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ADRODDIAD BLYNYDDOL ATHROFA PADARN SANT MEDI 2020 - AWST 2021

Rhagair gan Esgob Cherry Vann
Mae’n bleser o’r mwyaf gennyf 
gymeradwyo Adroddiad Blynyddol 
Athrofa Padarn Sant i chi ar gyfer y 
flwyddyn academaidd 2020/2021. 
Drwy wneud , hoffwn dalu teyrnged i’r 
Pennaeth a’r Staff sydd wedi ymdrechu’n 
eithriadol mewn amgylchiadau 
heriol iawn i sicrhau bod addysg a 
ffurfiant ein hordinandiaid a’r rhai sy’n 
paratoi ar gyfer gweinidogaeth leyg 
drwyddedig wedi parhau. Yn ogystal ag 
arddangos hyblygrwydd, dyfeisgarwch 
ac ymrwymiad i’w gwaith maent wedi 
canfod ffyrdd o gynnal y cyrsiau a’r 
rhaglenni, maent wedi mynd y filltir 
ychwanegol i roi sylw i iechyd a llesiant eu 
myfyrwyr. Rydym yn ffodus i gael tîm mor 
ymroddedig yn gwasanaethu’r Eglwys 

yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn dangos yr ystod eang 
o weithgareddau y mae Athrofa Padarn 
Sant yn gysylltiedig â hwy a’r adnoddau, 
cyfleoedd hyfforddiant ac ymchwil helaeth 
sydd ar gael. Wrth i’r Eglwys geisio 
ymateb i’r heriau a wynebwn a’r cyfleoedd 
sy’n dechrau dod i’r amlwg mewn cyd-
destun ar ôl y pandemig, rwy’n hyderus 
y bydd Athrofa Padarn Sant yn parhau 
i ymateb i’r her o hyfforddi’r rhai sydd 
wedi’u galw i wasanaethu Eglwys Duw a 
byd Duw o fewn ystod gynyddol amrywiol 
o weinidogaethau trwyddedig.

Y Gwir Barchedig Cherry Vann,  

Esgob Mynwy

Cyflwyniad gan y Pennaeth

Flwyddyn yn ôl, wrth i ni edrych 
ymlaen at 2020-21, roedd rhywfaint o 
obaith o gynnydd i ‘ddatgloi’ yn dilyn 
COVID-19 yn ystod Hydref 2020. Mewn 
gwirionedd, yn anffodus ni wireddwyd 
hyn ac fel y tystia’r adroddiad hwn, 
llwyddodd COVID-19 i ddylanwadu’n 
llwyr ar y flwyddyn academaidd. 

Mae wedi bod yn flwyddyn o arloesedd 
a chydweithrediad gorfodedig i’r Eglwys 
gyfan, gan gynnwys Athrofa Padarn 
Sant, wrth i ni gael ein gorfodi, yng 
ngeiriau Salm 137, i “ganu caneuon yr 
ARGLWYDD ar dir estron”. Nid yw’n dir 
estron yn llythrennol, ein tir ni ydyw, tir 

ein cymunedau a’n heglwysi, lle mae’r 
ffydd Gristnogol wedi’i rhannu ers 1800 o 
flynyddoedd a mwy. Er hynny, mae’r tirlun 
yn sicr wedi newid. A gwyddom na fydd 
fyth yn ‘dychwelyd yn ôl’.

Rwy’n teimlo balchder yn y tîm o staff a’n 
dysgwyr amrywiol sydd wedi gweithio, 
bod yn ddyfeisgar ac wedi ymdopi eleni. 
Yn benodol, wrth i’r misoedd lusgo 
ymlaen, mae’r ysbryd o gydweithio, 
dangos haelioni tuag at ein gilydd, a 
bod yn benderfynol o greu cymuned 
ac edrych tuag allan wedi bod yn 
ysbrydoledig. Gyda’n harwyddair ‘ffurfiant 
mewn cymuned ar gyfer cenhadaeth’ 
yn cael ei adfywio a’i fywiogi mewn 
ffyrdd newydd. Rwy’n gobeithio bod yr 
adroddiad hwn yn rhoi rhagflas o’r ysbryd 
hwnnw a’r amryw ffyrdd y mae Athrofa 
Padarn Sant yn ceisio cefnogi cenhadaeth 
a gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru.

Sefydlwyd Athrofa Padarn Sant gan yr 
Eglwys yng Nghymru fel cred ddewr 
yn y dyfodol - mae hyfforddiant a 
datblygiad yn fuddsoddiad hirdymor - 
mae gan rai yn y guradiaeth ddeugain 
mlynedd o wasanaeth cyflogedig o’u 
blaenau; mae gweithiwr plant heddiw yn 
meithrin ffydd y rhai a fydd yn rhan o’r 
Corff Llywodraethu ymhen 50 mlynedd. 
Oherwydd bod cymaint yn newid o’n 

cwmpas, rwy’n hoffi dwyn i gof geiriau 
Enillydd Gwobr Nobel, y Ffisegwr 
Dennis Gabor “Y ffordd orau i ragweld 
y dyfodol, yw ei greu’. Fel disgyblion yr 
Iesu ni ddisgwylir i’n hagwedd fod yn 
angheuol, yn gwrando’n negyddol ar 
broffwydoliaethau negyddol am y dyfodol, 
ond i fod yn hyderus y gall Duw wneud 
‘llawer mwy na phopeth a ofynnwn neu 
a ddychmygwn’, a bod tosturi’r Iesu at y 
torfeydd ‘yn aflonyddus a diymadferth, fel 
defaid heb fugail’ yn gryfach nac erioed, a 
galluogi ein hunain i gael ein trawsnewid 
a’n grymuso gan yr Ysbryd Glân wrth i 
ni redeg y ras o’n blaenau. Yn Athrofa 
Padarn Sant byddwn yn parhau i weddïo 
y byddwn yn ffyddlon wrth cynorthwyo’r 
Eglwys yng Nghymru, greu’r dyfodol 
cadarnhaol hwnnw, sy’n llawn efengyl.

Y Parchedig Athro Jeremy Duff, 
Pennaeth 
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Trefniadau Llywodraethu a Goruchwylio
Mae trefniadau llywodraethu a 
goruchwylio cadarn a chlir yn hollbwysig 
i iechyd Athrofa Padarn Sant ac i 
sicrhau ei bod yn cyd-fynd yn llwyr ag 
anghenion yr Eglwys. Sylfaen hyn yw 
atebolrwydd i Fainc yr Esgobion a’r 
Corff Cynrychiolwyr. Ein hesgobion sy’n 
rhoi’r cyfeiriad strategol: y Pennaeth, 
sy’n cwrdd yn rheolaidd â’r Fainc, ac 
yn unigol gyda phob esgob dwywaith 
y flwyddyn. Y Corff Cynrychiolwyr 
sy’n gyfrifol am weithredu Athrofa 
Padarn Sant. Mae ei sefyllfa ariannol 
yn rhan hanfodol o sefyllfa ariannol 
y Corff Cynrychiolwyr; mae’r Corff 

Cynrychiolwyr yn cymeradwyo ei 
gynllun busnes a’i gyllidebau. Mae pob 
aelod o staff Athrofa Padarn Sant yn 
gyflogeion y Corff Cynrychiolwyr. 

Dau gorff sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o’r 
gwaith goruchwylio. Yn gyntaf, Pwyllgor 
Hyfforddiant, Ffurfiant a Datblygu’r 
Gweinidogaeth y Corff Cynrychiolwyr, sy’n 
ystyried Athrofa Padarn Sant fel rhan o’r 
tirlun hyfforddi, ffurfiant a gweinidogaeth 
yn gyffredinol yn yr Eglwys, gydag aelodau 
o esgobaethau, dau ymddiriedolwr y 
Corff Cynrychiolwyr a dau esgob, a rhai 
penodiadau (arbenigol) allanol. Yn ystod 

2020-21 cadeiriwyd y pwyllgor gan yr 
Archesgob hyd at ei ymddeoliad ac yna 
gan yr Esgob Cherry Vann, gyda’r Esgob yn 
gyfrifol am y Portffolio Gweinidogaeth. Yn 
ail, y Bwrdd Gweithredol, cyfarfod misol Prif 
Weithredwr y Corff Cynrychiolwyr gyda’r 
Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn Athrofa 
Padarn Sant. Mae hyn yn sicrhau bod y Prif 
Weithredwr yn parhau i fod yn ymwybodol 
o holl weithgareddau Athrofa Padarn Sant, 
a bod yr athrofa yn rhedeg yn ddidrafferth 
fel rhan arbennig, ond integredig o waith y 
Corff Cynrychiolwyr yn cefnogi cenhadaeth a 
gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru.

Ffurfiant ar gyfer Gweinidogaeth Drwyddedig
Mae’r Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth 
Drwyddedig yn Athrofa Padarn Sant yn 
ymroddedig i hyfforddi a ffurfio ymgeiswyr 
yn y wybodaeth, y sgiliau a’r cymeriad 
angenrheidiol ar gyfer y weinidogaeth yn 
yr Eglwys yng Nghymru yn yr 21ain ganrif. 
Mae’r hyfforddiant mewn gwybodaeth yn 
cael ei gynnal yn bennaf drwy elfennau 
‘academaidd’ y rhaglen. Mae’r rhan 
fwyaf o’n hymgeiswyr wedi cofrestru ar 
y cwrs Diwinyddiaeth ar gyfer Bywyd 
cynlluniwyd ei fodiwlau i ddyfnhau 
dealltwriaeth yr ymgeiswyr o’r ffydd 
Gristnogol a’r anghenion gweinidogol/
cenhadol a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r 
Eglwys yng Nghymru ar hyn o bryd. Bydd 
rhai ymgeiswyr yn astudio ar gyfer gradd 
Meistr, neu’n gwneud ymchwil neu’n dilyn 
rhaglenni dysgu pwrpasol. Yn ogystal â’u 
hastudiaethau academaidd ffurfiol, bydd 
ymgeiswyr yn elwa hefyd o areithiau 

allweddol a gweithdai sy’n cael eu darparu 
gan y staff addysgu ac arbenigwyr 
allanol ar y rhaglen Diwinyddiaeth a’r 
Weinidogaeth - cwrs haf wythnos o hyd a 
thri chwrs penwythnos preswyl ar feysydd 
addysgu a phregethu, gofal bugeiliol ac 
arloesi yn y weinidogaeth. 

Yn ogystal ag addysgu’r wybodaeth ofynnol 
(Beiblaidd, diwinyddol, gweinidogol ac yn 
y blaen), mae’r rhaglen Gweinidogaeth 
Drwyddedig (FLM) yn cymhwyso’r 
ymgeiswyr â’r sgiliau ymarferol sydd eu 
hangen ar gyfer y weinidogaeth yn yr 
Eglwys yng Nghymru. Mae’r agwedd 
hon o’u hyfforddiant yn cael ei chynnal yn 
bennaf yng nghyd-destun eu lleoliadau, lle 
bydd ymgeiswyr yn derbyn goruchwyliaeth 
arbenigol a phrofiad rheolaidd yn pregethu, 
arwain addoliad, gofal bugeiliol, cenhadaeth, 
efengylu ac yn y blaen. Mae ein Tiwtor 
Dysgu Cyd-destunol yn gweithio’n agos 

gyda goruchwylwyr yr hyfforddiant i sicrhau 
bod ein hymgeiswyr yn derbyn hyfforddiant, 
cyfleoedd ac adborth da yn y meysydd 
hyn. Mae cysylltiad agos rhwng agweddau 
‘gwybod’ a ‘gwneud’ yr hyfforddiant 
yn Athrofa Padarn Sant, sy’n galluogi’r 
ymgeiswyr i ddefnyddio’r hyn maent wedi’i 
ddysgu yn ymarferol yn yr ystafell ddosbarth 
ar eu lleoliadau ac i adlewyrchu ar eu 
profiadau gweinidogol drwy bob un o’r 
modiwlau. 

Yn olaf, nid yw hyfforddiant a ffurfiant yn 
Athrofa Padarn Sant yn fater o wybod a 
gwneud yn unig, ond o fod – datblygu 
rhinweddau, gwarediadau a’r cymeriad 
cyffredinol sydd ei angen ar weinidog 
cyhoeddus. Mae’r gwaith ffurfiant hwn yn 
ysbrydol, yn berthynol ac yn emosiynol/
seicolegol. Yn y pen draw, mae ffurfiant 
yn fater o drawsnewid fwyfwy i ddelw 
Crist, a galluogi ymgeiswyr i ddwyn 
tyst i Grist, nid yn unig wrth addysgu a 
phregethu, ond yn hanfod eu bywydau. 
Mae’r gwaith trawsnewid hwn yn waith 
yr Ysbryd yn bennaf (Gal. 5:22-26), 
ond drwy ddisgyblaethau sy’n cynnwys 
gweddïo, addoli, myfyrio ar yr ysgrythurau, 
gwasanaethu ac yn y blaen, dygir ymgeiswyr 
i fwy o astudrwydd a dibyniaeth ar yr Ysbryd 
yn eu bywydau a’u gweinidogaethau eu 
hunain. Am y rheswm hwn, mae addoli, 
gweddïo, ac astudio’r ysgrythur yn ganolog 
yn y rhaglen FLM. Yn eu lleoliadau, ar 
gyrsiau preswyl, mewn celloedd ffurfiannol, 
mewn grwpiau wedi’u hwyluso, ac (i rai) 
yn elfen breswyl wythnosol y rhaglen llawn 
amser, bydd yr ymgeiswyr yn dysgu i ddelio 
â pherthnasoedd anodd, annog a chefnogi 
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ei gilydd, gweddïo gyda/ar gyfer ei gilydd, 
ac yn y pen draw gweinidogaethu ar ei 
gilydd. Mae tiwtoriaid ffurfiant yn cwrdd â’u 
hymgeiswyr yn rheolaidd i’w cefnogi a’u 
hannog ar eu teithiau ysbrydol.

