg 

Pwy sy’n arweinydd? 

 
Trafododd Yr Athro Gerard Egan y syniad o ofyn i gant o 
bobl nodi gair neu frawddeg oedd yn diffinio hanfod 
arweinyddiaeth – felly pryd bynnag y byddai’r term 
arweinyddiaeth yn cael ei grybwyll, byddai’r ymateb yn 
amrywio’n fawr. 
 
Credai mai hanfod arweinyddiaeth oedd cael ‘canlyniadau y 
tu hwnt i’r cyffredin’, neu ‘ganlyniadau sy’n cyrraedd safon 
rhagoriaeth uchel’. Aeth yn ei flaen, ‘Nid yw arweinyddiaeth 
yn golygu gwneud ein gwaith a chyrraedd ein hamcanion; 
dyna beth yr ydym ni i fod i’w wneud. Nid canlyniadau 
cyffredin yw sylwedd arweinyddiaeth.’ 
 
‘Arweinwyr yw pobl sy’n cynhyrchu canlyniadau y tu hwnt i’r 
cyffredin ac yn cyflawni safonau rhagoriaeth yn gyson. Mae 
unrhyw un sy’n gwneud hyn o fewn sefydliad (ysgol) yn 
arweinydd. Felly, gallwch fod yn arweinydd er nad ydych 
chi’n bennaeth ar unrhyw beth. Mae arweinyddiaeth yn 
golygu cynhyrchu canlyniadau sy’n cyfrannu at les 
cyffredinol y sefydliad. Mae arweinyddiaeth yn ymwneud ag 
allbwn, deilliannau ac effaith sy’n eithriadol.’ 

 

Pam bod y rhaglen hon yn wahanol? 
 
Mae ein rôl yn syml: 
 
Ein pwrpas craidd yw cynhyrchu deilliannau sydd y tu hwnt i’r  
cyffredin, drwy ddefnyddio’r arferion gorau ar draws ein rhanbarth. 
Rydym yn cefnogi strategaeth Cymru i wella  safonau mewn ysgolion 
drwy ddatblygu cydweithio ysgol-i-ysgol.   
  
Ein nod yw hyrwyddo cydweithio ysgol-i-ysgol ym maes  datblygu  
arweinyddiaeth ganol. Yn fyr, ysgolion yn cefnogi  ac yn arwain  
ysgolion.  
  
Mae Llwybr Datblygu Arweinyddiaeth Cymru yn cyfleu neges glir i  
ysgolion bod angen ‘cynyddu cyfrifoldeb ysgol gyfan ac ar draws  
ysgolion; gan gynyddu cyfrifoldeb am eraill’.  

  

Y Model Dysgu Proffesiynol (MDP) hwn fydd yn llywio rhaglen 
datblygu arweinyddiaeth ganol GwE. 
 
Bydd y gyrwyr cylchol hyn yn cael eu plethu yn y rhaglen ddatblygu 
hon ac yn ffurfio sylfaen ar gyfer cynnwys a ffyrdd o weithio. Bydd y 
rhaglen yn para am flwyddyn a bydd tasgau i’w cwblhau rhwng pob 
sesiwn. Bydd pob aelod yn arwain prosiect ysgol sy’n gorfod dangos 
effaith a gwelliant mewn safonau dysgu, ymddygiad neu bresenoldeb. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bydd cynnwys pob diwrnod datblygu yn ymwneud â Safonau 
Arweinyddiaeth LlC. Mae chwe diwrnod wyneb i wyneb ac un 
diwrnod ar gyfer ymweliadau ysgol i ysgol: 
 

• Diwrnod 1: Arwain dysgu ac addysgu 

• Diwrnod 2: Gweithio gyda chydweithwyr / arsylwi dosbarth 

• Diwrnod 3: Hunan arfarnu ac atebolrwydd 

• Diwrnod 4: Creu cyfeiriad strategol a rheoli cynllunio 
gweithredol  

• Diwrnod 5: Ymweliadau ysgol i ysgol: arsylwi cydweithwyr 

• Diwrnod 6: Arwain staff a thimau i gyflawni safonau uchel 
yn y dysgu a’r addysgu 

• Diwrnod 7: Atebolrwydd, effaith, dylanwad a dathlu 
  
Bydd cydweithio rhwng ysgolion yn agwedd sylfaenol ar y 
ddarpariaeth.  
  
