
ADRODDIAD 
BLYNYDDOL 
MEDI 2018 I - AWST 2019



2

CONTENTS
Rhagair gan y Cadeirydd dros dro .................................................................................................................................................. 3

Cyflwyniad gan y Pennaeth ............................................................................................................................................................... 3

Trefniadau Llywodraethu a Goruchwylio ....................................................................................................................................... 3

Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig .......................................................................................................................... 4

 BTh mewn Diwinyddiaeth ar gyfer Disgyblaeth, Gweinidogaeth a Chenhadaeth ..................................................... 4

Gweinidogion Trwyddedig Newydd ................................................................................................................................................ 6

Parhau i Ddatblygu’r Weinidogaeth................................................................................................................................................ 7

  Digwyddiadau Bywyd ................................................................................................................................................................. 7

  Adolygiad o Ddatblygiad Gweinidogion ................................................................................................................................ 7

  Cyn ymddeol ................................................................................................................................................................................ 8

  Gweinidogaeth y Darllenydd .................................................................................................................................................... 8

 Edrych tua’r dyfodol ..................................................................................................................................................................... 8

Disgyblaeth ............................................................................................................................................................................................. 8

 Adnoddau ........................................................................................................................................................................................ 9

  Dysgu i Dyfu ................................................................................................................................................................................. 9

  Adnoddau ar ôl 2018-2019 ........................................................................................................................................................ 9

 Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd ................................................................................................................................................. 9

  Cyfarfod o Arbenigwyr Ieuenctid ............................................................................................................................................. 9

  Y dyfodol ....................................................................................................................................................................................... 9

 Gwaith Arloesi ................................................................................................................................................................................ 9

  Arolwg Arloesi ............................................................................................................................................................................10

  Cynhadledd Llais 2019 ..............................................................................................................................................................10

  Ymgynghoriad Esgobaethol ....................................................................................................................................................10

Ôl-radd ac Ymchwil ............................................................................................................................................................................10

 Y Gaplaniaeth ...............................................................................................................................................................................10

  MTh Astudiaethau Caplaniaeth ..............................................................................................................................................10

  Dechrau Caplaniaeth ................................................................................................................................................................11

  I Ddod Cyn Bo Hir .....................................................................................................................................................................11

 MTh Diwinyddiaeth .....................................................................................................................................................................11

 MTh Diwinyddiaeth (Plant, Pobl Ifanc A Theuluoedd (Arbenigedd)) ..........................................................................11

 Ymchwil ...........................................................................................................................................................................................12

Hyfforddiant Diogelu .........................................................................................................................................................................12

 I Ddod Cyn Bo Hir. .......................................................................................................................................................................12

Polisïau a Datblygiad y Weinidogaeth .........................................................................................................................................13

Adroddiad y Cyfarwyddwr Gweithrediadau ...............................................................................................................................14

 Trefniadau Staffio .........................................................................................................................................................................14

 Datblygiadau’n Ymwneud ag Adeiladau ..............................................................................................................................14

 Incwm a Gwariant ........................................................................................................................................................................15

Ymlaen i 2019-2020 ...........................................................................................................................................................................16

Mae Athrofa Padarn Sant yn Rhan o Gorff y Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru Rhif Elusen Gofrestredig 1142813



3

ATHROFA PADARN SANT ADRODDIAD BLYNYDDOL MEDI 2018 I - AWST 2019

Rhagair gan y Cadeirydd dros dro

Hoffwn gyflwyno Adroddiad 
Blynyddol Athrofa Padarn Sant ar 
gyfer y flwyddyn 2018/19.

Mae’r wybodaeth sy’n cael ei 
gynnwys yma yn rhoi trosolwg i 
chi o weithgaredd yr Athrofa, sy’n 
gwasanaethu fel y maent, i fywyd 

yr Eglwys yng Nghymru. Roedd 
creu sefydliad hyfforddi Daleithiol 
fyddai’n gwasanaethu esgobaethau, 
a’u gofynion amrywiol yn ogystal â 
disgwyliadau rhanddeiliaid yn her 
fentrus ac yn un ddylai’r Eglwys yng 
Nghymru fod yn falch iawn ohono. 
Mae addysg diwinyddol, ffurfiant a 
hyfforddiant wedi dod yn fwy annodd 
wrth i genhadaeth a gweinidogaeth 
yr Eglwys wynebu ac ymateb i heriau 
newydd ac adnoddau cyfyngedig. 
Mae cyhoeddi’r Efengyl o’r newydd yn 
y genhedlaeth hon yn gofyn am fwy 
o bwyslais ar weinidogaeth arloesol, 
caplaniaeth a gwaith gyda phlant, 
pobl ifanc a theuluoedd i gyrraedd 
nifer sy’n gweld eglwys fel cysyniad 
estron. Rhaid i’r rheiny sy’n dymuno 
ymarfer unrhyw fath o weinidogaeth, 

boed yn lleyg neu’n ordeiniedig, fod 
yn barod i addasu. Bydd angen iddynt 
ddod o hyd i fodd llai monocrom 
draddodiadol, a symud oddi wrth yr 
ymdeimlad o ddyletswydd i fynychu’r 
eglwys, a bod yn barod i dorri tir 
newydd wrth gynnal ffyddlondeb a 
ffydd cynulleidfaoedd presennol. Tair 
blynedd mewn i’r fenter hon, mae’n 
galonogol i weld ac i ddathlu faint 
sydd wedi ei gyflawni, ac i gydnabod 
y cyfleoedd sydd i ddod. 

– Esgob Llandaf 

Cyflwyniad gan y Pennaeth

Croeso i adroddiad blynyddol 
cyntaf Athrofa Padarn Sant ar ei 
newydd wedd. 

Lansiwyd yr Athrofa yn 2016 fel 
menter feiddgar newydd gan yr 
Eglwys yng Nghymru. Ei nod yw 
bod yn “rhan annatod o’r Eglwys 
yng Nghymru ac iddi weledigaeth o 
hyfforddiant ffurfiannol sy’n seiliedig 
ar genhadaeth, i holl bobl Duw”. 
Roedd y ddwy flynedd gyntaf yn 
cynnwys cryn newidiadau, wrth i hen 
strwythurau addysg a hyfforddiant 

diwinyddol yn yr Eglwys yng 
Nghymru gael eu trosglwyddo i 
Athrofa Padarn Sant, a chan sefydlu 
wedyn strwythurau ariannol, rheoli a 
goruchwylio o’r newydd. Mae Corff y 
Cynrychiolwyr a Mainc yr Esgobion 
yn rhannu’r cyfrifoldeb o oruchwylio 
Athrofa Padarn Sant, ond roeddem 
yn cydnabod y byddai adroddiad 
blynyddol ehangach, wedi’i gyflwyno 
yng Nghorff y Llywodraethwyr, yn 
caniatáu i’r Eglwys gyfan ddeall yr 
Athrofa a theimlo perchnogaeth drosti. 
Gan hynny, mae’n bleser gennyf 
gyflwyno’r adroddiad hwn ar gyfer 
blwyddyn academaidd 2018-19, sef 
blwyddyn gyntaf gweithrediad Athrofa 
Padarn Sant mewn sawl ystyr. O hyn 
ymlaen, bydd adroddiad blynyddol yn 
cael ei lunio bob blwyddyn.

Rwy’n credu bod yr adroddiad hwn 
yn rhoi syniad o gyfraniad eang yr 
Athrofa i fywyd yn yr Eglwys. Mae 
hyfforddi a datblygu yn fuddsoddiad 
tymor hir – mae rhai o’r rheiny 
sydd bellach mewn curadiaeth â 40 

mlynedd o wasanaeth cyflogedig o’u 
blaenau; mae gweithiwr plant heddiw 
yn meithrin ffydd y sawl a fydd yn 
eistedd ar Gorff y Llywodraethwyr 
mewn 50 mlynedd. Rydym yn 
ymwybodol iawn cymaint yw 
buddsoddiad yr Eglwys yn yr Athrofa, 
ac rydym yn credu bod y weledigaeth 
hirdymor hon yn arwydd o iechyd a 
gobaith yr Eglwys.

Cyflawnwyd cryn dipyn yn 2018-19. 
Gobeithiaf y bydd yr adroddiad hwn 
yn eich hysbysu, eich annog, a’ch 
helpu i gyfrannu at waith Athrofa 
Padarn Sant fel y gallwn aros yn driw 
i’r Eglwys yr ydym yn ei gwasanaethu

Parch Athro Jeremy Duff, 
Pennaeth
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Trefniadau Llywodraethu a Goruchwylio
Mae tri chorff plethedig yn 
goruchwylio Athrofa Padarn Sant, 
i’w dwyn i gyfrif, i fireinio a ffocysu ei 
gwaith, ac i sicrhau ei bod yn diwallu 
anghenion yr Eglwys yn llwyr. 

Mae Mainc yr Esgobion yn cynnig 
cyfeiriad strategol. Mae’r Pennaeth 
yn cwrdd â’r Fainc tair neu bedair 
gwaith y flwyddyn, ac yn cwrdd â 
phob esgob yn unigol ddwywaith y 
flwyddyn. Mae dau esgob yn aelod 
o Gyngor Padarn Sant, ac mae un yn 
Gadeirydd ar y Cyngor.

Mae Corff y Cynrychiolwyr yn gyfrifol 
am weithrediad Athrofa Padarn 
Sant. Mae trefniadau ariannol yr 
Athrofa yn rhan annatod o gyllid 
Corff y Cynrychiolwyr; mae Corff y 

Cynrychiolwyr yn cymeradwyo cynllun 
busnes a chyllidebau’r Athrofa. Mae 
pob aelod o staff yr Athrofa yn cael 
eu cyflogi gan Gorff y Cynrychiolwyr. 
Mae’r Ysgrifennydd Esgobaethol yn 
craffu ar gyllid a gweithrediadau’r 
Athrofa yn fisol. Mae dau aelod o 
Gorff y Cynrychiolwyr yn aelod o 
Gyngor Padarn Sant.

