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Arwain Cymru: Adroddiad Gwerthusiad Canol Rhaglen
Carfan 2 Rhaglen Arweinyddiaeth Addysg Bellach i Golegau

Cyflwyniad
Yn dilyn llwyddiant cynnal carfan gyntaf (peilot) Arwain Cymru – Rhaglen
Arweinyddiaeth Addysg Bellach i Uwch Arweinwyr mewn Colegau yng Nghymru yn
2015/16, mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu ail garfan o’r rhaglen, i’w chynnal
drwy 16/17.

Yn sgil poblogrwydd a llwyddiant y rhaglen beilot, derbyniwyd nifer fawr o geisiadau
i gymryd rhan yng ngharfan 2. Gyda chymorth Llywodraeth Cymru a hwyluswyr y
rhaglen, dewiswyd 15 o gyfranogwyr addas, ar sail eu hanghenion datblygu personol
a’u dyheadau ar gyfer cynorthwyo llwyddiant a thwf eu sefydliad.

Amlinelliad o’r Rhaglen
Rhaglen datblygu arweinyddiaeth arloesol ydyw a luniwyd i ddatblygu rhinweddau
personol, sgiliau arwain a galluoedd rheoli lefel uchel ymysg uwch arweinwyr yng
ngholegau Cymru. Mae’r rhaglen yn helpu i wella eu heffeithiolrwydd wrth reoli ac
arwain yn eu rôl bresennol ac yn eu cynorthwyo yn eu datblygiad er mwyn symud
ymlaen i’r lefel nesaf.

Trefnwyd y pum modiwl nesaf i’w cynnal fel rhan o’r rhaglen:

Teitl y Modiwl Dyddiad Cyflenwi Hwyluswyr

1 – Deall Arweinyddiaeth yng

Nghyd-destun Addysg Bellach

10 ac 11 Mai 2016

(Caerdydd)

Joanna Gaukroger a

Michael Bryant-Mole

2 – Arwain yn y Cyd-destun

Presennol – Dilyniant a

Pherfformiad

05 a 06 Gorffennaf

2016 (Wrecsam)
Joanna Gaukroger a

Michael Bryant-Mole

3 – Arwain Meddwl Strategol
19 ac 20 Hydref

2016 (Caerdydd)

Joanna Gaukroger a

Larry Shulman

4 – Arwain Prosiectau Newid Mawr
06 a 07 Rhagfyr

2016 (Wrecsam)

Larry Shulman a

Michael Bryant-Mole

5 – Arwain yn y Cyd-destun

Presennol – Cyflogwyr

07 ac 08 Chwefror

2017 (Caerdydd)

Joanna Gaukroger a

Michael Bryant-Mole

Caiff pob un o’r modiwlau eu cyflwyno gan ddau hwylusydd gwybodus a medrus ac
maent yn cynnwys sesiynau gan siaradwyr gwadd arbenigol, hynod brofiadol, o
amryw gefndiroedd, gan gynnig safbwyntiau allanol er mwyn myfyrio ar ymarfer
presennol ac i’r dyfodol. Bydd y cyfranogwyr hefyd yn elwa o gymorth unigol
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estynedig a chymorth tiwtorial mewn grwpiau bach er mwyn trafod materion
presennol a’u cynorthwyo i ymwreiddio camau a symud ymlaen arnynt. Cafodd pob
modiwl ei deilwra ers y peilot i sicrhau ei fod yn parhau’n berthnasol ac yn diwallu
anghenion datblygu presennol ac esblygol arweinwyr colegau Cymru.

Roedd adborth ysgrifenedig y cyfranogwyr a dderbyniwyd yn syth wedi’r
cyflwyniadau wyneb yn wyneb yn gadarnhaol iawn mewn perthynas â’r tri modiwl a
gwblhawyd hyd yma. Wrth adael, roedd gan y cyfranogwyr syniadau newydd, llawer
o offer a thechnegau, a chynlluniau gweithredu i symud ymlaen â hwy a’u rhoi ar
waith. Mae’r hwyluswyr hefyd wedi rhoi cymorth unigol i lawer o’r cyfranogwyr i
sicrhau bod yr hyn a ddysgir yn bwrw gwreiddiau.

Gwerthuso ac Effaith
Ar ôl cyflwyno’r trydydd modiwl, cynhaliwyd adolygiad canol tymor drwy werthusiad
ar-lein er mwyn casglu adborth gan gyfranogwyr a’u prifathrawon / rheolwyr llinell
perthnasol ar effaith y rhaglen hyd yma. Derbyniwyd ymatebion gan bob un o’r 15 o
ymatebwyr, a phob un ond tri o’u prifathrawon / rheolwyr llinell.

