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Adolygu... Beth wnaethon ni drafod yn rhan 1?

Yn y sesiwn ddiwethaf buom yn ystyried y canlynol:

1) beth mae newid yn ei olygu i ni (yn sgil pandemig

parhaus y Coronafeirws)

2) yr achos o blaid newid addysgol yng Nghymru

3) ystod o fodelau ac offer rheoli newid

4) ein rôl wrth arwain newid mewn ysgolion

5) pwysigrwydd cyfathrebu â rhanddeiliaid allweddol

6) sut allwn rannu’r negeseuon yma efo’r staff ac 

adeiladu rhai o’r technegau rheoli newid i mewn i’n 

prosesau cynllunio ar gyfer y daith ddiwygio.



Tasg 1:

Cyfle i rannu i grwpiau bach i adlewyrchu ar Sesiwn 1

Heddiw mi fyddwn ni yn….

• Parhau i ddatblygu technegau er mwyn cefnogi

cyfoedion trwy newid.

• Ystyried ein camau nesaf
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ac yn peri dryswch i'r rhai 

yr effeithir arnynt’

Rhowch bwrpas, darlun, 
cynllun a rhan i'w chwarae i 
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Ystyriwch y newidiadau yr
ydych chi wedi eu profi dros y 
6 mis diwethaf. Beth ydych chi 
wedi ei ddysgu? Fydd y dysgu
yma yn eich helpu yn cefnogi’r
newidiadau sydd eu hangen ar
gyfer y Daith Ddiwygio?



Dadansoddiad maes grym – symud swyddfa 

Swyddfa newydd broffesiynol

Pellach o’r orsaf drenau

Mwy o ddewis o siopau a bwytai

Grymoedd dros y newid Grymoedd yn erbyn y newid

Symud o ddesgiau statig i ddesgiau poeth

Tarfu yn ystod y symud

Sefydliad i gyd mewn un adeilad

Mwy o lefydd anffurfiol



Gweithgaredd 7

Yng nghyswllt diwygio'r cwricwlwm, 

defnyddiwch y ddogfen ‘Padlet' 

gydweithredol i gofnodi eich 

syniadau am y canlynol:

• Grymoedd sy’n gweithredu o blaid 

newid

• Grymoedd sy’n gweithredu yn erbyn 

y newid



Grymoedd yn gweithredu o 
blaid y newid

Grymoedd yn gweithredu yn 
erbyn y newid

Gweithredu'r 
Cwricwlwm i 

Gymru

Mwy o ryddid i ddewis cynnwys y 

cwricwlwm

Darparu cwricwlwm mwy 'dilys' a 

pherthnasol

Cyfle i deilwra'r cwricwlwm ar gyfer 

unigolion / grwpiau o ddysgwyr

Cyfleoedd i weithio ar draws cyfnodau 

ac ymagweddau at addysgeg

Cyfleoedd i gynllunio oddi mewn ac ar 

draws Meysydd Dysgu a Phrofiad.

Amser i gynllunio

Ansicrwydd ynghylch strwythur a 

chynnwys cymwysterau yn y dyfodol

Sicrhau bod gan yr holl staff fynediad at 

ddysgu proffesiynol amserol, i gefnogi 

agweddau ar gynllunio'r cwricwlwm.

Ddim yn ddigon cyfarwydd â'r 

ymagwedd newydd at gynnydd ac 

asesu. 

Canfyddiad bod y system gyfredol yn 

gweithio er budd y dysgwyr.



Fideo BJ Fogg
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Mathau o wrthwynebiad 
a symptomau

• Anfodlonrwydd clywadwy
• Symptomau: ee, llawer o gyfathrebu un-ffordd yn mynegi anfodlonrwydd â'r newid

• Byddwch yn ofalus o'r canlynol: Gallant 'heintio' eraill a chymryd cyfarfodydd drosodd - tynnu'r 
gwynt o hwyliau pawb

• Ymddieithrio
• Symptomau: ee diffyg presenoldeb; diffyg cyfranogiad; cytuno'n rhwydd

• Byddwch yn ofalus o'r canlynol: mae'n hawdd methu hyn yn y cyfnod cynnar, gall rheolwyr sydd 
wedi ymddieithrio gael effaith negyddol ar eu timau, gan leihau mewnbwn i newid cynlluniau. 

• Tanseilio:
• Symptomau: pobl yn dod â'u hagenda eu hunain; maen nhw'n ceisio 'torri' systemau a 

phrosesau; maen nhw'n hel straeon negyddol am y newid

• Byddwch yn ofalus o'r canlynol: natur gudd y gwrthwynebiad yn ei gwneud hi'n anodd adnabod 
y ffynhonnell, gellir torri systemau a phrosesau newydd yn rhwydd os oes ewyllys i wneud hynny. 