Mae Cyngor Padarn Sant yn dwyn 
ynghyd esgobion, aelodau o Gorff 
y Cynrychiolwyr a chyfarwyddwr 
y weinidogaeth o bob esgobaeth. 
Mae’r Cyngor yn cyfarfod bedair 
gwaith y flwyddyn i roi goruchwyliaeth 
fanylach i Athrofa Padarn Sant, 
gan ganolbwyntio ar ganlyniadau 
a gweithgarwch o ran ei ffurfiant, 

ei hyfforddiant a’i gwaith datblygu 
gweinidogol, gan sicrhau y deallir 
ac y gwerthfawrogir gwahanol 
anghenion a phrofiadau esgobaethol. 
Yn 2018-19, roedd aelodau’r Cyngor 
fel a ganlyn: Y Gwir Barchedig June 
Osbourne (Cadeirydd dros dro), Mrs 
Paulette Brown, Y Parch. Canon Tim 
Hewitt, Y Parch. Canon Ddr Rhiannon 
Johnson, Y Parh. Canon Richard 
Lowndes, Yr Hybarch Ambrose 
Mason, Y Parchedig Dominic McClean 
a’r Parch. Pam Powell. Yn bresennol 
yn rheolaidd mae Ysgrifennydd 
yr Esgobaeth, y Pennaeth Cyllid, 
Cynrychiolydd etholedig y Myfyrwyr, 
a Phennaeth Athrofa Padarn Sant a’r 
Cyfarwyddwr Gweithrediadau.

Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig
O fis Medi 2018 tan Awst 2019, roedd 
80 ymgeisydd yn paratoi ar gyfer yr 
ystod llawn o weinidogaethau – yn 
weinidogion ordeiniedig (cyflogedig, 
anghyflogedig ac anghyflogedig lleol) 
ac yn weinidogion lleyg (darllenydd, 
arloeswr, efengylydd, gweinidog bobl 
ifanc a phlant, caplan bugeiliol). Roedd 
hyn yn cynnwys: 

■  25 ymgeisydd amser
■  55 ymgeisydd rhan-amser 

Dros y flwyddyn academaidd hon, 
gwnaethom ganolbwyntio’n fwy 
bwriadol ar ddatblygu’r elfen ‘ffurfiannol’ 
ar gyfer ein hymgeiswyr, gan osod 
pwyslais cynyddol ar hyn yn ein Ysgol 
Haf a’r tri chyfnod preswyl blynyddol. 
Roedd Ysgol Haf 2019 hefyd yn 
canolbwyntio ar arwain eich eglwys i 
dyfu. Cafwyd adborth cadarnhaol o’r 
cyfnodau preswyl a’r Ysgol Haf gan 
yr ymgeiswyr, ac fe’u nodwyd i fod yn 
gyfleoedd gwerthfawr i ymgeiswyr 
rhan-amser ac ymgeiswyr amser llawn i 
ddysgu, gweddïo ac addoli gyda’i gilydd. 

Mae ffurfiant integredig yn greiddiol 
i waith Athrofa Padarn Sant. Mae 

pob ymgeisydd, boed yn ymgeisydd 
amser llawn neu’n rhan-amser, yn rhan 
o gell ffurfiannol, lle gallant fyfyrio 
gyda’i gilydd ar integreiddiad eu holl 
brofiadau hyfforddi (academaidd, 
bugeiliol, litwrgaidd, cenhadol etc.). 
Gwelwyd integreiddiad hefyd yn y 
sawl elfen o ddysgu sy’n digwydd ym 
mhob agwedd o’r weinidogaeth, wrth 
iddynt baratoi i hyfforddi ar gyfer eu 
gweinidogaeth penodol. Mae angen 
i bawb sy’n mynd i’r weinidogaeth 
ddatblygu sgiliau mewn ffordd 

gydlynol a chyda pharch at eraill o’r 
cychwyn cyntaf. Mae’r rhan fwyaf o’r 
ymgeiswyr sy’n hyfforddi ar gyfer y 
weinidogaeth gyflogedig yn dilyn y 
rhaglen gyd-destunol integredig ar 
sail amser llawn, wrth i’r ymgeiswyr 
fynychu Athrofa Padarn Sant yng 
Nghaerdydd o ddydd Mercher 
tan ddydd Gwener, ac yn gwneud 
dau ddiwrnod llawn yr wythnos ar 
leoliad tymor hir, naill ai yn ardal 
Caerdydd neu yn ardal eu cartref, a 
all fod unrhyw le yng Nghymru. Yn 
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y rhaglenni o ddydd Mercher tan 
ddydd Gwener, roedd ymgeiswyr yn 
cwrdd ar gyfer sesiynau addysgu, 
addoli, prydau bwyd, sesiynau ymarfer 
Cymraeg, dysgu iaith Feiblaidd a 
chelloedd ffurfiannol. Mae rhaid i 
bawb gymryd rhan mewn sesiynau 
dysgu diwinyddol heriol, ond caiff 
yr addysg hon ei theilwra ar gyfer 
gwahanol lefelau a mannau cychwyn 
- o dystysgrif israddedig mewn 

diwinyddiaeth i lefel PhD. 

Roedd y rhaglen amser llawn hefyd 
yn cynnwys sesiwn bob pythefnos 
ar ‘Arwain Eglwys Iach’, oedd â 
siaradwr gwadd unwaith bob tymor, 
a digwyddiadau cymunedol ac addoli 
rheolaidd. Ym mis Mehefin 2019, 
cymerodd ein hymgeiswyr amser 
llawn ran mewn Wythnos Cenhadu ac 
Efengylu yng nghanol Abertawe, gan 

drefnu gorsafoedd gweddïo y tu allan i 
Eglwys y Santes Fair, gan weithio â phlant 
mewn ysgolion cynradd lleol, arwain 
digwyddiad Boys’ Brigade ym Mhlwyf St 
Thomas, a rhoi o’u hamser i weddïo a 
sgwrsio drwy’r ddinas.

Mae’r siartiau isod yn dangos 
dadansoddiad o’r rhywiau ar gyfer 
ymgeiswyr amser llawn ac ymgeiswyr 
rhan-amser:

Mae hyn yn dangos nad oedd fawr 
o wahaniaeth rhwng niferoedd yr 
ymgeiswyr gwrywaidd a’r ymgeiswyr 
benywaidd a ddechreuodd ar 
hyfforddiant amser llawn, ond 
roedd y mwyafrif oedd yn dechrau 
hyfforddiant rhan-amser yn fenywod. 

Mae yna gydberthynas clir rhwng 
oed a modd hyfforddiant; roedd 
pob ymgeisydd o dan 30 oed yn 
astudio’n amser llawn, ac roedd 
ymgeiswyr dros 50 oed yn tueddu 
i ddilyn y cwrs rhan-amser. Mae’r 
siartiau cylch isod yn dangos y 
berthynas rhwng rhywedd ac oed 

ymgeiswyr yn 2018-19 Dim ond 2 
eithriad a gafwyd. Mae’r siart cylch 
isod yn dangos y berthynas rhwng 
rhywedd ac oedran yr ymgeiswyr 
yn 2018-19. Y dueddiad yw bod 
ymgeiswyr gwrywaidd yn fwy ifanc 
wrth ddechrau eu hyfforddiant. 

YMGEISWYR AMSER LLAWN

Gwryw Benyw

YMGEISWYR RHAN-AMSER

Gwryw Benyw

YMGEISWYR BENYWAIDD

70+
5%

<30
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71%
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18%

30-49
35%
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BTH MEWN DIWINYDDIAETH 
AR GYFER DISGYBLAETH, 
GWEINIDOGAETH A CHENHADAETH 
(DIWINYDDIAETH AR GYFER BYWYD) 
Mae’r rhan fwyaf o’r ymgeiswyr sy’n 
hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth yn 
dilyn cwrs BTh mewn Diwinyddiaeth 
ar gyfer Disgyblaeth, Gweinidogaeth 
a Chenhadaeth. Yn 2019, gwnaethom 
gynnal adolygiad trylwyr o’r cwricwlwm 
gan ymgynghori â chyngor Padarn 
Sant, yr esgobion, yr archddiaconiaid, 
myfyrwyr cyfredol a grŵp bach o 
glerigion ledled Cymru, i sicrhau bod 
y cwricwlwm yn gyfredol a’i fod yn 
canolbwyntio ar anghenion yr Eglwys, 
gan ddarparu cynnydd clir (a heriol) 
drwy’r cwrs gradd o’r cyflwyniadau 
hyd at waith manwl, gan integreiddio 
gwahanol agweddau ar ddiwinyddiaeth. 

Dyma rai o’r modiwlau newydd 
sydd wedi’u llunio o ganlyniad i’r 
adolygiad, i’w cynnal ochr yn ochr 
â’r modiwlau cyfredol ar ddehongli’r 
Beibl, ymarfer diwinyddiaeth, 
athrawiaeth a chenhadaeth: Archwilio 
Cyd-destun Cristnogaeth yng 
Nghymru: Y Gorffennol, y Presennol 
a’r Dyfodol, Ymgysylltu Apologeteg 
a Gwyddoniaeth, Ymgysylltu 
Arweinyddiaeth Gristnogol a’r Beibl, 

ac Ymgysylltu Diwinyddiaeth a 
Diwylliant Cyfoes. Mae newidiadau 
eraill wedi’u gwneud megis cynnwys 
modiwl ymsefydlu newydd, a newid 
y patrwm addysgu ar gyfer lefel 6 i 
ddwyn ynghyd y dysgwyr amser llawn 
a’r dysgwyr rhan-amser.