Mae llawer o’r cyfranogwyr wedi trafod y rhaglen yn gyson a manwl gyda’u rheolwyr
llinell, drwy arfarniadau ffurfiol a thrwy gyfarfodydd un-i-un. Bu rhai o’r trafodaethau
yn canolbwyntio ar yr adborth 360 gradd a dderbyniwyd a bu eraill yn myfyrio ar
bwysigrwydd meddwl yn greadigol a diwylliant y sefydliad, yn gysylltiedig â
gwerthoedd ac ymddygiad.

Roedd ymatebion y prifathrawon a’r rheolwyr llinell yn cadarnhau i’r cyfranogwyr
rannu eu profiad ac adrodd yn ôl ar ôl rhai o’r modiwlau, mewn perthynas â: rhai
elfennau o’r hyn a ddysgwyd; ansawdd cyfraniad y siaradwyr gwadd; yr effaith ar eu
datblygiad personol; nifer o gyfleoedd i archwilio ar gyfer eu sefydliad, a chymaint
maent yn mwynhau’r profiad. Teimlai un prifathro ei bod yn rhy gynnar yn y broses i
werthuso’r canlyniad.
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Effaith ar y cyfranogwyr

Mae ymatebion pob un o’r cyfranogwyr yn gadarnhaol iawn ynglŷn â’r effaith a 
gafodd pob modiwl hyd yma ar ddatblygu eu sgiliau, eu hymddygiad a’u hagweddau.
Mae eu hadborth yn cynnwys:

Modiwl 1:

• Cydnabod bod angen imi geisio mwy o adborth gan fy rheolwr llinell a rhoi
gwell adborth i aelodau fy nhîm.

• Gwell sgiliau holi a gwrando, a chydnabod manteision grymuso gan arwain at
reolwyr mwy hyderus.

• Rhoddodd Modiwl 1 lawer gwell dealltwriaeth imi o arweinyddiaeth yn y
sector addysg bellach yng Nghymru. Rhoddodd hyn gyfle imi hefyd wella fy
ymddygiad a fy agwedd tuag at fod yn uwch reolwr / arweinydd yn fy
sefydliad fy hun, gyda sgiliau ymarferol i’w defnyddio yn y coleg.

• Dirprwyo mwy – rheolaeth ariannol dros agweddau ar wahân i gyflogau
wedi’u dirprwyo i rai sy’n adrodd yn uniongyrchol i mi, er i hynni gael ei
wrthwynebu’n flaenorol – roedd hyn yn gysylltiedig yn uniongyrchol â’r
adborth 360 gradd. Bu o help i ryddhau amser i fod yn fwy strategol yn
hytrach nag yn weithredol.

Modiwl 2:

• Adolygiad systemau o broses derbyn myfyrwyr

• Hunan-fyfyrio, deall manteision rhwydweithio, cydnabod manteision posibl i’r
sefydliad yn sgil rhwydweithio a manteisio’n llawn ar bob cyfle.

• Roedd Modiwl 2 yn dda iawn o ran rhoi dulliau ymarferol i wella perfformiad a
sut i ymdrin â phobl nad ydynt yn perfformio. Mae hyn wedi gwella fy
effeithiolrwydd personol fy hun i ymdrin â pherfformiad yn y gweithle.

• Diwylliant arweinyddiaeth a fframwaith sefydliadol yn arbennig o ddiddorol –
rwyf i a chydweithiwr yn cynllunio rhywfaint o waith ar hyn yn fewnol i’w
ddatblygu ar gyfer y sefydliad, siaradwr allanol gwych ar gyfraith cyflogaeth.

Modiwl 3:

• Bu diwrnod hyfforddiant yr uwch dîm rheoli yn seiliedig ar ddulliau a
ddysgwyd.

• Sefydliad a all ymdopi â’r dyfodol – edrych ar sefyllfaoedd posibl i’r dyfodol a
sut i greu coleg a all ymdopi â newidiadau.

• Rhoddodd Modiwl 3 ddulliau defnyddiol iawn i fynd i’r afael â materion
sefydliadol gan feddwl a gweithredu’n strategol. Mae hyn hefyd wedi gwella fy
ngallu i ymdrin â dewisiadau strategol gan ddefnyddio offer defnyddiol i helpu
i wneud penderfyniadau strategol.

