Adnabod a Gwella’n
Hunain
Rhan A

Protocolau ar-lein (i’r sesiwn ar-lein YN UNIG)
• Mae microffonau’r mynychwyr ar ‘mute’ yn awtomatig
• Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu gweld y ‘chat’
• Byddwn yn defnyddio’r ‘chat’ i wneud gweithagareddau ac i anfon dolenni i chi yn
ystod y sesiwn
• Mae croeso i chi bostio cwestiynau ar unrhyw adeg
• Anfonwyd sleidiau a gwaith darllen i chi o flaen llaw
• Mae’r holl ddeunyddiau ar gael yn yr adran adnoddau i aelodau ar ein gwefan
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Croeso
Cyflwyno’n hunain

Deunyddiau y bydd eu hangen arnoch i’r
sesiwn hon
• Llawlyfr RhPY
• Map dysgu
• Fframwaith ymholi RhPY
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Pwy sydd yn yr ystafell?
Chwiliwch am rywun nad ydych yn eu
hadnabod a gofynnwch…

• Beth yw eu profiad ar hyn o bryd o ymweld ag ysgolion eraill i rannu
gweithgareddau gwella ysgol? Beth ydych chi wedi dysgu o hyn?
• Beth yw’ch profiad o adolygu ymarfer athrawon eraill neu gael eich
adoylgu gan gymheiriaid, naill ai yn eich ysgol neu tu hwnt? Beth
ydych chi wedi’i ddysgu?
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Erbyn diwedd yr hyfforddiant craidd,
byddwch chi wedi…
• datblygu’ch dealltwriaeth o adolygu cymheiriaid RhPY
ymhellach a sut bydd hyn yn gweithio orau yn eich
partneriaeth

• myfyrio ar yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer
adolygu cymheiriaid effeithiol a gweithdai gwelliant
• cynllunio’r rhestr adolygiadau a gweithdai i’ch partneriaeth
ac adnabod y cyfathrebu sydd ei angen fel bod y rhain yn
effeithiol
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Sut mae’r RhPY yn gweithio?
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Mae ‘r RhPY yn galluogi partneriaethau ysgolion i gymryd rhan mewn adolygiad
cymheiriaid dwys a datblygu partneriaethau cryfach trwy adeiladu sgiliau arweinwyr ac
athrawon mewn ymholi effeithiol, adolygu anfeirniadol, casglu tystiolaeth, cynllunio
gwelliant a hyfforddi.

Hyfforddiant CAM ADEILADU
Rhan A - Pawb
Rhan B – Adolygwyr Cymheiriaid
Rhan B – Hwyluswyr Gwelliant
Rhan C - Pawb

CAM

CAM

CAM

1

2

3

ADEILADU

GWREIDDIO

CYNNAL

RhPY yn eich partneriaeth
Y tro o’r blaen buom yn ystyried eich bwriadau a’ch uchelgeisiau yn y gweithdai ‘Dechrau
Arni’ (Getting Started).
Edrychwch arnyn nhw eto ac yn arbennig rhannwch nhw gydag unrhyw aelod o’ch
partneriaeth nad oedd yn bresennol.

Rhowch gyfle iddyn nhw holi ac ychwanegu eu safbwynt nhw ar y gwerth y gall y rhaglen
hon ei gynnig i’w hysgol ac i’r bartneriaeth.
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Diben y sesiwn hon – Rhan A

• Deall egwyddorion ac arfer proses adolygu cymheiriaid y RhPY, y
rolau dan sylw a sut mae'r rolau hyn yn gysylltiedig.
• Cytuno ar linell sylfaen o ran gweithio mewn partneriaeth cyfredol ac
uchelgeisiau ar gyfer y bartneriaeth trwy’r RhPY.
• Ymgyfarwyddo â'r deunyddiau cymorth yn y llawlyfr, ar y map dysgu
ac ar wefan RhPY.
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Beth ydych chi’n gobeithio ei gael o’r sesiwn
hon?
Beth ydych chi’n gobeithio ei elwa’n
bersonol o’r cyfle i ddatblygu RhPY?

Papurau post it melyn
Beth ydych chi’n gobeithio y bydd eich ysgol
neu bartneriaeth yn ei elwa o’r cyfle i
ddatblygu RhPY?
Papurau post it glas
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“Mae adolygu cymheiriaid yn bodoli i
helpu ysgolion i ddatrys y problemau
mwyaf taer sy’n eu hwynebu nhw a’u
partneriaethau.”

“Yn ôl tystiolaeth sy’ n dod i’r amlwg, drwy
weithio gyda’i gilydd mewn ffordd
strwythuredig, tuag at weithredoedd a
deilliannau, gall athrawon ac ysgolion
wella’n gynt ac yn fwy cynaliadwy.”

Gall y weithred o gymryd rhan mewn
adolygiad cymheiriaid gefnogi eich
ymagwedd tuag at ail-ymgysylltu ac adfer
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Rheolaeth

Cymuned

Ymrwymiad

Her

Mae gennyf
ymdeimlad o
reolaeth dros
fy mywyd
beunyddiol.

Rwy’n cael
profiad o
ryngweithio
cadarnhaol ag
eraill.

Rwy’n teimlo
fy mod yn rhan
o rywbeth
pwysig.

Rwy’n gallu
ymestyn fy
hun heb gael
fy llethu.

Rydym yn argymell canllaw am ddim gan Mercer UK
Mental health and the coronavirus:
A best practice guide to protecting the
mental health of the workforce.

Egwyddorion y RhPY
1. Gwaith a lles athrawon
2. Gwella ysgolion ar y cyd

3. Cydweithrediad anfeirniadol sy'n canolbwyntio ar
ymholiadau
4. Ymddiriedaeth a thryloywder
5. Dull hyfforddi
6. Wedi'i yrru gan ysgolion
7. Ysgol gyfan

8. Ar gyfer pob ysgol
9. Yn seiliedig ar dystiolaeth
10. Model ardal leol gynaliadwy
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Y cylch adolygu cymheiriaid – gaiff ei yrru
ganddoch chi
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Cam 1: Hunan-adolygu
Mae adolygiad cymheiriaid effeithiol yn dechrau
gyda pha mor dda y mae'r ysgol yn adnabod ei
hun. Mae'r fframwaith, sy'n seiliedig ar
gwestiynau ymholi, yn cefnogi ysgolion i gynnal
hunan-adolygiad cadarn er mwyn helpu i lywio
ffocws yr adolygiad cymheiriaid.

Cam 3: Gweithdy dilynol a chefnogaeth ysgol i ysgol.
Mae ein profiad yn dangos, lle bo staff yn berchen ar y
canlyniadau, mae'r effaith tymor hir a chynaliadwy yn fwy
arwyddocaol.
Mae'r model RhPY yn cynnwys gweithdy gwella ôladolygiad. Mae'r adolygiad yn defnyddio ystod o offer
hwyluso i fynd at wraidd materion, i gytuno ar gamau
gweithredu ac i frocera unrhyw gefnogaeth angenrheidiol
gan ysgolion eraill yn y clwstwr.

Cam 2: Adolygiad cymheiriaid
Mae ffocws cytunedig i'r
adolygiadau cymheiriaid mwyaf
effeithiol. Mae angen sgwrs
gychwynnol rhwng yr adolygydd
arweiniol a'r ysgol sy’n cael ei
hadolygu er mwyn cytuno ar y
ffocws hwn, gaiff ei ddiffinio gan yr
ysgol a'i brofi gan y tîm adolygu.
Daw'r adolygiad cymheiriaid i ben
gyda sgwrs adborth lle rhennir y
dystiolaeth, a lle cytunir ar y
canfyddiadau cychwynnol.
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Gweithgaredd: diffinio adolygiad cymheiriaid
Adolygiad cymheiriaid yn eich
partneriath:
• Beth ydyw?

• Beth nad ydyw?
Gan weithio mewn grwpiau bach, gwnewch
ddwy restr.

