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Amcanion:

• Cyfle i adlewyrchu ar beth sy’n gwneud gweledigaeth 
lwyddiannus a’r gwerthoedd sy’n ei hategu 

• Cyfle i adlewyrchu ar yr hyn a ddysgwyd gan COVID-19

• Cyfle i adlewyrchu ar sut mae gweledigaeth yn cael ei chreu a 
phwy sy’n berchen arni

• Archwilio gweledigaeth mewn Ysgolion fel Sefydliadau sy’n 
Dysgu

• Cefnogi’r broses o greu’r weledigaeth er mwyn gwireddu 4 Diben 
y cwricwlwm newydd

• Cyfle i drafod gweledigaeth yr ysgol yn y gymuned ehangach





Gweithgaredd 1: Sud 'da ni'n gweld pethau?

Gweithgaredd 2: Cynrychiolaeth gweledol 
o'ch weledigaeth.

Edrychwch ar y ffotograffau canlynol.  

• Fel grŵp, sut ‘da chi’n meddwl fod y delweddau yma’n 
cynrychioli’r ysgol? Beth sydd yn bwysig i’r ysgol?

• A yw gwerthoedd a gweledigaeth yr ysgol yn amlwg o’r lluniau?



Gweledigaethau Enwog? 

“Our vision is to create a better 
every-day life for many people.”

IKEA

NIKE

McDONALDS

Bring inspiration and innovation to 
every athlete* in the world. 

“To be the best quick service 
restaurant experience. Being the best 
means providing outstanding quality, 
service, cleanliness, and value, so that 
we make every customer in every 
restaurant smile.” 



Gweledigaethau Enwog? 

To make people happy DISNEY

OXFAM

TESLA

FACEBOOK

To give people the power to share 
and make the world more open 
and connected 

A world without poverty

To accelerate the world's transition 
to sustainable energy 



A shared vision is not an 
idea…it is rather a force in 
people’s hearts…at its 
simplest level, a shared 
vision is the answer to the 
question “What do we 
want to create?” 
Peter Senge, Systems Scientist 



Nodweddion Datganiad Gweledigaeth

Annog 
ffydd a 
gobaith



Ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu

• 2 ddimensiwn sy’n llai 
datblygedig ar draws 
Cymru

- gweledigaeth a rennir

- Diwylliant o ymholi 



• Nod gweledigaeth gynhwysol a rennir yw gwella 
profiadau dysgu a deilliannau pob dysgwr.

• Mae gweledigaeth yr ysgol yn canolbwyntio ar wella 
deilliannau gwybyddol  a chymdeithasol-emosiynol 
dysgwyr (gan gynnwys materion yn ymwneud â’u lles), 
mae’n cwmpasu’r presennol a’r dyfodol, ac mae’n ysbrydoli 
ac yn ysgogi’r dysgwyr.

• Gwireddu’r weledigaeth yw sail y dysgu a’r addysgu.

• Er mwyn gwireddu gweledigaeth yr ysgol, bydd yn rhaid 
i’r holl staff gyfrannu, gan  gynnwys llywodraethwyr ac 
unigolion perthnasol eraill.

• Gwahoddir dysgwyr, rhieni/gofalwyr, y gymuned allanol a 
phartneriaid eraill i gyfrannu at weledigaeth yr ysgol.



Fullan suggests that vision must be individual in origin 
because personal purpose and vision come from within, give 
meaning to work, exist independent of the particular 
organization or group we happen to be in (Fullan, 1993: 13). 
Since the headteacher has the overarching responsibility for 
the school’s development it seems fair to presume that it is 
their vision of the kind of institution that they would like to 
create that is one of the main drivers for school development.



Gweledigaeth – Fi neu Ni?



Y Penawdau o Adroddiad OECD:

Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cytuno neu’n anghytuno’n 
gryf:

• bod gan yr ysgol ddiben moesol yn eu gweledigaeth

• ei bod yn canolbwyntio ar ganlyniadau lles, gwybyddol a 
chymdeithasol-economaidd

• ei bod yn canolbwyntio ar baratoi dysgwyr ar gyfer y dyfodol

Fodd bynnag, mae’r arolwg yn dangos:

• 59% o arweinwyr yn cytuno, o’i gymharu â 33% o 
athrawon



Y Penawdau o Adroddiad OECD:

A yw’r weledigaeth yn ganlyniad proses sy’n cynnwys pawb? 