• Llawer mwy eglur ynglŷn â’n sbardunau strategol a’r dyfodol y mae angen 
inni ddechrau cynllunio ar ei gyfer.
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Yn ôl y prifathrawon a’r rheolwyr llinell, gwelwyd cynnydd glir o ran hyder, y gallu i
weld y darlun mwy, dirprwyo tasgau a gwell meddwl strategol wrth ddatrys
problemau a gwneud penderfyniadau. Dyma rai o ymatebion y prifathrawon a’r
rheolwyr llinell:

• Y maent yn llawer mwy hunanymwybodol o sut mae eu hymddygiad yn
effeithio ar eraill ac mae eu lefelau empathi yn sicr wedi cynyddu. Datblygwyd
gwell dealltwriaeth o’r lefel facro y mae addysg bellach yn gweithredu arni, ac
felly ceir gwell dealltwriaeth o bam fod y Prif Weithredwr a’r Llywodraethwyr
yn cymryd camau penodol.

• Edrych ar y darlun mwy. Myfyrio ynglŷn â ble’r ydym fel sefydliad. 

• Mae’r ymgeisydd yn dangos hyder mewn trafodaethau, a hefyd yn meddwl ac
yn cyfrannu ar lefel wahanol. Mae’r ymgeisydd hefyd yn dirprwyo mwy, ac
felly’n dangos mwy o hyder yn ei thîm, sy’n ysgogi hyder.

Roedd rhai o’r prifathrawon hefyd yn myfyrio ar effaith hirdymor y rhaglen o ran

cyfranogwyr y rhaglen beilot. Un o’r effeithiau fu cynnydd unigolion, naill ai oddi

mewn i sefydliad neu’r tu allan, ac mewn i sefydliadau addysg bellach eraill. Mae

manteision eraill yn cynnwys ehangu rhwydwaith y coleg, cyfranogwyr yn fwy

strategol yn eu dull o weithredu, yn dangos mwy o gefnogaeth i ddatblygu staff a

dod â syniadau newydd a chyfraniad strategol i drafodaethau. Dyma rywfaint o

ymatebion y prifathrawon:

• Mae un o gyfranogwyr y rhaglen beilot newydd gael dyrchafiad i rôl uwch yn
y sefydliad yn dilyn proses benodi heriol. Mae amheuaeth gen i y byddai wedi
bod mor broffesiynol a gorffenedig yn y broses hon pe na byddai wedi bod ar
y rhaglen.

• Ffocws ehangach ar newid diwylliant yn y sefydliad a sut i’w sbarduno.

• Roedd dau gydweithiwr yn y rhaglen beilot. Mae un wedi gadael ac wedi cael
dyrchafiad i swydd weithredol mewn sefydliad arall. Mae’r aelod arall o staff
bellach yn llawer mwy strategol o ran dull gweithredu ac mae’n amlwg wedi
dysgu i beidio â chwarae gormod o ran mewn materion gweithredol pan fo
pobl yn eu lle i fynd i’r afael â’r rheiny.
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Effaith ar y sefydliadau

O ganlyniad i’r hyn a ddysgwyd yn y rhaglen hyd yma, mae’r cyfranogwyr bellach yn
meddu ar offer a thechnegau y maent wedi’u defnyddio gyda’u timau arwain a rheoli
yn eu sefydliadau. Dyma rai enghreifftiau o sut mae’r rhaglen wedi effeithio ar eu
sefydliadau hyd yma:

• O ganlyniad i’r rhaglen, rwyf yn bersonol wedi gyrru adolygiad ochrol yn y
coleg o’n gwerthoedd craidd a’n hymddygiad. Rwyf hefyd wedi defnyddio
nifer o syniadau/theorïau’r rhaglen yn ôl yn y coleg i yrru syniadau newydd /
ffyrdd newydd o feddwl mewn cyfarfodydd rheoli/tîm. Rwyf hefyd bellach yn
hyrwyddo rhaglen ddatblygu debyg ond wedi’i theilwra i holl reolwyr y coleg.

• Credaf mai un o’r effeithiau allweddol yw ein bod yn dechrau grymuso staff
mewn ffordd na wnaethom o’r blaen. Cyn y rhaglen hon, fy arddull
weithio/arwain naturiol fyddai ymgymryd â’r rhan fwyaf o’r penderfyniadau y
gallai/dylai fy rheolwyr fod yn eu gwneud. Mae’r rhaglen hefyd wedi fy helpu i
ailasesu fy rôl strategol a sut mae addasu a mireinio fy rôl drwy well
dealltwriaeth o’r amryw gyd-destunau sy’n berthnasol i arweinwyr addysg
bellach wedi arwain at agwedd mwy meddylgar at fy strategaeth fel
arweinydd ac, felly, at daith y coleg tuag at dwf a rhagoriaeth bellach.