I ymgeiswyr amser llawn sy’n 
astudio ar lefel 4, 5 a 6, cyflwynir yr 
addysg yn Athrofa Padarn Sant yng 
Nghaerdydd fel rhan o’r rhaglen 
ddydd Mercher tan ddydd Gwener. 
Fodd bynnag, mae’r ganran fwyaf 
o’n myfyrwyr yn astudio yn rhan-
amser, ac yn cwrdd mewn grwpiau 
ar draws Cymru, ac nid ydynt yn 
paratoi ar gyfer y weinidogaeth 

drwyddedig ond yn dyfnhau eu 
dealltwriaeth o’i ffydd ac o fod yn 
ddisgybl. Ar draws y gwahanol 
ffrydiau, roedd cyfanswm o 244 
myfyriwr yn astudio ar gyfer y BTh 
o fis Medi 2018 tan fis Gorffennaf 
2019. Yn y flwyddyn sydd i ddod, 
bydd dysgu iaith feiblaidd a dysgu 
Cymraeg yn cael eu cyflwyno i’r 
gymuned rhan-amser (drwy ‘gyfnod 
preswyl Groeg mewn wythnos’ 
a thrwy ddefnyddio cwrs Say 
Something in Welsh). Byddwn hefyd 
yn defnyddio mwy ar adnoddau 
rhith-ddysgu yn fwy cyffredinol 
i wella profiad y myfyrwyr, yn 
enwedig y tu allan i Gaerdydd.
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Gweinidogion Trwyddedig Newydd
Rhoddir cryn bwysigrwydd ar 
gefnogaeth a datblygiad parhaus i 
bob gweinidog trwyddedig (lleyg 
neu ordeiniedig) yn eu blynyddoedd 
cychwynnol, er mwyn sicrhau bod 
gweinidogion trwyddedig newydd 
yn sefydlu patrymau da, yn parhau i 
dyfu, ac yn sefydlu patrwm o ddysgu 
gydol oes. Dyma ddyhead a rennir – 
mae’r goruchwylwyr hyfforddiant, y 
diaconiaid ac Athrofa Padarn Sant oll 
yn gwneud cyfraniad neilltuol. Eleni, 
trwyddedwyd 52 o bobl, a chafodd 
41 eu hordeinio.

Rôl Athrofa Padarn Sant yw darparu 
cyfres o gyfnodau preswyl o safon, gan 
ddwyn ynghyd yr holl weinidogion 
trwyddedig newydd ar draws yr Eglwys. 
Mae’r rhain yn cynnig lle i weinidogion 
trwyddedig newydd gymryd cam 
yn ôl o’r gwaith-bob-dydd, i barhau 
i gwrdd ag eraill ar draws yr Eglwys, 
a chymryd rhan mewn dysgu a 
gwrando ar siaradwyr yn trafod eu 
hanghenion penodol. Yn hydref 2018 
ail ddatblygwyd y rhaglen hyfforddiant 

er mwyn cyflwyno rhaglen o safon 
uchel oedd yn anelu at gefnogi ein 
gweinidogion i gyd wrth iddyn nhw 
dyfu i fod yn gynrychiolwyr effeithiol o 
Eglwys Dduw yn yr 21 Ganrif.

Dros 2018-19, gwnaeth y rhai a 
drwyddedwyd yn 2017 hyfforddiant 
mewn Cenhadu ac Efengylu, a chwrs 
ar Ddatblygu fel Arweinydd. Yn yr un 
cyfnod, gwnaeth y rhai a ordeiniwyd 
yn 2018 hyfforddiant ar weinidogaeth 
Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd (gan 
gynnwys gweinidogaeth ysgolion), 
penwythnos ar Ddod yn Weinidog yn 
Eglwys Duw (i ddiaconiaid sydd ar fin 
dod yn weinidogion) a Thrawsnewid 
Gwrthdaro’r Eglwys. Gwnaeth y rhai 
a ordeiniwyd yn 2019 hyfforddiant 
Thrafodaethau Trawsnewid a 
gynhaliwyd gan hyfforddwyr 3d, ac fe 
wnaethant hynny gyda’u goruchwylwyr 
hyfforddiant. Roedd hyn yn gyfanswm 
o 7 cyfnod preswyl, mewn 5 lleoliad 
ar draws Cymru, gan gynnwys 110 
gweinidog trwyddedig newydd.

Mae’r cyfnod hyfforddiant craidd ar 
gyfer gweinidogion trwyddedig newydd 
yn ddwy flynedd o hyd, ac fe’i dilynir 
gan y sawl a drwyddedir o fewn yr 
Eglwys yng Nghymru. Wrth inni edrych 
ymlaen at 2020, bydd y cyfnod craidd 
hwn yn cael ei ddilyn gan ‘raglenni 
pontio’ wrth i weinidogion trwyddedig 
newydd symud i’w gweinidogaethau 
tymor hir. Er enghraifft, datblygir cyfnod 
arweinyddiaeth bwriadol i’r rheiny 
sy’n weinidogion cyflogedig ac i’r rhai 
di-dâl y mae eu hesgobion yn teimlo y 
byddent yn cael eu penodi mewn rol o 
gyfrifoldeb uwch.

Fel rhan o’r rhaglen i weinidogion 
trwyddedig newydd, rydym hefyd 
yn paratoi goruchwylwyr i dderbyn 
Gweinidogion Trwyddedig Newydd 
(yn trafod y berthynas, y trefniadau 
adrodd a delio ag anawsterau) ac 
rydym yn cwrdd am 24 awr â phob 
un o Gyfarwyddwyr y Weinidogaeth 
a swyddogion Esgobaethol i 
Weinidogion Trwyddedig newydd, i 
asesu effaith y rhaglen.

Parhau i Ddatblygu’r Weinidogaeth
Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi 
ymrwymo i ddatblygu ei holl 
weinidogion yn barhaus. Yn ogystal 
â rhaglen Ffurfiant ar gyfer y 
Weinidogaeth Drwyddedig a’r rhaglen 
i Weinidogion Trwyddedig Newydd, 
mae pawb sy’n gweithio o fewn 
fframwaith yr Eglwys yng Nghymru yn 
cael eu hannog i groesawu diwylliant 
o ddysgu gydol oes. Mae Athrofa 
Padarn Sant yn gweithio’n agos â 
chwe esgobaeth i gyflwyno rhaglen 
ddatblygu gyffredinol i weinidogion, 
gan gynnwys dwy ffrwd:

Athrofa Padarn Sant sy’n gyfrifol 
am hyfforddiant esgobaethol, neu 
hyfforddiant sy’n gyffredin ar draws yr 
holl esgobaethau. Byddai enghraifft 
o hyn yn cynnwys cynnal cwrs cyn 
ymddeol i’r rheiny a fyddai’n hoffi 
cymorth a chyngor wrth gynllunio 

ar gyfer ymddeol, neu’r ffocws 
newydd ar ‘Ddigwyddiadau Bywyd’ 
(bedyddiau, priodasau ac angladdau) 
– byddai’n aneffeithlon ac yn peri 
dryswch i bob esgobaeth pe gwneid 
hyn ar ben eu hunain.

Yr Esgobaethau sy’n canolbwyntio 
ar ‘diwrnodau Datblygiad Parhaus 
y Weinidogaeth’ (cynhelir 
pedwar ohonynt y flwyddyn) gan 
adlewyrchu cyd-destun, anghenion a 
gweledigaeth benodol yr esgobaeth 
honno, a chan ddwyn ynghyd y teulu 
o weinidogion yn yr esgobaeth. Maent 
hefyd yn buddsoddi mewn mentrau 
penodol yn unol â strategaeth unigol 
yr esgobaethau ar y pryd.

Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd 
2018-19, lluniwyd adroddiadau o’r 
‘diwrnodau gwrando’ a gynhaliwyd yn 

2018, a ddarparodd sylfaen ar gyfer 
gwaith yn y maes hwn – pennu beth 
oedd y sylwadau, yr anawsterau a’r 
llwyddiannau gonest i’r glerigiaeth a’r 
gweinidogion trwyddedig lleyg. Roedd 
hefyd yn gyfnod i gadarnhau sut i 
wneud y defnydd orau o adnoddau 
cyfyngedig esgobaethau yn y maes 
hwn. Roedd yna hefyd gyfnod o oedi 
gweithgaredd wrth i’r aelod o staff 
allweddol yn y maes adael, ac wrth 
recriwtio aelod newydd o staff.

DIGWYDDIADAU BYWYD
Fe wnaeth y Grŵp Tyfu Eglwysi, Arloesi 
ac Efengylu Esgobaethol ofyn i Athrofa 
Padarn Sant gyflwyno ffrwyth llafur 
prosiect ‘Life Events’ yr Eglwys yn 
Lloegr i Gymru. Mae hyn wedi bod yn 
fenter sylweddol dros sawl blwyddyn 
yn Lloegr gan gynnwys cynnal ymchwil 
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gadarn (yn hytrach na dyfalu tybiannol) 
i’r ffordd y mae’r gymuned y tu allan i’r 
Eglwys yn ymdrin â phriodas, bedydd 
ac angladd. Pam y mae pobl yn troi 
at y rhain? Pa werth y maent yn ei roi 
arnynt? Pa gyswllt â’r Eglwys y maent 
yn teimlo’n bositif amdano? Beth oedd 
y cyfleoedd a gollwyd? Ym mha iaith 
y dylai’r Eglwys gyfathrebu ynghylch 
priodasau, bedyddiau ac angladdau, 
sy’n driw i’n diwinyddiaeth, ond sydd 
hefyd yn synhwyrol i’r sawl y tu allan i’r 
Eglwys ac sy’n cysylltu â’u gobeithion 
a’u pryderon nhw? Mae’r term 
‘Digwyddiadau Bywyd’ yn mynegi hyn – 
yn flaenorol yn yr Eglwys, gelwid y rhain 
yn ‘achlysuron o bryd i’w gilydd’, ond 
nid yw’r term hwnnw’n golygu dim i’r 
rhan fwyaf o bobl.