Cytunodd 79% bod dysgwyr wedi’u gwahodd i gyfrannu

Cytunodd 74% bod llywodraethwyr wedi’u gwahodd i gyfrannu

Fodd bynnag, 

• Ni ddywedodd pob aelod o staff eu bod wedi cyfrannu yn y 
gwaith o ddatblygu’r weledigaeth

• Dim ond hanner a ddywedodd bod rhieni wedi’u gwahodd i 
gyfrannu



Cyfle i adlewyrchu:

Beth yw eich barn chi am y safbwyntiau cyferbyniol hyn?

A ddylai fod yn weledigaeth y pennaeth i ddechrau – sy’n 
cael ei dosbarthu i bob rhanddeiliad?

Sut fyddech chi’n sicrhau perchnogaeth y weledigaeth?

Beth pe byddai’r pennaeth yn gadael yr ysgol?



https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPrMPRxKbnAhVrxYUKHUUXCUwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fsantorinidave.com%2Fsantorini-hotels-with-sunset-views&psig=AOvVaw0q-M8NuvNboNadnWyNQta8&ust=1580309185111978


Beth yw gweledigaeth?

• Beth yw gweledigaeth bresennol eich ysgol?  Pwy greodd 
hon? Pryd gafodd eich gweledigaeth ei hadolygu ddiwethaf?

• Pa werthoedd sy’n ategu’r weledigaeth hon? 

• Fel ymwelydd i’r ysgol, sut fyddwn i’n gweld y weledigaeth 
hon ar waith?

• Sut ydych chi’n gwybod mai’r weledigaeth hon yw’r un gywir 
i’ch dysgwyr/cymuned ysgol chi?

• Sut mae’r weledigaeth hon yn edrych o safbwynt y dysgwr?



Parch

Empathi

Ymddiriedaeth

Fel dysgwr dwi’n
teimlo’n saff i

wneud
camgymeriadau
arhoi cynnig ar
bethau newydd

Fel dysgwr dwi’n
teimlo’n fod gen i
lais ac mae’n cael

ei glywed

Fel dysgwr mae’r
dysgu yn fyw i mi 

ac mewn cyd-
destun dilys.

Y teimlad yn yr
ysgol wrth
gerdded o 
gwmpas

Amgylcheddau
dysgu â ffocws.







Mae Simon Breakspear yn awgrymu bod argyfwng yn datgelu:
• Gwerthoedd
• Diwylliant
• Galluoedd
• Cysylltiad

 Beth mae’r pandemig wedi’i ddatgelu am system eich ysgol chi?

 Beth ydych chi wedi’i ganfod sy’n hollbwysig?

 Allwch chi feddwl am rai enghreifftiau yr ydych yn falch ohonynt?

 A oes yna bethau rydych wedi dechrau nad ydych eisiau rhoi’r 
gorau iddynt?

Cyfle i adlewyrchu



Gwersi a Ddysgwyd

Mae’r pandemig wedi helpu i gryfhau:

• Cyfathrebu rhwng ysgolion a rhieni

• Lles yn greiddiol i’r Cwricwlwm

• Llais y disgybl wedi bod yn hanfodol

• Hyblygrwydd i allu ymateb i dirlun sydd yn newid yn barhaus.

• Staff yn barod i arloesi an bod yn greadigol gydag agweddau
gwahanol.

• Cydweithio rhwng partneriaid wedi bod yn hanfodol yn ystod y 
cyfnod yma.

• Y 4 thema trawsliniol o YSD



PANED



Beth yw gweledigaeth y Cwricwlwm i Gymru?

Mae fframwaith y Cwricwlwm i Gymru yn ddatganiad clir o’r hyn
rydym yn ei ystyried sy’n bwysig mewn addysg eang a chytbwys.
Yn ganolbwynt i’r weledigaeth mae ein huchelgais i bob plentyn a
pherson ifanc yng Nghymru, fel y’i diffinnir gan bedwar diben y
Cwricwlwm i Gymru. Dyma yw’r weledigaeth a rennir ar gyfer ein
system addysg. Er mwyn gwireddu’r weledigaeth hon, mae’n rhaid
i ysgolion gynllunio, mabwysiadu a gweithredu cwricwlwm sy’n
gorfod cyflawni gofynion y Cwricwlwm i Gymru a gyflwynir mewn
deddfwriaeth a darparu’r dysgu a ddiffinnir ganddo.