O fis Medi 2020 - Awst 2021 roedd 28 
ymgeisydd llawn amser a 30 rhan amser 
yn paratoi ar gyfer gweinidogaethau lleyg 
ac ordeiniedig. Oedran cyfartalog unigolyn 
sy’n hyfforddi i fod yn offeiriad cyflogedig 
yn ystod y cyfnod hwn oedd 48. Oedran 

cyfartalog unigolyn sy’n hyfforddi i fod yn 
offeiriad di-dâl oedd 57. Mae’r rhan fwyaf 
o bobl sy’n hyfforddi i gael eu hordeinio yn 
fenywod (70% ar sail gyflogedig a 54% ar 
sail ddi-dâl). Oherwydd ein bod yn hyfforddi 
pob un a noddir gan ein hesgobion, nid 
oes gennym reolaeth uniongyrchol dros y 
niferoedd sy’n ymgymryd â’r hyfforddiant. 
Er hynny, nid yw’r pryder hanesyddol bod 
ordinandiaid cyflogedig iau yn dueddol o 
fod yn ddynion yn berthnasol mwyach.

Yn ystod y flwyddyn hon rydym wedi 
gweithredu ar-lein yn gyfan gwbl. Yn ffodus, 
roeddem eisoes wedi dechrau datblygu’r 
agwedd hon o’r gwaith, felly roedd yn 
gymharol rwydd parhau gyda’r celloedd 
ffurfiannol a’r grwpiau dysgu ar-lein gan 
ddefnyddio Zoom neu Teams. Roeddem 
hefyd yn gallu cynnal cyrsiau preswyl yn 
ogystal â’r rhaglen llawn amser o ddydd 
Mercher i ddydd Gwener ar-lein.

Y Rhai sy’n Hyfforddi ar gyfer  
Gweinidogaeth Gyflogedig

Y Rhai sy’n Hyfforddi ar gyfer LLM  
neu Weinidogaeth Ddi-dâl

Gwryw Benyw

Fodd bynnag, roedd yn rhyddhad mawr ar 
ôl i ni allu datblygu rhywfaint o ddarpariaeth 
wyneb yn wyneb yn yr ysgol haf, o ystyried 
ein bod yn hyfforddi ymgeiswyr ar gyfer 
gweinidogaeth gorfforedig yn ogystal â 
gweinidogaeth ar-lein. Un elfen yr oeddem 
yn ei methu oedd y gallu i ‘wastraffu’ amser 
gyda’n gilydd, yn sgwrsio dros goffi neu 
bryd bwyd. Wrth adlewyrchu ar hyn, mae 
profiadau o’r fath yn amhrisiadwy wrth 
ddatblygu cymuned, dod i adnabod ein 
gilydd ac ymddiried yn ein gilydd. Ar ôl 
dychwelyd i hyfforddi ar y safle, cadarnhawyd 
pwysigrwydd elfen breswyl y rhaglen llawn 
amser hefyd. Bydd rhai materion ffurfiannol 
ond yn dod i’r amlwg yn y gymuned, ac 
felly rydym wedi bod mewn gwell sefyllfa i 
ddirnad y materion hyn ac ymateb iddynt.  

Mae’r datblygiadau yn y tîm tiwtora yn 
ystod 2020-21 (gweler tudalen 10) wedi 
atgyfnerthu’r gwaith FLM. Mae Dr Sion 
Aled Owen yn cynyddu ein darpariaeth 
a’n harbenigedd iaith Gymraeg yn ogystal 
â chynyddu’r ffocws ar ddiwinyddiaeth 
Gymreig. Mae Dr Elizabeth Corsar yn 
cyfrannu ei harbenigedd Beiblaidd yn 
ogystal â’i rôl benodol yn cynorthwyo 

Parch Ddr Jordan Hillebert a’r Parch Ddr 
Manon Ceridwen James gydag agweddau 
ffurfiant y rhaglen breswyl o ddydd Mercher 
i ddydd Gwener. Mae rôl y Parchedig 
Chris Thomson fel Cynullydd y Gymuned 
Arloesol a Thiwtor Dysgu Cyd-destunol 
- yn cyfuno ei waith o weithio gydag 
esgobaethau i greu lleoliadau heriol sy’n 
cymhwyso ymgeiswyr ar gyfer eglwys y 
dyfodol. Mae’r rôl Cynullydd y Gymuned 
Arloesol yn cefnogi arloeswyr ar hyd a lled 
Cymru - yn sicrhau bod dulliau newydd 
sy’n briodol ar gyfer cyd-destun twf yr 
eglwys (yn ei ystyr ehangaf) yn cael eu 
sefydlu o ddechrau gweinidogaeth a 
hyfforddiant ymgeisydd. 

Ymhlith y siaradwyr ar ein cyrsiau (ar-lein) 
roedd yr Archesgob Andrew a’r Athro Laura 
McAllister a fu’n trafod Arweinyddiaeth 
Ddoeth a’r Canon Andy Delmege (Canon 
preswyl yn Eglwys Gadeiriol Birmingham 
a chyn-bennaeth y rhwydwaith ystadau 
trefol) a’r Parchedig Dr Sarah Lawrence 
(ymchwilydd ac awdur ar y Bedyddwyr, sy’n 
byw yn Swydd Lincoln wledig) yn siarad ar 
New Life. Thema cwrs preswyl yr Hydref 
oedd Cymeriad a Ffurfiant Cristnogaidd.

Roedd yr ysgol haf yn ddigwyddiad hybrid, 
wyneb yn wyneb mewn grwpiau bach yn 
ystod y rhan gyntaf ac yna ar-lein gyda’r tîm 
Arwain eich Eglwys i Dwf o dan arweiniad 
y Canon Robin Gamble. Mae nifer o’n 
tiwtoriaid wedi cynnal areithiau cyweirnod yn 
y cyrsiau preswyl ar hyd y flwyddyn. 

Yn ystod y flwyddyn rydym wedi bod 
yn gweithio ar gwricwlwm newydd 
i’r preswylwyr, o’r enw Diwinyddiaeth 
ac Ymarfer y Weinidogaeth. Mae’n 
gwricwlwm troellog, lle cyflwynir yr 
ymgeiswyr i bynciau allweddol gan 
gynnwys pregethu, gofal bugeiliol, arloesi 
a gweithio gyda phobl o bob oedran ar 
lefel gyflwyniadol ac yna gallent ddatblygu 
eu gwybodaeth bob blwyddyn. (Yn y 
gorffennol, byddai ymgeiswyr ond yn 
astudio un pwnc y flwyddyn). Mae’r 
ymgeiswyr hynny ag anghenion hyfforddi 
penodol (er enghraifft, y rhai sy’n cyrraedd 
gyda phrofiad da eisoes neu sy’n hyfforddi 
ar gyfer gweinidogaeth benodol ac mae 
angen hyfforddiant mwy dwys arnynt yn y 
maes hwnnw) yn derbyn llwybr penodol 
i’w ddilyn. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf 
o bobl yn dilyn eu Carfan blwyddyn a 
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enwyd ar ôl unigolion crefyddol pwysig 
yn hanes Cymru – Esgob William Morgan, 
Griffith Jones (Llanddowror) a Mary Jones. 
Credwn y bydd hyn yn cynorthwyo pawb i 

feithrin amrywiaeth eang o sgiliau sylfaen 
pwysig yn ogystal â galluogi arbenigwyr 
ac ymgeiswyr yn ddiweddarach yn eu 
hyfforddiant i dderbyn hyfforddiant 

mwy heriol ac arbenigol ar gyfer sgiliau 
bugeiliol, arloesi ac arweinyddiaeth y bydd 
eu hangen arnynt. 

<30 30-39 40-49 50-59 60-69 Cyfanswm
Cyflogedig

   Benyw 3 3 6 4 2 18

   Gwryw 0 2 1 3 2 8

Di-dâl ordeiniedig

   Benyw 0 0 1 4 3 8

   Gwryw 1 2 0 4 5 12

LLM

   Benyw 1 0 1 4 4 10

   Gwryw 0 1 0 1 0 2

Bagloriaeth mewn Diwinyddiaeth (BTh) ar gyfer 
Disgyblaeth, y Weinidogaeth a Chenhadaeth
Yn y flwyddyn academaidd hon, llwyddodd 
86 o bobl i gyflawni cymwysterau drwy 
Athrofa Padarn Sant. Derbyniodd 8 
ohonynt eu gradd BTh (5 dosbarth cyntaf 
a 3 2:1s.), derbyniodd 43 ddiploma ôl-
raddedig a 35 eu tystysgrif (er y bydd nifer 
dda yn parhau â’u hastudiaethau).

Y niferoedd a oedd yn dilyn y cwrs yn 2020-
21 oedd 222, 31 myfyriwr lefel 6, 96 myfyriwr 
lefel 5 a 95 myfyriwr lefel 4. Mae’r niferoedd 
sy’n dechrau ar eu gradd ar lefel 6 yn golygu 
yn y blynyddoedd i ddod, y bydd y nifer 
sy’n derbyn BTh yn cynyddu’n sylweddol, 
gan sicrhau y bydd nifer sylweddol o 
leygwyr wedi’u hyfforddi’n ddiwinyddol 

yn cael eu hysbrydoli a’u cymhwyso ar 
gyfer eu gweinidogaethau. yn y gweithle 
a’r gymuned yn ogystal â chynnig adnodd 
diwinyddol lleyg pwysig i’w heglwysi.

Mae’r BTh yn gwrs penodol mewn 
diwinyddiaeth ar gyfer disgyblaeth ac 
adlewyrchir hyn yn y pynciau y bydd 
y dysgwyr yn ysgrifennu amdanynt 
yn eu haseiniadau. Mae myfyrwyr yn 
ysgrifennu myfyrdodau diwinyddol ar 
Tik Tok, deunyddiau grwpiau astudio ar 
rywioldeb dynol neu gyfalafiaeth, maent 
yn defnyddio dulliau amrywiol o fyfyrio 
diwinyddol i ddadansoddi cyfarfodydd 
ardal gweinidogaeth neu sefyllfaoedd 

bugeiliol anodd neu bynciau gwleidyddol 
y dydd. Maent yn astudio sut i roi cyfrif o’u 
ffydd – er enghraifft pam fod dioddef yn y 
byd a chysylltu’r modelau arweinyddiaeth 
maent yn eu profi i’r modelau maent yn 
eu gweld yn y Beibl ac yn eu bywydau eu 
hunain.

Mynegodd un dysgwr mewn gwerthusiad 
hyn fel hyn – y modiwlau a oedd wedi bod 
o gymorth mwyaf iddynt oedd y modiwlau 
cenhadaeth a dysgeidiaeth oherwydd 
‘mae’r ddysgeidiaeth wedi rhoi’r pam i 
mi ac mae’r rhan ar genhadaeth yn rhoi’r 
sut i mi.’ Dywedodd dysgwr arall bod 
‘Cenhadaeth Gristnogol yn sicr wedi fy 
helpu i sicrhau dealltwriaeth well o rôl yr 
eglwys a fy rôl i yn cefnogi’r eglwys.’ 

Rydym hefyd wedi bod yn datblygu 
modiwlau newydd yn ystod y flwyddyn, gan 
gynnwys un modiwl lefel 6 ar Ymgysylltu 
â diwinyddiaeth, yr Eglwys a hunaniaeth 
yng Nghymru ddatganoledig. Drwy hyn 
rydym yn creu diwinyddion ordeiniedig ar 
gyfer yr Eglwys yng Nghymru a fydd, fel y 
byddai Barth wedi cymeradwyo, yn edrych 
ar y byd gyda’r Beibl yn un llaw a phapur 
newydd yn y llall.   

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi 
datblygu sesiynau sgiliau astudio ymhellach 
er mwyn gwella profiad dysgu ein myfyrwyr. 
Mae hyn wedi cynnwys sesiynau wedi’u 
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recordio ac mewn person a oedd yn 
trafod popeth o sgiliau TG sylfaenol a sut i 
ddarllen a gwneud nodiadau, i ddefnyddio 
tystiolaeth yn gywir a chreu dadleuon. 

Mae gan rai aelodau o’n cymuned 
ymgeiswyr a myfyrwyr wahaniaethau dysgu 
cymhleth ac amrywiol nad ydynt bob 
amser yn hawdd eu hadnabod. Er mwyn 
sicrhau bod pob myfyriwr yn cael ei drin fel 
unigolyn, sefydlwyd y tîm cymorth dysgu i 
fynd i’r afael â’r cymorth sydd ei angen ar 
gyfer pob myfyriwr/ymgeisydd sy’n uniaethu 
fel unigolyn â gwahaniaethau dysgu. Yn 
ystod y flwyddyn nodwyd aelodau o staff 
unigol i weithio yn y tîm arbenigol hwn er 
mwyn cyflawni anghenion ein myfyrwyr. 

Gweinidogion Trwyddedig Newydd
Mae parhau i gefnogi a datblygu pob un 
o’n Gweinidogion Trwyddedig Newydd 
yn ffactor arwyddocaol er mwyn darparu 
gweinidogion o safon i Gymru, a fydd yn 
cyflawni rôl arwyddocaol yn trawsnewid 
ein cymunedau o dan arweiniad Duw. 
Mae’r rhaglen Gweinidogion Trwyddedig 
Newydd ar gyfer pawb sydd wedi’u 
trwyddedu i’r Eglwys yng Nghymru, nid 
yr ordeiniedig yn unig. Mae hyn o bwys 
penodol yn y cyfnod y mae’r adroddiad 
blynyddol yn ei gwmpasu am ein bod wedi 
profi nifer is na’r arferol o ordeiniadau, 
yn ogystal â menter Esgobaeth Bangor i 
drwyddedu gweithwyr lleyg esgobaethol 
allweddol fel cydnabyddiaeth o’u 
cyfraniad sylweddol i fywyd yr esgobaeth. 

Mae’r rhaglen Drwyddedig Newydd 
wedi tyfu a datblygu yn y pum mlynedd 
ddiwethaf. Erbyn hyn mae wedi’i rhannu’n 
ddau faes penodol; y cam craidd sy’n 
parhau am ddwy flynedd ar ôl ordeinio 
a/neu drwyddedu ac mae ar gyfer y rhai 
sydd wedi’u trwyddedu gan esgobion 
ar hyd a lled Cymru, a’r cam pontio sy’n 
dechrau ar ddiwedd y cam craidd, ac sy’n 
parhau am ddwy flynedd, ond mae ar 
gyfer y rhai mewn swyddi cyflogedig.