I’ch partneriaeth ei ystyried…
Sut byddwch chi’n sicrhau fod gan bob rhanddeiliad
ddealltwriaeth cyffredin am beth yw adolygiad
cymheiriaid?
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Beth ydyn ni wedi’i ddysgu am ‘adolygu
cymheiriaid’ gan ein partneriaethau?
Nid yw adolygu cymheiriaid yn

Mae adolygu cymheiriaid yn

Canolbwyntio ar brofi

Canolbwyntio ar wella

Ffug arolygiad

Seiliedig ar fframwaith cytȗn

Rhywbeth i uwch staff yn unig

Rhywbeth i’r staff i gyd

Mater o ysgolion cryf yn adolygu ysgolion
‘gwannach’

Dwyochrog a chynhwysol – i bob ysgol ble bynnag y maent
arni ar eu taith tuag at welliant
Seiliedig ar ddull hyfforddi, yn cael ei wneud mewn
awyrgylch o ymholi, dysgu a thyfu.

Rhoi cyngor/beirniadu
‘Daith ddysgu’

Penodol, wedi’i gynllunio, ac mae’r adborth yn seiliedig ar
dystiolaeth a dadansoddi data

Arwain at adroddiad ysgrifenedig sy’n cael ei roi i’r
ysgol

Arwain at set o ganfyddiadau i’r ysgol, wedi’u seilio ar faes
ymholi, blaenoriaeth gwella a chynllun gweithredu y mae’r
ysgol yn cytuno â nhw.
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Theori Newid
Partneriaeth

Gallu a chynhwysedd wrth
arwain gwella ysgolion ar y
cyd
Diwylliant o gyfrifoldeb ar y
cyd
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Arweinyddiaeth
Hyder cynyddol yn yr
arweinyddiaeth wrth wella
ysgolion ar y cyd
Ymddiriedaeth ochrol gryfach
o fewn a rhwng timau
arweinyddiaeth.

Athrawon
Gwell perchnogaeth ar ac
ymgysylltiad â strategaethau
ar gyfer gwella newid ymarfer
Gwell ymddiriedaeth ochrol
rhwng athrawon o fewn ac ar
draws ysgolion

Systemau a phrosesau
agored a thryloyw

Adolygu cymheiriaid,
cefnogaeth ddilynol ac
ymyriadau wedi’u teilwra wedi
eu gwreiddio’n llawn yn y
cylch gwella ysgolion.

Athrawon yn ymwybodol o’r
flaenoriaeth gwella a’u
cyfrifoldeb nhw am newid
arferion

Ein hymrwymiad i welliant
ein gilydd

Ein hymrwymiad i newid
credoau ac ymddygiadau

Ein hymrwymiad i
ddatblygu dulliau
partneriaeth newydd

Disgyblion
Cyrhaeddiad gwell a
deilliannau ysgol benodol

Ein hymrwymiad i
ddisgyblion

Rolau Allweddol
Arweinydd y bartneriaeth (Un o’r penaethiaid)
• Cyswllt ar gyfer y bartneriaeth ac EDT.

• Sicrhau bod amserlen adolygiad gan gymheiriaid y bartneriaeth ar y trywydd iawn.
• Sicrhau bod y bartneriaeth yn cyfarfod yn rheolaidd i fyfyrio ar y broses a chasglu dysgu ynghyd

Adolygwyr cymheiriaid / y tîm adolygu (Uwch arweinwyr – yn cynnwys y pennaeth)
• Yn arwain neu’n aelod o’r tîm adolygu
• Cytuno ar y maes ffocws a chynllunio’r adolygiad gyda’r ysgol letyol
• Casglu tystiolaeth ac adrodd yn ôl i’r ysgol

• Cefnogi hwyluswyr gwelliant/hwyluswyr

Hwyluswyr gwelliant/ hwyluswyr (Arweinwyr eraill/ athrawon)
• Ymarferwyr hynod effeithiol sy’n gallu arwain ar agweddau ar welliant yr ysgol a’r bartneriaeth

• Hwyluso’r gweithdy ôl-adolygiad a chefnogi datblygiad cynllun gweithredu’r ysgol
• Gweithio gydag arweinydd y bartneriaeth i fonitro’r effaith barhaus
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Trafodaeth
Ydi hynny’n cyd-fynd â’ch
disgwyliadau am y rolau?
A yw’n codi unrhyw
gwestiynau?

Pam fframwaith adolygu cymheiriaid?
Beth mae arweinwyr ysgol yn ei ddweud…
• Agwedd gyson ac iaith gyffredin
• Ei ddefnyddio i hunan-adolygu

• Mae’n darparu ffocws i’r sgwrs cyn-adolygiad
• Yn sicrhau canolbwyntio ar ‘effaith’
• Yn atal yr adolygiad rhag bod naill ai’n rhy gul neu’n rhy gyffyrddus neu’n ‘ffugEstyn’
• Yn galluogi cynnwys blaenoriaethau’r ysgol neu’r bartneriaeth fel meysydd dan
sylw
• Yn gosod sail i gasglu tystiolaeth yn ystod yr adolygiad
• Yn miniogi adborth ar gwestiynau ymholi penodol
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Fframwaith adolygu cymheiriaid: themâu
EIN HEFFAITH
(Cyrhaeddiad, cynnydd a dysgu disgyblion)
• Casglu gwybodaeth a’i defnyddio
• Ehangder sgiliau addysgegol
• Ehangder a dyfnder datblygiad sgiliau a
chyfleoedd

EDRYCH TUAG ALLAN
(Datblygu partneriaeth ar gyfer gwelliant)
• Ymgysylltiad rhieni a theuluoedd
• Ymgysylltiad cymunedol
• Partneriaethau, cydweithio ac
arweinyddiaeth system

EDRYCH TUAG YMLAEN
(Cyfeiriad strategol)
• Arweinyddiaeth gref ar draws a thrwy'r
ysgol neu'r lleoliad
• Sytem lywodraethu atebol
• Diwylliant ac ethos ar gyfer gwella

EDRYCH TUAG I MEWN
(Beth sy’n digwydd yn y dosbarth)
• Addysgu effeithiol
• Meithrin gallu a datblygiad proffesiynol
• Systemau rheoli cefnogol
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Enghraifft o gwestiynau ymholi
Ein Thema Effaith
Cwestiwn Fframwaith RhPY:
I ba raddau y mae disgyblion, yn cynnwys y rheiny mewn grwpiau penodol, yn gwneud cynnydd?
Cwestiwn sy’n benodol i’r cyd-destun:
I ba raddau y mae disgyblion a adanbuwyd fel cyflawnwyr uchel blaenorol, yn gwneud cynnydd ym mhob
pwnc?

Thema Edrych Tuag Ymlaen
Cwestiwn Fframwaith RhPY:
I ba raddau y mae arweinwyr ar bob lefel yn dal cydweithwyr i gyfrif am effaith ar ddeilliannau?
Cwestiwn sy’n benodol i’r cyd-destun:
I ba raddau y mae arweinwyr canol yn dal cydweithwyr i gyfrif am yr effaith ar gynnydd disgyblion yn eu
hadran?
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Enghraifft o gwestiynau ymholi
Thema Edrych Tuag I Mewn
Cwestiwn Fframwaith RhPY :
I ba raddau y mae’r addysgu’n adlewyrchu’r hyn a wyddom am brofiadau dysgu effeithiol o ansawdd
uchel?
Cwestiwn sy’n benodol i’r cyd-destun:
I ba raddau y mae’r addysgu’n bodloni anghenion disgyblion ag anghenion addysgol arbennig?

Thema Edrych Tuag Allan
Cwestiwn Fframwaith RhPY :
I ba raddau y mae gan deuluoedd berthynas gadarnhaol, ac maent yn bartneriaid effeithiol, gyda’r
ysgol i gefnogi dysgu’r disgyblion?
Cwestiwn sy’n benodol i’r cyd-destun:
I ba raddau y mae teuluoedd yn deall sut mae cyfrannu at helpu eu plant i ddarllen?
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Dod i adanabod y fframwaith:

Ei ddefnyddio ar gyfer hunan-adolygu
Gan weithio fel tîm ysgol…

• Dewiswch un o’r pedair thema yn naill ai’r prif adolygiad neu un o’r
fframweithiau ychwanegol
• Dewsiwch rai o’r cwestiynau ‘I ba raddau...?’ sy’n cyd-fynd oau a’r elfen(nau) y
credwch y gallech fod eisiau eu harchwilio mewn adolygiad. Yna rhannwch y
rhain gydag ysgol arall.

