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Nodweddion Zoom

Cliciwch i droi'r meicroffon
ymlaen neu i ffwrdd

Cliciwch i droi'r camera 
ymlaen neu i ffwrdd

Yn dibynnu ar ba fersiwn o 
Zoom rydych yn ei

ddefnyddio mae posib codi
eich llaw drwy glicio ar

participants neu reactions

Er mwyn cyfrannu I 
drafodaeth neu I ofyn

cwestiwn ar ffurf testun yn
ystod y sesiwn cliciwch ar y 

botwm chat.



Ein cyd-destun

"Mewn cyfnod mor gythryblus, ni all arweinwyr ysgol 
efelychu'r arferion arwain a welwyd neu a ddefnyddiwyd 
ganddynt mewn cyfnod o sefydlogrwydd, parhad a 
llonyddwch cymharol. Er mwyn arwain mewn cyfnod 
cythryblus, mae angen gallu dilyn trywydd gwahanol, 
creu llwybrau newydd drwy'r aflonyddwch. Yr hyn sy'n 
diffinio arweinwyr ysgol ar y daith hon yw eu 
penderfyniad, eu gobaith, eu cred di-wyro y byddant yn 
parhau i wneud popeth o fewn eu gallu i ddiogelu hawl 
pob unigolyn ifanc i ddysgu, waeth beth fydd yn 
digwydd, waeth beth fo'r gost, waeth beth fo maint yr 
her." (Harris a Jones, 2020)



Disgwyliadau Cyffredin 
(Hydref 2020)

Ymgysylltu
Dylunio, cynllunio a 

threialu

Gwerthuso a pharatoi
ar gyfer addysgu am y 

tro cyntaf

Arwain Newid yn Effeithiol

Gweledigaeth
Deall y model

Arwain addysgeg
Amser a lle ar gyfer DP

Cynllunio i newid y 
cwricwlwm

Dylunio’r cwricwlwm yn 
gydweithredol

Diwylliant o ymchwil ac 
ymholi



Rhaglen - Y Pennaeth a'r UDRh
Thema Pryd? Sut?

Arwain Newid Ionawr / Chwefror 2021 Clwstwr/ ar alw

Sefydlu gweledigaeth 
gyffredin

Ionawr / Chwefror 2021 Clwstwr/ ar alw

Creu amser a lle ar gyfer 
dysgu proffesiynol

I’w gadarnhau Clwstwr/ ar alw

Arwain Addysgeg I’w gadarnhau Clwstwr/ ar alw

Cynllunio i newid y 
cwricwlwm

I’w gadarnhau Clwstwr / ar alw

Ymagweddau 
cydweithredol at 
ddylunio'r cwricwlwm

I’w gadarnhau Clwstwr / ar alw



Amcanion:

• Deall sut mae newid yn effeithio ar unigolion.

• Arwain newid yn eich ysgol.

• Datblygu technegau ymhellach i gefnogi cydweithwyr drwy 
newid.

• Cyfathrebu'n effeithiol ynghylch newid gyda rhanddeiliaid

• Cydweithio â chydweithwyr i ddatblygu eich 
blaenoriaethau lleol.



Beth allech chi ei gael allan o 
sesiwn heddiw? 
Yn ystod y sesiwn heddiw ‘da chi’n debygol o gael tri profiad 
sydd yn mynd i warantu ymateb:

Newydd             Cyfarwydd                Profiadol 

Gweithredu Gwella Mentor/Hyfforddwr 



Gweithgaredd 1: 
Dyfyniadau am newid

Yn eich grwpiau, trafodwch y dyfyniadau a roddwyd 

ynghylch newid:

• Pa rai sy'n berthnasol i'ch sefyllfa bresennol yn yr 
ysgol?

• Pa un y gallwch chi uniaethu ag ef? Pam?



Paratoi am Newid:

• Beth mae newid yn ei olygu i chi?

• Pa newid ydych chi'n rhan ohono? 

• A oes newidiadau yn eich ysgol? 

• Sut mae'r agenda ddiwygio ehangach yn effeithio ar eich 
ysgol? 

• Sut mae’r pandemig wedi effeithio ar y newid yma?

• Beth yw rheoli newid?



Beth yw Rheoli Newid?



Rheoli newid yw dull systematig
o alluogi pobl mewn sefydliad i
newid o'u cyflwr cyfredol i gyflwr
a ddymunir yn y dyfodol.



Beth yw Rheoli Newid??



Beth yw’r achos 
dros y newid hwn? 



O 'Dyfodol Llwyddiannus':

• Mae tystiolaeth o arolygon rhyngwladol, a 

gwerthusiadau Estyn yn awgrymu nad yw lefelau 

cyflawniad mor uchel ag y gallent fod.

• Cyflwynwyd y cwricwlwm cenedlaethol yn gyntaf ym 

1988.

• Mae'n rhaid i'r cwricwlwm baratoi pobl ifanc i ffynnu 

mewn dyfodol lle mae sgiliau digidol, y gallu i 

ymaddasu a chreadigrwydd - ochr yn ochr â 

gwybodaeth - yn hanfodol.

• Ers iddo gael ei greu, mae'r cwricwlwm wedi troi'n 

dameidiog, yn gul, yn anhyblyg a gorlawn, gan gyfyngu 

ar yr ystod o ymagweddau at ddylunio'r cwricwlwm 

mewn ysgolion.

Beth yw'r achos o blaid y newid hwn?



Beth yw’r dyhead?

Gweithgaredd 2 

Tasg grŵp - beth yw’r dyhead?