Yn ystod 2020-21, dechreuodd y rhai 
a oedd wedi’u hordeinio a/neu eu 
trwyddedu yn 2021 ar eu hyfforddiant ym 
mis Gorffennaf drwy fynychu Trafodaethau 
Trawsnewidiol, cwrs sy’n cael ei gynnal 
gan 3D Coaching, a fynychwyd gyda’u 
goruchwylwyr hyfforddiant. Fe wnaeth 
y rhai a ordeiniwyd/a drwyddedwyd 
yn 2020 fynychu’r ail o’r sesiynau 3D 
Coaching. I ddilyn hyn darparwyd 
hyfforddiant mewn gweinidogaeth Plant, 
Pobl Ifanc a Theuluoedd (gan gynnwys 
gweinidogaeth ysgolion) a phenwythnos 

ar Ddod yn Offeiriad yn Eglwys Dduw (ar 
gyfer y rhai a ordeiniwyd) a Thrawsnewid 
Gwrthdaro’r Eglwys yn yr hydref. Bu i’r 
rhai a drwyddedwyd yn 2019 fynychu 
cwrs penwythnos preswyl ar Genhadaeth, 
Efengyliaeth a Chymunedau Cristnogol 
Newydd. Y cwrs olaf yn y cam craidd yw’r 
cwrs preswyl ar Ddatblygu fel Arweinydd 
yng nghyd-destun yr Eglwys yng Nghymru. 
Bu i’r rhai a drwyddedwyd yn 2019 
fynychu’r cwrs hwn ddechrau haf 2020.

Mae’r rhaglen yn datblygu’n gyson wrth i 
ni wrando ar ein hesgobion, uwch aelodau 
o staff, y rhai sy’n mynychu ein cyrsiau 
a’n rhanddeiliaid, er enghraifft, yn 2021, 
daeth yn amlwg bod ein gweinidogion 
cyflogedig yn cael budd mawr o’n cwrs 
Trawsnewid Gwrthdaro’r Eglwys sy’n 
cael ei gynnal dros bedwar diwrnod yng 
Nghanolfan Rheoli Bangor yn yr hydref bob 
blwyddyn, ond roedd ein Gweinidogion 
Di-dâl a’n Gweinidogion Lleyg Trwyddedig 
yn cael anhawster i ganfod yr amser oedd 
ei angen ar gyfer hyn, felly maent yn 

mynychu fersiwn dau ddiwrnod o’r cwrs 
dros Zoom. Fodd bynnag, os oes gennym 
weinidog trwyddedig newydd neu weinidog 
cyflogedig ar y cwrs hwn sy’n credu y 
byddent yn elwa o ddilyn y cwrs llawn, neu 
os yw eu hesgob yn eu cynghori y byddai’r 
cwrs llawn yn ddefnyddiol ar gyfer eu 
gweinidogaeth yn y dyfodol, yna byddem 
yn sicrhau y byddai’r ddarpariaeth honno 
ar gael. 

Bydd y cam pontio sy’n cynrychioli 
blynyddoedd 3 a 4 y rhaglen Gweinidogion 
Trwyddedig Newydd yn orfodol i 
Offeiriaid Cyflogedig yn unig. Gall pob 
gweinidog nad ydynt wedi’u trwyddedu 
fynychu, ond dim ond gyda chaniatâd 
penodol gan eu Hesgob, er y byddem yn 
disgwyl i’r rhai sy’n debygol o fod mewn 
swyddi o arweinyddiaeth gyffredinol neu 
arwyddocaol dderbyn cais i fynychu. 
Mae’r cam hwn yn cynnwys tri chwrs 
hyfforddiant ychwanegol, dros gyfnod o 
ddwy flynedd ac mae’n canolbwyntio ar 
Arweinyddiaeth Fwriadol. Cynlluniwyd y 
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Datblygiad Parhaus Gweinidogion
Anogir pob gweinidog trwyddedig, lleyg 
ac ordeiniedig i gynnal diwylliant ac 
arfer o ddysgu gydol oes, y tu hwnt i’r 
rhaglenni Ffurfiant ar gyfer Gweinidogaeth 
Drwyddedig a Gweinidogion Trwyddedig 
Newydd. Mae Athrofa Padarn Sant yn 
cydweithio’n agos gyda chwe esgobaeth yr 
Eglwys yng Nghymru i ddarparu rhaglen 
Ddatblygu Gweinidogion yn Barhaus, sy’n 
cynnwys dwy elfen:

■  Athrofa Padarn Sant sy’n gyfrifol am 
hyfforddiant taleithiol, neu hyfforddiant 
sy’n gyffredin ar hyd a lled yr holl 
esgobaethau. Byddai enghraifft o hyn 
yn cynnwys cwrs cyn ymddeol i’r rhai a 
fyddai’n hoffi cymorth a chyngor wrth 
gynllunio ar gyfer ymddeol.

■  Mae esgobaethau yn cynnig dyddiau 
Datblygiad Parhaus Gweinidogion, 
sydd fel arfer o leiaf pedwar diwrnod, 
sy’n adlewyrchu eu cyd-destunau, 
eu hanghenion a’u gweledigaethau 
unigol orau.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae 
Covid 19 wedi parhau i gyflwyno heriau 
sylweddol a chymhleth i eglwysi a 
gweinidogion. Wrth ymateb i hyn, mae 
rhaglen Datblygiad Parhaus Gweinidogion 
Athrofa Padarn Sant wedi ceisio mireinio 
ac addasu’r hyfforddiant a’r adnoddau 
a gynigir, yn ogystal â chynnig help 
wedi’i dargedu i gefnogi eglwysi gyda’u 
gweinidogaethau ar-lein eu hunain.

CYMORTH DIGIDOL AC AR-LEIN
Mae ein gweminarau wedi parhau 
ar-lein ac maent wedi ceisio darparu 
cymorth a chyngor ymarferol, yn 
ogystal â chyflwyniadau gan siaradwyr 
gwadd ysbrydoledig a chreadigol sydd 
wedi cynnig syniadau gwych i eglwysi 
fabwysiadu ac addasu i’w cyd-destunau 
unigol. Roedd y gweminarau hyn hefyd 
yn cynnwys gweinidogion o’r Eglwys yng 
Nghymru yn rhannu eu profiadau, eu 
harbenigedd a’u harfer gorau eu hunain.

Cafodd pob un o’r gweminarau hyn eu 
recordio ac maent yn parhau i fod ar 
gael ar wefan Athrofa Padarn Sant. 

ADOLYGIAD O DDATBLYGIAD 
GWEINIDOGION (MDR)

Mae cynllun Adolygiad o Ddatblygiad 
Gweinidogion unigol i’w ddefnyddio ar 
gyfer pob clerigwr trwyddedig, ac sy’n 
cael ei ddefnyddio gan y chwe esgobaeth, 
wedi bod yn amcan allweddol i’r Eglwys 
yng Nghymru ers cryn amser. Derbyniodd 
Athrofa Padarn Sant y dasg o oruchwylio a 
gweithredu’r cynllun a, gyda chymorth Grŵp 
Llywio taleithiol a sefydlwyd yn benodol ar 
gyfer hyn, cafodd cynllun ei greu, ei dreialu 
a’i fireinio ac yna ei fabwysiadu’n ffurfiol gan 
Fainc yr Esgobion yn Hydref 2020.

Cynlluniwyd y cynllun Adolygiad o 
Ddatblygiad Gweinidogion i gynnig 
cadarnhad a chefnogaeth i glerigwyr 
trwyddedig, yn ogystal â’u herio i 
adlewyrchu ar eu hymarfer a’u cyfraniadau 
gweinidogol i’r Eglwys yn gyffredinol. 
Canolbwynt y cynllun hwn yw trafodaeth 
flynyddol gydag adolygwr a ddewiswyd 
yn benodol gan yr esgobaeth, lle gall 
y clerigwr drafod ac adlewyrchu ar eu 
gweinidogaeth, trafod unrhyw hyfforddiant 
y gallai fod ei angen arnynt ac i bennu 
nodau ac amcanion ar gyfer y flwyddyn i 
ddod. Holir cwestiynau craidd sy’n seiliedig 

ar addewidion ordeinio i bob clerigwr, ac 
mae adran sy’n galluogi i esgobaethau 
holi cwestiynau ychwanegol sy’n benodol 
i’w cyd-destunau, gweledigaethau a 
strategaethau penodol hwy.

Mae Athrofa Padarn Sant wedi paratoi 
cyfres o adnoddau hyfforddi i gynorthwyo 
esgobaethau a chlerigwyr i gyflwyno 
a defnyddio’r cynllun, gan gynnwys 
hyfforddiant ar gyfer y rhai sy’n cael eu 
hadolygu a darpar adolygwyr drwy gyfres 
o fideos wedi’u recordio a grëwyd mewn 
partneriaeth â 3D Coaching. Er i’r cynllun 
gael ei gyflwyno mewn digwyddiadau byw, 
nodwyd fideos byr y gallai clerigwyr gael 
mynediad atynt ar yr adeg gywir iddyn nhw 
(e.e. ar gyfer paratoi ar gyfer eu hadolygiad) 
fel y ffordd orau o ddarparu cymorth. Mae’r 
adnoddau hyn yn parhau i fod ar gael i 
adolygwyr newydd drwy wefan Athrofa 
Padarn Sant. Y gobaith yw, erbyn diwedd 
2021, y bydd pob esgobaeth wedi dechrau 
defnyddio’r cynllun newydd, ac ar draws y 
dalaith mae cyfanswm o 1616 adolygiad o 
ddatblygiad gweinidogion wedi’u cynnal yn 
ystod dau chwarter cyntaf 2021 (1af Ionawr-
30ain Mehefin). Bydd Athrofa Padarn Sant, a 
fydd yn gweithio gyda grŵp llywio taleithiol, 
yn parhau i fonitro’r cynllun, gan adrodd yn 
flynyddol i fainc yr Esgobion. 

CYFEIRIAD YSBRYDOL
Dechreuodd y cwrs cyfeiriad ysbrydol 
taleithiol ym mis Gorffennaf 2020 am 12 
mis, a daeth i ben ym mis Gorffennaf 2021. 
Cafodd y cwrs ei hwyluso gan Dr Julia 
Mourant, Tiwtor mewn Ffurfiant Ysbrydol 
ac Astudiaethau Beiblaidd yng Ngholeg 
Sarum, ac Ellen Farmer, cyd-gyfarwyddwr 
yn y Tŷ Gweddi yn Nwyrain Molesey. 
Mae Ellen hefyd yn diwtor ar y Cwrs 
Ysbrydolrwydd Ignatiaidd yn Llundain. 
Fe’u cynorthwywyd gan y Parch Jane 
Butler a Jenny Barrow, sydd ill dwy wedi’u 
lleoli yn yr Eglwys yng Nghymru.

cyrsiau ychwanegol hyn i sicrhau y bydd 
y cam o ddechrau yn y swydd cyfrifoldeb 
cyntaf mor ddidrafferth â phosibl. Mae’n 
debygol y bydd y cam pontio yn dechrau 
wrth i guraduron ddechrau symud a 
pharhau drwy eu hamser cychwynnol yn 
eu cyd-destun newydd. Mae’r cyrsiau hyn 
yn canolbwyntio ar wydnwch, rheoli newid, 
sefydlu diwylliant ar gyfer twf, pwysigrwydd 
cenhadaeth ac efengyliaeth, datblygu 
timau ar draws Ardal y Weinidogaeth/

Genhadaeth, llunio strategaeth a datblygu 
gweledigaeth gyflwyno. Mae’r cwrs hefyd 
yn cynnig amser a gofod i beriglorion 
newydd rannu profiadau ac i rannu arfer 
da drwy’r garfan. Mae sefydliad o’r enw 
Lead Academy, sydd â phrofiad sylweddol 
mewn arweinyddiaeth, twf a chenhadaeth yr 
eglwys, yn ein helpu i gynnal y cyrsiau hyn a 
chynnig rhaglen ymgynghori a datblygu ar 
gyfer y tîm lleol newydd os bydd newydd-
ddyfodiaid yn awyddus i fanteisio ar y cynnig 

hwn. Rydym yn parhau i weithio gyda’r 
periglorion newydd y tu hwnt i’r cyrsiau 
hyn a cheisio cynnal cynnig ymgynghoriath 
Lead Academy i gynnig gweithio gyda’r 
periglorion newydd/arweinwyr ardal 
gweinidogaeth/cenhadaeth a’u tîm newydd 
ar ôl y cyfnod hwn (4+ o flynyddoedd ar ôl 
cael eu hordeinio), ond bydd hynny’n rhan 
o gyfrifoldeb ein rhaglen Datblygiad Parhaus 
Gweinidogion.
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Bu’n rhaid cynnal llawer o’r addysgu 
a’r ymarfer ar y cwrs ar-lein oherwydd 
canllawiau Covid 19 Llywodraeth Cymru, 
ond bu’n bosibl cynnal y cwrs preswyl 
cyntaf mewn person yn Athrofa Padarn 
Sant, er y cyfyngiadau ar y pryd.

Y gobaith yw y bydd y rhai sy’n cwblhau’r 
cwrs yn cynnig eu hunain i esgobaethau 
er mwyn gwella’r gronfa bresennol o 
gyfarwyddwyr ysbrydol ymhellach ar draws 
y dalaith. Roedd yr adborth a dderbyniwyd 
yn dilyn y cwrs yn gadarnhaol iawn, a 
byddem yn gobeithio y bydd y gwaith 
hwn o barhau i ddatblygu a chefnogi 
cyfarwyddwyr ysbrydol yn parhau.

GWEINIDOGAETH LEYG DRWYDDEDIG
Mae Athrofa Padarn Sant wedi trefnu a 
chynnal dau ddigwyddiad ar-lein fesul 
esgobaeth yn ystod y flwyddyn, y cyntaf yn 
ystod yr Hydref 2020 a’r un arall yn ystod 
Gwanwyn 2021. Roedd digwyddiadau’r 
Hydref yn cynnwys Ruth Haldane, Rheolwr 
Prosiect Trawsnewid y Weinidogaeth, a oedd 
yn cynnig addysgu a thrafodaethau a oedd 
yn archwilio a chadarnhau’r amrywiaeth o 
weinidogaethau lleyg sy’n cael eu harfer 
yn awr. Roeddent hefyd yn cyfeirio at yr 
adnoddau hyfforddiant a datblygu helaeth 
sydd ar gael yn awr drwy Trawsnewid 
Gweinidogaeth, ac roedd pob un yn 
cynnwys neges fideo ysbrydoledig gan yr 
Esgob Cherry. Cynhaliwyd digwyddiadau’r 
Gwanwyn gan yr Esgob Cherry o’r enw 
‘Mae’r Galon yn Galw’.  Yn y digwyddiadau 
hyn, drwy addysgu a thrafod, fe anogodd 
y cyfranogwyr i fyfyrio ar eu taith ffydd a’u 
llwybr i’r weinidogaeth hyd yma.

