
Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru (RhDB-C) 
Achrediad Ymarferwr Arweiniol 
Yn adeiladu ar raglen Ymarferwr Arweiniol uchel ei pharch SSAT, 
mae achrediad RhDB-C ar gael i bawb ag arbenigedd mewn DB/AD 
sydd ag awydd i wneud gwahaniaeth i ymarferwyr eraill o fewn ac 
ar draws ysgolion.  

Pam gwneud cais am achrediad fel 
Ymarferwr Arweiniol RhDB-C?  

 

Os ydych chi’n ymarferwr eithriadol sy’n 
teithio’r ail filltir honno i roi cymorth i eraill a’u 
harwain i gyrraedd rhagoriaeth yn yr ystafell 
ddosbarth ym maes DB/AD, mae achrediad 
Ymarferwr Arweiniol RhDB-C yn cynnig 
cydnabyddiaeth broffesiynol i chi.  

 

Ymhlith y manteision a ddaw wrth i 
ymarferwyr wneud cais am achrediad 
Ymarferwr Arweiniol RhDB-C mae: 
 

• Statws o safon uchel i ymarferwr o safon 

uchel 

• Cyfle i gael datblygiad proffesiynol wedi’i dargedu drwy broses sy’n hyrwyddo 

ystyriaeth a thrylwyredd proffesiynol iterus, gan helpu i osod targedau 

datblygiad a chanfod cysylltiadau i gymorth lleol a chenedlaethol  

• Achrediad cenedlaethol sy’n cydnabod arbenigedd proffesiynol mewn arwain 

arfer ym maes DB/AD  

• Cydnabyddiaeth yn eich ysgol eich hunan 

• Aelodaeth o rwydwaith ehangach ar gyfer Ymarferwyr Arweiniol RhDB-C  

Mae achrediad Ymarferwr Arweiniol RhDB-C yn gyfle DPP unigryw i bawb sy’n 
arwain ym maes arfer dysgu byd-eang (DB) ac addysg datblygiad (AD) yn eu 
hysgolion, ac yn darparu fframwaith a strwythur i arwain ymarferwyr arweiniol 
mewn ysgolion eraill ym maes DB/AD.  



Manteision i’r Ysgolion 
 

Mae cael aelod o’ch tîm i gael achrediad Ymarferwr Arweiniol RhDB-C fel rhan o’r rhaglen yn 
cynnig y canlynol i’r ysgol:  

• fframwaith a strwythur i yrru DB/AD ymlaen o fewn eich ysgol a thrwy rwydweithiau ysgolion. 

• arf i ffocysu a dangos tystiolaeth o effaith eu gwaith gydag eraill. 

• nod ansawdd am arferion rhagorol ac ymrwymiad yr ysgol i ddysgu byd-eang.  

• mynediad i ystod eang o adnoddau, ymchwil ac astudiaethau achos y gellir eu defnyddio a’u 
rhannu i wella a datblygu arfer. 

• cyfleoedd i fod yn rhan o ddatblygiadau cyfredol rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol drwy 
rwydweithiau ehangach RhDB-C. 

• cydnabyddiaeth o ymrwymiad eich ysgol i’r RhDB-C. 

Gall Cydlynwyr RhDB-C 
sy’n dymuno gwneud cais 
am achrediad Ymarferwyr 
Arweiniol hunan-asesu eu 
hunain yn ôl y deg maen 
prawf ar gyfer y rôl, fel y 
gwelwch yma. 

Am ba hyd bydd statws dilys 
i Ymarferwr Arweiniol? 
Mae statws yr achrediad yn parhau 
am dair blynedd. Er mwyn gofalu fod 
yr arferion yn rhai cyfredol a bod yr 
ymgeiswyr yn gweithio ar lefel eu 
hachrediad neu’n uwch na hynny, 
rhaid iddyn nhw ail ymgeisio ar 
ddiwedd y cyfnod o dair blynedd.  

Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais, cysylltwch â: 

glpaccreditation@ssatuk.co.uk 

Bydd Ysgolion Arweiniol RhDB-C yn derbyn cyfarwyddyd am broses achredu 
Ymarferwyr Arweiniol pan fyddan nhw’n mynychu eu cyfarfodydd hyfforddi 
cyntaf.  

I ganfod sut i fod yn Ysgol Arweiniol RhDB-C, ewch ar y wefan hon: www.glp-
w.org.uk 

Pwy? 

• Mae Ymarferwyr Arweiniol RhDB-C yn cael eu cyllido i 
fynd drwy’r achrediad  i gefnogi eu rôl o weithio gydag 
ysgolion a datblygu rhwydweithiau o ysgolion.  

• Gall ysgolion rhwydwaith RhDB-C ac ymgeiswyr 
ychwanegol o blith Ysgolion Arweiniol hefyd gymryd 
rhan drwy dalu’r   gost am i’w cydlynydd fynd drwy 
achrediad Ymarferwr Arweiniol RhDB-C. 

Cost 

£350 am bob 
ymgeisydd (heb 
gynnwys TAW) 
wedi ei brynu 
gan y SSAT.  