Ymdrin â 
gwrthwynebiad
• Anfodlonrwydd clywadwy
• Ymdriniwch â hyn drwy: ymgysylltu 1 wrth 1, nodi'r manteision personol i 

unigolion, gofyn am adborth a chydweithio â phobl i ganfod datrysiadau

• Ymddieithrio
• Ymdriniwch â hyn drwy: nodi'r achosion, mynd â'r newid atyn nhw, eu 

cynnwys yn y broses

• Tanseilio:
• Ymdriniwch â hyn drwy: adnabod y  tanseilwyr a sicrhau eu bod yn gwybod, 

rhoi cyfrifoldebau i bobl am agweddau ar y newid er mwyn sicrhau 
cefnogaeth ac atebolrwydd. 



Sut ydym ni’n delio gyda 
gwrthwynebiad? (Model SCARF)

Mae posib grwpio ein hymateb i newid mewn 5 maes:

1. Colli statws – ein safle gymdeithasol mewn perthynas ag 
eraill

2. Colli sicrwydd – ein gallu i ragdybio deilliannau

3. Colli annibyniaeth – ymdeimlad o reolaeth dros ein 
dyfodol

4. Colli ymdeimlad o berthyn – ydym ni’n rhan o’r grŵp, 
neu beidio?

5. Colli tegwch – ydym ni (neu eraill) yn cael ein trin mewn 
ffordd deg/gyfartal?



• Allwch chi uniaethu efo’r 
model SCARF ynglŷn â 
pham fod y bobl hyn yn 
teimlo fel hyn? 

• Allech chi feddwl am rai 
ffyrdd y gallech chi ymateb 
i’w cefnogi? 

Gweithiwch mewn grwpiau 
bach i edrych ar y 
sefyllfaoedd hyn 



Model Rheoli Newid-
Managing change model 



Enghreifftiau o Reoli Newid yn yr Ysgol 

https://hwb.gov.wales/playlists/view/89a8b834-4e2d-4c1a-b993-27805ce2371d/en/1?options=CNIQ39k7rbEp4zsz8OdGxip83XDxyAM%252BxyuNqUgoOrvEtxGXwma9Q0UtNK7LrNnQsan9vMq%252BojyKSJCxPrvrOCTviMLfv5l3LyTEB%252BiDsfwLtNHgA0gHdw4hhTsE9EC42Mw5GhcfWnxmw7nmCwk7aFKOqnxoywxNWUjByHvduiuHQi65oruA6r6UcqcGA4ogesyAoMdN%252BA%252FtZ1vZzYHXGw%253D%253D
https://hwb.gov.wales/playlists/view/6f5c8e3a-d609-4827-b404-11d77ec8054b/en/1?options=CNIQ39k7rbEp4zsz8OdGxip83XDxyAM%252BxyuNqUgoOrvEtxGXwma9Q0UtNK7LrNnQTD8lHWKH%252BTcu9HMu%252Ftan3AGAWFO6fn9snA1ioUpFD089OyELTuAHqkwnAg9GwIGhs7hmr63Ddfm3Y8i8fXl%252F6kGrtYMpJB3IgF8E4et3IXr97RLTISUCW7fhRzhMJ%252FUa%252FJHc3ZbnOhCFpCwJvq5iOw%253D%253D


Gweithgaredd 10 
Beth yw eich camau nesaf? 
Cwestiynau i'w hystyried ...
• Sut ydych chi'n rheoli'r newidiadau cyfredol yn eich lleoliad eich 

hun?

• Oes gennych chi weledigaeth tymor hwy ar gyfer 2022?

• Sut ydych chi'n meddwl y bydd y pandemig presennol yn effeithio 

ar eich gallu i wireddu'r Cwricwlwm i Gymru erbyn mis Medi 2022?

• Sut mae eich Cynllun Datblygu Ysgol wedi newid yn sgil effaith 

COVID?

• Sut fydd eich cydweithio fel clwstwr yn eich helpu i gefnogi’r 

gwaith yma? 

• Sut fyddwch yn defnyddio'r ddogfen disgwyliadau cyffredin i 

adolygu eich cynnydd tuag at wireddu'r Cwricwlwm i Gymru? 

• A oes angen unrhyw gefnogaeth arall arnoch? 



I gloi / to close : 



AR GYFER Y SESIWN NESAF:

A fyddech cystal a sicrhau fod y canlynol ar gael
gennych ar gyfer y sesiwn gweledigaeth yr wythnos
nesaf:

• Gyrru llun o’r hyn mae gweledigaeth eich hysgol yn
ei olygu i chi i Hywel ar
hywelroberts@gwegogledd.cymru

• Dod a datganiad gweledigaeth eich hysgol efo chi i’r
gweithdy wythnos nesaf.

mailto:hywelroberts@gwegogledd.cymru