Disgwylir i’r gynhadledd flynyddol ar gyfer 
Gweinidogion Lleyg Trwyddedig (LLM) cael 
ei gynnal yn Wrecsam ddiwedd mis Medi. 
Teitl y gynhadledd fydd ‘Rhan o’r Corff’ a 

bydd yn cynnwys Esgob Cherry, Dr Sandra 
Millar (Life Events), Carri Myers (Cydlynydd y 
Weinidogaeth Leyg ar gyfer Eglwys Lloegr), 
yr Athro Jeremy Duff (Pennaeth, Athrofa 
Padarn Sant) a bydd gweithdai ymarferol ac 
adlewyrchol amrywiol yn cael eu cynnal. 

COFRESTRU PRIODASAU
Yn dilyn cyflwyno Deddf Partneriaethau Sifil, 
Priodasau a Marwolaethau (Cofrestru ac ati) 
2019, cafodd Athrofa Padarn Sant orchwyl 
i drefnu a chynnal cyfres o ddigwyddiadau 
esgobaethol i gyfarwyddo gweinidogion 
â’r newidiadau i’r gweithdrefnau ar gyfer 
cofnodi priodasau, a ddaeth i rym o 4ydd 
Mai 2021, yn ogystal â’r newidiadau i’r 
diffiniad o ‘wladolion perthnasol’ oherwydd 
Brexit a ddaeth i rym o 1af Gorffennaf 2021. 
Cynhaliwyd dau ddigwyddiad hyfforddiant 
ar-lein a sesiynau Holi ac Ateb ym mis Ebrill 
cyn y newidiadau a weithredwyd o 4ydd 
May, gyda sesiwn arall cyn y newidiadau cyn 
y newidiadau o 1af Gorffennaf. Derbyniodd 
pob gweinidog yn yr Eglwys yng Nghymru 
wahoddiad i fynychu’r digwyddiadau 
hyfforddiant a oedd yn cynnwys mewnbwn 
a thrafodaeth gan aelodau’r Swyddfa 
Gofrestru Cyffredinol, yn ogystal â Matthew 
Chinery, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol 
yr Eglwys yng Nghymru.

DATBLYGU ARWEINWYR
Mewn cydweithrediad â Chyfarwyddwyr 
Gweinidogaeth yn yr esgobaethau, 
datblygwyd a chyflwynwyd cyfres o gyrsiau 
hyfforddiant i’r esgobaethau ar hyd 
misoedd Mai, Mehefin a Gorffennaf. Nod 
y cyrsiau hyn oedd cynnig hyfforddiant 
uwch i weinidogion mewn sgiliau 
arweinyddiaeth craidd. Hwyluswyd y 
cyrsiau hyn gan ddarparwyr amrywiol, 
gan gynnwys CPAS a Bridgebuilders ac 

roeddent yn canolbwyntio ar Reoli Amser, 
Ymarfer Adlewyrchol, Arwain drwy Newid a 
Gwrthdaro a Gweithio ar y Cyd. 

Bydd y cyntaf o ddau brosiect peilot yn 
cael eu cyflwyno yn yr Hydref yn 2021. 
Cynlluniwyd y prosiectau peilot hyn i 
gefnogi, cymhwyso a galluogi timau 
gweinidogaeth/cenhadol i weithio’n fwy 
effeithiol a chydweithredol i genhadu 
ymhellach yn eu cyd-destunau gweinidogol 
eu hunain. Gofynnwyd i Lead Academy, 
sydd eisoes yn cyfrannu at ein rhaglen NLM 
i gynnig budd eu profiad a’u harbenigedd 
i bob un o’r timau ar hyd cyfnod dwy 
flynedd, gyda mentor personol yn cynnig 
cymorth rheolaidd wedi’i dargedu i bob 
tîm. Yn ogystal â hyn, bydd pedwar cwrs 
preswyl deuddydd pan fydd y chwe thîm yn 
dod at ei gilydd i rannu, gweddïo a derbyn 
hyfforddiant a chymorth pellach.

DIGWYDDIADAU BYWYD
Yn wreiddiol, gofynnodd Grŵp Efengyliaeth, 
Arloesi a Thwf yr Eglwys i Athrofa Padarn 
Sant gyflwyno’r prosiect Life Events yn 
yr Eglwys yng Nghymru – ymchwil ac 
adnoddau i gyfoethogi gweinidogaeth 
bedyddiadau, priodasau ac angladdau’r 
Eglwys fel cyfleoedd cenhadol. 

Hyd yma, mae 120 tudalen o adnoddau a 
syniadau ar-lein wedi’u paratoi, a chwblhawyd 
gwaith ychwanegol ar ddwy gyfres o fideos. 
Mae’r holl gymorth ac adnoddau ar-lein, 
gan gynnwys y ddwy gyfres o fideos, ar gael 
drwy wefan Athrofa Padarn Sant, ac mae’r 
holl ddeunyddiau argraffedig ar gael yn 
awr ar Church Print Hub (CPH). Edrychwn 
ymlaen at lansio’r deunyddiau hyn yn Hydref 
2021, ac mae eglwysi ar hyd a lled Cymru yn 
cael eu cefnogi i fanteisio ar y cyfleoedd yn 
ystod bedyddiadau, priodasau ac angladdau 
i ddatgelu cariad Crist yn ein geiriau a’n 
gweithredoedd.
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John Aled Owen oeddwn i’n wreiddiol, 
ond mae pobl wedi fy ngalw yn Siôn ers 
fy nyddiau yn y brifysgol. Rwy’n briod â 
Siân, sy’n gynorthwyydd addysgu, ac yn 
diwtor Cymraeg i Oedolion, ac mae wedi 
dysgu Cymraeg fel ail iaith. Rwy’n Diwtor 
Diwinyddiaeth Gymreig ac rwy’n trefnu 
sesiynau ymarfer ‘Te Bach’ ac yn annog 
staff ac ymgeiswyr i ddysgu a defnyddio’r 
Gymraeg. Yn fy amser hamdden rwy’n 
mwynhau cerdded ac unrhyw beth sy’n 
ymwneud ag anifeiliaid, cathod yn arbennig.

Un o fy mhrif ddiddordebau yw 
barddoniaeth. Enillais Goron yr Eisteddfod 
Genedlaethol am ysgrifennu barddoniaeth 

yn ôl ym 1981, ac rwy’n ysgrifennu ac yn 
cyhoeddi yn Gymraeg a Saesneg erbyn hyn, 
gydag ambell ymgais Lladin!

Yn Athrofa Padarn Sant byddaf yn gweithio 
i sefydlu sylfaen gadarn ar gyfer addysgu 
ac archwilio Diwinyddiaeth Gymreig, sy’n 
cynnwys ceisio ateb y cwestiwn ‘Beth yw 
Diwinyddiaeth Gymreig?’ neu, yn fwy 
cywir, ‘Beth yw Diwinyddiaethau Cymreig?’ 
Rwy’n ymrwymedig iawn hefyd i gynyddu’r 
defnydd creadigol o’r Gymraeg yn Athrofa 
Padarn Sant ac yn yr Eglwys yng Nghymru, 
sy’n cynnwys ysbrydoli ymgeiswyr o bob 
rhan o Gymru i arbrofi gydag addoliad ac 
allgymorth dwyieithog neu (amlieithog).

Rwy’n dod o Gaeredin ac roeddwn 
yn ddisgybl yn St George’s School for 
Girls cyn mynychu’r Coleg Newydd, 
Prifysgol Caeredin i astudio MA mewn 
Diwinyddiaeth. Wedi hynny, ymgymerais 
â Gradd Meistr Ymchwil a Doethuriaeth 
ar y Testament Newydd. Mae fy rhieni, fy 
chwaer a fy nain a thaid ar ochr fy mam 
yn parhau i fyw yng Nghaeredin.

Ymunais ag Athrofa Padarn Sant fel 
arbenigwr ar y Beibl, yn addysgu 
ymgeiswyr a myfyrwyr ar lefel israddedig 
ac ôl-raddedig. Mae hyn yn cynnwys 
modiwl lefel meistr ar efengyl Ioan (sy’n 
tynnu’n rhannol ar fy ngwaith ymchwil 
doethuriaeth) a dosbarth newydd ar y 
Testament Newydd Groeg, sy’n mynd yn 
eithriadol o dda.

I ddianc oddi wrth fy llyfrau, rwyf wedi 
dechrau rhwyfo yn ddiweddar. Rwyf hefyd 
yn mwynhau mynd allan am bryd o fwyd 

ffansi a photel dda o win. 

Mae astudiaethau’r Efengyl yn hollbwysig 
i mi – canonaidd a’r rhai nad ydynt yn 
ganonaidd. Rwyf wrth fy modd yn mynd i 
gynadleddau a rhannu a chlywed syniadau 
newydd. Rwy’n trefnu cynhadledd ar hyn 
o bryd ac rwyf wedi golygu cyfrol gyda fy 
ffrind gorau a chyn-gydweithiwr, Dr Julia 
Lindenlaub ar yr ymateb i Efengyl Ioan yn 
ystod y pum canrif gyntaf.  

Yn ystod fy nghyfnod yn Athrofa Padarn Sant 
rwy’n gobeithio cymhwyso ein hymgeiswyr 
a myfyrwyr i fod yn annibynnol ac yn 
ddarllenwyr a dehonglwyr y Beibl am oes. 
Rwyf hefyd yn gobeithio codi proffil ymchwil 
y Sefydliad drwy fy ymchwil fy hun a thrwy 
sicrhau bod ein symposiwm ymchwil yn 
ddigwyddiad rheolaidd.

Cefais fy magu yn Ne Llundain ac 
rwyf wedi disgyn mewn cariad â 
Chymru. Roeddwn yn helpu i redeg 
busnes entrepreneuraidd bach cyn 
cael fy ordeinio. Rwyf wedi bod yn y 
weinidogaeth am 25 o flynyddoedd. Rwy’n 
rhychwantu traddodiadau Cristnogol. 
Mae gen i gefndir helaeth mewn 
Gweinidogaeth Blwyf, Plannu Eglwysi 
newydd, Mynegiadau Newydd ac Arloesi. 
Rwy’n Hyfforddwr Twf yr Eglwys yng 
Nghanolfan Gregory. Sefydlydd Sianel 
God Stories Today ar YouTube. Rwy’n 
briod â’r Parch Dr Donna Lazenby, Is-
bennaeth Coleg Trinity Bryste. Wrth i mi 
ysgrifennu hyn mae fy ngwraig yn feichiog 
â gefeilliaid, a fydd yn cael eu geni ym 
mis Mehefin 2022. Bobol bach! Mae gen 
i ddwy rôl yn Athrofa Padarn Sant: Un yw 
Cynullydd y Gymuned Arloesi, lle byddaf 

yn gweithio gyda rhwydwaith eithriadol 
o weinidogion arloesi o bob rhan o 
Gymru. Fy rôl arall yw Tiwtor Dysgu Cyd-
destunol, yn sicrhau bod ein hymgeiswyr 
i’w hordeinio a/neu drwyddedu yn 
cael y profiad gorau posibl ar leoliad 
yn ein heglwysi lleol a’n hardaloedd 
gweinidogaeth/cenhadol.

Yn fy amser hamdden rwy’n mwynhau 
gwneud ffilmiau digidol, cyfweld pobl ar 
gyfer eu storïau am Dduw, ac wedi cysylltu 
â hyn, Efengyliaeth drwy ddefnyddio 
storïau ac yn anffodus hoffter o fwyta 
gormod o lawer o siocled.

Rwy’n angerddol am ddweud wrth bobl, 
pawb, bod Duw yn bodoli ac yn awyddus 
i fod yn rhan o’u bywydau ac, i’r perwyl 
hwn, fy ngobaith yn ystod fy nghyfnod 
yn Athro Padarn Sant yw, drwy bŵer yr 

Ysbryd Glân a gweithio gyda chydweithwyr 
gwych – y byddwn yn gweld Diwygiad ar 
draws ein Heglwys.

Staff Tiwtora Newydd

DR SIÔN ALED OWEN

DR ELIZABETH CORSAR

Y PARCH CHRIS THOMSON
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Adnoddau i Feithrin Disgyblion
Yn ystod 2021 cysylltwyd ag Athrofa Sant 
Padarn sawl tro i archwilio o’r newydd 
sut y gallwn gynorthwyo Esgobaethau 
gyda Disgyblaeth Leyg. Mae hyn yn faes 
diddorol a phwysig ac yn un y byddwn 
yn gwneud datblygiadau pwysig ynddo 
yn y blynyddoedd nesaf yn nhermau 
adnoddau llyfrau a fideo a chyrsiau byr 
sy’n canolbwyntio ar gynorthwyo pobl i 
fyw fel dilynwyr Iesu – a chymhwyso holl 
bobl Duw (Effesiaid).

Roedd archwiliadau cynnar o’r maes hwn 
yn cynnwys y gyfres Dysgu i Dyfu ar gyfer 
Grwpiau Bach (mae rhai o’r teitlau yn parhau 
i fod ar gael ar ein gwefan). Ond yn 2021 
fe wnaethom ychwanegu ‘Byw fel yr Iesu’ 
yn y cyfnod hwn – menter gyffrous gan 
Grŵp y Cymundeb Anglicanaidd ar gyfer 
Disgyblaeth Fwriadol. Cyhoeddwyd ef yn 
ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg ac 
mae wedi gael ymateb da. Mae’n llyfr sy’n 
cynnwys cyfres o astudiaethau sy’n addas 
ar gyfer y rhai sy’n dyheu am fywyd fel yr 
Iesu. Mae wedi’i rannu’n ddeuddeg adran 
ac mae’n addas ar gyfer astudio’r Beibl neu 
grwpiau bychain, er y gellid yn rhwydd 
ei addasu ar gyfer gwasanaethau dydd 

Sul. Mae hefyd yn addas ar gyfer defnydd 
ar-lein. Roedd ein cyfranogiad yn y Grŵp 
Disgyblaeth Fwriadol yn golygu ein bod yn 
gallu cynorthwyo i ddatblygu’r cwrs hwn a 
sicrhau bod y Gymraeg yn un o ieithoedd 
y Cymundeb ac mae wedi’i gyfieithu i’r 
Gymraeg. Mae copïau o’r llyfr hwn wedi’u 
ddosbarthu i Gyfarwyddwyr Gweinidogaeth. 