Dylai pob gweithiwr proffesiynol ym mhob ysgol yng Ngogledd                         
Cymru ystyried eu bod nhw’n aelodau gwerthfawr o fewn                                 
cymuned o addysgwyr sy’n hunan wella. Er mwyn sicrhau’r                               
deilliannau gorau i bob dysgwr, rhaid i ni ddysgu oddi wrth                           
ein gilydd a gofalu bod arferion gorau yn cael eu rhannu fel                               
rhan o’r drefn. Yr hyn a ddylai fod yn sylfaen i ddatblygiad proffesiynol 
a gwelliant ym mhob ysgol yw ysbryd o gydweithwyr yn cefnogi’i 
gilydd, ac yn parchu ei gilydd.  
 

 



“Datblygu      
system hunan   
wella i ysgolion” 
 

Yr Athro Mel Ainscow 

Y Manylion 

Pwy yw’r gynulleidfa darged? 
 
Mae’r rhaglen ddatblygu hon i arweinwyr canol mewn swydd 
mewn ysgolion arbennig, cynradd ac uwchradd ar draws 
rhanbarth gogledd Cymru. Mae pob ysgol yn wahanol; bach, 
mawr, gwledig, trefol, uwchradd, cynradd, arbennig, felly bydd y 
term arweinydd canol yn wahanol ym mhob ysgol. I gael eich 
derbyn ar y rhaglen hon, ein meini prawf yw athrawon sydd: 
 

• wedi bod yn dysgu am o leiaf bedair blynedd 

• ar y lleiaf, yn ‘ymarferwyr da’ 

• yn arweinydd pwnc, adran neu gyfnod allweddol 

• am gael y cyfle i arwain ar flaenoriaeth allweddol o 
gynllun datblygu eu hysgol 
 

Mae’r rhaglen ddatblygu hon yn un traws-gyfnod a fydd yn galluogi’r 
holl aelodau i ddeall, gwerthfawrogi, rhannu a chydweithio efo 
cydweithwyr ar draws ein rhanbarth. 

 
Pryd a ble? 
 
Dwy garfan ar draws y rhanbarth: y naill drwy gyfrwng y Gymraeg a’r 
llall drwy gyfrwng y Saesneg. 
Bydd adnoddau’r rhaglen yn ddwyieithog.  

  

•••• Diwrnod 1:  Dydd Iau 12 Hydref 2017 

•••• Diwrnod 2: Dydd Gwener 13 Hydref 2017  

•••• Diwrnod 3: Dydd Iau 16 Tachwedd 2017 

•••• Diwrnod 4: Dydd Mercher 24 Ionawr 2018 

•••• Diwrnod 5: Ymweliadau Ysgol i Ysgol 

•••• Diwrnod 6: Dydd Mawrth 17 Ebrill 2018 

• Diwrnod 7: Dydd Gwener 29 Mehefin 2018 – bore yn unig 
  

 
Bydd pob diwrnod yn dechrau am 9.00yb ac yn gorffen am 
4.00yp. Rhaid i’r aelodau fynychu’r dyddiau i gyd. 

 
 
 
 
 
 

Costau/Cyllid: 
Dim cost i’r dyddiau datblygu (GwE yn ariannu)  

• Bydd yr ysgol yn talu costau llanw  

• Rhaid i’r aelodau dalu eu costau teithio ac ymchwil 

• Efallai y gall ysgolion ddefnyddio grantiau GEY/GAD 
os yw’r prosiect ysgol yn ymwneud â blaenoriaeth o 
fewn eu ‘cynlluniau’  

Disgwylir i aelodau fynychu  
POB diwrnod datblygu 

Cynnwys y rhaglen: 
 

• Bydd yr aelodau yn gwneud ymchwil gweithredu yn ystod y 
rhaglen; gofynnir iddynt gadw dyddiadur myfyriol a dangos 
sut mae’r arfer hon yn effeithio ar eu datblygiad personol. 

• Rhoddir sylw i’r Safonau Arweinyddiaeth Proffesiynol a fydd 
yn galluogi’r aelodau i fesur a thracio eu cynnydd a’u 
datblygiad ac adnabod eu hanghenion i’r dyfodol. 

• Bydd pob aelod yn arwain prosiect ysgol; gofynnir 
iddynt arfarnu, cynllunio, arwain a monitro cynnydd eu 
prosiect. Gofynnir iddynt adrodd yn ôl i’w cydweithwyr 
ar y rhaglen a hwyluswyr y rhaglen, a’r UDA yn ôl yn 
eu hysgol. Mae atebolrwydd yn nodwedd allweddol i 
bob arweinydd. 

• Dangosir y manylion penodol ar gyfer pob diwrnod 
dros y dudalen. 