• Rhoddais system sicrwydd ansawdd newydd ar waith yn llwyddiannus, ac
rwy’n priodoli hynny’n rhannol i sgiliau newydd a gwell hyder a gefais drwy’r
cwrs hwn.

Teimlai ychydig o’r prifathrawon ei bod yn rhy gynnar i fesur effaith y rhaglen ar y
sefydliad, a rhoddodd eraill yr adborth canlynol:

• Mae gennym uwch reolwr newydd sy’n gadarnhaol a brwdfrydig iawn ac sy’n
parhau i dyfu. Rhoddwyd hwb i’w hyder drwy rwydweithio â chydweithwyr
eraill ar y rhaglen, yn ogystal â dysgu o’u profiadau a’u llwyddiannau. Roedd
modd iddi rannu mewn amgylchedd diogel. Mae wedi llwyddo i ddefnyddio
rhai o agweddau theoretig y rhaglen yn eu hymarfer, ond gan gydnabod
hefyd, yn ymarferol, na all yr hyn a gynllunnir weithiau ddigwydd; fel a
ddwedais uchod, pragmatig.

• Daeth y cyfranogwyr yn ôl a rhannu rhywfaint o’r hyn a ddysgwyd gyda’u
cymheiriaid mewn grwpiau rheoli sydd wedi ehangu’r effaith ar lefel y
sefydliad. Gan fod gan y cyfranogwyr well dealltwriaeth o faterion ehangach,
o ran y sector ac o safbwynt arwain, maent yn ymddwyn yn llawer mwy
corfforaethol ac mae hyn wedyn yn gosod naws wahanol a mwy ystyriol
mewn rhai cyfarfodydd rheoli. Bu nifer o’r tasgau a gwblhawyd ganddynt yn
berthnasol a defnyddiol i weithrediad y sefydliad, ac un yn benodol ar system
i rannu oriau staff a dan-ddefnyddiwyd gyda rheolwyr ar draws y coleg. Mae
hyn wedi’i ymwreiddio.

• Dangosodd y cyfranogwyr well dealltwriaeth o’r sector a mwy o
ymwybyddiaeth o’r heriau a’r cyfleoedd sy’n ein wynebu.
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Cynnwys y Modiwl

Mae’r holl gyfranogwyr wedi’u bodloni bod cynnwys y modiwlau hyd yma wedi
diwallu eu hanghenion datblygu personol ac anghenion datblygu eu sefydliad. Bu
cynnwys y rhaglen yn berthnasol, gydag offer ymarferol wedi’u teilwra ar gyfer
heriau arwain yn y sector addysg bellach yng Nghymru. Roedd y cyfranogwyr hefyd
o’r farn mai amhrisiadwy oedd cael y cyfle a’r amser i rwydweithio gyda
chydweithwyr o golegau eraill a hunan-fyfyrio ar eu pen eu hunain a chydag eraill.

Teimlai pob un ond un o’r prifathrawon fod cynnwys y rhaglen yn diwallu anghenion
y sefydliad.

Hoffai dau o’r cyfranogwyr weld cyfraniad gan siaradwyd gwadd o sectorau busnes.
Hefyd, hoffai ychydig o’r cyfranogwyr i’r pynciau canlynol gael eu cynnwys mewn
rhaglenni yn y dyfodol:

• Datblygu sgiliau rhwydweithio uwch.

• Technegau i helpu i ysgogi staff yn hinsawdd ariannol anodd addysg bellach.
Newid diwylliant sefydliad.

Meddai un cyfranogwr yn benodol y ‘byddai rhaglen debyg wedi’i dylunio’n briodol i
reolwyr canol sy’n ymgeisio at symud yn uwch yn fuddiol iawn.’

Mae barn y prifathrawon a’r rheolwyr llinell ar gynnwys ychwanegol yn cynnwys:

• Agweddau ariannol ar reoli oddi mewn i amgylchedd coleg. Efallai ychydig
mwy o bwyslais ar ddulliau i yrru ansawdd.

• Datblygu busnes.

• Y dirwedd newidiol yng Nghymru

Noder: Mae rhai o’r pynciau ychwanegol y gofynnir amdanynt uchod wedi’u
cwmpasu ym modiwlau pedwar a phump y rhaglen, fel yr agweddau ariannol ar reoli
oddi mewn i amgylchedd coleg.