Beth yw gweledigaeth y Cwricwlwm i Gymru?

Mae fframwaith y Cwricwlwm i Gymru yn ddatganiad i roi cyfle i 
bob ysgol yng Nghymru gynllunio eu cwricwlwm eu hunain. 
Mae’n annog ysgolion i greu eu gweledigaeth eu hunain ar gyfer 
eu dysgwyr yng nghyd-destun y Pedwar Diben a’r dysgu a 
ddiffinnir ar lefel genedlaethol. Mae’n darparu’r gofod i 
ymarferwyr fod yn greadigol a datblygu dysgu ystyrlon drwy 
ystod o brofiadau a chyd-destunau sy’n cyflawni anghenion eu 
dysgwyr.



I ba raddau mae 
gweledigaeth eich ysgol yn 
adlewyrchu 4 diben y 
Cwricwlwm i Gymru?

A oes angen diwygio eich 
gweledigaeth i gyd-fynd 
â’r pedwar diben?

Pwy sydd wedi cyfrannu at 
y gwaith o greu’r 
weledigaeth ar gyfer eich 
ysgol chi?

Rhai cwestiynau i’w hystyried…



Simon Sinek – The Golden Circle

Watch this 3 minute clip :



A fyddai eich cwricwlwm yn wahanol 
pe byddech yn dechrau gyda pam?

Beth pe byddem yn
dechrau gyda Pam?

Sut ydym ni’n bwriadu
addysgu – pa ddulliau?

Mae’r rhan fwyaf o 
waith cynllunio’r
cwricwlwm yn dechrau
yma – Be da ni’n
fwriadu ei gynnwys?

PAM

SUT

BETH



Cwestiynau i’w Trafod - Gweithgaredd 3 

• O safbwynt eich lleoliad chi, beth yw eich PAM?

• Beth fyddech chi’n gwneud mwy neu lai ohono?

• A fyddech yn trefnu’r dysgu’n wahanol?

• A fyddai ffocws eich gwaith yn newid?

• Pa gyfleoedd mae hyn yn eu creu? 

• A oes unrhyw rwystrau i’w hystyried?

PAM

SUT

BETH



Cwestiynau pellach ar gael



Ymgynghori â’r gymuned 
ehangach

Pwy yw’r rhanddeiliaid a ddylai fod yn rhan o’r 
Gwaith o ddatblygu eich gweledigaeth a rennir?



Adborth ac Argymhellion

R1: Datblygu dealltwriaeth a rennir o beth yw’r weledigaeth ar waith

....dealltwriaeth a rennir o beth yw’r weledigaeth ar waith, yn ymarferol, yn 
arfer o ddydd i ddydd athrawon, arweinwyr, cynorthwywyr dosbarth a 
rhanddeiliaid eraill ysgol ac ym mhrofiadau plant a phobl ifanc.....

• Beth fyddem yn ei weld mewn ysgolion, ystafelloedd dosbarth a lleoliadau 
dysgu eraill a allai awgrymu bod dysgwyr yn profi cyfleoedd i fod yn 
ddysgwyr uchelgeisiol, galluog; yn gyfranwyr mentrus, creadigol; yn 
ddinasyddion egwyddorol, gwybodus; ac yn unigolion iach, hyderus?

• Beth fyddai ‘system sy’n cael ei harwain yn broffesiynol’ mewn ysgolion yn 
ystod eu dyddiau, wythnosau a blynyddoedd addysgu?



Dogfennaeth pellach - Mawrth 2021 

• Canllaw statudol ym Mawrth 2021

• Adeiladu ar arfer dda sy’n bodoli eisioes.

• Gwerthoedd creiddiol

• Perthyn
• Effeithlonrwydd
• Llais

• Cydnabod pwysigrwydd cydweithio rhwng
pob aelod o gymdeithas yr ysgol. 

• Cefnogi datblygiadau cenedlaethol mewn
hunan arfarnu er mwyn i ysgolion adnabod
eu blaenoriaethau gan gynnwys lles. 