Ddiwedd 2021 fe wnaethom gyhoeddi’r 
llyfr cyntaf yng nghyfres “Gweinidogaeth”. 
Y cyntaf oedd llyfryn Darllenwyr i helpu i 
egluro’r weinidogaeth bwysig a hanfodol 
hon ac i gynorthwyo strategaeth llawer 
o esgobaethau i recriwtio mwy o 
Ddarllenwyr. Roedd yn gyfle cyffrous i 
weithio gyda Darllenwyr allweddol o bob 
rhan o Gymru i greu’r llyfryn hwn.

Yn ystod y deuddeg mis nesaf byddwn yn 
ychwanegu Arweinwyr Addoli ac Ymwelwyr 
Bugeiliol i’r gyfres Gweinidogaeth a byddwn 
yn gweld ymgynghori mwy bwriadol gyda’r 
Esgob Gweinidogaeth a Chyfarwyddwyr 
Gweinidogaeth i ganfod beth sydd ei 
angen yn nhermau Disgyblaeth ar gyfer 
pob aelod presennol a phob darpar aelod. 
member and every soon to be member.  

Adnoddau Llyfrgell
Yn ystod y flwyddyn hon rydym wedi 
parhau i gefnogi myfyrwyr sy’n gweithio 
o bell drwy ychwanegu mwy o gynnwys 
i’n llyfrgell ar-lein; ychwanegwyd 100 o 
deitlau eLyfrau pellach i’n casgliad. Fe 
wnaethom fabwysiadu ffyrdd newydd o 
gefnogi myfyrwyr hefyd, gan gynnwys 
recordio’r fideos ‘sut i’ byr anffurfiol a 
grëwyd yn benodol ar gyfer myfyrwyr 
mewn ymateb i geisiadau am gymorth, 
a fideos ‘sut i’ eraill a gynlluniwyd a 
roddwyd ar Moodle Athrofa Padarn Sant 
i helpu grwpiau ehangach o fyfyrwyr. 
Cafodd yr ail gyfres o fideos hyn eu 
hategu gan ddalenni cymorth ar yr un 
pynciau er mwyn cyflawni anghenion 
arddulliau dysgu gwahanol a chawsant eu 
creu mewn arddulliau hygyrch hefyd.  

Er bod y cyfyngiadau Covid yn 
weithredol yn ystod y cyfnod hwn, 
roeddem yn chwilio am gyfleoedd i 
ddechrau ailgyflwyno ein gwasanaethau 
llyfrgell ‘arferol’. Cyn gynted ag yr 
oedd hynny’n bosibl, fe wnaethom 
ailgyflwyno ein gwasanaeth benthyca 

drwy’r post i fyfyrwyr ôl-raddedig a 
derbyn dychweliadau drwy’r post. Yna, 
wrth i’r cyfyngiadau leihau dros yr haf, fe 
wnaethom gyflwyno systemau Cydio a 
Mynd a Gollwng a Mynd, gyda blychau 
penodedig yn ardal y fynedfa, er mwyn i 
fyfyrwyr a oedd gerllaw yn gallu archebu 

llyfrau llyfrgell i’w casglu neu drefnu i 
ddychwelyd llyfrau gan sicrhau’r cyswllt 
lleiaf gyda phobl eraill. Fe wnaethom 
hefyd lwyddo i barhau i brynu llyfrau 
hollbwysig ar gyfer y llyfrgell ffisegol 
ac fe wnaethom brynu 120 o deitlau 
ychwanegol (tua 135 o lyfrau).
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Cymorth Dysgu
Cymorth Dysgu yw’r ddarpariaeth 
cefnogi dysgwyr ac anableddau yn 
Athrofa Padarn Sant. Mae’r term 
anabledd yn cwmpasu ystod o 
anghenion ychwanegol a allai effeithio 
ar ddysgu rhywun – gallai’r rhain fod yn 
anableddau corfforol, gan gynnwys nam 
ar y clyw neu broblemau symudedd, 
anableddau iechyd meddwl sy’n 
cynnwys unrhyw un â chyflwr iechyd 
meddwl hirdymor a gwahaniaethau 
dysgu penodol, er enghraifft dyslecsia.

Mae gan Athrofa Padarn Sant gyfrifoldeb 
i sicrhau nad yw anabledd yn rhwystr 
i gyfranogiad llawn mewn dysgu ac 
addysgu, cyfleusterau a gwasanaethau i 
ddysgwyr presennol a darpar ddysgwyr.”1 

Anogir y dysgwyr i ddatgan anghenion 
ychwanegol ar ddechrau eu hastudiaethau 
ond gallent wneud hynny unrhyw adeg 
wedi hynny. Nid yw hyn yn bob amser 
yn rhwydd i ddysgwyr, naill ai am nad 
ydynt eisiau creu trafferth neu maent yn 
poeni y gallai hyn gael effaith negyddol ar 
eu cyfleoedd gweinidogol yn y dyfodol. 
Mae’r staff wedi gweithio’n galed i greu 
amgylchedd lle mae dysgwyr yn teimlo’n 
gyfforddus i drafod anghenion ychwanegol.

Pan fydd dysgwr wedi rhoi gwybod i’r 
staff Cymorth Dysgu am eu hangen 
ychwanegol, bydd y staff Cymorth Dysgu 
yn edrych i weld pa addasiadau rhesymol 
y gellir eu gwneud a’u cyflwyno mewn 
cynllun cymorth. Mae swm aruthrol 

o adnoddau ar gael ar ffurf y Lwfans 
Myfyrwyr Anabl i’r dysgwyr hynny ar 
raglenni achrededig, a bydd staff Cymorth 
Dysgu yn cynorthwyo dysgwyr i wneud 
ceisiadau am hyn. Mae’r gwahaniaeth 
y gall cymorth dysgu da ei wneud i 
ddysgwyr ag anghenion ychwanegol 
drawsnewid bywydau.

Mae anghenion ychwanegol yn niferus ac 
amrywiol. Eleni, mae Athrofa Padarn Sant 
wedi bod yn gweithio gyda chwmni cefnogi 
anghenion dysgu yng Nghymru, Beacon 
Support Cyf, er mwyn datblygu lefel uwch 
o Gymorth Dysgu ar draws Athrofa Padarn 
Sant. Mae hyn wedi cynnwys hyfforddiant ar 
gyfer pob aelod o staff.

Diogelu
Mae diogelu yn gyfrifoldeb i bawb. Wrth 
galon eglwys ddiogel mae sefydlu camau 
diogelu ar bob lefel yng ngweithgarwch 
yr eglwys. Yn Athrofa Padarn sant mae 
gennym slogan ‘Eglwys ddiogel yw 
Eglwys Crist – os nad yw cymuned yn 
ddiogel i bobl ifanc neu bobl agored i 
niwed, beth bynnag y bydd yn dymuno’i 
ddweud amdani’i hun, nid yw’n perthyn i 
Grist; ni all honni bod yn Eglwys’.

Yn ystod rhan gyntaf y flwyddyn academaidd 
hon mae Athrofa Padarn Sant wedi parhau 
i wasanaethu’r Eglwys yng Nghymru drwy 
ddarparu hyfforddiant ar ddiogelu, cyn 
gwneud buddsoddiad sylweddol mewn 
Diogelu, lle penodwyd Cyfarwyddwr Diogelu 
newydd a chrynhoi holl weithgarwch 
diogelu’r Eglwys o dan ei arweinyddiaeth ef. 

Fel y soniwyd eisoes yn yr adroddiad hwn, 
roedd y cyfnod hwn yn un lle cafodd 
patrymau darparu hyfforddiant eu newid yn 
aruthrol oherwydd Covid-19. Ar ddiwedd y 
flwyddyn academaidd flaenorol roeddem 
wedi rhyddhau cwrs ymwybyddiaeth diogelu 
ar gyfer yr Eglwys. Nid ‘hyfforddiant diogelu’ 
i bobl sy’n gweithio gyda phobl ifanc neu 
oedolion agored i niwed yw hwn, ond yn 
hytrach cwrs ar-lein sy’n hygyrch i bawb. Yn 
codi ymwybyddiaeth ar draws ein heglwys. 
Yr adborth boddhad cyfartalog oedd 4.4/5, 
gyda’r adborth yn pwysleisio buddion fideo: 
“Roedd y cwrs wedi’i strwythuro yn dda, ac 
roedd y fideos o safon uchel ac yn hawdd 
eu dilyn. Roedd yn ddefnyddiol cael cwrs 
ar-lein, ac y gallech gymryd eich amser i’w 
ddilyn, yn hytrach nac eistedd mewn sesiwn 
Zoom neu sesiwn mewn person lle nad 

oes gennych ddewis ond mynd drwy’r cwrs 
mewn un tro. Mae wedi caniatáu amser i 
feddwl a phrosesu, a oedd yn ddefnyddiol 
iawn i mi yn bersonol.”

Parhawyd i gynnal y prif gwrs i ‘weinidogion’ 
(lleyg, wedi’u hordeinio a’r rhai â rolau gyda 
phobl ifanc neu oedolion agored i niwed) 
drwy Zoom. Yn amlwg, mae rhywbeth yn 
cael ei golli pan nad yw’n gyswllt wyneb yn 
wyneb. Fodd bynnag, mae’r diffyg teithio 
wedi bod o fudd i lawer, ac mae wedi 
galluogi i’r hyfforddiant gael ei rannu’n ddwy 
sesiwn fyrrach sydd, o safbwynt addysgol, yn 
well nac un sesiwn hir, ac mae wedi galluogi 
i bobl o bob rhan o’r eglwys ddysgu gyda’i 
gilydd gydag ystod dda o ddyddiadau ar 
gael, yn hytrach na chyfyngu’n ddaearyddol 
pwy sy’n gallu mynychu beth. Erbyn 
diwedd 2020, roedd tua 90 o weinidogion 
yn cwblhau’r cwrs y mis, ac roedd angen 
hyn o ystyried y niferoedd sydd angen yr 
hyfforddiant hwn, a’r angen am hyfforddiant 
diweddaru rheolaidd. Roedd 86% o’r 
adborth yn gadarnhaol neu’n gadarnhaol 
iawn, ac enghraifft o hyn yw: “Fe wnes i 
fwynhau’r cyflwyniad clir, y grwpiau trafod a’r 
sleidiau a’r clipiau fideo. Ni allaf bwysleisio un 
maes yn benodol oherwydd roedd cyfuniad 
o wahanol ddulliau dysgu yn ei wneud yn 
brofiad pleserus.”

Un her allweddol yw lefelau amrywiol 
profiad blaenorol y cyfranogwyr. Polisi yr 
Eglwys yng Nghymru yw bod angen i bawb 
sydd â rolau penodol gwblhau’r hyfforddiant 
perthnasol, hyd yn oed os ydynt wedi 
ymgysylltu â lefelau sylweddol o hyfforddiant 
diogelu mewn meysydd eraill o’u bywydau 

(e.e. mewn swydd gyfredol neu flaenorol). 
Y dull ‘dim eithriadau’ hwn yw’r ffordd orau 
o sicrhau bod pawb yn cael eu hyfforddi, 
a bod pawb yn deall systemau’r Eglwys 
yng Nghymru, ond mae hyn yn creu rhai 
heriau i diwtoriaid ac i rai cyfranogwyr. Bydd 
angen gwneud gwaith pellach i sicrhau 
bod hyfforddiant diweddaru rheolaidd 
i weinidogion yn rhai sy’n wirioneddol 
ddiweddaru, yn eu datblygu ymhellach 
a’u diweddaru, yn hytrach nac ailadrodd 
hyfforddiant cynharach.

Er nad oedd Athrofa Padarn Sant yn gyfrifol 
am ddarparu hyfforddiant diogelu erbyn 
diwedd y flwyddyn, mae’r sefydliad yn 
parhau i roi pwysigrwydd mawr ar ddiogelu 
a bod yn rhaid i hyn fod yn rhan o’r diwylliant 
a’r cyd-destun ar gyfer pob cwrs hyfforddiant 
ac addysg y bydd Athrofa Padarn Sant 
yn eu datblygu. Nid yw’n ‘ychwanegiad’ 
neu’n elfen o ‘gydymffurfiaeth’. Yn hytrach, 
mae’n ymwneud â’r Duw a wasanaethwn 
a’r cymunedau a ddatblygwn. Mae’r 
bartneriaeth gydag Anthony Griffiths, y 
Cyfarwyddwr Diogelu a’i dîm yn gadarn, 
wrth i ni gydweithio i sicrhau eglwys ddiogel 
yn y dyfodol.

1 Polisi Anabledd Athrofa Padarn Sant
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Rhwydweithiau Cenedlaethol

Mae’n fraint gan Athrofa Padarn Sant 
gefnogi tri rhwydwaith cenedlaethol 
cyffrous a phwysig sy’n cael eu 
goruchwylio gan dri o’n Hesgobion:

■  Y Rhwydwaith Arloesi o dan 
oruchwyliaeth (y nawr) Esgob John, 
(yn 20-21) Esgob Andy 

■  Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd o 
dan oruchwyliaeth Esgob June

■  Datblygiad yr Iaith Gymraeg o dan 
oruchwyliaeth Archesgob Andrew

Mae’r staff yn Athrofa Padarn Sant yn 
gweithio’n agos gyda’r Esgobion hyn er 
mwyn datblygu’r meysydd allweddol hyn.