Roedd y farn yn amrywio mewn ymateb i’r cwestiwn ynglŷn â ph’un a ddylai’r 
rhaglen gael ei chynnig yn ei chyfanrwydd neu fel modiwlau unigol. Roedd y rhan
fwyaf yn ffafrio’r rhaglen lawn am eu bod yn teimlo mai’r elfen werthfawr yw
agwedd ddatblygu y rhaglen gyfan dros gyfnod o amser. Teimlai rhai fod budd
mewn cynnig y ddau opsiwn, gan deilwra at anghenion unigolion a’r amser sydd ar
gael.
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Anghenion Datblygu Arwain a Rheoli Pellach

Teimlai llawer o’r prifathrawon a’r rheolwyr llinell y bu’r rhaglen yn fuddiol hyd yma,
a hoffent i’r rhaglen hon neu raglen debyg barhau yn y dyfodol. Teimlai nifer hefyd
fod angen carfan arall i’r rhaglen hon, gan dargedu uwch reolwyr. Nododd nifer o
brifathrawon a rheolwyr llinell hyd at 38 o ymgeiswyr ar gyfer carfan arall o’r rhaglen
hon.

Nododd pob un o’r pymtheg o gyfranogwyr, a phob un o’r prifathrawon a’r rheolwyr
llinell, bod galw am ddatblygu rheolwyr oddi mewn i’r sefydliadau. Hefyd, yn ôl
deuddeg o’r pymtheg o gyfranogwyr, ac wyth o’r deg o brifathrawon a rheolwyr
llinell, roedd galw am ddatblygu rheolwyr rheng flaen yn eu sefydliadau.

Cyllido’r Rhaglen

Teimlai’r rhan fwyaf o’r prifathrawon a’r rheolwyr llinell a ymatebodd na fydd modd
i’r sefydliad ariannu lleoedd cyfranogwyr yn llawn y flwyddyn nesaf ar gyfer rhaglen
hon. Er hyn, teimlai dau y gallai’r sefydliad ariannu lleoedd y cyfranogwyr yn llawn
yn y dyfodol, ond nid y flwyddyn nesaf. Teimlai tri o bobl y gall y sefydliad ariannu
lleoedd cyfranogwyr yn rhannol y flwyddyn nesaf ar gyfer y rhaglen hon. Meddai
chwech o bobl y gallai’r sefydliad ariannu lleoedd y cyfranogwyr yn rhannol yn y
dyfodol, ond nid y flwyddyn nesaf.

Casgliad
Bu i’r adborth ysgrifenedig a dderbyniwyd yn dilyn pob un o’r modiwlau preswyl a’r
adborth ar-lein i’r adolygiad canol rhaglen ddangos yr effaith gadarnhaol a gafodd y
rhaglen arwain hon hyd yma ar lwyddo i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau ac
ymddygiad ynghyd â dilyniant uwch arweinwyr yn y sector addysg bellach yng
Nghymru. Mae rhai o sylwadau ehangach y cyfranogwyr yn cynnwys:

• Bu hon yn broses drawsffurfiol i mi.

• Dyma’r rhaglen arwain orau i mi ei phrofi.

• Bu’r wybodaeth, yr hyder a’r cymorth a gafwyd drwy’r rhaglen yn
amhrisiadwy.

• Hyfforddwyr gwych a brwdfrydig, ac wedi’i chyflwyno mewn arddull o
“wneud”.

• Mae’r cwrs yn llawn ysgogiad ac yn sbarduno llawer o drafodaeth a dadl
ymysg ymarferwyr yng Nghymru. Peth grymusol yw cael gweithio fel corff
unedig o reolwyr.

• Bu’r hyfforddwyr proffesiynol a phrofiadol yn amhrisiadwy i’m datblygiad
personol wrth weithio yn y sector addysg bellach.

• Mae llwyddiant y rhaglen hyd yma i raddau helaeth yn ymwneud ag ansawdd
ac arbenigedd y cyflwynwyr, gan wneud defnydd da o siaradwyr gwadd
ychwanegol er mwyn dod â’r pynciau yn fyw.
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• Mae ansawdd y cyflwynwyr yn rhagorol.

Thanuja Kandasamy
Rheolwr Prosiect, Arwain Cymru, Y Rhaglen Arwain Addysg Bellach i Golegau
Dyddiad paratoi’r adroddiad: 16.12.16