• Helpwch eich gilydd i ystyried sut y byddech yn miniogi’r cwestiynau hyn i fod
yn benodol i gyd-destun eich ysgol chi.
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Sut y gellir defnyddio’r fframwaith
Gan yr ysgol letyol i ategu prosesau hunan-adolygu, er enghraifft :
• Y pennaeth lletyol i adanbod y pum cwestiwn ymholiad mwyaf perthnasol ac yna
archwilio’r rhain yn ddyfnach gyda staff eraill
• Gweithio gydag athrawon / arweinwyr i ganfod y cwestiynau mwyaf perthnasol

• Aeloldau’r Uwch Dîm Rheoli i gyd yn myfyrio ar un o’r themâu ac yn unigol yn
dewis y cwestiynau ymholiad mwyaf perthnasol, yna’n cymharu nodiadau
• Gyda’r staff cyfan fel rhan o weithgaredd hunan-adolygu ar raddfa fwy
Gan yr ysgol letyol a’r adolygydd arweiniol yn ystod y cyfarfod cyn-adolygiad:
• I gael eglurder ar ffocws yr ymholiad i’r adoylgiad a hogi’r ffocws i gwestiynau
sy’n benodol i’r cyd-destun
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Fframweithiau Ychwanegol
Meysydd ymholi pellach
Fframweithiau Newydd– datblygwyd ar y cyd ac ar sail
tystiolaeth
•
•
•
•

Ymateb cyflym Covid-19
Cwricwlwm adfer
Asesu a diwallu angen
Taclo anfantais
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Resources to support your reviews

Dedicated space on the SPP
members’ area for frameworks
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SPP website & member resources area
SPP website
Member resources area
https://www.schoolspartnershippro
gramme.com/memberresources/resources

Password: Collaborate2020

Jamboard templates

Rapid Response handbook

https://www.schoolspartnershippro
gramme.com/memberresources/resources/improvementworkshop-virtual-facilitation-tools

https://www.schoolspartnershippro
gramme.com/memberresources/resources/spp-rapidresponse-handbook-july-2020
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Hyfforddiant sy’n benodol i’r Rôl
Rhan B – Adolygwyr Cymheiriaid
• sgiliau ac offerynnau i gynllunio a chynnal adolygiadau

Rhan B – Hwyluswyr Gwelliant
• sgiliau ac offerynnau i gynllunio a rhedeg gweithdai gwelliant

Rhan C – Adolygwyr Cymheiriaid a Hwyluswyr Gwelliant
• rhannu trosolwg bras o’u sesiynau
• cynllunio partneriaeth
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partnerships@educationdevelopmenttrust.com
0118 902 1661
SchoolsPartnershipProgramme.com
Follow us on Twitter: @EdDevTrust_SPP

Adnabod a gwella ein
hunain
Part B – Adolygwyr Cymheiriaid

2

Croeso
Cyflwyniadau

Deunyddiau y bydd eu hangen arnoch i’r
sesiwn hon
• Llawlyfr RhPY
• Map dysgu
• Erthygl FORBES - Sut i Ddefnyddio Gonestrwydd Radical (Radical Candor) i gael
Canlyniadau Gwych

• Cwestiynau enghreifftiol Model NoROE (GROW)
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Diben y sesiwn – hyfforddiant ar gyfer
adolygwyr
•
•
•
•

Paratoi'n dda ar gyfer yr adolygiad a defnyddio'r fframwaith
Casglu tystiolaeth dda
Darparu a derbyn adborth gwych
Cefnogi'r Hwyluswyr gwella a'r gweithdy
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Y cyfarfod cyn-adolygiad – y diben

I gytuno…
• a miniogi man/mannau ffocws yr adolygiad a’r cwestiynau ymholi
• ar ystod a dyfnder y dystiolaeth i’w chasglu
• ar gynllun y diwrnod adolygu a’r goblygiadau i’r ysgol letyol
• ar rolau a chyfrifoldebau
• ar brotocolau
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Paratoi ar gyfer y cyfarfod cyn-adolygiad
Hanfodol:

Dewisol:

• Gwybodaeth gyd-destunol wedi ei hanfon
ymlaen llaw

• Y bartneriaeth yn cytuno bod
set gyffredin o ddata i'w rhannu

• Sgyrsiau treiddgar i finiogi a chytuno ar y
ffocws

• Taith gerdded / taith rithwir o
amgylch yr ysgol ymlaen llaw
os yn newydd i’r cyd-destun

• Yr ysgol letyol wedi cyfathrebu â'r holl
staff ac wedi ymgynghori â'r uwch dîm
• Yr ysgol letyol yn defnyddio'r fframwaith
RhPY fel rhan o hunan-adolygiad i sicrhau
cytundeb ar y ffocws
• Y pennaeth a’r adolygydd arweiniol yn
bresennol fel isafswm.

• Arweinwyr eraill o'r ysgol letyol
neu'r tîm adolygu yn bresennol
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I’w hystyried yn eich partneriaeth…

Beth fyddwch chi'n ei rannu gyda'r adolygydd arweiniol cyn y
cyfarfod cyn-adolygiad?
A fydd hyn yn cael ei gytuno ar draws y bartneriaeth?
Pan fyddwch yn cael adolygiad, sut fyddwch chi’n cynnwys
arweinwyr eraill yn eich ysgol wrth nodi meysydd ffocws posibl?
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Cyfarfod cyn-adolygiad
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Model NoROE (GROW)
Model hyfforddi a ddatblygwyd yn yr 1980au hwyr.
Mae’n cefnogi pennu NODAU eglur a chyraeddadwy.

Mae’n archwilio REALITI o ran y materion a’r heriau a’r bwlch
rhwng y sefyllfa gyfredol a’r nodau.
Mae’n ystyried yr OPSIYNAU ar gyfer symud ymlaen (yn aml
yn ystyried y rhwystrau i’w goresgyn)
Mae’n sicrhau ymrwymiad, h.y. EWYLLYS, wrth drafod
gweithredu.

Cwestiynau Model NoROE (GROW)

Trafodwch mewn grwpiau bach / Rhowch sylwadau ar Padlet:
• Pa rai o'r cwestiynau hyn ydych chi'n meddwl sy'n arbennig o
ddefnyddiol neu bwerus?
• A oes unrhyw rai na fyddech yn eu defnyddio?
• Allwch chi ychwanegu at y rhestr hon?
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Y gweithgaredd ‘bowlen bysgod’
Cyfle i ‘alw heibio’ cyfarfod cyn-adolygu.
Fel arsylwr sy’n cymryd rhan, ystyriwch…
A oedd unrhyw gwestiynau'n arbennig o ddefnyddiol?
Beth helpodd y rhyngweithio?
A wnaeth unrhyw beth achosi rhwystrau?
Ble mae'r ddeialog yn dwyshau?
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Ymarfer – cyfarfod cyn-adolygiad
Mewn parau :
• Gan ddefnyddio Fframwaith y RhPY fel ysgogiad, rhowch gynnig ar
y sgwrs ‘cyfarfod cyn-adolygiad’.
• Dylai pob person roi cynnig ar fod yn bennaeth lletyol a phrif
adolygwr.
Rhowch adborth ar
Sut mae cael y gorau o’r cyfarfod cyn-adolygiad?
Beth sydd angen i ni dalu sylw iddo?
Sut all y cyfarfod cyn-adolygiad weithio’n rhithiol?
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Cynllun Adolygiad Cymheiriaid – fformat a awgrymir
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Casglu tystiolaeth:
Mae RhPY yn fodel sy'n seiliedig ar dystiolaeth
Felly…

• Ydyn ni'n chwilio am dystiolaeth yn y lleoedd iawn?
• A yw'r gweithgaredd hwn yn yr adolygiad wir yn ein helpu i
gasglu tystiolaeth ar gyfer y ffocws hwn?
• A oes gennym gynllun i gasglu ystod a dyfnder y dystiolaeth
sydd ei hangen arnom o fewn yr amser sydd gennym?
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Tystiolaeth:

Ystod neu ddyfnder?
• Beth fyddai'r dystiolaeth orau i geisio ein helpu gyda'r
ymchwiliad hwn? Faint fydd ei angen arnom?
• Os oes cyfyngiadau amser, pa dystiolaeth yw'r pwysicaf i'w
gasglu?
• Os oes cyfyngiadau amser a niferoedd cyfyngedig ar y tîm
adolygu, a ydym wedi gwneud y defnydd gorau o'r tîm i
gasglu tystiolaeth?
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Senarios adolygu:
Pa dystiolaeth fyddem ceisio ei gael?
Gweithiwch mewn grwpiau ar
y senario a roddir i chi ...