Ystyriwch y pwynt yma. Yng nghyd-destun y Genhadaeth 

Genedlaethol (a'r rhaglen ehangach ar gyfer diwygio addysg) 

beth ydym yn ceisio'i gyflawni i'n hysgolion?



Beth yw’r dyhead?
• Deilliannau dysgwyr gwell ac ystod eang o brofiadau

dysgwyr ar gyfer pob dysgwr
• Mae gan ysgolion addysgu a dysgu effeithiol
• Mae gan ysgolion weledigaeth glir ar y cyd ar gyfer

cwricwlwm cynhwysol o fewn eu lleoliad lleol er mwyn
bodloni'r 4 Diben

• Diwylliant yn y system sy'n aeddfed ac yn ddatblygedig
• Ysgolion yn cydweithio ac ymddiried yn eu gilydd.
• Adolygiad gonest a phendant gan gymheiriaid
• Gweithlu hyderus a galluog mewn:

• Cynllunio'r cwricwlwm
• Ymchwil gweithredol
• Lles cynyddol



Toriad am baned

10 Munud



Cromlin Mabwysiadu: Y Ddamcaniaeth Lledaenu Arloesedd



Deall a chefnogi 
pobl drwy newid

Gweithgaredd 3 - Ystyriwch pa 
gategorïau y mae'r bobl yn eich ysgol 

yn perthyn iddynt. Pwy allai fod 
angen mwy o gefnogaeth wrth 

newid?
Ble ydych chi'n gweld eich hun?



Cromlin Kubler-Ross wedi'i 
chymhwyso i Newid yn yr Ysgol

GWADU
“Dydyn 

nhw ddim 
yn mynd 

i'w 
wneud o 
go iawn.”

DICTER
“Am 

wastraff 
amser ac 

arian. Faint 
mae'r 

ymgynghor
wyr gwirion 

yna'n ei 
gostio?"

BARGEINIO
“Os ydyn nhw am i 
mi wneud hynny, 

iawn, ond fydd gen i 
ddim amser i fwrw 

ymlaen â'm 
dyletswyddau eraill

Neu
Os byddan nhw'n 

gwneud imi wneud 
hynny, byddaf yn 
ymddiswyddo"

Iselder
“Mae hyn yn 
digwydd go 
iawn, a does 

dim y gallaf ei 
wneud yn ei 

gylch”

Derbyn
“Wel, dyna fel 
mae hi, ond 
'dyw pethau 

ddim mor 
ddrwg a 
hynny"

Symud 
ymlaen

“Mae'r drefn 
yma'n well 

na'r hen drefn 
erbyn 

meddwl, a 
gallaf weld sut 
y gallaf wneud 
i hyn weithio i 

mi

Cromlin Kubler-Ross wedi'i chymhwyso i 
Newid ym Myd Busnes

Ystyriwch y gromlin 
hon yng nghyd-
destun y 
newidiadau rydych 
chi'n ymdrin â nhw 
ar hyn o bryd. Ar ba 
gam ydych chi'n 
meddwl y mae eich 
staff? 



YouTube – Jason Clarke – Embracing Change



Rôl pobl wrth Reoli 
Newid 

Asiant Newid

Y rheiny sydd 
yn y ‘maes 
dylanwad’

Noddwr

Rheolwyr Llinell

Gweithredwyr



Rolau wrth reoli newid 

Gweithgaredd 5

• Pwy ydych chi yn y triongl? 

• Beth yw eich rôl?



Gallwch anghofio am 
randdeiliaid pwysig, ond 
fyddan nhw ddim yn 
eich anghofio chi. 



https://hwb.gov.wales/api/storage/8008631d-2143-4326-96dd-
a3b3498b8f44/ysgolion-yng-nghymru-yn-gweithredu-fel-
sefydliadau-sy-n-dysgu.pdf

https://hwb.gov.wales/api/storage/8008631d-2143-4326-96dd-a3b3498b8f44/ysgolion-yng-nghymru-yn-gweithredu-fel-sefydliadau-sy-n-dysgu.pdf


Gweithgaredd 6a

• Pwy sy'n rhan o'r newid?

• Pwy yw'r rhanddeiliaid allweddol?



Pwy yw'r rhanddeiliaid allweddol?

Consortia Rhanbarthol

Awdurdod Lleol

SAU - prifysgolion lleol

Y coleg lleol

Y Gymuned 

Y Cyfryngau

Cyflogwyr a Busnesau

Byrddau Arholi

Partneriaid gwasanaethau cymdeithasol ac 

iechyd 

Rhieni

Disgyblion

Penaethiaid

Athrawon

Cynorthwywyr Addysgu

Estyn

Llywodraethwyr

Llywodraeth Cymru 

Cwmnïau preifat



Gosod blaenoriaethau i’r newid:

Uchel

Isel

Pŵer y 
rhanddeiliad

Isel Uchel

Effaith y newid ar y rhanddeiliad



Uchel

Uchel

Isel

Isel

Pŵer y 
rhanddeiliad

Effaith y newid ar y rhanddeiliad

Cadw’n
fodlon

Rheoli’n
ofalus

Monitro Cadw’n
hysbys



Cyn y sesiwn nesaf ...

Ystyriwch sut y byddwch yn rhannu’r negeseuon efo’r staff yn ôl 

yn yr ysgol yn dilyn y sesiwn yma. 

Fyddwch chi’n gallu defnyddio rhai o’r gweithgareddau yma yn

ôl yn yr ysgol?

Efallai y byddwch yn dymuno darllen deunydd ychwanegol i 

gefnogi'r sesiynau hyn.

Os felly, gweler tudalen 11 o'ch llyfr gwaith am ragor o 

wybodaeth

Yn y cyfamser.....