• Mae'r dull ysgol gyfan yn ceisio cefnogi llesiant emosiynol a meddyliol da drwy hyrwyddo 
amgylchedd diwylliannol cadarnhaol mewn ysgolion, lle mae plant a phobl ifanc yn meithrin 
cydberthnasau cadarnhaol â staff a dysgwyr eraill, a lle mae cydberthnasau yn cael eu 
hatgyfnerthu (Tud 5)

• Mae a wnelo ag ymgorffori llesiant da drwy addysgu yn ogystal â phob agwedd arall ar fywyd 
ysgol. Mae'n ethos sydd:

 yn rhoi gwerth ar gynhwysiant, lle mae pawb yn gweithio gyda'i gilydd, gan gyfrannu eu sgiliau 
a'u hadnoddau unigol er budd pawb

 yn creu amgylchedd cefnogol lle mae pobl ifanc yn cael eu hannog i wireddu eu potensial 
personol ac academaidd, lle maent yn ffynnu, yn dysgu ac yn datblygu'n emosiynol, gyda 
chymorth athrawon sy'n gweithredu mewn diwylliant sy'n rhoi'r un gwerth ar eu llesiant 
hwythau.(Tud 5)

• Mae dull ysgol gyfan yn golygu pob rhan o'r ysgol yn cydweithio ac yn dangos ymrwymiad. Mae 
angen gweithio mewn partneriaeth rhwng llywodraethwyr, uwch-arweinwyr, athrawon a holl staff 
yr ysgol, yn ogystal â rhieni/gofalwyr a'r gymuned ehangach. Mae angen i'r dull ysgol gyfan gael ei 
ymgorffori yn niwylliant ac ethos yr ysgol ac mae'n cael effaith sylweddol ar iechyd a llesiant 
dysgwyr am ei fod yn dylanwadu ar eu hymdeimlad o berthyn a'u gwerth. Mae dysgwyr yn 
disgwyl i'r ysgol fod yn lle diogel, lle maent yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu yn yr un modd, a 
lle mae eu hawliau yn cael eu hyrwyddo a'u parchu (Tud 33)

Dogfennaeth pellach - Mawrth 2021 



Dogfennaeth pellach - Mawrth 2021 

Ein datganiad o weledigaeth 

Ein gweledigaeth yw y dylai pob dysgwr, fel 'dinasyddion egwyddorol, 
gwybodus yng Nghymru a'r byd' , ystyried profiadau a chyfraniadau 
amrywiol pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yng Nghymru, ddoe a 
heddiw.

Yn unol â hyn, bod pob athro yng Nghymru, ym mhob maes dysgu a 
phrofiad, yn meddu ar y sgiliau a'r adnoddau angenrheidiol i fodloni'r 
disgwyliadau hyn wrth gynllunio ei gwricwlwm ac yn ei ymarfer 
addysgegol. 

Bydd hyn yn golygu bod pob athro: 
• yn teimlo ei fod yn cael ei alluogi a'i gefnogi i greu cwricwla sy'n rhoi 

sylw i gyfraniadau lluosog ac amrywiol grwpiau ac unigolion Du, 
Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol at wybodaeth ddisgyblaethol a 
thrawsddisgyblaethol benodol 

• yn teimlo ei fod yn cael ei alluogi a'i gefnogi i osod y cyfraniadau hyn 
yng nghyd-destun hanes a datblygiad Cymru fel cymdeithas 
amlddiwylliannol 

• yn deall tarddiadau hiliaeth ac arwyddion o hiliaeth





Crynodeb ac argymhellion – Y Camau Nesaf? 
• Beth yw eich amserlen ar gyfer datblygu gweledigaeth a rennir ar 

gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru?

• Sut ydych chi’n rhagweld y byddwch yn datblygu eich gweledigaeth a 
rennir yn eich cymuned 3-16?

• O ystyried cyfyngiadau Covid-19, pa gyfleoedd sy’n bodoli i ymgysylltu 
â’ch cymunedau ehangach? Mae rhai syniadau yn y llawlyfr.

• Pa gefnogaeth fydd gennych chi angen gan GwE o ran DP?

• Sut mae’r gwaith yma ar weledigaeth yn plethu efo’ch gwaith ar eich 
Cynllun Gweithredu (Gweithdy Arweinyddiaeth)