Mae’r prosiect Digwyddiadau Bywyd 
yn galluogi’r Eglwys i fod yn gyson yn 
y ffordd y mae’n ymdrin â cheisiadau 
ar gyfer priodasau, bedyddiau ac 
angladdau, gan annog arferion 
bugeiliol a phroffesiynol da. Diben y 
prosiect yw cefnogi gweinidogion a 
phlwyfi wrth iddynt fynd ati i gyflawni 
agweddau ‘bara beunyddiol’ yng 
ngweinidogaeth eu plwyf, ond 
os y gwneir hynny’n dda all gael 
effaith drawsnewidiol ar unigolion 
a chymunedau. Un o ganlyniadau 
yr ymchwil, oedd creu catalog 
cynhwysfawr o adnoddau safonol i 
eglwysi lleol, yn ogystal â gwefannau yn 
cynnig cymorth ychwanegol, ynghyd â 
chymorth a syniadau.

Mae cyflwyno’r buddion hyn oll i’r 
Eglwys yng Nghymru yn dipyn o dasg. 
Yn 2018-19, ystyriwyd a chytunwyd ar y 
prosiect, ac fe ddechreuwyd y gwaith o 
newid cyd-destun, diweddaru’r prosiect, 
a chyfieithu’r deunyddiau, gynllunio’r 
ffordd o gyflwyno’r wybodaeth a’r 
hyfforddiant yn 2020.

ADOLYGIAD O DDATBLYGIAD 
GWEINIDOGION
Yn ogystal â Digwyddiadau Bywyd, yr ail 
brif brosiect yn 2018-19 oedd datblygu 
cynllun peilot i adolygu datblygiad 
gweinidogion ar gyfer y weinidogaeth. 
Bu tair esgobaeth (Bangor, Llanelwy 

a Llandaf) yn cydweithio ag Athrofa 
Padarn Sant i ystyried y ffordd orau 
o greu cynllun adolygu blynyddol 
gyda’r nod o annog gweinidogion 
i fyfyrio’n barhaus ar eu harferion 
yn y weinidogaeth a’u cyd-destun 
gweinidogaethol, ac i osod amcanion 
a nodau cyraeddadwy i’w hunain ar 
gyfer y dyfodol. Roedd angen i hyn 
gynnwys pwyslais ar les corfforol ac 
ysbrydol, a ffocws clir ar waith tîm a 
chydweithio – pethau sydd wedi bod 
wrth wraidd y weinidogaeth yn yr 21ain 
Ganrif. Yr hyn oedd cymhlethu’r sefyllfa 
oedd bod y gwahanol esgobaethau 
â gwahanol bwyslais – beth yw’r 
ffordd gywir o gadw cysondeb ar 
draws y weinidogaeth yn yr Eglwys 
yng Nghymru, gan gefnogi gwahanol 
strategaethau a diwylliannau amrywiol 
yr esgobaethau.

Sefydlwyd y cynllun peilot yn ystod haf 
2019, a bydd yn cael ei dreialu yn y tair 
esgobaeth yn ystod Hydref 2019. 

CWRS CYN YMDDEOL 
Eleni, cynhaliwyd y cwrs cyn ymddeol 
yn Neuadd Gregynog yn Sir Powys. 
Roedd 33 o bobl yn bresennol. 
Trafodwyd ystod o bynciau gan 
gynnwys Cynllunio Ariannol, Pensiynau 
a Thai i Weinidogion, a Myfyrio ar 
Ymddeol gan un o’n hesgobion, a 
Pharatoi ar gyfer Ymddeol. 

GWEINIDOGAETH Y DARLLENYDD
Am rhai lynyddoedd mae Athrofa 
Padarn Sant wedi cynnal Cynhadledd 
Darllenwyr Cymru. Ni chynhaliwyd y 
gynhadledd yn 2019 tra oedd ein Tiwtor 
newydd ar gyfer Datblygu Gweinidogion 
yn ymgynghori â’r esgobaethau i 
sicrhau ein bod yn cynnig yr hyn yr 
oedd ei angen. Bydd Cynhadledd y 
Darllenwyr yn dychwelyd yn 2020. Yn 
unol â hynny, rydym wedi bod wrthi’n 
datblygu perthynas waith llawer agosach 
â’r Cyngor Darllenwyr Canolog. Mae’r 
Cyngor wrthi’n datblygu strategaeth 
hyfforddi tymor hir ar gyfer Darllenwyr 
yn Lloegr, ac rydym yn ystyried sut y 
gallwn fod yn rhan o’r fenter honno i 
gyflwyno’r buddion i Gymru.

EDRYCH TUA’R DYFODOL
Digwyddiadau Bywyd a’r Adolygiad 
o Ddatblygiad Gweinidogion: Bydd 
y rhain yn ffocws mawr yn ystod 
2019-20, wrth i Ddigwyddiadau 
Bywyd symud o’r cyfnod cynllunio a 
pharatoi i ddigwyddiadau hyfforddi 
ac wrth inni ddosbarthu deunyddiau, 
ac mae’r cynllun peilot Adolygu 
Datblygiad Gweinidogion wrthi’n cael 
ei werthuso a’i deilwra i gynllun ar 
gyfer y chwe esgobaeth. 

Arweinyddiaeth: Un o’r prif 
geisiadau gan esgobaethau yw 
am fuddsoddiad i ddatblygu 
arweinyddiaeth yn y weinidogaeth 
a phrif arweinwyr lleyg. Wrth i 
Ddigwyddiadau Bywyd a’r Adolygiad 
o Ddatblygiad Gweinidogion 
symud o’r cyfnod cynllunio i gael 
eu gweithredu, bydd y cynllunio 
a’r ymgynghori yn canolbwyntio ar 
arweinyddiaeth. Beth yw’r angen 
yma? Beth yw’r canlyniadau yr ydym 
yn edrych amdanynt o fuddsoddi 
mewn datblygu arweinyddiaeth? Pa 
fodelau a phartneriaid posibl sydd 
i’w cael? Beth allwn ni ei ddysgu o’r 
hyn y mae’r Eglwys wedi ei wneud yn 
llwyddiannus, neu’n aflwyddiannus, 
wrth fuddsoddi mewn datblygu 
arweinyddiaeth yn y gorffennol?

Gofal Lliniarol i Blant:  
Mae Athrofa Padarn Sant wedi 
bod yn gweithio â thîm arbenigol 
dan arweiniad yr Athro Richard 
Hain a thîm amlddisgyblaethol o 
LywodrCymruCymru, PriCymrul De 
Cymru, YsCymruPrifysgol Cymru a 
Tŷ Hafan, er mwyn treialu diwrnod 
yn ystyried materion o ran oncoleg 
pediatrig a chyflyrau lliniarol eraill 
ymysg plant a phobl ifanc. Y gobaith 
yw gallu cynnig hyn i’r esgobaethau 
yn 2020.

Cyfeiriad Ysbrydol: Yn ystod 2020 
a 2021, bydd Athrofa Padarn Sant 
yn cynnig cwrs ar gyfeiriad ysbrydol 
gyda’r amcan o gynyddu nifer y 
cyfarwyddwyr sydd wedi’u hyfforddi’n 
gywir i allu cefnogi gweinidogion ar 
draws y dalaith yn ystod 2020. 
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Meithrin Disgyblion
Mae bod yn ddisgybl yn broses 
parhaus o fyw fel disgybl ac o 
feithrin disgyblion o eraill. Mae 
bod yn ddisgybl wrth wraidd 
ein holl weithgaredd, ond dyma 
tri maes penodol lle rydym yn 
canolbwyntio ar hyn.

ADNODDAU  
DYSGU I DYFU 
Datblygwyd Dysgu i Dyfu i 
alluogi a sbarduno’r gymuned 
Gristnogol a hynny drwy gyfres o 
adnoddau dwyieithog i hwyluso 
gweinidogaeth a bywyd Cristnogol 
mewn cyd-destun Cymreig. Erbyn 
hydref 2019 mi fydd yna ddwy 
wahanol ffrwd ar gael:

■  Myfyrio Diwinyddol 
(enghreifftiau o rhain yw 
Gweddi’r Arglwydd a Eglwys i’r 
Dyfodol)

■  Datblygiad Gweinidogaeth ( 
enghreifftiau o rhain yw Arwain 
Addoliad, Ymweliadau Bugeiliol)

ADNODDAU AR ÔL 2018-2019
Yn y dyfodol, byddwn yn ychwanegu 
adnoddau i ganolbwyntio ar 
ddeunyddiau Grŵp Bach/Cartref 
at ddefnydd eglwysi lleol ac 
yn cyhoeddi’r adnodd ‘Jesus 
Shaped Life’, a ddatblygwyd gan 
y Cymundeb Anglicanaidd ac a 
ddefnyddir gan sawl gwlad, ac y 
byddwn ni’n ei addasu a’i gyfieithu 
ar gyfer yr Eglwys yng Nghymru. 
Byddwn hefyd yn ailgyhoeddi’r 
adnodd Twelve ar gyfer disgyblaeth 
mewn grwpiau bach, sef casgliad 
o ffilmiau o grwpiau bach yn trafod 
profiadau ffydd 12 unigolyn. Daw 
pob ffilm i ben gyda chwestiwn i 
ennyn trafodaeth.