Y RHWYDWAITH ARLOESI
Mae’r Gymuned Arloesi – sy’n cysylltu ac yn 
annog gweinidogion lleyg ac ordeiniedig 
ar draws yr Eglwys yng Nghymru sy’n 
ceisio arloesi yn y weinidogaeth – wedi bod 
yn datblygu’n gyflym yn y blynyddoedd 
diwethaf, wedi’u cefnogi gan Grŵp Llywio 
Arloesi yr Eglwys a gwaith Helen Shepperd, 
tiwtor rhan amser yn Athrofa Padarn Sant. 
Yn dilyn ymadawiad Helen ym mis Hydref 
2020, cawsom gyfle i ailfeddwl y gwaith 
hwn, sydd wedi arwain at greu swydd 
llawn amser newydd sy’n cyfuno gwaith 
Cynullydd y Gymuned Arloesi a’r Tiwtor 
Diwinyddiaeth Gyd-destunol, sy’n gyfrifol 
am y lleoliadau sy’n cael eu cyflawni gan y 
rhai sy’n hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth, 
er mwyn sicrhau bod arloesi yn elfen 
sy’n cael ei hymgorffori o ddechrau 
gweinidogaeth a hyfforddiant ymgeiswyr.  

Dechreuodd y Parch Chris Thomson yn y 
rôl hon ym Mehefin 2021, a ddaeth atom o 
weinyddiaeth arloesi a oedd yn datblygu yn 

esgobaethau Truro ac Exeter, a Chanolfan 
Gregory Lluosogi Eglwysi. Yn fuan ar ôl ei 
benodiad, dywedodd Chris:

“Yn fy mhrofiad i mae’r Eglwys yng Nghymru 
yn llawn pobl o bob traddodiad, cefndir ac 
oedran sydd â chalonnau arloesi, a galwad 
i efengylu gydag arloesedd a dychymyg 
er mwyn cyrraedd pobl heddiw, lle maen 
nhw, gydag Efengyl fywhaol Iesu Grist. Er 
enghraifft, wrth gynnal adolygiad diweddar 
o leoliadau cyd-destunol ar gyfer holl 
ymgeiswyr gweinidogaeth yn yr Eglwys yng 
Nghymru, roedd gan bob un ohonyn nhw 
syniadau arloesi yr oeddent yn awyddus 
i’w gweithredu! Yn fy rôl i, rwy’n cefnogi, 
hyrwyddo a hwyluso’r arloesedd, y dychymyg 
a’r arloesi y mae’r Ysbryd Glân eisoes yn ei 
ysgogi, ac i gynnwys pawb yn hyn”. 

 RHWYDWAITH GWEITHWYR PLANT, 
POBL IFANC A THEULUOEDD
Mae Athrofa Padarn Sant yn chwarae rhan 
bwysig yn natblygiad gweinidogaeth Plant, 
Pobl Ifanc a theuluoedd ledled Cymru. 
Mae’n cyflawni’r rôl hon yn y ffyrdd canlynol:

■  Cydweithio a rhwydweithio gyda 
phobl allweddol ledled Cymru gan 
gynnwys Swyddogion Gwirfoddol 
ac Esgobaethol Plant, Pobl Ifanc 
a Theuluoedd a sicrhau bod yr 
Eglwys yng Nghymru yn cael ei 
chynrychioli’n briodol ar bob 
grŵp Cymundeb Anglicanaidd a 
Chymdeithasau Cenedlaethol. 

■  Darparu ymgynulliadau ac encilion 
i Swyddogion Esgobaethol Plant, 
Pobl Ifanc a Theuluoedd er mwyn 
gallu rhannu arfer da, clywed 
am ddatblygiadau staffio mewn 

esgobaethau eraill, rhannu gwybodaeth 
am ddatblygiadau ar draws Cymru 
gyfan ac wrth gwrs derbyn gwybodaeth 
gan gyfathrebwyr dawnus. 

■  Gweithio gydag ysgolion , plant, pobl 
ifanc a gweithwyr teulu i ddarparu 
digwyddiadau hyfforddi i helpu i 
gymhwyso a grymuso’r rhai sy’n 
gweithio yn y maes hwn.

■  Darparu adnoddau ar gyfer yr 
Esgobaethau trwy eu cyfeirio at 
ddigwyddiadau o ansawdd uchel 
y gellir eu rhedeg ledled Cymru, y 
mae enghreifftiau diweddar ohonynt 
yn cynnwys Carolau yn yr Eglwysi 
Cadeiriol a’r Parti Mawr.

■  Darparu digwyddiadau addysgu lefel 
uchel gyda siaradwyr o bob rhan o’r 
byd yn trafod eu hymchwil ar weithio 
gyda Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd. 
Ein siaradwr diweddaraf oedd Dr 
David Csinos o Ysgol Ddiwinyddiaeth 
yr Iwerydd, Canada. Bu David 
(drwy gyfrwng technoleg Zoom) 
yn trafod ei lyfr diweddaraf “Young 
Theologians” gyda 100 a mwy o bobl. 
Mae gwybodaeth fewngofnodi am ein 
prif siaradwyr ar gael ar wefan Athrofa 
Padarn Sant a gall pob Gweithiwr 
Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd ledled 
Cymru gael mynediad at hyn.

RHWYDWAITH CENHADAETH 
CYFRWNG CYMRAEG

Ym mis Ionawr 2020 fe wnaethom benodi 
Rachel Settatree fel Eiriolwr Cenhadaeth 
Cyfrwng Cymraeg ar sail rhan amser 
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er mwyn cefnogi a darparu adnoddau 
ar gyfer gweinidogaeth a chenhadaeth 
cyfrwng Cymraeg yn yr Eglwys yng 
Nghymru. Gyda chefnogaeth aelodau 
o weithgor yn Athrofa Padarn Sant sy’n 
cynnwys aelodau eraill o staff sy’n siarad 
Cymraeg, yn benodol Angharad Gaylard, 
Cydgysylltydd Adnoddau a Chyfathrebu 
Cyfrwng Cymraeg. Mae ei phrosiectau 
wedi cynnwys:

■  Gweithio gyda’r Cyngor Ysgolion 
Sul i ddatblygu llyfr dwyieithog ar 
adlewyrchiadau, i’w gyhoeddi yn 
2022-23.

■  Creu tudalen we ar gyfer adnoddau 
yn yr Iaith Gymraeg sydd ar gael ar 
wefan Athrofa Padarn Sant.  

■  Rhannu arfer da, yn benodol 
gweithgareddau cenhadaeth sy’n 
cael eu cynnal drwy gyfrwng y 
Gymraeg drwy gylchlythyr rheolaidd.  

■  Rhwydweithio gyda grwpiau ac 
asiantaethau eraill i gynhyrchu 
adnoddau cyfrwng Cymraeg.

■  Gweithio gyda swyddogion y 
Gymraeg ym mhob esgobaeth i 
rannu syniadau a chanfod beth yw 
eu hanghenion o ran adnoddau.

Mae’r gweithgor wedi bod yn cydweithio 
ar brosiect ar y cyd gyda’r Parch Dr Ainsley 
Griffiths o’r Swyddfa Genedlaethol, a’r 
Athro Wyn James (Prifysgol Caerdydd) 
i greu cyfres o sesiynau ar-lein o’r enw 
‘Gofal ein Gwinllan’ sy’n trafod cyfraniad yr 
Eglwys yng Nghymru i’r iaith Gymraeg a 
hanes a diwylliant Cymru. Mae’r sesiynau 
wedi bod yn llwyddiant ysgubol hyd 
yn hyn, gyda rhwng 30 a 40 o bobl yn 
mynychu pob sesiwn. Mae’r sesiynau 
hyn yn parhau ac mae’r holl seminarau 
a gynhaliwyd hyd yma ar gael ar wefan 
YouTube yr Eglwys yng Nghymru. Rydym 
hefyd yn ystyried cyhoeddi llyfr, ac mae 
dau ysgolhaig blaenllaw yng Nghymru, 
yr Athro Densil Morgan a’r Dr Cynfael 
Lake wedi gwirfoddoli i’w olygu. Bydd y 
gwaith hwn yn gyfraniad pwysig wrth godi 
proffil cyfraniad Anglicaniaeth i ddiwylliant 
Cymru a sicrhau nad yw’r dylanwad 
pwysig hwn yn cael ei golli, ond ei fod 
yn grymuso ac yn llywio ein cenhadaeth 
yn y dyfodol. Bwriad y llyfr (ac yn wir y 
seminarau eu hunain) yw hysbysu pobl 
gyffredin anacademaidd sydd eisiau 
gwybod mwy am ein treftadaeth.

Mae yna nifer sylweddol o siaradwyr 
Cymraeg ym mhob ardal o Gymru, o 10% 

i fyny ac mae yna ychydig o dan 30% 
sy’n gallu siarad Cymraeg. Felly, mae’n 
bwysig ein bod yn ? ac annog ymgeiswyr 
sy’n hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth i 
ddysgu’r iaith. Yn ystod y pandemig, bu 
Rachel yn gweithio gydag Angharad ac 
aelodau eraill y gweithgor i gynnal ‘Tê 
Bach’ wythnosol lle cafodd ymgeiswyr 
eu cyflwyno i siaradwyr a oedd yn trafod 
materion diwylliannol yn ogystal â dysgu’r 
iaith. Mae ymgeiswyr, llawn amser a 
rhan amser, wedi parhau i ddilyn y cwrs 
ar-lein Say Something in Welsh. Yn ystod 
y flwyddyn penodwyd tiwtor i ddatblygu 
Diwinyddiaeth yng nghyd-destun Cymru, 
a bydd Dr Siôn Aled Owen yn parhau i 
fonitro effeithlonrwydd ein darpariaeth 
dysgu’r iaith Gymraeg i ymgeiswyr wrth 
symud ymlaen, yn ogystal â datblygu 
modiwl newydd a fydd yn dechrau yn 
2022 o’r enw Ymgysylltu â diwinyddiaeth, 
yr eglwys a hunaniaeth yng Nghymru Ôl-
ddatganoledig.

Rhaglenni Ôl-radd 
Mae ein rhaglenni ôl-raddedig wedi 
parhau i gynyddu a datblygu ac mae 
ganddynt enw da ar draws y DU am 
gyflawni cymwysterau ôl-raddedig 
eithriadol mewn Diwinyddiaeth, 
Caplaniaeth, Plant, Pobl Ifanc a 
Theuluoedd. Yn 2021 fe wnaethom 
benderfynu symud yr achrediad o’n 
rhaglenni ôl-raddedig o Gaerdydd i 
Durham i gael eu cynnwys yn y rhaglen 
Dyfarniadau Cyffredin. Roedd nifer 
o resymau dros wneud hyn, ond un 
ohonynt oedd ymrwymiad clir Prifysgol 
Durham i ddiwinyddiaeth Gristnogol. Yn 
2021 roeddent yn un o’r pum prifysgol 
diwinyddiaeth uchaf yn y byd, felly 
roeddem yn credu y gallem ddatblygu 
partneriaeth dda gyda phrifysgol â’r 
lefel honno o ymrwymiad i astudiaeth 
ddiwinyddol.  

MTH A MA MEWN DIWINYDDIAETH
Fe wnaethom groesawu ein grŵp olaf 
ar y cwrs MTh Prifysgol Caerdydd 
(Diwinyddiaeth) ym mis Medi 2020. Wedi’i 
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gynnal mewn cydweithrediad â Choleg 
y Bedyddwyr Caerdydd, mae’r cwrs hwn 
wedi addysgu ac ysbrydoli llawer o fyfyrwyr 
ar hyd y blynyddoedd. Dechreuodd deg 
myfyriwr ar y cwrs yn 2020 ac roedd naw 
myfyriwr yn parhau ar y cwrs ers y flwyddyn 
flaenorol. Oherwydd y pandemig, cafodd y 
grŵp olaf o fyfyrwyr eu haddysgu ar Zoom, 
ond dangosodd yr adborth bod y dull 
darparu hwn wedi derbyn croeso da.

Yn ystod y flwyddyn academaidd hon 
buom yn marchnata a pharatoi ar gyfer 
ein MA newydd hefyd (Diwinyddiaeth, 
Gweinidogaeth a Chenhadaeth), sy’n cael 
ei ddilysu gan Brifysgol Durham. Mae’r 
cwrs yn rhoi sylfaen i’n myfyrwyr mewn 
diwinyddiaeth ymarferol ac astudiaethau 
Beiblaidd, cyn eu galluogi i ddilyn 
astudiaeth bwrpasol sy’n gweddu eu 
diddordebau neu gefndir – boed hynny’n 
ddiwinyddiaeth ymarferol, dysgeidiaeth, 
yr Hen Destament, y Testament Newydd, 
ysbrydolrwydd, cenhadaeth neu hanes yr 
eglwys. Felly, mae’n cynnig dull i fyfyrwyr 
sy’n seiliedig ar eu sefyllfa, ardal leol neu 
yn niwylliant a gweinidogaeth Cymru. 
Mae bwrsarïau ar gael i gefnogi aelodau’r 
Eglwys yng Nghymru i ddefnyddio’r cyrsiau 
MA hyn fel rhan o’u dysgu gydol oes.

Cynlluniwyd y rhaglen newydd, a fydd yn 
cael ei chynnal ar ffurf tri chwrs preswyl 
(dau mewn person ac un ar-lein), gyda 
bywyd prysur gweinidogion ordeiniedig 
a phobl leyg mewn cof. Mae’r rhaglen 
yn ceisio bod yn berthnasol i’r Eglwys 

heddiw a chymdeithas gyfoes a sefydlu 
ôl-raddedigion fel pobl broffesiynol gydag 
agwedd ddifrifol a chredadwy at eu 
gweinidogaeth, eu gwaith a’u gyrfa.

Erbyn diwedd 2021, roedd yn bleser 
gennym groesawu wyth myfyriwr newydd 
ar y cwrs MA newydd hwn. Cyfarfu’r cwrs 
preswyl cyntaf yng Ngwesty’r Village 
yng Nghaerdydd i ddysgu, trafod a 
chymdeithasu. Roedd llawer o gyffro 
ymhlith y grŵp a’r tiwtoriaid wrth i ni 
edrych ymlaen at ein blwyddyn gyntaf ar y 
cwrs arloesol newydd hwn.