… Penderfynwch:

• arr ystod o dystiolaeth y bydd ei hangen arnoch i ymchwilio i ffocws yr
adolygiad
• dyfnder y dystiolaeth y bydd ei hangen arnoch i sicrhau bod canfyddiadau
eich adolygiad yn gadarn ac yn argyhoeddiadol
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Radical Candour – Kim Scott
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Rhoi a derbyn adborth effeithiol
Erthygl - ‘Radical Candour’ – cyfweliad â Kim Scott’
Mewn ystafelloedd trafod (lle bydd 4 i 6 o bobl).
Penodwch rywun i gadw amser.
Cymrwch amser byr i ail-ymgyfarwyddo â’r erthygl
Yna cymerwch eich tro i roi cyfraniad di-dor un munud ar y canlynol ...
• Beth oedd yn ymddangos yn bwysig i chi?
• A oes unrhyw awgrymiadau ar gyfer adborth yn y bartneriaeth?

• A oes unrhyw faterion / cwestiynau y mae hyn yn eu codi?

18

To set up a healthy feedback system, you must remove
the power dynamics from the equation - you must enable
yourself to focus on the problem, not the person.
Candour isn't cruel. It doesn't destroy. On the contrary; any
successful feedback is built on empathy, in the idea that
we are all in this together, that we understand your pain
because we have experienced it ourselves.
PIXAR BRAINTRUST – ED CATMULL

Rhoi a derbyn adborth effeithiol – Awgrymiadau
• Meddyliwch pwy fydd yn derbyn yr adborth - yn aml mae’n well rhoi adborth i dîm
• Dylai'r adborth a ddarperir fod yn cysylltu’n uniongyrchol â'r dystiolaeth rydych wedi'i
chasglu

• Gall defnyddio strwythur y templed ‘canfyddiadau adolygiad’ fod yn ddefnyddiol iawn
• Defnyddiwch iaith briodol e.e. ‘Dywedodd athrawon fod…’

• Cofiwch fod hon yn broses anfeirniadol – nid eich barn chi ddylai hyn fod
• Wrth dderbyn adborth mae'n bwysig gwrando ac egluro pwyntiau gyda chwestiynau
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Canfyddiadau Adolygiad- fformat a awgrymir
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Adolygiad Cymheiriaid – cadw’r broses ar y
trywydd cywir
Mae templedi yn Llawlyfr y RhPY a’r wefan ar gyfer cefnogi’r broses:

• Amserlen adolygu (trefn adolygiadau’r ysgolion yn y bartneriaeth a phwy
sy'n cymryd rhan)
• Cynllun adolygu (ar gyfer pob adolygiad)
• Canfyddiadau'r adolygiad (ar gyfer pob adolygiad)
• Camau gweithredu sy’n deillio o'r gweithdy gwella (ar gyfer yr ysgol letyol)
• Cyfarfod gwirio 90 diwrnod (canllawiau ar sut gynnal dilyniant i’r adolygiad
ar ôl 90 diwrnod)
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Hwyluswyr Gwelliant
Beth maen nhw’n ei wneud, yn ymarferol?
Mae rhan fawr o’u gwaith yn golygu:
• Cynllunio a hwyluso’r gweithdy gwelliant (mewn ysgolion eraill heblaw
rhai nhw’u hunain)
• Dros amser, cyflwyno gwaith ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth fel
sail i’r gweithdai a chydweithio i wella ysgolion

• Helpu’r bartneriaeth i adnabod blaenoriaethau gwella
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Hwyluswyr Gwelliant
Mae adborth gan grwpiau RhPY yn awgrymu fod hyn yn gweithio orau pan
fydd yr Hwylusydd Gwelliant:
• Yn gweithio mewn pâr gydag Hwylusydd Gwelliant arall
• Yn mynychu'r adborth ar ddiwrnod yr adolygiad, yn bersonol yn ddelfrydol
• Yn cael amser i gynllunio'r gweithdy yn ofalus ac ystyried sut y gallai
ymchwil ar sail tystiolaeth helpu
• Yn gallu camu yn ôl a bod yn wrthrychol - y ffocws yw hwyluso, nid rhoi
atebion
Gweler Atodiad 3 y Llawlyfr
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Hwyluswyr Gwelliant
Beth yw pwrpas y gweithdy gwelliant?
• Edrych yn fanylach ar ganfyddiadau’r adolygiad
• Archwilio’r negeseuon allweddol a’r materion gwaelodol, o wahanol
safbwyntiau o bosibl
• Ystyried ble gall yr ysgolion fod yn adeiladu ar eu cryfderau
• Cynhyrchu opsiynau a datrysiadau posibl
• Rhoi’r cyfle i’r ysgol letyol ymrwymo i weithredu

• Helpu’r ysgol ystyried ble y gallai elwa ar gael gefnogaeth gan y
bartneriaeth neu du hwnt
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Hwyluswyr Gwelliant
Sut mae gweithdai gwella yn cael eu cynnal a sut all
adolygwyr helpu?
Fel arfer, cynhelir y gweithdy o fewn pythefnos i’r adolygiad (naill ai’n rhithiol neu
wyneb yn wyneb a gall weithio mewn sawl ffordd:

• Gweithdy bychan gyda’r pennaeth a grŵp cynrychioladol o staff, gyda’r nod o gael
trawstoriad o farnau, yn para 1 i 2 awr
• Gweithdy ffocws, er enghraifft, gyda grwpiau penodol o staff (e.e. arweinwyr canol
neu arweinwyr cyfnod)
• Gweithdy gyda’r staff cyfan, yn aml yn ystod sesiwn cyfarfod staff, yn para 90
munud
Mae penderfyniadau ynghylch pa fath o weithdy i’w gynnal yn dibynnu ar y ffocws, y
materion a godwyd a maint yr ysgol.
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Pwyntiau dysgu allweddol i'w rhannu gyda'r
Hwyluswyr Gwelliant
• Paratoi'n dda ar gyfer yr adolygiad a defnyddio'r fframwaith
• Casglu tystiolaeth dda yn ystod y diwrnod adolygu

• Rhoi adborth gwych a'i dderbyn yn dda
• Cefnogi'r hwyluswyr gwelliant a'r gweithdy
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Y Camau nesaf – Rhan C
Yn Rhan C bydd y grŵp cyfan yn ail-ymgynnull i gynllunio’r cylch adolygu.
Dylai’r cynllun sefydlu’r canlynol:
• Trefn yr adolygiadau
• Pwy yw’r adolygydd arweiniol ar gyfer pob adolygiad
• Aelodau’r tîm ar gyfer y diwrnod adolygu a’r HG fydd yn cynnal y gweithdy.
Dyddiadau i’w gosod:
•
•
•
•

Cyfarfod cyn-adolygiad
Diwrnod yr adolygiad
Gweithdy
Cyfarfod gwirio 90 diwrnod

Dewch â mynediad i’ch calendrau / dyddiaduron i’r sesiwn!
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Adnabod a gwella ein
hunain
Rhan B – Hwyluswyr Gwelliant

2

Croeso
Cyflwyniadau

Pethau fydd eu hangen arnoch ar gyfer y
sesiwn hon
•

Llawlyfr RhPY

•

Map dysgu

•

Hwylusydd o’i gymharu â Hyfforddwr

•

Model GROW - cwestiynau enghreifftiol

•

Astudiaethau achos o weithdai gwelliant
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Rhan B: Beth fyddwn ni’n ei drafod
• Deall a datblygu ein rôl fel hyrwyddwyr gwelliant
• Sgiliau ar gyfer rôl yr hyrwyddwr gwelliant:
– Hyfforddwr neu hwylusydd? Beth yw'r gwahaniaeth?
– Gofyn cwestiynau gwych
• Offer deall er mwyn ein helpu i gynnal gweithdy gwych
• Cynllunio gweithdy mewn grwpiau a bwydo'n ôl i‘n gilydd
• Unrhyw gwestiynau y mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â nhw yn y
sesiwn hon ynghylch eich rôl fel hyrwyddwr gwelliant?
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Hwyluswyr Gwelliant:

Beth maen nhw'n ei wneud yn ymarferol?
Mae rhan fawr o’u gwaith yn golygu:

• Cynllunio a hwyluso’r gweithdy gwelliant (mewn ysgolion eraill
heblaw eu rhai nhw’u hunain)
• Dros amser, cyflwyno gwaith ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth fel
sail i’r gweithdai a chydweithio i wella ysgolion
• Helpu’r bartneriaeth i adnabod blaenoriaethau gwella
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Hwyluswyr Gwelliant
Yn ôl sylwadau gan grwpiau’r Rhaglen, mae’r gwaith ar ei orau pan fydd yr Hwylusydd
yn:
• Gweithio mewn pâr efo Hwylusydd Gwelliant arall
• Mynd i’r sesiwn adborth ar y diwrnod adolygu, yn ddelfrydol
• Cael amser i gynllunio’r gweithdy yn ofalus, a meddwl sut allai gwaith ymchwil sy’n
seiliedig ar dystiolaeth fod o gymorth.
• Gallu cymryd cam yn ôl, a bod yn wrthrychol – hwyluso yw’r nod, nid rhoi’r atebion.
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Hwyluswyr Gwelliant:

Beth yw pwrpas y gweithdy gwelliant?
• Edrych yn fanylach ar ganfyddiadau’r adolygiad
• Edrych ar y negeseuon allweddol a’r materion gwaelodol, o wahanol safbwyntiau o
bosibl

• Meddwl ble gall yr ysgolion fod yn datblygu ar eu cryfderau
• Cynhyrchu opsiynau a datrysiadau posibl
• Rhoi’r cyfle i’r ysgol letyol ymrwymo i weithredu

• Helpu’r ysgol ystyried ble y gallai elwa ar gael gefnogaeth gan y bartneriaeth, a thu hwnt
efallai
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Hwyluswyr Gwelliant:

Sut fydd y gweithdy gwelliant yn gweithio?
Fel arfer, cynhelir y gweithdy o fewn pythefnos i’r adolygiad (naill ai’n rhithiol neu
wyneb yn wyneb a gall weithio mewn sawl ffordd:
• Gweithdy bychan gyda’r pennaeth a grŵp cynrychioladol o staff, gyda’r nod o
gael trawstoriad o farnau, yn para 1 i 2 awr
• Gweithdy ffocws, er enghraifft, gyda grwpiau penodol o staff (e.e. arweinwyr
canol neu arweinwyr cyfnod)
• Gweithdy gyda’r staff cyfan, yn aml yn ystod sesiwn cyfarfod staff, yn para 90
munud
Mae penderfyniadau ynghylch pa fath o weithdy i’w gynnal yn dibynnu ar y
ffocws, y materion a godwyd a maint yr ysgol.
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Gweithgaredd: ymgymryd â'r rôl
Taflu syniadau a
chategoreiddio

Myfyrio ar y rôl:
• Beth fydd yn eich galluogi i gyflawni'r rôl hon yn effeithiol iawn? (Galluogwyr)
• Beth fydd yn ei atal ac yn atal hyn? (Rhwystrau)
• Nodwch y rhain ar y nodiadau ‘post-it’ a ddarperir
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Gweithgaredd: ymgymryd â'r rôl
Gan fyfyrio ar y daflen ‘Hwylusydd o’i gymharu â hyfforddwr’, nodwch:

Agweddau o’r naill rôl neu’r llall ‘rydych yn teimlo’n gymharol gyfforddus â nhw
Agweddau o’r rôl y teimlwch fod angen eu datblygu arnoch

Gweithiwch mewn parau a thrafod / cyfrannu at y sgwrs
am y meysydd y mae angen ichi eu datblygu
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Cyfarfod cyn-adolygiad
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Model NoROE (GROW)
Model hyfforddi a ddatblygwyd yn yr 1980au hwyr.
Mae’n cefnogi pennu NODAU eglur a chyraeddadwy.

Mae’n archwilio REALITI o ran y materion a’r heriau a’r
bwlch rhwng y sefyllfa gyfredol a’r nodau.
Mae’n ystyried yr OPSIYNAU ar gyfer symud ymlaen (yn aml
yn ystyried y rhwystrau i’w goresgyn)
Mae’n sicrhau ymrwymiad, h.y. EWYLLYS, wrth drafod
gweithredu.

Cwestiynau NoROE (GROW)
Trafodwch mewn grwpiau bach / rhowch sylwadau ar y Padlet:
Pa rai o'r cwestiynau hyn ydych chi'n meddwl sy'n arbennig o ddefnyddiol
neu'n bwerus mewn gweithdy?
A oes unrhyw rai na fyddech yn eu defnyddio?

Allwch chi ychwanegu at y rhestr hon?
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Offer hwyluso
1. Dadansoddiad CBCG (SWOT)

13

Gellir defnyddio offer hwyluso yn y Gweithdy
Gwella i:

2. Diemwnt naw

• Ystyried y realiti

3. Cynllunio gweithredu fel grŵp

• Creu opsiynau

4. Dotocratiaeth

5. Meddwl pelydrol

11 enghraifft yn llawlyfr y SPP

6. Graddio COG
7. Adeiladu Tîm Datrys Problemau (ATDP)

8. Storm syniadau
9. Asgwrn pysgodyn
10. Pump pam

11. Matrics blaenoriaethu

Adolygu’r offer
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Cerddwch o amgylch yr ystafell
/ cyfrannwch at y sgwrs ar ...

Defnyddiwch y dotiau gludiog i nodi:
✓ Pa rai ydych chi'n gyfarwydd ac yn hyderus â nhw?
? Pa rai sy'n llai cyfarwydd ac yr hoffech chi wybod mwy amdanynt?

Dadansoddiad CGCB (SWOT)
Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau
Mae’r offeryn hwn yn cynnig dull o ddadansoddi data ac mae’n
canolbwyntio ar ddatrysiadau.

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i
ddadansoddi ffyrdd posib o
weithredu.

Sut mae mynd ati?
•
•

Penderfynwch ar sefyllfa neu canolbwyntiwch ar agwedd benodol o’r sefydliad. Gall cyfranogwyr weithio naill
ai’n unigoli neu mewn grwpiau.
Gall pob grŵp ystyried y pedair elfen neu gellir dewis un agwedd i bob grŵp edrych yn fanwl arni.

Cryfderau
(Y tu mewn i’r sefydliad
fel arfer)

Gwendidau
(Y tu mewn i’r sefydliad
fel arfer)

Cwestiynau i’w hystyried
Sut allwn ni fanteisio ar ein cryfderau?
Sut allwn ni ymdrin â’n gwendidau?

Cyfleoedd
(Yn aml ag ystyriaethau
y tu hwnt i’r sefydliad)

Bygythiadau
(Yn aml ag ystyriaethau
y tu hwnt i’r sefydliad)

Sut allwn ni sicrhau ein bod yn
manteisio ar gyfleoedd?
Sut allwn ni ragweld neu liniaru
bygythiadau a datblygu strategaethau
i’w troi nhw’n gyfleoedd?

Diemwnt naw
Bwriad yr offeryn hwn yw ysgogi llawer o drafodaeth
rhwng staff mewn cyfnod cymharol fyr o amser.

Sut mae mynd ati?
•

Mae cyfranogwyr yn cael rhestr faith o
bynciau neu gwestiynau. Gofynnir
iddynt ddewis 9 o’r eitemau pwysicaf
a’u gosod ar grid ar ffurf diemwnt fel
hwn.

•

Gosodir yr eitem bwysicaf ar frig y
diemwnt. Gosodir yr eitem leiaf pwysig
o’r 9 ar waelod y diemwnt. Mae gan
eitemau ym mhob rhes bwysigrwydd
cyfartal.

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i gytuno
ar restr fer o flaenoriaethau
yn gyflym.

Cynllunio gweithredu
fel grŵp
Mae’r fformat hwn ar gyfer cynllunio gweithredu yn gweithio am
yn ôl o weledigaeth ar y cyd ac mae’n annog grwpiau i ystyried
y newidiadau penodol maen nhw eisiau eu cyflawni cyn
penderfynu ar gamau, adnoddau, amserlen ac ati.

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i
adnabod y camau sydd eu
hangen er mwyn cyflawni’r
deilliant terfynol.