PLANT, POBL IFANC A 
THEULUOEDD
Mae Athrofa Padarn Sant yn 
chwarae rhan hanfodol yn 
natblygiad gweinidogaeth Plant 

a Phobl Ifanc ar draws y dalaith. 
Mae wedi gwneud hynny drwy 
gydweithio a rhwydweithio â phobl 
allweddol ar draws y dalaith gan 
gynnwys Swyddogion Esgobaethol 
Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd, 
Cyfarwyddwyr Addysg Esgobaethol 
ac esgob Llandaf sy’n gyfrifol am 
weinidogaeth yn y maes hwn. Y 
patrwm blynyddol yw cyfarfod 
busnes i sicrhau bod gennym 
gynrychiolaeth ar yr holl bwyllgorau 
angenrheidiol yng Nghymru a’r tu 
hwnt i Gymru, encil (yn Llangasty 
eleni) a 24 awr gyda’n gilydd yng 
nghwmni siaradwr gwadd (Yvonne 
Morris, Cynghorydd Plant Esgobion 
ar gyfer Esgobaeth Rhydychen oedd 
y siaradwr gwadd eleni).

Yn 2019, cyhoeddodd Athrofa 
Padarn Sant adnodd gweinidogaeth 
plant yn Gymraeg hefyd, o’r enw 
Newid Bywydau, i gynorthwyo 
gweithwyr plant. 

CYFARFOD O ARBENIGWYR 
IEUENCTID
Yn ystod haf 2019, cynhaliwyd 
cyfarfod yn Athrofa Padarn Sant 
ar gyfer cynrychiolwyr o wahanol 
sefydliadau yng Nghymru sy’n 
gweithio â phobl ifanc. Roeddent 
wedi’u gwahodd i addysgu 
a rhannu arferion da. Roedd 
sefydliadau paraeglwys a oedd 
yn bresennol yn cynnwys Church 
Army, Neges Cymru, Undeb yr 
Ysgrythur ac Ieuenctid dros Grist, 
arweinwyr enwadol gan gynnwys 
Byddin yr Iachawdwriaeth, 
Undeb y Bedyddwyr, a phob un 
o chwe Esgobaeth yr Eglwys yng 
Nghymru a gynrychiolwyd gan 
swyddogion plant a phobl ifanc 
yr Esgobion. Roedd Swyddogion 
Addysg Esgobaethol a Chaplaniaid 
Ysgolion hefyd yn bresennol. Ac i 
sicrhau trafodaethau trylwyr, roedd 
detholiad o weinidogion ieuenctid 
o rai o eglwysi mawr Cymru yn 
bresennol. Roedd y digwyddiad 

yn cynnwys addysgu, hyfforddi a 
rhannu ymysg pawb. 

Y DYFODOL
Yn y dyfodol, bydd Athrofa Padarn 
Sant yn parhau i gynnig hyfforddiant 
wedi ei hachredu, ond bydd hefyd 
yn adeiladu ar lwyddiant cyfarfod yr 
Arbenigwyr Ieuenctid ac yn dechrau 
cynnal diwrnodau hyfforddiant a 
chyfnodau preswyl i weithwyr ym 
maes plant, pobl ifanc a theuluoedd 
ar draws y dalaith yn ogystal ag 
adnoddau pellach i helpu i rymuso 
ac addysgu. 

GWAITH ARLOESI
Mae Athrofa Padarn Sant yn cynnig 
ffrwd hyfforddiant Arloesol sy’n 
cynnig hyfforddiant arbenigol 
i’r rheiny sy’n hyfforddi i fod yn 
Weinidogion Arloesol Ordeiniedig 
ac Arloeswyr Trwyddedig Lleyg. 
Mae’r hyfforddiant hwn yn ymdrin 
â’r sgiliau allweddol sydd eu 
hangen ar gyfer y math hwn 
o weinidogaeth, o wrando ar 
gymunedau i ddatblygu ffurfiau 
newydd o fewn yr Eglwys. Mae’r 
ffrwd Arloesol yn cynnwys cyfraniad 
gan ymarferwyr a meddylwyr o 
fewn Cymru ac o’r DU yn ehangach, 
ac mae’n lle i ddatblygu sgiliau 
myfyrio diwinyddol a meddwl ac 
ymarfer arloesol.

Yn ogystal â hyfforddi arbenigwyr 
arloesol, yn Athrofa Padarn Sant 
rydym yn frwdfrydig i gynnig 
hyfforddiant Arloesol i’n holl 
fyfyrwyr. Cynhelir yr hyfforddiant 
hwn i’r holl fyfyrwyr mewn 
dau fodiwl cenhadu sy’n rhan 
o’r cwricwlwm craidd. Mae’r 
modiwlau hyn yn amcanu i rymuso 
pawb i symud ymlaen o fewn y 
weinidogaeth yn yr Eglwys yng 
Nghymru, i ddeall Gweinidogaeth 
Arloesol a sut i ddatblygu Economi 
Gymysg eglwysi mewn Ardaloedd 
Gweinidogaeth.

ATHROFA PADARN SANT ADRODDIAD BLYNYDDOL MEDI 2018 I - AWST 2019
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Yn ogystal â hyfforddiant, mae 
Athrofa Padarn Sant yn chwarae 
rhan allweddol wrth gefnogi 
Arloeswyr drwy eu gweinidogaeth. 
Drwy drefnu cynadleddau 
Gweinidogaeth Arloesol, rydym 
yn cynnig cyfleoedd ar gyfer 
rhwydweithio, rhannu straeon a 
datblygiad parhaus i Arloeswyr. 
Yn bennaf oll, mae’r rhain yn rhoi 
cyfle i Arloeswyr fod yng nghwmni 
eraill sy’n meddwl yn yr un ffordd 
ac a all fod yn ystyried materion 
tebyg. Mae cymuned gynyddol o 
Arloeswyr o fewn yr Eglwys yng 
Nghymru, felly mae’n allweddol 
cefnogi’r rhwydwaith hwn a’i 
gefnogi, ynghyd â datblygu’r 
maes gwaith hwn. Yn ogystal â 
chefnogi Arloeswyr eu hunain, 
rydym yn trefnu cyfleoedd ar gyfer 
aelodau o’r timau Esgobaethol 
i ddod ynghyd i ddysgu am 
y Weinidogaeth Arloesol, ac i 
feddwl sut i gefnogi’r math hon 
o weinidogaeth. Drwy gynnal 
gynadleddau a digwyddiadau, 
mae Athrofa Padarn Sant yn 
chwarae rôl allweddol wrth godi 
ymwybyddiaeth o’r Weinidogaeth 
Arloesol ac wrth ddatblygu 
diwylliant arloesol o fewn yr Eglwys 
yng Nghymru.

Ym mis Hydref 2018, comisiynwyd 
Athrofa Padarn Sant gan Fainc yr 
Esgobion i gynnal ymgynghoriad 
ar y Weinidogaeth Arloesol yn yr 
Eglwys yng Nghymru, i greu darlun 
cliriach o’r hyn sy’n digwydd ac i 
nodi’r camau nesaf sydd eu hangen 
i gefnogi’r maes cynyddol hwn. 
Cynhaliwyd yr ymgynghoriad hwn 
drwy arolwg i Arloeswyr, cynhadledd 
Arloeswyr Llais 2019 a holiaduron 
wedi’u llenwi gan brif randdeiliaid 
esgobaethol. Cafodd canlyniadau’r 
ymgynghoriad hwn eu nodi mewn 
papur i’w gyflwyno i Fainc yr 
Esgobion ym mis Hydref 2019.

AROLWG ARLOESI
Cafwyd 33 o ymatebion i’n harolwg 
o arloeswyr, â’r rhan fwyaf o’r rheiny 

yn cynnig meysydd newydd o waith 
arloesol y maent yn rhan ohonynt. 
O’r rhain, roedd 18 yn rhestru 
prosiectau sefydledig y maent yn eu 
cynnal/goruchwylio. Drwy’r arolwg, 
roeddem yn gallu cael syniad o 
effaith y gwaith hwn, gan ddangos 
bod dros 1,900 o bobl yn rhan 
gyson o’r mentrau arloesi hyn, â 911 
yn mynychu ‘Fresh Expressions of 
Church’ neu grwpiau sy’n archwilio 
bod yn ddisgybl Cristnogol. 

CYNHADLEDD LLAIS 2019
Fe wnaethom ganfod 57 
o bobl a oedd yn rhan o’r 
Weinidogaeth Arloesol neu’n 
cefnogi’r Weinidogaeth Arloesol 
ar draws yr Eglwys yng Nghymru 
i’w gwahodd i gynhadledd Llais 
ym mis Ebrill 2019 (gyda 47 o’r 
rheiny yn dod i’r gynhadledd). 
Roedd y ddau ddiwrnod yn 
gyfle i Arloeswyr dreulio amser 
gyda’i gilydd, i rannu straeon, 
i drafod pynciau perthnasol 
i’w gweinidogaeth, ac i rannu 
anogaeth. Gwnaethom groesawu 
Jonny Baker, Cyfarwyddwr Addysg 
Cenhadu CMS yn Arloeswr Preswyl, 
a chawsom ein hysbrydoli o’i gael 
yn siarad â ni. Gwnaethom hefyd 
ddefnyddio’r amser i ymgynghori 
ag Arloeswyr ynghylch beth 
oedden nhw’n teimlo oedd ei 
angen i dyfu arloesedd o fewn yr 
Eglwys yng Nghymru. Cynhaliwyd 
diwrnod cyntaf cynhadledd Llais 
yn Techniquest, yr amgueddfa 
wyddoniaeth ryngweithiol ym Mae 
Caerdydd, a roddodd ymdeimlad 
creadigol i’r digwyddiad.