MA ARBENIGWYR PLANT, POBL IFANC 
A THEULUOEDD 
Lansiwyd yr arbenigedd MA hwn yn 2018 
ac mae wedi datblygu’n gyflym i fod yn 
un o’r cymwysterau ôl-raddedig mwyaf 
cyffrous ar gyfer y rhai sy’n gweithio 

gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd 
ledled y DU. Yn flynyddol, mae’r 
siaradwyr yn cynnwys George Lings (cyn 
bennaeth ymchwil Church Amy), Yvonne 
Morris (Cynghorydd Plant Esgobaethol 
Rhydychen), Rachel Turner (sylfaenydd 
Parenting for Faith), Gary Smith 
(Message Trust Wales), Chloe Richards 
(Alpha Cymru), Matt Summerfield (Zeo 
Church, cyn-gyfarwyddwr Urban Saints) 
ac yn 201 ymunodd Sally Nash â’r tîm fel 
uwch gymrawd ymchwil. Mae gan Sally 
ddegawdau o brofiad yn y maes hwn, 
gyda’i Doethuriaeth gyntaf mewn Gwaith 
Ieuenctid a’i hail ar Gywilydd. Mae 
cyrhaeddiad y cwrs yn ymestyn dros 
y DU gyfan, ac eto mae’n cyfoethogi’r 
Eglwys yng Nghymru. Yn wir, mae llawer 
o’n myfyrwyr yn dod o esgobaethau’r 
Eglwys yng Nghymru neu enwebiadau 
eraill Cymru.  

Rhaglenni Ôl-radd
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Caplaniaeth
Mae caplaniaeth yn ategu gweinidogaeth 
blwyfol. Maent yn rhannu cariad Duw 
mewn gweithred ac mewn gair ar draws 
llawer o leoliadau amrywiol, gan gynnwys 
ysbytai, ysgolion a’r lluoedd arfog. 
Drwy fod ar reng flaen y genhadaeth 
Gristnogol, mae caplaniaid yn elwa o 
addysgu eu cyfoedion plwyfol ac yn 
dysgu llawer iddynt. Maent yn arfer 
cenhadaeth bob dydd, ac maent yn 

mynd i’r afael yn gyson â’u cyd-destunau 
mwyaf seciwlar. Fel arbenigwyr yn eu 
maes, mae’n bosibl y byddant yn ymweld 
ag aelodau’r eglwys sydd yn y carchar, 
delio â digwyddiadau critigol neu’n 
adeiladu pontydd gyda’r rhai sy’n amheus 
ynglŷn â mynychu adeilad eglwys. 
Gwerthfawrogwyd caplaniaid yn benodol 
wrth helpu pobl i gael gobaith yn ystod 
misoedd hir cyfyngiadau symud Covid.  

MA/MTH MEWN ASTUDIAETHAU 
CAPLANIAETH
Mae MA Athrofa Padarn Sant mewn 
Astudiaethau Caplaniaeth yn cefnogi 
caplaniaid mewn swydd drwy eu hymarfer 
a’u gweinidogaeth. Cafodd ei gynllunio 
mewn cydweithrediad â chyrff perthnasol 
i gyflawni anghenion y rhai sy’n gweithio 
mewn cyd-destunau proffesiynol. Bydd 
myfyrwyr sy’n awyddus i ddilyn y cwrs MA 
llawn yn cwblhau tri modiwl y flwyddyn am 
ddwy flynedd, ac yna’n treulio cyfnod o 
ddeg mis yn ysgrifennu traethawd hir.

Rydym wedi trosglwyddo ein swyddogaeth 
ddilysu yn llwyddiannus i Brifysgol Durham 
a byddwn yn derbyn myfyrwyr o fis Medi 
2021. Mae hyn wedi galluogi i ni adolygu 
ein rhaglen ac ail-gynllunio ein dulliau 
marchnata. Er bod ceisiadau wedi cau i 
dderbyniadau newydd ar gyfer ein MTh yng 
Nghaerdydd, byddwn yn parhau i addysgu 
myfyrwyr ar y rhaglen honno hyd nes y 
byddant wedi cwblhau eu hastudiaethau. 

Diolch i ymroddiad ein staff a 21 o 
flynyddoedd o brofiad o gynnal y cwrs 
hwn, rydym wedi llwyddo i gefnogi ein 
myfyrwyr caplaniaeth drwy’r cyfnod o 
ansicrwydd yn sgil Covid-19 ac wrth wneud 
hynny rydym wedi cyflawni arbenigedd 
wrth ddarparu darpariaeth ar-lein yn 
ogystal ag wyneb yn wyneb.

Mae’r dull cyflwyno ar gyfer yr arbenigedd 
hwn yn canolbwyntio’r holl addysgu 
mewn tri bloc dwys (o ddydd Llun i ddydd 
Mercher). Fe’i dyluniwyd 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, ac yna’n treulio 
blwyddyn yn ysgrifennu traethawd hir.  

Mae’r cwrs hwn a gynigir gan Athrofa 
Padarn Sant wedi sefydlu ei hun yn gyflym 
fel darparwr mwyaf Addysgu Ôl-raddedig 
ar gyfer gweithwyr Plant, Pobl Ifanc a 
Theuluoedd ar draws y DU. Mae’n bleser 
cyfrannu i’r Eglwys yn y maes hollbwysig 
hwn ar draws y DU ac i sicrhau bod yr 
adnoddau a’r hyfforddiant gorau ar gael ar 
gyfer yr Eglwys yng Nghymru.

Yn ystod blwyddyn academaidd 2020-21 
bu’n rhaid creu pob math o ymatebion 
creadigol i’r pandemig. Gwnaethom lwyddo 
i gynnal sesiwn addysgu wyneb yn wyneb 
gyda’r grŵp hwn yn ystod hydref 2020 pan 
oedd y rheolau yn dechrau cael eu llacio 
yn gyffredinol, ond cynhaliwyd gweddill 
y flwyddyn academaidd ar-lein. Yn sicr, 
oherwydd natur y cwrs Meistr hwn, mae 
ymgysylltiad wyneb yn wyneb bob amser 
yn fwy ffafriol, ond llwyddodd ein darlithwyr 
i ddarparu cynnwys ar-lein eithriadol a 
derbyniwyd adborth cadarnhaol gan y 
myfyrwyr - er bod y grŵp hwn yn berthynol 
ac o dan lawer o straen ar hyd y flwyddyn, 
byddent wedi ffafrio cyswllt wyneb yn wyneb 
lle bynnag y bo hynny’n bosibl.

Roeddem hefyd yn bryderus ynghylch sut y 
byddem yn recriwtio’r garfan nesaf yn ystod y 
pandemig, ond wrth i flwyddyn academaidd 
2020-21 ddod i ben, gwrandawyd ar 
ein gweddïau, a chawsom ystod dda o 
ymgeiswyr i ddechrau ar y cwrs Meistr hwn 
ym mis Medi 2021.
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ADRODDIAD BLYNYDDOL ATHROFA PADARN SANT MEDI 2020 - AWST 2021

Eleni cafodd 28 o gaplaniaid eu hyfforddi yn 
Athrofa Padarn Sant, yr oedd 16 ohonynt yn 
gaplaniaid milwrol.

DECHRAU CAPLANIAETH (IECHYD)

Mae Dechrau Caplaniaeth (Iechyd) yn 

gwrs sefydlu pum niwrnod i gaplaniaid 
sy’n ymgysylltu â’r maes iechyd neu ofal 
cymdeithasol a chaiff ei gynnal ddwywaith 
y flwyddyn. Cafodd ei gynllunio ar sail 
profiad ac anghenion caplaniaid sydd 
wedi’u penodi yn ddiweddar. Mae Dechrau 
Caplaniaeth yn ategu rhaglenni sefydlu 
mewnol a dulliau rheoli lleol.

Mae’r cwrs yn cefnogi caplaniaid i fod yn 
ymarferwyr diogel ac effeithiol, sy’n gallu 
gwneud cyfraniad penodol. Mae Dechrau 
Caplaniaeth yn seiliedig ar Fframwaith 
Cymwyseddau a Galluoedd Bwrdd 
Caplaniaeth Gofal Iechyd y DU.

EDRYCH TUA’R DYFODOL
Rydym yn canolbwyntio ein gwaith ymchwil 
ôl-raddedig i sicrhau bod Athrofa Padarn 
Sant yn cynnal ac yn gwella ei enw da fel y 
lle delfrydol i hyfforddi caplaniaid. Rydym 
wedi ail-gyflunio ein rolau Tiwtor Cyswllt i 
symud i ffwrdd o diwtoriaid modiwlau er 

mwyn pwysleisio arbenigeddau caplaniaeth 
(e.e. milwrol, iechyd, carchardai, addysg). 
Bydd hyn yn cefnogi gweledigaeth sy’n 
fwy integredig ac yn llai cul ar gyfer yr MA, 
a darparu’r arbenigedd angenrheidiol i 
wasanaethu mewn mwy o gyd-destunau 
caplaniaeth. Rydym yn cynllunio nid yn unig 
i ymateb i newidiadau o fewn caplaniaeth 
ond hefyd cymhwyso arweinwyr i arfer 
arweinyddiaeth yn y cyd-destunau hynny.

Yn y misoedd nesaf rydym yn bwriadu 
penodi Tiwtoriaid Cyswllt arbenigol i 
ddatblygu ein gwaith ym maes caplaniaeth 
carchardai ac addysg. Rydym yn paratoi 
i dreialu cynnyrch newydd, gan gynnwys 
darpariaeth ar-lein i’r rhai sy’n cymryd 
rhan mewn caplaniaeth dros dro mewn 
sefydliadau llai. Wrth wella mynediad at 
gaplaniaeth arbenigol, rydym yn awyddus i 
ddatblygu cyfleoedd ymhellach i gyfleoedd 
ymchwil ôl-raddedig ym maes caplaniaeth.

Ymchwil
Mae staff Athrofa Padarn Sant yn ceisio 
cyfrannu at ddatblygu myfyrdod a 
chenhadaeth ddiwinyddol ac ymarfer 
gweinidogol yn yr Eglwys drwy eu 
hymchwil, ysgrifennu ac areithio, a 
rhoi cyngor arbenigol (er enghraifft 
defnyddio data ac ystadegau i siapio 
cenhadaeth). Mae’r sefydliad hefyd yn 
cynnal cynadleddau a seminarau ymchwil 

i gefnogi myfyrdod a chydweithrediad 
parhaus. Un agwedd bwysig o hyn yw 
goruchwylio ymchwil doethuriaeth (PhD) 
wrth ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o 
ddiwinyddion ac ysgogi gwaith ymchwil 
defnyddiol. Mae’r rhestr ganlynol o 
brosiectau doethuriaeth yn cael eu 
goruchwylio yn 2020-21 ac mae’n rhoi 
rhagflas o’r gwaith hwn. 

Wrth edrych tua’r dyfodol, dylai ein 
ffocws fod ar weithredu fel sbardun a man 
cwrdd ar gyfer y meddwl diwinyddol a’r 
ymchwil ddiwinyddol sy’n digwydd mewn 
gwahanol fannau ar hyd a lled yr Eglwys 
yng Nghymru, gan ychwanegu gwerth trwy 
gysylltu hyn â meddwl ehangach a hybu a 
meithrin ymchwil ac ysgolheictod ar wahân 
i raddau ôl-raddedig. 

■  Hunaniaeth yn Pedr 1 ■   Caniad Solomon

■   Marwolaeth a phrofedigaeth – A yw addysg grefyddol yn 
cynorthwyo neu’n llesteirio’r broses alaru?

■   Diwinyddiaeth ac Eglwyseg Drindodaidd

■   Dehongli’r Beibl ar gyfer Cyd-destun Cymreig ■   Caplaniaeth yn y Gweithle

■   Tlodi a’r Efengyl ■   Galwedigaethau Ieuengach

■   Addoli rhwng dwy genhedlaeth ■   Datblygu Llwybrau Gofal fel Caplan

■   Patrwm Trindodaidd o Weinidogaeth ar gyfer yr Eglwys (yng 
Nghymru)

■   Rôl chwarae wrth ymdopi â straen mewn gweinidogaeth 
blwyfol

■   Ym mha ffyrdd mae etifeddiaeth ac arfer Cenhadaeth 
Ddiwydiannol/Caplaniaeth yn y Gweithle yn trawsnewid 
cenadaetheg ac eglwyseg?  

■   Trawsnewid y Weinidogaeth yn yr Eglwys yng Nghymru: 
Asesiad beirniadol o Weithredu Meysydd Gweinidogol

■   Diwinyddiaeth Feiblaidd ac athrawiaethol o ddyddio ■   Caplaniaid yn y Dwyrain Pell yn ystod yr Ail Ryfel Byd – 
Astudiaeth mewn Cydnerthedd Ysbrydol.

■   Archwilio gweinidogaeth eglwysig hirdymor gyda phobl ifanc 
sydd â phrofiad o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

■   Gwasanaethu dau feistr: gwerthusiad beirniadol o’r arddulliau 
arweinyddiaeth a fabwysiadwyd gan gaplaniaid Byddin Prydain 
a’u perthynas â modelau arweinyddiaeth eglwysig a milwrol.
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Staffio

Yn hanner cyntaf 2021 ad-drefnwyd y 
tîm tiwtoriaid i sicrhau bod darpariaeth 
ddigonol ar gyfer meysydd arbenigol 
allweddol. Roedd y rhain yn cynnwys 
Astudiaethau Beiblaidd, Gweinidogaeth 
Arloesi a Thiwtor mewn Diwinyddiaeth 
Gymreig i gynorthwyo gyda’r gwaith 
o ddatblygu addysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg a Diwinyddiaeth Gymreig. Ochr 
yn ochr â’r Pennaeth, roedd 11 aelod o 
staff tiwtora llawn-amser, a 4 aelod o staff 
tiwtora rhan amser (13 cyfwerth ag Amser 

Llawn).  Yn gweithio ochr yn ochr â’r tîm 
tiwtora mae Llyfrgellydd a Chynorthwyydd 
Technoleg Dysgu (1.5 cyfwerth ag amser 
llawn). Defnyddir tiwtoriaid cyswllt hefyd 
ar wahanol raglenni er mwyn ychwanegu 
addysgu arbenigol pan fydd angen. 
Mae maint cyffredinol y tîm tiwtora wedi 
parhau’n gyson yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf, ond mae lefel yr arbenigedd ym 
meysydd allweddol Athrofa Padarn Sant 
wedi atgyfnerthu’n sylweddol.

Roedd 11 o bobl llawn amser a 4 rhan 
amser (1.6 cyfwerth ag amser llawn) wedi’u 
cyflogi ym maes cymorth rhaglenni ac 
i redeg y safle. Ar ddiwedd 2020-2021 
roedd 4 swydd wag arlwyo a chadw tŷ (2.5 
cyfwerth ag amser llawn), am nad oedd 
angen y rolau hyn yn ystod y cyfnodau 
cyfyngiadau symud. Mae’n flaenoriaeth 
recriwtio i’r rolau hyn ar gyfer y flwyddyn 
academaidd nesaf.