Sut mae mynd ati?
•
•

•
•

Cam 1: Mae’r grŵp yn cytuno ar weledigaeth ar gyfer yr agwedd o ymarfer y maent am ei newid a’i nodi’n gryno yn y
blwch melyn.
Cam 2: Yna, maent yn dychmygu bod eu hymyriad arfaethedig wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac yn ystyried sut
fyddai gwahanol agweddau ar yr arfer yn edrych; beth fyddai’n digwydd i athrawon, disgyblion, ac ati. Cofnodir hyn yn
y blychau oren.
Cam 3: Yna, ar gyfer pob blwch oren, maent yn ystyried sut y mae hyn ar hyn o bryd. Cofnodir hyn yn y blychau glas.
Cam 4: Yna, maent yn penderfynu beth yw’r cam gweithredu cyntaf ar gyfer pob un o’r blychau glas. Weithiau bydd
un cam yn ymdrin â mwy nag un agwedd. Cofnodir hyn yn y blychau gwyrdd.
GWELEDIGAETH

Yn olaf, gall hyn fwydo i fformat
cynllunio gweithredu mwy
ffurfiol sy’n nodi targedau
CAMPUS, gan nodi pwy fydd yn
cymryd y camau ac unrhyw
adnoddau angenrheidiol.

Ein gweledigaeth yw…

Os buom yn hynod lwyddiannus, dros y ( ) mis nesaf fe welwn y canlynol:
DEILLIANNAU
PENODOL
SEFYLLFA
BRESENNOL
CAMAU
GWEITHREDU
CYNTAF

Dotocratiaeth
Mae’r offeryn hwn yn helpu gyda chonsensws a blaenoriaethu.

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i nodi
meysydd blaenoriaeth.

Sut mae mynd ati?
Caiff pob unigolyn nifer penodol o
ddotiau gludiog maent yn eu
defnyddio fel ‘pleidleisiau’. Yr
hwylusydd sy’n penderfynu ar
nifer y dotiau.

•

Rhaid i bawb ddefnyddio’u holl
bleidleisiau.

•

Mae modd rhannu pleidleisiau;
er enghraifft, os oes pum dot,
gallwch ddefnyddio’r pump
mewn un bleidlais neu rannu’r
pleidleisiau yn 2,2,1, a.y.b.

Gellir ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd:
• Os yw grŵp wedi cynhyrchu llawer o syniadau ac angen cytuno ar ba un i’w ddatblygu.
• Os defnyddir dotiau coch, oren a gwyrdd, gall pleidleiswyr nodi eu dewis gorau gyda gwyrdd a’r lleiaf
poblogaidd gyda choch, ac ati.

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i
ystyried gwahanol
safbwyntiau.

Meddwl pelydrol
Mae’r offeryn hwn yn debyg i fapio meddwl grŵp. Mae’n
gwneud i bobl feddwl yn fwy treiddgar am fater a gall arwain
pobl i ystyried pwnc o wahanol safbwyntiau.

Ymateb

Ymateb

Ymateb

Sut mae'n gweithio?
•
•

•

Cymerwch ddalen fawr o bapur
Gan gychwyn ar waelod neu ymyl chwith y
papur, ysgrifennwch y cwestiwn allweddol yr
hoffech ei drafod a mynd ati i feddwl
amdano. (Mae fframio’r cwestiwn hwn yn
dda yn help mawr i’r gweithgaredd lwyddo)
Gofynnwch i’r grŵp awgrymu ymatebion i’r
cwestiwn, cytunwch fel grŵp ar sut i grynhoi’r
ymatebion allweddol, a’u hysgrifennu yn y
blychau ymateb.

Pa
gwestiynau
sy’n codi o
hyn?

Pa
gwestiynau
sy’n codi o
hyn?

Ymateb

Ymateb

• Ystyriwch: Pa gwestiynau pellach sy’n codi o
hyn?
• Cofnodwch yr haenau nesaf o ymatebion

Pan fydd gennych ddigon o ymatebion a
syniadau, efallai yr hoffech dynnu’r rhain o’r daflen
a gofyn i’r grŵp eu blaenoriaethu gan ddefnyddio
proses wahanol.

Eich cwestiwn
cychwynnol
Yn aml mae’r cwestiwn
hwn ar ffurf
”Sut allwn ni…?”

Pa
gwestiynau
sy’n codi o
hyn?

Ymateb

Graddio COG
Yn syml, mae’r strategaeth hon yn gofyn i bobl gofnodi
eu barn mewn perthynas ag agwedd benodol ar yr ysgol, gan nodi:
•
Pethau rydym ni’n eu gwneud yn dda eisoes (papur post-it
gwyrdd)
•
Pethau rydym ni’n eu gwneud yn weddol, neu y gallwn wella
(papur post-it oren)
•
Pethau nad ydym yn eu gwneud cystal neu bethau nad ydym
eu gwneud o gwbl (papur post-it coch)
Wedi’r ymarferiad hwn, gallai’r grŵp edrych
ar y pethau oren a holi cwestiwn am un neu
ddau ohonynt, er enghraifft, “Beth sy’n
rhwystro hyn rhag gweithio cystal ag y
gallai?”

Yn yr un modd, gallech gymryd y papurau
post-it coch a holi pa un o’r rhain ddylai fod
yn flaenoriaeth i’w datblygu. Gallech
ddefnyddio diemwnt naw neu
ddotocratiaeth ar gyfer hyn.

Beth ydyn
ni’n ei
wneud yn
dda?
Beth allen
ni ei
wneud yn
well?
Beth yn
fwy allen
ni ei
wneud?

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i
gofnodi eu barn yn weledol.

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i
ddatblygu atebion i achosion
craidd problemau.

Adeiladu Tîm Datrys
Problemau (ATDP)

Mae’r strategaeth hon yn rhoi modd i wneud cynnydd ar broblem sydd yn anodd i’w thrin
drwy ddefnyddio pŵer y tîm. Mae’n gweithio’n groes i gyfarfodydd anstrwythuredig a
hirwyntog hynny sy’n trafod problemau ond sydd pur anaml yn cytuno ar ffordd ymlaen.
Mae’n cynnig dull strwythuredig o fynd i’r afael â phroblem ac mae ‘perchennog y broblem’
yn gadael gyda chynllun gweithredu.
Sut mae mynd ati?
Mae’r tîm yn gweithio gyda
‘pherchennog y broblem’, gyda
chymorth hwylusydd, i greu rhestrau
ar siart droi yn dilyn y camau isod:

Enghraifft 30 munud
5 munud

Datgan
problem
Cefndir

• Datganiad o’r broblem: Cwestiwn
“Sut wna’i...?” syml
• Cynhyrchu syniadau: storm
syniadau sydyn i bawb
• Dewis syniad: perchennog y
broblem yn dewis dau neu dri o’r
syniaau mwyaf addawol
• Manteision a phryderon: asesu
pob un o’r syniadau a ddewiswyd
• Pryderon difrifol: gellir dileu
syniad os na ellir ei oresgyn
• Cynlluniau gweithredu: darparu
glasbrint i fynd i’r afael â’r
broblem

Cynhurchu
syniadau

10 munud
Dewis
syniad

10 munud

Dadansoddi
buddion/
pryderon
Pryderon
tyngedfennol

5 munud

Cynllun
gweithredu

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i gasglu
gwahanol safbwyntiau ar
fater.

Storm syniadau
Mae storm syniadau yn dechneg syml a ddefnyddir yn
aml gydag
offerynnau mwy soffistigedig, Mae’n annog aelodau’r
grŵp i
feddwl yn rhydd ac yn eang, mynd tu hwnt i ffiniau
meddwl arferol a chynhyrchu syniadau o’r newydd.

Pwnc 3

Sut mae mynd ati?
Yn ystod y sesiwn
• Nodi’r broblem neu’r pwnc yn glir a sicrhau
bod pawb yn deall
• Esbonio’r broses a’r cyfyngiad amser
• Annog unigolion i gyfrannu syniadau’n rhydd
• Derbyn y syniadau heb roi barn a chyfrannu
ychydig syniadau’n unig yn bersonol
Ar ôl y storm syniadau
• Gall y grŵp edrych ar y syniadau fesul un a
naill ai
ymhelaethu, cyfuno neu gael gwared ar rai
• Os oes angen blaenoriaethu syniadau,
gwahodd y
cyfranogwyr i bleidleisio

Pwnc 1
Syniad
Syniad

Syniad

Syniad
Syniad

Syniad

Syniad

Pwnc 2
Syniad

Syniad

Syniad

Syniad
Syniad

Syniad

Syniad
Syniad

Dadansoddiad
asgwrn pysgodyn

Sut mae mynd ati?
Rhoi modd i grwpiau ddeall
graddfa a hyd a lled
newidiadau. Hefyd yn helpu i
ddeall gwraidd problemau.