YMGYNGHORIAD ESGOBAETHOL
FYn dilyn cynhadledd Llais, 
gwnaethom ddefnyddio holiadur 
i ymgynghori â chynrychiolwyr o 
bob esgobaeth ynghylch datblygiad 
arloesedd yn eu hesgobaeth hwy, 
ac i ofyn beth oedden nhw’n teimlo 
allai eu helpu i ddarparu adnoddau 
i’r maes hwn o’r weinidogaeth. 
Clywsom gan Gyfarwyddwyr y 

Weinidogaeth a Chyfarwyddwyr 
Galwedigaethau ar draws y dalaith, 
yn ogystal ag eraill, ac roedd y 
cyfraniadau hyn yn werthfawr iawn. 
Mae papur yn crynhoi’r holl waith 
ymgynghori hwn bellach wedi’i 
lunio. Mae’r papur hwn yn nodi 
canfyddiadau’r ymgynghoriad ac 
yn rhoi darlun o’r hyn sy’n digwydd 
eisoes o ran gweinidogaeth arloesi, 
ac mae’n cynnig ambell awgrym o’r 
hyn a fyddai’n ein helpu ni i dysgu 
a datblygu’r maes gwaith hwn ar 
draws y dalaith. Os yw hyn yn cael 
ei gefnogi gan Fainc yr Esgobion, 
ein camau nesaf fydd gweithio i 
weithredu’r argymhellion hyn.
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Astudiaethau Ôl-radd ac Ymchwil
Y GAPLANIAETH 
MTH ASTUDIAETHAU CAPLANIAETH
Mae ein perthynas gyda 
Chaplaniaeth wedi datblygu dros 
nifer o flynyddoedd. Yn 2018 
gwnaeth Athrofa Padarn Sant gynnig 
llwyddiannus ac ennill y cytundeb i 
hyfforddi Caplaniaid Milwrol gan rhoi 
sail i ddatblygu’n mhellach yn ein 
hyfforddiant i’r Fyddin ac i Gaplaniaid 
yr Awyrlu, ochr yn ochr â Chaplaniaid 
GIG, Caplaniaid Chwaraeon a 
Chaplaniaid mewn Carchardai.

Mae’r rhaglen MTh mewn 
Astudiaethau Caplaniaeth yn 
ddatblygiad unigryw sy’n cefnogi 
caplaniaid mewn swydd drwy 
eu hymarfer a’u gweinidogaeth. 
Mae’r rhaglen yn datblygu ffordd 
o feddwl myfyrwyr ac yn ehangu 
eu hymwybyddiaeth o elfennau 
damcaniaethol ac ymarferol eu 
gwaith fel caplaniaid.

Mae’r dull o redeg y cyrsiau hyn 
yn gosod yr holl addysg mewn 
pedwar bloc dwys (dydd Llun 
tan ddydd Mercher) y flwyddyn 
am ddwy flynedd. Mae’r cyrsiau 
wedi’u dylunio‘n benodol i ddiwallu 
anghenion y rheiny sy’n gweithio o 
fewn cyd-destun proffesiynol. Yn y 
rhaglen safonol, bydd myfyrwyr yn 
astudio tri modiwl y flwyddyn am 
ddwy flynedd, ac yna cyfnod o wyth 
mis yn ysgrifennu traethawd hir. Yn 
ystod y flwyddyn hon gwnaeth 26 o 
gaplaniaid hyfforddiant ym Mhadarn 
Sant, ac roedd 19 ohonynt nhw yn 
gaplaniaid milwrol.

DECHRAU CAPLANIAETH 

Mae ein rhaglen Dechrau 
Caplaniaeth wedi ei gyflwyno 
am 15 mlynedd. Mae’n anelu at 
Gaplaniaid sy’n gweithio ym maes 
Gofal Iechyd sydd yn newydd i’w 
swydd Caplan neu yn dechrau ar ei 
gyrfa fel Caplan. Fe gynhelir y cwrs 
dwy waith y flwyddyn. Fe fynychodd 
15 o fobl ar gwrs Chwefror 2019 ac 

mae nifer wedi cofrestru yn barod ar 
gyfer cwrs 2020. 

EDRYCH I’R DYFODOL
Yn ystod 2018-19, gwelwyd 
mwyfwy o gysylltu rhwng Athrofa 
Padarn Sant a’r byd caplaniaeth 
yn ehangach. Gofynnodd nifer o 
wahanol sefydliadau allanol am ein 
cyfraniad a’n harweinyddiaeth wrth 
ddatblygu a hyfforddi eu caplaniaid. 
Gan nad oedd dim o’r grwpiau hyn 
yn chwilio am hyfforddiant lefel 
gradd Meistr, sef craidd ein hallbwn 
ni, mae cynlluniau wedi’u gwneud 
i ddatblygu rhaglenni israddedig 
addas a fyddai’n diwallu’r 
anghenion hyn ac anghenion 
grwpiau tebyg yn y dyfodol. Mae 
un o’r cynlluniau datblygu hynny 
yn cynnwys ehangu a gwella’r 
rhaglen ‘Dechrau Caplaniaeth’ 
sydd wedi cael ei gynnal ers nifer o 
flynyddoedd. Mae’r rhaglen breswyl 
pum diwrnod hwn yn cynnig amser 
a gofod i fyfyrwyr a thiwtoriaid 
drafod yn ffurfiol ac yn anffurfiol, 
gan gynnwys sesiynau myfyrio 
unigol a myfyrio mewn grwpiau. 
Mae hefyd yn cynnig cymorth 
dysgu sy’n ymateb i anghenion a 
dyheadau unigolion.

MTH DIWINYDDIAETH
Mae’r radd MTh Diwinyddiaeth yn 
Athrofa Padarn Sant yn radd ôl-raddedig 
ym Mhrifysgol Caerdydd a gynhelir ar 
y cyd â Choleg Bedyddwyr De Cymru. 
Mae’r cwrs wythnosol yn symud bob 
yn ail rhwng Athrofa Padarn Sant yng 
Nghaerdydd a Choleg Bedyddwyr De 
Cymru. Mae’r radd wedi’i dylunio gan 
roi ystyriaeth i fywyd prysur y sawl sy’n 
gweithio, boed yn bobl lleyg neu’n 
weinidogion ordeiniedig.

Mae’r cwrs yn cydbwyso astudiaethau 
academaidd a gwaith ymarferol, ac 
mae’n cynnig dewis o arbenigeddau 
i’r myfyrwyr (Astudiaethau 
Beiblaidd, Athrawiaeth Gristnogol 
neu Ddiwinyddiaeth Ymarferol). 
Mae’r rhaglen yn un academaidd 
heriol ac amlddisgyblaeth, ac 
mae’n canolbwyntio ar themâu 
sy’n berthnasol i’r Eglwys heddiw 
a’r gymdeithas gyfoes. Ei nod yw 
sefydlu ôl-raddedigion fel gweithwyr 
proffesiynol sydd â ffordd ddifrifol a 
didwyll o gyflawni eu gweinidogaeth, 
eu gwaith a’u gyrfa.Ym mis Mawrth 
2019, penodwyd y Parchedig Ganon 
Ddr Trystan Owain Hughes yn 
Arweinydd y radd MTh Diwinyddiaeth 
yn Athrofa Padarn Sant, fel penodiad 
hanner amser. 

Astudio ôl-raddedig yn Athrofa Padarn Sant
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MTH DIWINYDDIAETH (PLANT, 
POBL IFANC A THEULUOEDD 
(ARBENIGEDD)

Lansiwyd yr arbenigedd MTh hwn yn 
2018, ac mae wedi datblygu’n gyflym i 
fod yn un o’r cymwysterau ôl-raddedig 
mwyaf cyffrous i’r rhai sy’n gweithio gyda 
phlant, pobl ifanc a theuluoedd ledled 
y Deyrnas Unedig. Gyda siaradwyr 
gwadd yn cynnwys Lucy Moore (Messy 
Church), Yvonne Morris (Cynghorwr 
Plant Esgobaeth Rhydychen), Rachel 
Turner (Parenting for Faith), Gary Smith 
(Message Trust) a Chloe Richards (Alpha 
Wales) mae’n hawdd gweld sut mae’r 
cwrs hwn wedi dod yn boblogaidd 
gydag ymarferwyr ar draws y DU. 
Fodd bynnag, yn 2019 roedd 60% o’r 
rheiny oedd yn astudio’r cwrs yn dod o 
esgobaethau’r Eglwys yng Nghymru.

Mae’r dull cyflwyno ar gyfer yr 
arbenigedd hwn yn crynhoi’r holl 
addysgu yn dri bloc dwys (dydd Llun 
tan ddydd Mercher) y flwyddyn am 
ddwy flynedd. Fe’i cynlluniwyd yn 
benodol i ddiwallu anghenion y rhai 
sy’n gweithio gyda theuluoedd, pobl 
ifanc a phlant. Yn y rhaglen safonol, 
bydd myfyrwyr yn astudio tri modiwl 
y flwyddyn am ddwy flynedd, yna 
blwyddyn o ysgrifennu traethawd hir. 

Mae’r cwrs Meistr hwn wedi’i achredu 
gan Brifysgol Caerdydd.

YMCHWIL
Mae staff Athrofa Padarn Sant yn 
ceisio cyfrannu at ddatblygu meddwl 
diwinyddol ac ymarfer gweinidogol 
a chenhadol yn yr Eglwys drwy eu 
hymchwil, eu hysgrifennu a’u siarad, 
a thrwy roi cyngor arbenigol (megis 
trwy ddefnyddio data ac ystadegau 
wrth lywio’r gwaith cenhadu). Mae’r 
sefydliad hefyd yn cynnal cynadleddau 
a seminarau ymchwil i gefnogi’r 
meddwl a’r cydweithio parhaus. Un 
elfen bwysig o hyn yw goruchwylio 
ymchwil ddoethur (graddau PhD a 

DMin) gan feithrin y genhedlaeth nesaf 
o ddiwinyddion ac ennyn ymchwil 
ddefnyddiol. Mae’r rhestr a ganlyn yn 
cynnwys y prosiectau doethuriaeth a 
oruchwyliwyd yn 2018-19, ac maent yn 
rhoi syniad o’r gwaith hwn. 

