
 
 
Grŵp Rhanddeiliaid – gwybodaeth ar gyfer gwneud cais 

Cefndir 

Mae'r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn gweithio mewn 
partneriaeth gydag ymarferwyr a llunwyr polisïau o bob rhan o system addysg Cymru i 
greu'r amodau lle bydd arweinyddiaeth addysgol yn llwyddo. 

Bydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol: 

• fod yn sefydliad sy'n weladwy ac yn uchel ei barch gyda rôl unigryw, eglur ei 
mynegi a'i ddeall yn eang o fewn addysg Cymru; 
 

• cael eu hategu gan drefniadau llywodraethu cadarn a swyddogaeth weithredol 
effeithiol, ystwyth; 
 

• hyrwyddo arweinyddiaeth drwy gydweithio â rhanddeiliaid a phartneriaid, gan 
wreiddio arweinyddiaeth fel maes blaenoriaeth hirdymor sy'n rhychwantu 
cylchoedd gwleidyddol. 
 

Mae gweledigaeth a gwerthoedd Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol Cymru 
yn cynnwys ffocws ar fod yn gynhwysol a chydweithredol. Dylai deimlo ei fod yn eiddo i'r 
system addysg gyfan a dylai ddatblygu diwylliant o arweinyddiaeth gydweithredol sy'n 
cael ei arwain, arweinyddiaeth gydweithredol sy'n cefnogi tegwch mynediad i'r datblygiad 
arweinyddiaeth fwyaf effeithiol.  

Dylai'r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid fod yn gynrychioliadol o'r sector addysg yn ei 
gyfanrwydd wrth alluogi llais arweinwyr o bob cwr o Gymru i gynghori, cefnogi a 
dylanwadu ar waith yr Academi Arweinyddiaeth. 
 
Pwrpas 
 
Dylai'r grŵp rhanddeiliaid: 
 

• Darparu llais gwybodus i'r system addysg  
• Dylanwadu ar feddwl ar lefel ranbarthol a chenedlaethol 
• Cefnogi a herio gwaith yr Academi Arweinyddiaeth gan gynnwys gwella'r broses 

gymeradwyo ac awgrymiadau ymchwil/comisiynu  
• Bod yn hanfodol i lywio penderfyniadau, ond nid bod yn grŵp gwneud 

penderfyniadau 
 

 



 
 
Bydd aelodau'r Grŵp Rhanddeiliaid yn: 

 
• cynrychioli gweledigaeth a gwerthoedd yr Academi Arweinyddiaeth 
• mynychu a mynd ati i gyfrannu at gyfarfodydd y Grŵp Rhanddeiliaid 
• gweithredu'n strategol yn eu cyngor, eu dylanwad a'u hymddygiad   
• bod yn gynrychioliadol o'r sector addysg drwy ymgysylltu â'r gweithlu ehangach  
• sicrhau bod ymgysylltu â'r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid yn cael ei lywio gan ddysgu, 

ymchwil a thrafodaeth addysgol gyfredol 
• hyrwyddo'r Academi Arweinyddiaeth yn gadarnhaol bob amser, gan dynnu ffocws 

at waith yr Academi Arweinyddiaeth ym mhob rhwydwaith presennol 
• gwaith ar y cyd â grwpiau eraill sy'n ymwneud â chefnogi gwaith yr Academi 

Arweinyddiaeth, fel yr Academi Arweinyddiaeth Cymdeithion. 
 

Fel aelod o'r Grŵp Rhanddeiliaid, bydd aelodau'n ymuno â phwll ehangach o arweinwyr y 
gall yr Academi Arweinyddiaeth dynnu arnynt wrth gynnau Paneli i adolygu'r ddarpariaeth 
arweinyddiaeth a gyflwynwyd i'r Academi Arweinyddiaeth i'w gymeradwyo 
 
Ymrwymiad disgwyliedig 
 
Bydd aelodau'r grŵp Rhanddeiliaid yn gynrychioliadol ac felly bydd angen ymrwymo i 
geisio barn ac anghenion y gymuned addysg, defnyddio ac adeiladu eu rhwydweithiau 
presennol i hyrwyddo'r Academi Arweinyddiaeth. Mae parodrwydd i ymgysylltu â 
rhwydweithiau ehangach yn hanfodol oherwydd bydd dod â lleisiau'r sector addysg i 
waith yr Academi Arweinyddiaeth yn feini prawf hanfodol ar gyfer aelodaeth. 
 
Am ddwy flynedd fydd y penodiad i ddechrau, ac mae disgwyl i'r ymrwymiad amser 
edrych fel: 
 

• Cyfarfodydd tymor (2 ar-lein ac 1 wyneb yn wyneb)  
• Cyfarfodydd/ymgysylltu rhwydwaith: newidyn yn dibynnu ar ymrwymiadau 

rhwydwaith presennol: o leiaf 2 ddiwrnod y flwyddyn 
• Bydd gofyn i rai aelodau o'r grŵp rhanddeiliaid weithio gyda'r Academi 

Arweinyddiaeth ar brosesau cymeradwyo. 
 
 
Taliadau 
 
Nid yw aelodau'r grŵp rhanddeiliaid yn cael tâl, ond bydd sefydliadau arweinwyr sy'n 
seiliedig ar ddarparwr yn derbyn £150 y dydd ar gyfer cyfarfodydd Grŵp Rhanddeiliaid, os 
oes gan yr aelod ymrwymiad addysgu. Bydd arweinwyr sy'n seiliedig ar ddarparwr yn 
derbyn treuliau. Mae'r treuliau uchod a chostau eraill hefyd yn berthnasol i ymgysylltu â 
gweithgareddau'r panel cymeradwyo 



 
 
Proses gais 

E-bostiwch post@agaa.cymru  am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno mynegiad o 
ddiddordeb. Bydd detholiad yn seiliedig ar geisio sicrhau grŵp cynrychiadol o benaethiaid 
o'r sector addysg yng Nghymru. Dyddiad cau Dydd Gwener 17 Chwefror 2023. 
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