Daw enw’r strategaeth hon o sut mae’n edrych pan gwneir
llun ohoni, efo problem ar un ochr. Mae ‘asgwrn cefn’ yn
ymestyn o’r broblem efo llinellau yn dod ohoni, ac ar y rheiny
y mae’r tîm yn nodi is-faterion.

Sut mae mynd ati?
• Nodi’r broblem ar yr ochr dde ar ddarn mawr o
bapur.
• Tynnu llinell syth, lorweddol i’r chwith (fel
asgwrn cefn pysgodyn).
• Tynnu llinellau ar ongl 45º i linell yr asgwrn cefn
• Ar ddiwedd pob un o’r llinellau hyn, nodi pum
neu chwe ffactor allweddol
• Torrwch bob ffactor allweddol yn is ffactorau y
mae’n rhaid eu deall cyn symud ymlaen i
ddatrysiadau yn y cam datblygu.
Sylwch: ceisiwch annog y tîm i drafod syniadau
am bob ‘asgwrn cefn’ yn ei thro. Efallai y gallai
pob aelod gymryd cyfrifoldeb am hwyluso trafod
syniadau un brif asgwrn. Fel hyn, mae’n
ymarferiad meithrin tîm hefyd.

Pryder 1
Manylder
y pryder

Pryder 3

Pryder 2
Manylder
y pryder

Manylder
y pryder
Manylder
y pryder

Manylder
y pryder

Manylder
y pryder

Manylder
y pryder
Manylder
y pryder
Manylder
y pryder

Prif fater
Manylder
y pryder
Manylder
y pryder

Pryder 4

Manylder
y pryder
Manylder
Manylder y pryder
y pryder

Pryder 5

Manylder
y pryder
Manylder
Manylder y pryder
y pryder

Manylder
y pryder

Pryder 6

Wrth weithio fel hyn, mae timau yn dechrau deall yr
elfennau sy’n cyfrannu at y broblem dan sylw.
Mae dadansoddiad asgwrn pysgodyn yn strategaeth dda i
helpu timau edrych ar anawsterau gweithio’n aml
asiantaethol, er enghraifft.

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n helpu timau i ddeall
achos craidd problemau neu
bwnc.

Pump pam
Mae’r offeryn hwn yn debyg i’r dadansoddiad asgwrn
pysgodyn. Mae’r dechneg yn dechrau gyda datganiad clir
o’r broblem/mater ac yn gadael i dimau holi’r datganiad
gyda’r cwestiwn, “Pam?”, wedi’i ailadrodd bum gwaith.

Defnyddiwyd ‘pump pam’ a ‘dadansoddiad asgwrn pysgodyn’ gan ysgolion er mwyn osgoi symud i
“ddatrys” problem yn rhy fuan, ble gall atebion ymdrin â symptomau yn hytrach na chael gwared ar yr
achosion.
Sut mae mynd ati?
Pam

• Dechreuwch eich dadansoddiad trwy
ysgrifennu datganiad cryno ar ochr
chwith dalen fawr o bapur.
• Symudwch i’r dde a gofyn “Pam hynny?”
• Nodwch yr atebion mewn ymadrodd byr
a chryno
• Yn raddol, gweithiwch o’r chwith i’r dde
gan holi “Pam?” ar bob lefel o
ddadansoddi.
• Ceisiwch weithio pob cangen o’ch
dadansoddiad i bum lefel, neu nes i chi
gyrraedd achos craidd y broblem, cyn
dychwelyd i lefel uwch a dadansoddi
cangen arall o’r mater.

Pam

Pam

Pam

Pam

Pam

Pam

Pam

Pam
Pam

Mater allweddol
sy’n gweithio’n
dda

Pam
Pam

Pam
Pam
Pam

Mater allweddol
sydd ddim yn
gweithio’n dda

Pam
Pam
Pam

Pam
Pam
Pam
Pam

Pam
Pam

Pam
Pam

Pam

Pam

Pam

Pam

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grwpiau i roi
nifer fawr o eitemau, megis
heriau neu gyfleoedd, ar
restr fer sy’n fwy hylaw.

Matrics blaenoriaethu
Mae’r offeryn gweledol hwn yn ffordd gyflym ac effeithiol o
gynhyrchu consensws yn y grŵp ynghylch beth ddylai fod yn
flaenoriaeth.
Sut mae mynd ati?
Rhestrwch yr holl bosibiliadau gweithredu a’u
graddio yn ôl:
•
Effaith: petaem yn gwneud hyn, pa effaith
bositif fyddai’n ei gael ar gyflawni ein
hamcan? (Isel, canolig, uchel)
•
Dymunoldeb: faint o frys sydd yna i
gyflawni’r dymuniad? (Isel, canolig, uchel)
Yna plotiwch bob un ar y matrics gan addasu eu
lleoliad er mwyn cyrraedd dosbarthiad
synhwyrol.
Ysgrifennwch bob eitem ar post-it yna, fesul un,
gofynnwch i’r tîm raddio’r eitemau ar sail
effaith a dymunoldeb.

Y deilliant delfrydol yw cael eitemau wedi eu
dosbarthu ar draws y matrics fel mai dim ond
ychydig sydd yn y blwch uchaf ar y dde.

uchel

effaith

isel
gwan

dymunoldeb

cryf

Cynllunio gweithdai
Rhoddwyd cynllun gweithdy enghreifftiol i chi i'w adolygu yn eich grŵp.
Gan edrych ar y cynllun a roddwyd i chi, trafodwch yn eich grŵp:
• Beth yw elfennau'r cynllun hwn a fyddai'n gweithio'n dda yn eich barn
chi? Pam?
• A oes unrhyw beth amdano nad oeddech chi'n meddwl fyddai'n
gweithio cystal? Pam?
• Pa mor llwyddiannus y mae'r cynllun hwn yn defnyddio ymchwil sy’n
seiliedig ar dystiolaeth? A ellid fod wedi gwella hyn?
Enwebwch un person i adrodd yn ôl.
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Cynllunio gweithdai amlinellol
Gweithich mewn grwpiau bach
i gynllunio amlinelliad o gynllun
sesiwn ar gyfer gweithdy sy'n
para 90 munud
Taflen Cynllunio Gweithdy:
• Rhai enghreifftiau o syniadau ar gyfer themau gweithdai (neu
defnyddiwch eich sefyllfoaedd go iawn eich hun)
• Awgrymiadau i'ch helpu chi i feddwl am bwy sy'n mynychu a strwythur y
sesiwn
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Gweithdy gwelliant
Mae'n fuddiol cloi eich gweithdai gyda rhai myfyrdodau fel a ganlyn:
• Pwy o'r ysgol letyol fydd yn cymryd cyfrifoldeb am y camau nesaf?

• Beth sydd ei angen arnyn nhw i allu gwneud hyn?
Ac mewn perthynas ag adolygu'r gweithdy ei hun…

• Beth wnaethon ni?
• Pa mor dda wnaethon ni hynny?
• Pwy fydd rwan yn elwa?
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Pwyntiau dysgu allweddol i'w rhannu gyda
Chymheiriaid sy’n Hwyluswyr
• Mae gweithio mewn pâr gydag Hwylusydd arall yn gweithio'n dda
• Mae angen i Hwyluswyr fynychu'r adborth i ddeall yr adolygiad a thema'r
gweithdy

• Mae Hwyluswyr angen amser i gynllunio'r gweithdy yn ofalus ac ystyried sut y
gallai ymchwil ar sail tystiolaeth helpu
• Nid hyfforddwyr yn cynnmig atebion yw Hwyluswyr - y ffocws yw hwyluso
dealltwriaeth ddyfnach o'r materion a chefnogi'r genhedlaeth o gamau
gweithredu ac atebion posibl.
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Camau nesaf– Rhan C
Yn Rhan C, bydd y grŵp cyfan yn ailymgynnull i gynllunio'r cylch adolygu.
Dylai'r cynllun sefydlu'r canlynol:
• Trefn yr adolygiadau
• Pwy yw'r adolygydd arweiniol ar gyfer pob adolygiad
• Yr aelodau fydd yn y diwrnod adolygu a'r Hwyluswyr fydd yn cynnal y gweithdy.