Wrth edrych tua’r dyfodol, rhaid inni 
ganolbwyntio ar fod yn gatalydd ac 
yn fan cyfarfod ar gyfer ymchwil a 
meddwl diwinyddol sy’n digwydd 
mewn gwahanol fannau ar draws 
yr Eglwys yng Nghymru, gan 
ychwanegu gwerth drwy gysylltu hyn 
â’r meddwl ehangach ac annog a 
meithrin ymchwil ac ysgolheictod yn 
ogystal ag arwain graddau ôl-radd.

Hyfforddiant Diogelu
Athrofa Padarn Sant sy’n gyfrifol am 
ddatblygu a darparu hyfforddiant 
diogelu ar ran yr Eglwys yng 
Nghymru. Mae cymuned Gristnogol 
iach yn un sy’n sicrhau ac yn meithrin 
llesiant pawb. Mae angen i waith 
diogelu gael ei wreiddio ym mhob 
agwedd ar fywyd a gweinidogaeth 
yr Eglwys, ac yn y cyd-destun hwn y 
mae’r gwaith hyfforddi a datblygu 
ym maes diogelu yn cael ei wneud 
gan yr Athrofa. 

Mae’r hyfforddiant a ddilynir drwy 
gyfrwng Athrofa Padarn Sant yn 
paratoi’r Eglwys i ymwneud yn 
gadarnhaol ag amddiffyn plant, 
pobl ifanc ac oedolion bregus mewn 
modd ymarferol a hyddysg. Caiff 

yr hyfforddiant ei ddarparu gan 
hyfforddwyr profiadol a medrus, sydd 
wedi ymrwymo i sicrhau bod yr Eglwys 
yn lle diogel a chroesawgar i bawb, 
sy’n deall y gofynion statudol ynglŷn â 
diogelu plant ac oedolion, a sut mae’r 
gofynion hyn yn cael eu cyflawni yng 
nghyd-destun yr Eglwys yng Nghymru

Ym mis Ionawr 2019, daeth Athrofa 
Padarn Sant yn gyfrifol am gynnal 
Hyfforddiant Diogelu ar gyfer yr holl 
dalaith. Rhwng mis Ionawr ac Awst 
2019, cynhaliodd Athrofa Padarn Sant 
11 o sesiynau hyfforddiant diogelwch 
ar draws y dalaith, gan arwain at 
233 o weinidogion a phobl leyg yn 
cael naill ai hyfforddiant diogelu am 
y tro cyntaf neu’n cael y wybodaeth 

ddiweddaraf ynghylch diogelu. Ers 
cymryd yr awenau, rydym wedi 
dechrau gweithio ar gynllun tymor hir 
ar gyfer strwythur cadarn a fydd yn 
gyrru’r system ar gyfer cofrestru pobl 
ar hyfforddiant ac yn sicrhau bod 
sesiynau ‘ymwybyddiaeth diogelwch’ 
yn cael eu darparu’n effeithlon i bawb 
ar draws yr Eglwys yng Nghymru.

Mae hyn wedi cynnwys cydweithio’n 
agos â chydweithwyr TG, y tîm 
Diogelu Taleithiol a’r tîm Cyfreithiol 
i drafod yr hyfforddiant gorfodol 
clir ar gyfer gwahanol rolau. Mae 
Athrofa Padarn Sant wedi penodi 
Julie Davies fel tiwtor i fod yn gyfrifol 
am ddatblygu’r hyfforddiant diogelu 
ar draws y dalaith ynghyd ag Emma 

Hunaniaeth yn 1 Pedr 

■  Gweithredu newid o weinidogaeth 
blwyfol draddodiadol i rannu 
technegau wrth weithio mewn tîm

■  Marwolaeth a cholled – helpu 
plant i ymdopi

■  Dehongli’r Beibl mewn cyd-
destun Cymreig 

■  Tlodi a’r Efengyl 

■ Addoli rhwng dwy genhedlaeth 

 Caniad Solomon

■  Rôl chwarae wrth ymdopi â straen 
mewn gweinidogaeth blwyfol

■  Diwinyddiaeth Drindodaidd ac 
Eglwyseg

■  Caplaniaeth yn y Gweithle

■ Galwedigaethau Iau

■  Datblygu Llwybrau Gofal fel 
caplan



13

ATHROFA PADARN SANT ADRODDIAD BLYNYDDOL MEDI 2018 I - AWST 2019

Polisïau a Datblygu’r Weinidogaeth
Mae gan Athrofa Padarn Sant y gwaith 
o hwyluso a sbarduno trafodaeth yn 
yr Eglwys yng Nghymru ynghylch 
polisi a datblygu’r weinidogaeth. 
Mae ei Chyngor yn dwyn ynghyd 
y bobl briodol - Cyfarwyddwyr 
Gweinidogaeth bob esgobaeth ac 
Esgobion sydd ag arbenigedd cyllidol 
a rheoleiddiol sydd yn medru sicrhau 
meddwl yn gysylltiedig. Mae staff 
Padarn Sant yn cyfrannu arbenigedd 
diwinyddol, hyfforddiant a datblygu’r 
weinidogaeth ac yn dilyn datblygiadau 
newydd sy’n digwydd mewn Eglwysi 
eraill. Un elfen o rôl y Pennaeth yw 
cefnogi’r Esgob sydd â chyfrifoldeb 
dros Bortffolio’r Weinidogaeth. 

Mae’r cynnydd yn 2018-2019 wedi 
bod yn gyfyngedig oherwydd nad 
oedd gan yr Eglwys yng Nghymru 
esgob oedd yn gyfrifol am Bortffolio’r 
Weinidogaeth. Serch hyn, fe welwyd 

datblygiadau cadarnhaol yn ystod y 
flwyddyn ac fe gafwyd eglurdeb ym 
maes gweinidogaeth Plant, Bobl Ifanc 
a Theuluoedd sy’n faes cymhleth 
yn dwyn ynghyd cynulleidfaoedd 
eglwysi a gwirfoddolwyr yn ogystal 
â staff y Pwyllgor Cyllid Esgobaethol 
a gweinidogion trwyddedig. 
Wrth weithio gyda’r Esgob sydd 
â chyfrifoldeb am bortffolio Bobl 
Ifanc, a thrwy gael darlun mwy eglur 
o sut mae’r darnau hyn yn dod 
ynghlwm, ynghyd â’r rhwydwaith 
taleithiol a gydag Athrofa Padarn 
Sant yn galluogi, bydd yn gosod sail 
gadarn i’r dyfodol. Fe ddechreuwyd 
gweithio gyda’r Esgob a chyfrifoldeb 
dros bortffolio Efengyliaeth, er mwn 
cael eglurdeb ar ddealltwriaeth yr 
Eglwys yng Nghymru o weinidogaeth 
arloesol, drwy greu Fframwaith 
Gweinidogaeth Arloesol.

Mewn gwaith gweinidogaeth 
ehangach, fe ddechreuwyd ar y gwaith 
o ‘gynllunio’r gweithlu’ yn yr Eglwys 
yng Nghymru a thrafod pa fath o 
weinidogion sydd eu hangen yn y 
degawdau sydd i ddod. Mae hyn yn 
cysylltu cwestiynau ynghylch oed a 
phroffil demograffig ordinandiaid a sut 
i annog cydbwysedd o ran rhywedd i 
ordinandiaid cyflogedig sydd o dan 30 
oed. Dechreuwyd hefyd ar y gwaith o 
‘asesu ar ddiwedd cyfnod curadiaeth’, 
o gasglu dyddiadau ordeiniadau, ac 
fe welwyd yr angen am fuddsoddiad 
pellach ac anogaeth ar weinidogaeth 
Darllenwyr, ac i adolygu’r ddogfen 
‘Yr Eglwys yn Achub ar Fyd Dduw’ 
sydd yn amlinellu’r wahanol fathau o 
weinidogaeth a adnabyddir o fewn yr 
Eglwys yng Nghymru. Rydym yn mawr 
obeithio y gallwn wneud cynnydd 
sylweddol ar y materion hyn yn y 
flwyddyn sydd i ddod

Leighton Jones, sef y prif hyfforddwr 
diogelu (rhan-amser) sy’n gyfrifol am 
lunio’r modiwlau, a Dee Paffett sy’n 
hyfforddwr rhan-amser.

Mae hyfforddiant wedi cael ei gynnal 
ar draws y dalaith mewn ymateb 
i anghenion a cheisiadau gan 
esgobaethau unigol.

EDRYCH I’R DYFODOL. 
Rydym yn gweithio i ddatblygu a 
lansio cwrs ar-lein ar ‘Ymwybyddiaeth 
Diogelu’. Bydd hyn yn gam pwysig 
wrth sicrhau ‘ymwybyddiaeth o 
ddiogelwch’ mewn modd effeithlon 
i bawb sydd ei angen ar draws yr 
Eglwys yng Nghymru.

Mae pecynnau hyfforddiant eraill 
hefyd wrthi’n cael eu dylunio, a 
byddant yn cael eu datblygu yn unol 
â’r deilliannau dysgu gan Dorian 
Davies a’r tîm Diogelu Taleithiol a’r 
Polisi Diogelu diweddaraf gan yr 
Eglwys yng Nghymru
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Adroddiad y Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Yn 2018-19, gwelwyd cynnydd 
sylweddol yng ngwaith Athrofa 
Padarn Sant ar draws pob maes. 
Wrth baratoi ar gyfer hyn, yn haf 
2018, ailstrwythurwyd trefniadau 
staffio’r Gwasanaethau Cymorth 
i sicrhau bod sgiliau pobl yn 
cael eu defnyddio yn y ffordd 
orau, ac i wella effeithioldeb ein 
gweithrediadau. 