Adroddiad y Cyfarwyddwr Gweithrediadau
CYFLWYNIAD 
Mae ystod eang o rolau staff yn y tîm 
Gweithrediadau yn Athrofa Padarn 
Sant, o Gydlynwyr Rhaglenni, staff y 
Gofrestrfa i staff cynnal a chadw ac 
arlwyo, ond maent i gyd yn gweithio at 
ddiben cyffredin. Mae pob aelod o staff 
yn ymwybodol bod angen i’r dysgwyr 
fod yn ganolbwynt yng ngwaith Athrofa 
Padarn Sant; a’r pwysigrwydd o roi 
gwerth i’r Eglwys yng Nghymru. Maent 
yn gweithio’n galed i sicrhau bod pobl 
yn cael eu trin yn briodol. Mae hyn yn 
cynnwys darparu cymorth i ddysgwyr 
ag anghenion ychwanegol, sicrhau bod 
dysgwyr yn cael eu trin gydag urddas 
a pharch, yn arbennig pan fyddant yn 
wynebu heriau, neu sicrhau bod dysgwyr 
yn cael prydau bwyd blasus a maethlon 
o fewn cyllideb ddarbodus. Mae pob 
aelod o staff yn ymdrechu at ragoriaeth 
i greu amgylchedd lle gall dysgwyr 
gyflawni eu potensial a datblygu mewn 
disgyblaeth a gweinidogaeth. Maent 
hefyd yn gweithio i wneud yn siŵr bod 
Athrofa Padarn Sant yn cydymffurfio â’u 
rhwymedigaethau statudol a rheoleiddiol 
yn ogystal â chyflawni safonau ansawdd 
a llywodraethiant. 

Mae’n hollbwysig bod Athrofa Padarn 
Sant yn cyflawni anghenion yr Eglwys 
yng Nghymru wrth iddynt ddatblygu. I 
gynorthwyo gyda hyn, datblygodd Athrofa 
Padarn Sant bartneriaeth ddilysu newydd 

y llynedd gyda Phrifysgol Durham ar 
gyfer eu rhaglenni ôl-raddedig. Prifysgol 
Durham yw un o’r prifysgolion gorau 
yn y Deyrnas Gyfunol, gydag enw da 
rhagorol am Ddiwinyddiaeth, ac yn 
benodol Astudiaethau Beiblaidd. Mae’r 
bartneriaeth newydd hon yn golygu bod 
gennym fwy o gyfrifoldeb am ansawdd a 
gweinyddu ein rhaglen ôl-raddedig, ond 
mae gennym fwy o hyblygrwydd hefyd 
i alluogi Athrofa Padarn Sant i ddatblygu 
dulliau cyflenwi a chynnwys. Bu’n rhaid 
gwneud llawer o waith ar brosesau sicrhau 
ansawdd, llywodraethu a gweinyddu ar 
gyfer y newid hwn, er mwyn hwyluso 
cyfrifoldebau’r bartneriaeth newydd ond 
mae’r manteision i’w gweld yn barod. Er 
enghraifft, mae’r MA mewn Diwinyddiaeth, 
Gweinidogaeth a Chenhadaeth yn fwy 
perthnasol fel datblygiad proffesiynol 
parhaus i weinidogion.

Parhaodd Covid i gael dylanwad 
aruthrol ar weithrediadau yn ystod 
blwyddyn academaidd 2020-2021. 
Mewn rhai ffyrdd roedd 2020 yn syml; 
er y bu’n gam dysgu enfawr wrth roi’r 
holl ddarpariaeth addysgu ar-lein ym 
mis Chwefror, ac ar wahân i un cwrs 
preswyl oddi ar y safle, parhawyd i 
ddarparu popeth yn electronig ar 
gyfer gweddill y flwyddyn. Er bod 
Athrofa Padarn Sant yn ei chyfanrwydd 
wedi gweithio’n eithriadol o galed i 
gynnal safonau ansawdd uchel, nid 

oes amheuaeth bod rhai elfennau 
hyfforddiant yn fwy effeithiol mewn 
person. Mae hyn yn arbennig o wir yng 
nghyd-destun ffurfiant yn y gymuned, 
sy’n rhan hanfodol o’r ddarpariaeth. Ym 
mis Mehefin 2021, gyda chefnogaeth 
yr Esgobion, dechreuodd Athrofa 
Padarn Sant ar y daith araf yn ôl i 
‘normalrwydd’. Ni ellir gorbwysleisio 
maint yr her – mae sicrhau bod y 
rheoliadau cyffredinol wedi’u deall, 
rhoi mesurau diogelwch trylwyr ar 
waith ac ystyried y pryderon yn ogystal 
â diogelwch staff a dysgwyr wedi 
galw am lawer o amser ac egni. Ond 
erbyn y flwyddyn academaidd mae 
nifer o gyrsiau preswyl mewn person 
llwyddiannus wedi’u cynnal, ac roedd 
yr holl staff sydd wedi’u lleoli yng 
Nghaerdydd wedi dychwelyd i’r adeilad 
sawl diwrnod yr wythnos.

Yn ystod y flwyddyn mae Athrofa Padarn 
Sant wedi gwneud nifer o ddatblygiadau 
i’r safle yng Nghaerdydd i gefnogi’r 
amgylchedd. Dyfarnwyd statws “Caru 
Gwenyn” i’r athrofa gan Lywodraeth 
Cymru am y gwaith a wnaed i blannu 
blodau a fydd yn denu gwenyn, yn 
arbennig dolydd deniadol iawn yn 
llawn blodau gwyllt. Mae draenogod 
sydd wedi’u hail-gartrefu ar y safle gan 
elusen lles anifeiliaid leol wedi bod yn 
magu yn llwyddiannus.

Llawn-amser Rhan-amser Cyfanswm Cyfwerth ag Amser Llawn
2020 22 16 38 27
2021 24 8 36 27
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Ymlaen i 2021-2022
Meiddiwn obeithio y bydd y pandemig 
COVID-19 a’r cyfyngiadau yn lleihau yn 
ystod 2021-22, ac y byddwn yn dechrau 
ar ‘drydydd normal’. Yn sicr nid yr ‘hen 
normal’. Ond mae angen i ni gydnabod 
hefyd bod y pandemig a’i gyfyngiadau 
wedi parhau cyhyd fel bod y ffordd 
newydd o weithio o dan y cyfyngiadau 
wedi datblygu ac wedi’i hymgorffori yn ei 
ffordd ei hun. Bydd yn flwyddyn o addasu 
i batrymau gweithio ac addysgu newydd, 
gan uno’r gorau o’r gorffennol a’r hyn 
rydym wedi’i ddysgu yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf, i ddyfodol newydd.

Nid Covid yn unig sydd wedi effeithio 
ar Athrofa Padarn Sant. Mae’r Eglwys yn 
newid, wrth iddi wynebu heriau newydd 
ac wrth i gyfleoedd newydd ddod i’r 
amlwg. Gwelwn Archesgob newydd yn 
2021-22 ac o leiaf un esgob newydd, 
a chanlyniad trafodaethau strategol 
parhaus o fewn yr Eglwys. Mae rhai 
meysydd a fydd yn parhau i ddatblygu 
yn Athrofa Padarn Sant - arloesi yn 
y weinidogaeth, cefnogi interniaid a 
chyfleoedd profiad gweinidogol drwy 
‘fframwaith prentisiaeth’ cydnabyddedig, 
cefnogi cymhelliant yr Eglwys at 

sero-carbon, cynyddu’r buddsoddiad 
i ddatblygu arweinwyr, lansio Life 
Events o’r diwedd a gwerthuso sut y 
gallwn gefnogi disgyblaeth leyg orau. 
Fodd bynnag, ochr yn ochr â geiriau 
allweddol Athrofa Padarn Sant, sef 
dewrder, gobaith a gweddïo, bydd 
ymatebolrwydd yn hollbwysig yn 
2021-22. Wrth i ymdeimlad newydd o 
gyfeiriad ymgodi yn yr Eglwys, bydd 
angen i Athrofa Padarn Sant fireinio ei 
chyfeiriad strategol i sicrhau ei bod yn 
cyd-gamu ac yn cynyddu’r gwerth mae’n 
ei chyfrannu i’r Eglwys yng Nghymru.

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Rhan bwysig o waith y tîm Gweithrediadau 
yw sicrhau bod mesurau sicrhau ansawdd 
rhagorol ar waith, ac i ddelio â’r cyrff allanol 
amrywiol sy’n ymwneud â rheoleiddio 
addysg uwch. Mae Athrofa Padarn Sant yn 
“Ddarparwr Amgen Addysg Uwch”. Mae’r 
sefydliadau hyn yn darparu addysg uwch 
ond nid ydynt yn gyrff dyfarnu eu hunain, 
mae’r rhaglenni hyn yn cael eu dilysu gan 
brifysgolion eraill. Mae’n bosibl nad yw 
Darparwyr Amgen yn brifysgolion ond 
maent yn cael eu rheoleiddio’n drylwyr i 
sicrhau eu bod yn darparu safon gyfartal o 
addysg. Nifer fach o’r sefydliadau hyn sy’n 
bodoli a hyd at yn gymharol ddiweddar, 
roedd Darparwyr Amgen yn cael anhawster 
i gael eu clywed wrth i benderfyniadau 

polisi a oedd yn effeithio ar fyd addysg 
gael eu gwneud gan Lywodraeth Cymru. 
Ochr yn ochr â Darparwyr Amgen eraill, 
mae Athrofa Padarn Sant wedi bod yn 
gweithio’n galed i newid hyn. Mae Cyngor 
Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) 
yn trefnu i lawer o’r gwaith gweithredu a 
monitro penderfyniadau a pholisïau sy’n 
effeithio ar addysg uwch gael ei wneud gan 
gyflenwyr allanol, gyda’r nod cyffredinol 
o sicrhau bod profiad myfyrwyr yn un da. 
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gwelwyd 
rhai datblygiadau cadarnhaol iawn yn y 
berthynas â CCAUC, sydd wedi dod i ddeall 
cyfraniad unigryw Darparwyr Amgen i fyd 
addysg. Mae’r cymorth a dderbyniwyd 
ganddynt eleni wedi bod yn werthfawr, ac 

maent yn eirioli ar ran Darparwyr Amgen yn 
awr, yn arbennig mewn rhai o’r newidiadau 
mawr a fydd yn digwydd i addysg drydyddol 
yng Nghymru yn y blynyddoedd nesaf. Mae 
CCAUC yn cydnabod bod myfyrwyr eisiau 
dysgu gydag Athrofa Padarn Sant, ac felly 
maent yn awyddus i gefnogi Athrofa Padarn 
Sant i roi’r profiad gorau posibl i’r myfyrwyr 
hynny o fyd addysg. Mae Athrofa Padarn 
Sant wedi cyfrannu at yr ymgynghoriad 
ar Fesur Addysg Drydyddol Llywodraeth 
Cymru. Mae gan Athrofa Padarn Sant 
Ddyletswydd Atal statudol, ac mae’r athrofa 
yn cael ei hasesu bob blwyddyn i sicrhau 
bod y Ddyletswydd yn cael ei chyflawni. 
Unwaith eto eleni, fe basiodd Athrofa Padarn 
Sant yr asesiad yn llwyddiannus.



Incwm a Gwariant

Gwariant = £2,038,149       Incwm Cyffredinol = £186,822
Nodiadau:
Roedd gwariant 15% yn is nac yn y flwyddyn academaidd flaenorol, a hynny yn bennaf oherwydd y nifer fawr o weithgareddau a gynhaliwyd 
ar-lein yn hytrach nac wyneb yn wyneb. Cafwyd gostyngiad bach mewn staffio hefyd oherwydd nid oedd angen arlwyo, ac roedd llai o 
angen cadw tŷ. Symudodd yr hyfforddiant diogelu i’r Swyddfa Genedlaethol yn ystod y flwyddyn, a oedd hefyd yn lleihau’r gwariant.

Fe effeithiodd Covid ar incwm hefyd, oherwydd ychydig iawn o ddarpariaeth breswyl a gafwyd o’r rhaglenni ôl-raddedig a gwelwyd 
gostyngiad sylweddol mewn incwm llety. Fodd bynnag, lliniarwyd hyn i raddau helaeth gan gynnydd mewn ffioedd yn sgil y nifer uwch o 
ddysgwyr ar raglenni ôl-raddedig, a oedd yn golygu mai dim ond 4% oedd y gostyngiad cyffredinol.

Costau Staff  Mae’r rhain yn cynnwys yr holl gostau staff (Y Pennaeth, Staff Tiwtora, Gweinyddol, Arlwyo, Cadw Tŷ a 
Chynnal a Chadw). 

Costau Craidd Mae’r rhain yn cynnwys costau cyhoeddusrwydd, cyfieithu i’r Gymraeg a swyddfeydd.

Costau Eiddo a Lleoliadau  Mae hyn yn cynnwys cynnal a chadw safle Athrofa Padarn Sant yng Nghaerdydd yn ogystal â chostau llogi 
cyfleusterau y tu allan i Gaerdydd ar gyfer Hyfforddiant Diogelu, Hyfforddiant Gweinidogion Trwyddedig 
Newydd a Digwyddiadau Datblygiad Parhaus Gweinidogion. Mae’r costau hyn yn is na’r llynedd gan bod 
yr holl addysgu ar gyfer y tymor olaf wedi gorfod digwydd ar-lein oherwydd COVID-19. 

Costau Adnoddau Mae’r rhain yn cynnwys adnoddau ffisegol ac ar-lein

Costau Prifysgol a Rhaglenni Mae’r rhain yn cynnwys costau dilysu, a chostau addysgu arbenigol allanol

Incwm  ae hyn yn bennaf yn cynnwys ffioedd cyrsiau ar gyfer astudio ôl-raddedig, ac fe arweiniodd cynnydd 
yn niferoedd y myfyrwyr at gynnydd mewn incwm o 11%.

COSTAU PRIFYSGOL 2%

COSTAU RHAGLENNI 4%

COSTAU ADNODDAU 2%

COSTAU 
YMGEISWYR 15%

STAFF COSTS 64%

COSTAU CRAIDD 2%

COSTAU EIDDO A 
LLEOLIADAU 11%
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