Dyddiadau i'w trefnu:
• Cyfarfod cyn-adolygiad
• Diwrnod yr adolygiad
• Gweithdy
• Gwiriad wedi 90 diwrnod
• Cofiwch eich calendrau / dyddiaduron ar gyfer y sesiwn!
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Adnabod a gwella ein
hunain
Rhan C

Deunyddiau y bydd eu hangen arnoch ar
gyfer y sesiwn hon
• Amserlen ar gyfer Adolygiadau Cymheiriaid (templed)

2

Adlewyrchu ar Ran B

Hwyluswyr Gwelliant ac Adolygwyr Cymheiriaid yn rhannu’r hyn a ddysgwyd yn y
sesiynau blaenorol gyda'i gilydd.

Cwestiynau i'w hystyried :

• Sut y byddwch yn sicrhau bod Hwyluswyr Gwelliant yn cael eu briffio'n dda er
mwyn cynllunio'r gweithdai?
• Sut y caiff Hwyluswyr Gwelliant eu cefnogi i gynllunio'r gweithdai?

• Sut y byddwch chi'n casglu’r hyn a ddysgwyd o'r gweithdai ac yn ei ddefnyddio i
lywio cynllunio ehangach ar draws y partneriaethau?
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Y tu hwnt i’r gweithdai gwelliant
Nid yw’r RhPP yn dod i ben ar ôl y gweithdy…
•

Bydd ysgolion sydd wedi cael eu hadolygu yn ystyried canlyniadau'r gweithdy ac yn eu
gweithredu. Bydd yr adolygydd arweiniol yn gwirio gyda'r ysgol ar ôl tua 12 wythnos (y gwiriad
90 diwrnod).

•

Efallai y bydd yr ysgol a gafodd ei hadolygu’n gofyn am gefnogaeth gan y bartneriaeth, gan
gynnwys gan arbenigwyr pynciol ac arweinwyr rhwydwaith pwnc ar draws cymuned yr ysgol.

•

Efallai y bydd y bartneriaeth yn datblygu ymhellach ar y cyfleoedd i athrawon ac arweinwyr
weithio gyda'i gilydd ar fentrau gwella cydweithredol â ffocws yn seiliedig ar yr hyn sy'n dod i’r
amlwg o adolygiadau ac ymchwil ar sail tystiolaeth.

•

Bydd Darpariaeth Broffesiynol Barhaus y bartneriaeth yn cael ei lywio gan adolygiadau a
gweithdai ac ymchwil ar sail tystiolaeth.

•

Bydd y bartneriaeth yn myfyrio ar y prosesau adolygu ac yn dysgu ohonynt.
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RhPP cyfnod 1:
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Building capacity in senior leadership
Gweithgaredd

Gweithdy 1– Dechrau arni
Hyfforddiant Craidd - Cwblhau hyfforddiant adolygwyr
cymheiriaid a hyrwyddwr gwelliant ar gyfer pob partneriaeth +
adolygiad cymheiriaid wedi'i drefnu
Cylch adolygu cymheiriaid cyntaf yn cychwyn
Hyfforddiant Uwch Hwyluswyr Gwelliant
Gweithdy 2 - Olrhain cynnydd
Y cylch adolygu cymheiriaid cyntaf wedi'i gwblhau (pob ysgol
wedi cynnal adolygiad cymheiriaid)
Gweithdy 3 - Gwerthuso effaith

Llinell Amser

Ar-lein cyn yr hyfforddiant
Y sesiwn hon
Cyn gynted â phosibl ar ôl hyfforddi
Tua. 4-6 mis ar ôl hyfforddiant cysylltiadau
cyhoeddus
ar-lein - tua. 4-6 mis ar ôl hyfforddiant
cysylltiadau cyhoeddus
O fewn blwyddyn 1
Ar-lein - Ar ddiwedd blwyddyn 1

RhPP cyfnod 2:
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Gwreiddio adolygiadau cymheiriaid y tu hwnt i
uwch arweinyddiaeth
Gweithgaredd

Llinell Amser

Adeiladu ar y gallu i gynnal adolygiadau cymheiriaid
pellach (e.e. ar gyfer arweinwyr canol)

Cychwyn Blwyddyn 2

Ail gylch adolygu cymheiriaid yn cychwyn
Arweinyddiaeth ar gyfer gwella ysgolion ar y cyd
Gweithdy 5 - Olrhain cynnydd
Ail gylch adolygu cymheiriaid wedi'i gwblhau (pob
ysgol wedi derbyn adolygiad cymheiriaid)

Gweithdy 6 - Gwerthuso effaith

Cyn gynted â phosibl ar ôl yr hyfforddiant
Cychwyn Blwyddyn 2
Tua. 4-6 mis i mewn i Flwyddyn 2
O fewn 12 mis

Ar ddiwedd blwyddyn 2

Cynllunio eich amserlen adolygiad cymheiriaid
• Cam Un - penderfynu ar drefn yr adolygiadau ysgol ac, yn fras, pryd y
byddant yn digwydd yn y flwyddyn academaidd.
• Cam Dau - penderfynu pwy fydd yr adolygydd arweiniol, yr adolygwyr eraill
a’r Hwyluswyr gwella ar gyfer pob un

• Cam Tri – penderfynu pa elfennau fydd yn digwydd wyneb yn wyneb (os
yw’n bosibl) a pha rai fydd ar-lein
• Cam Pedwar – pennu dyddiadau ar gyfer y cyfarfod cyn-adolygiad, y
diwrnod adolygu, y gweithdy gwella a’r gwirio dilynol wedi 90 diwrnod .
Templed i’ch cefnogi…
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Cynllunio eich amserlen adolygiad cymheiriaid
Adolygiad

Yr ysgol sy’n
cael ei
hadolygu

Y tîm adolygu
(yr adolygwr arweiniol

mewn print trwm)

Dyddiad a
fformat y
cyfarfod cynadolygiad
(pennaeth yr ysgol

Dyddiad a
fformat yr
adolygiad

sy’n cael ei hadolygu

(1–2 ddiwrnod)

a’r adolygwr

Dyddiad a
fformat y
gweithdy
gwelliant

Enw’r HG

Dyddiad a
fformat y
cyfarfod gwirio

arweiniol –
Tua 1 wythnos cyn yr
adolygiad)

YSGOL ABC
1

2

3

4

Mrs Smith
Mr Jones
Mr Brown

Zoom – 14 Medi
2020 – dolen:

Zoom – 21 Medi
2020 – dolen:

Zoom – 1 Hydref
2020 – dolen:

Mrs Black

Zoom – 30
Hydref 2020 –
dolen:
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Cwestiynau am ddatblygu partneriaeth a myfyrio
Mae'r dysgu o adolygiadau cymheiriaid unigol, gweithdai a gweithredu dilynol yn cyfrannu at
ddatblygiad parhaus partneriaeth gynaliadwy sy’n hunan-wella ac sy’n cael ei harwain gan
ysgolion.
Er mwyn cynyddu effaith y dysgu hwn i'r eithaf ar y bartneriaeth, yr arweinyddiaeth, yr
athrawon a’r disgyblion, dylai'r bartneriaeth gwrdd yn rheolaidd i fyfyrio ar:
•
•
•
•

ein hymrwymiad i welliant ein gilydd
ein hymrwymiad i newid credoau ac ymddygiadau
ein hymrwymiad i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio mewn partneriaeth
ein hymrwymiad i’n disgyblion

Mae cwestiynau sbarduno i helpu gyda'r broses hon ar y Map Dysgu

9

Eich adborth
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Diolch am gymryd rhan yn y sesiwn hyfforddi
Rhowch eich adborth gan ddefnyddio’r ddolen isod:
https://survey.alchemer.eu/s3/90371968/National-SPP-Training-Evaluation-online-21-22
Mae eich adborth yn bwysig ac yn werthfawr i ni i wella ein sesiynau hyfforddi a'n rhaglen!

Diolch!

Cadwch mewn cysylltiad
Gellir dod o hyd i holl ddeunyddiau ac adnoddau RhPP yn yr ardal aelodau
(‘Member Resources’) ein gwefan! :
www.SchoolsPartnershipProgramme.com
Cyfrinair: Collaborate2020

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni:
partnerships@educationdevelopmenttrust.com
Ffôn: 0118 902 1661
Twitter: @EdDevTrust_SPP
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