Mae’n nod barhaus gan Athrofa 
Padarn Sant i weithio at ragoriaeth, 
ac i roi profiad da i ddysgwyr ledled 
y dalaith. Mae tua 75% o’r dysgwyr 
ar raglenni academaidd Athrofa 
Padarn Sant na fyddant byth yn 
troedio’r adeilad yng Nghaerdydd, ac 
felly mae’n bwysig eu bod yn gallu 
defnyddio’r adnoddau. Yn nhymor y 
gwanwyn, cyflwynwyd system rheoli 
mynediad o’r enw Open Athens. 
Mae hyn yn galluogi’r dysgwyr i 
ddefnyddio adnoddau ar-lein yr 
Athrofa gan alluogi i ddefnyddwyr 
fewngofnodi unwaith ar gyfer lle 
bynnag y bônt. Yn ogystal â hyn, 
mae nifer yr adnoddau ar-lein sydd 
ar gael wedi cynyddu, a bydd hyn 
yn parhau i fod yn flaenoriaeth. 
Mae adran y Testament Newydd yn 
y llyfrgell hefyd wedi’i hadolygu, ac 
mae testunau newydd wedi’u prynu 
fel rhan o’r gwaith parhaus i sicrhau 
bod yr adnoddau’n gyfredol

Mae Athrofa Padarn Sant wedi parhau 
i weithio gyda Phrifysgol Caerdydd 
a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant 
sy’n dilysu’r graddau israddedig ac 
ôl-raddedig a gynigir gan yr Athrofa. 
Ddechrau 2019, cynhaliodd Prifysgol y 
Drindod Dewi Sant adolygiad interim 
ar ei phartneriaeth ag Athrofa Padarn 
Sant. Roedd canlyniad yr adolygiad 
yn gadarnhaol iawn, a chanmolwyd yr 
Athrofa am ei gofal at ei myfyrwyr.

Mae Athrofa Padarn Sant wedi 
ymrwymo i hybu’r iaith Gymraeg, 
ac am y rheswm hwnnw penodwyd 
cydlynydd y Gymraeg yng ngwanwyn 
2019. Nod y rôl hon yw hwyluso 

datblygiad y Gymraeg ym mhob 
agwedd ar waith Athrofa Padarn 
Sant, gyda chylch gwaith ehangach 
i gefnogi’r gwaith o genhadu drwy 
gyfrwng y Gymraeg

TREFNIADAU STAFFIO
SMae Athrofa Padarn Sant yn cyflogi 
36 aelod o staff mewn amrywiaeth o 
rolau. Yn ogystal â’r Pennaeth, mae 
17 aelod o staff dysgu (13.5 cyfystyr 
ag amser llawn (FTE)), 11 aelod o staff 
cymorth (9.5 FTE) ac 8 aelod o staff 
(5.4 FTE). Mae 25 aelod o staff wedi’u 
lleoli yng Nghaerdydd, ac mae 11 
aelod o staff o amgylch y dalaith

DATBLYGIADAU’N YMWNEUD AG 
ADEILADAU
Yn dilyn penderfyniad Mainc yr 
Esgobion a Chorff y Cynrychiolwyr 
i leoli gwaith Padarn Sant yng 
Nghaerdydd am y ddeng mlynedd 
nesaf, roedd yn bosib gwneud 
gwaith cynnal a chadw hanfodol ar 
yr adeilad. Lluniwyd cynllun cynnal 
a chadw gan Bennaeth Eiddo Corff 
y Cynrychiolwyr, Alex Glanville, a 
dechreuodd y gwaith dros y gaeaf.

Cymerwyd camau eraill i hwyluso’r 
gwaith dysgu a’r gweithrediadau: 
newidiwyd y system ffôn hen-
ffasiwn; diweddarwyd yr holl 
isadeiledd TG er mwyn iddo allu 
ymdopi â’r gwaith o ddatblygu 
ein harlwy ar-lein i allu gwella 
hygyrchedd; gosodwyd Wifi 
yn y capel; prynwyd byrddau 
rhyngweithiol ar gyfer yr 
ystafelloedd dysgu.

Mae’r cynnydd yng ngwaith 
Athrofa Padarn Sant yn golygu 
bod y safle yn aml yn brysur 
iawn. Yn ogystal â’r rhaglen FLM 
rheolaidd, bydd cyfnodau preswyl 
ar gyfer rhaglenni e.e. Gweinidogion 

Trwyddedig Newydd a’r cwrs MTh 
Caplaniaeth. Mae patrymau newidiol 
gweinidogaeth yn golygu mai prin 
yw’r bobl sy’n symud i Gaerdydd i 
hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth; fel 
arfer, byddant yn mynd ar leoliad yn 
eu hesgobaeth ac yn dod i Gaerdydd 
ar ddydd Mercher tan ddydd Gwener. 
Gan fod y niferoedd sy’n hyfforddi ar 
sail amser llawn wedi cynyddu, mae 
hyn yn golygu bod y 32 ystafell wely 
yn llawn am o leiaf hanner wythnos 
bob wythnos yn ystod y tymor.

Er bod canolfan weinyddol Athrofa 
Padarn Sant yng Nghaerdydd, 
nid sefydliad Caerdydd mohono. 
Cynhelir sawl cyfnod preswyl ledled 
y dalaith. Mae hyn yn eithaf costus, 
ond mae’n ddefnydd pwysig o 
adnoddau. Mae tua un o bob tri 
aelod o staff yr Athrofa nad ydynt yn 
gweithio yng Nghaerdydd. Rydym 
wedi dechrau gweithio i bennu safle 
yn y gogledd lle gall staff weithio a 
chynnal cyfarfodydd

Amser 
llawn

Rhan-
amser

Cyfanswm FTE

23 13 36 28
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Incwm a Gwariant

Cyfanswm Gwariant = £2,318,270        Cyfanswm Incwm = £177,271

NODIADAU:

Costau staff  Yn cynnwys yr holl gostau staff (Pennaeth, Staff Tiwtora, Gweinyddiaeth, 
Arlwyo, Glanhau a Chynnal a Chadw) a hefyd ffioedd y darlithwyr allanol

Costau craidd  Yn cynnwys cyhoeddusrwydd, technoleg dysgu, adnoddau llyfrgell

Costau Adeiladau a Lleoliadau  Yn cynnwys cynnal a chadw Athrofa Padarn Sant Caerdydd, ynghyd 
â’r costau i dalu am gyfarpar y tu allan i Gaerdydd ar gyfer Diogelwch, 
Hyfforddiant Gweinidogion Trwyddedig Newydd a digwyddiadau 
Datblygu Gweinidogol. . 

Incwm Mae hyn yn cynnwys ffioedd cyrsiau o’r astudiaethau ôl-raddedig yn bennaf
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COSTAU YMGEISWYR 17%

COSTAU STAFF 57%
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CO
STAUSW

YDDFA 4%
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Ymlaen i 2019-2020
Mae nifer o’r adrannau uchod 
wedi rhoi syniad o’r cyfeiriad ar 
gyfer 2019-20. Ar gyfer Athrofa 
Padarn Sant yn gyffredinol, mae 
tri ffocws penodol wrth inni geisio 
gwasanaethu’r Eglwys. 

Yn gyntaf, buddsoddi mewn 
hyfforddiant diogelu. Dechreuwyd 
ar hyn yn 2018-19, ond gan ddilyn 
yr hen fodel – hynny yw, trefnu 
cyrsiau hyfforddiant ar wahân mewn 
gwahanol esgobaethau a lleoliadau 
gan ymateb i’r angen disgwyliedig. 
Bydd 2019-20 yn gyfle inni ddilyn 
dull llawer gwell sy’n ystyried data. 
Bydd y gwahanol rol a wneir gan 
bobl (e.e. athro ysgol Sul, Ficer 
ac ati) yn cyd-fynd â’r gwahanol 
fathau o hyfforddiant sy’n ofynnol, 
a bydd y gronfa ddata yn sicrhau 
bod y rhai sy’n gwneud y swyddi 
hynny’n cael yr hyfforddiant priodol 

iddyn nhw, neu gyrsiau diweddaru 
lle bo angen, a bydd hynny’n fodd 
o sicrhau bod pawb wedi cael yr 
hyfforddiant hanfodol, gan wneud 
nodyn o’r sawl sydd heb wneud yr 
hyfforddiant. Bydd pecyn ar-lein yn 
trafod ymwybyddiaeth o ddiogelu yn 
sicrhau y gellir dod yn ymwybodol 
o ddiogelu o bob cwr, y tu hwnt i’r 
rheiny sydd ‘ei angen’ yn unig – mae 
diogelu yn bwysig i bawb.

Yn ail, buddsoddi yn ein defnydd 
o dechnoleg ar gyfer dysgu, yn 
enwedig adnoddau digidol a 
chyfathrebu ar-lein (seminarau gwe, 
fideos ac ati). Mae gan hyn botensial 
arbennig i roi mynediad at gymorth 
ac addysg arbenigol i’r rheiny sydd 
wedi’u lleoli mewn mannau a allai 
wneud hynny’n heriol, gall hefyd 
gostwng ôl-troed carbon yr Eglwys 
a’r gwariant ar deithio.

Yn drydydd, buddsoddi yn 
ein cymorth i genhadaeth, 
gweinidogaeth a dysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Fesul blwyddyn, 
mae Athrofa Padarn Sant yn amcanu 
i wella ei darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg, a defnyddio’r Gymraeg 
yn ein bywyd beunyddiol ac yn ein 
meddwl diwinyddol. Rydym wedi 
nodi angen i gefnogi’r rheiny sy’n 
weinidogion cyfrwng Cymraeg, 
yn enwedig y rheiny nad ydynt yn 
rhugl, a dod at ein gilydd i’w rhoi 
ar drywydd adnoddau cyfrwng 
Cymraeg sydd ar gael ar draws yr 
eglwysi yng Nghymru.