 
 
Y broses: 
 

• Bydd gweithio ysgol-i-ysgol yn nod eglur o’r rhaglen 
o ran defnyddio arbenigedd staff ac arweinwyr o 
fewn ‘ysgolion effeithiol’ 

• Ymweld ag ysgolion ble bernir bod arweinyddiaeth 
ganol yn rhagorol 

• Arsylwi’r addysgu a chysgodi arweinwyr canol wrth 
eu gwaith 

• Theori ac ymchwil: trafod y dulliau dysgu, addysgu, 
ac arwain mwyaf effeithiol 

• Mentora a hyfforddi un i un ac mewn grŵp 

• Ymarfer myfyriol a dysgu ar y cyd 
 

 
Pam? 
 

• Gwella profiadau ar gyfer disgyblion, gwella a chodi safonau  
• Datblygu sgiliau arweinyddiaeth aelodau a chapasiti  

arweinyddol yr ysgol 



  

Gwych! 

Ysbrydoledig!  

…cynyddu fy hyder i  

ddelio gyda phobl 

eraill a rheoli eraill  

… cefais lawer o 

syniadau a 

strategaethau i roi 

cynnig arnynt mewn 

ysgolion 

…ymarferol, 

hwyliog ac yn 

ennyn diddordeb!  

…rhaglen 

ryngweithiol  

…cynnig dealltwriaeth 

o’r gwahanol ddulliau 

gweithredu sydd eu 

hangen  

… dull gweithredu 

ymarferol sydd wedi 

cynnig strategaethau cam 

wrth gam i mi ddatblygu 

fy sgiliau arwain 

… fe’n 

hanogwyd i 

fyfyrio ar ein 

harfer  

…cyflwyniad/ 

cyflwynwyr 

brwdfrydig  

Byddwn yn argymell y 

rhaglen hon i unrhyw un 

sydd am ddatblygu ei 

sgiliau arwain 

…ystod ragorol o 

brofiadau a 

siaradwyr difyr  

… llawer mwy 

ymwybodol o arddulliau 

arwain, cefais 

weledigaeth bersonol 

…cyfle gwych ar gyfer 

cydweithio rhwng 

ysgolion  

Rwy’n teimlo’n fwy 

hyderus fel 

arweinydd 



 

 

Diwrnod 1: Daealltwriaeth glir o’r hyn yw dysgu ac addysgu  yn ystod dyddiau datblygu 1, 2 a 3, bydd aelodau yn gweithio fesul pâr 

Arweinydd canol 
‘Mae pob rôl arweinyddiaeth yn rhannu rhai sgiliau a phriodoleddau cyffredin, yn enwedig gweithio gydag eraill a dylanwadu 

arnynt er mwyn gwella profiadau dysgu pob dysgwyr. Fodd bynnag, ar wahanol gamau o’r daith arweinyddiaeth bydd gan yr 

unigolyn anghenion gwahanol….’  

Bydd gan arweinwyr canol mewn ysgolion gyfrifoldebau 

gwahanol a all gynnwys arwain y cwricwlwm, arwain adran 

neu gyfnod, arwain darpariaeth fugeiliol, arwain cymorth 

ychwanegol, neu arwain blaenoriaethau gwella ysgol 

penodol. Byddant yn gyfrifol am dim o staff fel rheolwr 

llinell; arwain tim sy’n cynnig darpariaeth benodol; neu 

arwain tim sy’n ymwneud a gweithgareddau datblygu.

Wrth ddatblygu eu meysydd cyfrifoldeb penodol, mae 

arweinwyr canol yn cyfrannu at agenda gwella’r ysgol yn 

enwedig meithrin diwylliant dysgu sy’n diwallu anghenion pob 

dysgwr, tra byddant hefyd yn cyfrannu at ddatblygu galluoedd 

yn fwy cyffredinol. 

Dyma rai gweithgareddau sy’n ymwneud â cherrig milltir arweinwyr canol (sy’n cyd-fynd â’r Safonau 
Arweinyddiaeth); 

Maes 
allweddol  
1 

Creu cyfeiriad 
strategol 

Cymryd cyfrifoldeb am gyflawni agweddau ar weledigaeth yr ysgol a deilliannau perfformiad yn eich maes. Rhannu’r 
weledigaeth hon a’ch tim ac eraill drwy lunio a gweithredu cynllun datblygu seiliedig ar dystiolaeth ac ar feini prawf 
llwyddiant clir. 

Maes 
allweddol 
 2 

Arwain dysgu 
ac addysgu 

Cymryd cyfrifoldeb am werthuso safonau dysgu ac addysgu ar draws pwnc neu faes cwricwlaidd. Gweithio i 
sicrhau bod disgwyliadau ac ymarfer yn gyson ar draws y maes cyfrifoldeb. Nodi meysydd ar gyfer gwella ac arfer 
da. Rhannu’r rhain a’ch tim ac eraill drwy lunio a gweithredu cynllun datblygu seiliedig ar dystiolaeth sy’n 
cynnwys deilliannau ac effaith a nodwyd. Nodi, modelu a rhannu arfer da drwy gyfrannu at waith dysgu ac 
addysgu ar draws yr ysgol a thu hwnt iddi. 

Maes 
allweddol 
3 

Datblygu a 
gweithio 

gydag eraill 

Modelu dysgu a hunan-fyfyrio. Cymryd cyfrifoldeb am helpu a herio unigolion neu grwpiau i gyflwyno gwelliant i 
gyflawni rhagoriaeth. Arwain drwy esiampl wrth bennu disgwyliadau uchel i chi’ch hun ac i eraill. Hyrwyddo ethos 
cadarnhaol o waith tim cydweithredol. Bod yn ymwybodol o ddynameg tim a defnyddio dull arwain priodol er 
mwyn cael y gorau allan o bob aelod. Defnyddio cyfleoedd system fel rheoli perfformiad a dysgu proffesiynol i 
annog datblygu gwaith tim a datblygiad unigolion. 
 

Maes 
allweddol 
4 

Rheoli’r 
ysgol 

Cymryd cyfrifoldeb am sicrhau bod polisiau, cynlluniau a gweithdrefnau cytun yn cael eu gweithredu’n gyson ar 
draws y meysydd rydych yn gyfrifol amdanynt. Yn gweithredu gweithdrefnau hunanwerthuso yn unol a pholisi’r 
ysgol gyfan. 

Maes 
allweddol 
 5 

Sicrhau 
atebolrwydd 

Rhoi systemau atebolrwydd ysgol cytun ar waith yn y meysydd rydych yn gyfrifol amdanynt. Bod yn atebol i’r 
tim a’r ysgol ehangach am eich cyfraniad eich hun. Paratoi adroddiadau ar y gwaith a’r safonau a gyflawnir yn 
y maes rydych yn gyfrifol amdano. Sicrhau bod systemau clir ar waith sy’n cydnabod yr atebolrwydd a 
chyfraniad pobl eraill. 

Maes 
allweddol 
6 

Cryfhau’r 
ffocws 

cymunedol 

Cymryd cyfrifoldeb am ddatblygu ethos o gydweithredu a chydweithwyr o’r tu hwnt i’r ysgol. Manteisio i’r eithaf ar 
bartneriaethau cymunedol a chyfleoedd i ddysgwyr ddysgu gan eu cymuned leol ac ehangach a chyda hi. Meithrin 
dealltwriaeth glir o nodweddion y gymuned leol, e.e. byd gwaith er mwyn llywio gwaith cynllunio. 

  
Allan o’r “Matrics carreg filltir arweinyddiaeth – LlC 2015” 



 

 

 

 

Enw’r ymgeisydd  

Ysgol yr ymgeisydd 

a’r cyfeiriad 

 

Cyfeiriad e-bost a rhif 

ffôn symudol 

 

Nifer o flynyddoedd yn dysgu  

Rolau a chyfrifoldebau  

Datganiad ategol – pam yr 

wyf yn credu fy mod yn 

barod i ymgymryd â’r 

rhaglen ddatblygu hon – 

200 gair 

 

Llofnod a dyddiad 

 

 

Datganiad 

Pennaeth / 

UDRh 

Esboniwch pam yr ydych yn 

credu bod yr ymgeisydd yn 

barod i ymgymryd â’r rhaglen 

ddatblygu hon - 100 gair 

Mae Uwch Dim Rheoli a Llywodraethwyr yr ysgol hon yn llwyr gefnogi’r cais hwn ac yn ymrwymo i ddarparu’r cyfleoedd y mae 

eu hangen er mwyn i’r ymgeisydd allu cwblhau’r tasgau dan sylw. Bydd yr ysgol yn adnabod aelod o’r UDRh fel mentor ar gyfer 

yr ymgeisydd. Byddwn hefyd yn cefnogi’r ymgeisydd o ran sicrhau bod ef / hi yn mynychu pob diwrnod hyfforddi a datblygu. 

Enw’r Mentor yn yr ysgol   

Pennaeth 

Llofnod  

Dyddiad 

 

Dychweler i 

Erbyn 

 

cerisiankenrick@GwEGogledd.Cymru 

12.00pm 27 Mehefin 2017 
Disgwylir i’r ymgeisydd fynychu’r holl ddyddiau a nodir. Gall digwyddiadau penodol atal hyn,  

e.e Ymweliad / Arlowg Estyn 
  

 

Ffurflen Gais – Carfan 6 
Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol: mis Hydref 2017 – Mehefin 2018 

 



 


