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YSGOL Y CREUDDYN

POLISI DATBLYGIAD YSBRYDOL,
MOESOL, CYMDEITHASOL A DIWYLLIANNOL
Y mae datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol y Creuddyn wedi
ei seilio ar holl ethos a gwerthoedd yr ysgol sy’n parchu a gwerthfawrogi
amrywiaeth. (Gweler Polisi Cyfle Cyfartal)
Nod.
Y mae Ysgol y Creuddyn wedi ymrwymo i sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle
i ddatblygu’r canlynol:
AGWEDDAU A GWERTHOEDD
1.

dangos gofal ac ystyriaeth tuag at eraill a bod yn sensitif tuag at eu
teimladau.

2.

parchu eu hunain ac eraill

3.

gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol a chyfle cyfartal a pharchu urddas
pawb

4.

gwerthfawrogi ffrindiau a theuluoedd fel ffynhonnell o gariad a chymorth

5.

ystyried y cwestiynau mwy dyrys sydd mewn bywyd ac edrych am ystyr a
phwrpas

6.

cael profiadau teimladwy wrth glywed am anghyfiawnder, ecsbloetio a
gwrthod hawliau dynol

7.

bod yn ymrwymedig i gymryd rhan ymarferol yn y gymuned

SGILIAU
1.

gwneud gwerthusiad beirniadol o safbwynt pob eraill a negeseuon gan y
cyfryngau

2.

uniaethu â phrofiadau a theimladau pobl eraill

3.

defnyddio ystod o dechnegau ar gyfer myfyrdod personol

4.

gwneud a chadw cydberthnasau cyfeillgar a chyd-drafod ymddygiad
mewn unrhyw berthynas ag eraill

5.

bod yn bendant ac ymwrthod â phwysau diangen gan gyfoedion a
dylanwadau eraill

6.

defnyddio ystod o strategaethau i ddatrys gwrthdaro

7.

ffurfio barnau moesol a datrys materion a phroblemau moesol

8.

ffurfio barnau rhesymegol

GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH
Agwedd Gymdeithasol
1,

Bod yn ymwybodol o gydberthnasau cyfnewidiol mewn sefyllfaoedd yn yr
ysgol ac o fewn y teulu.

2.

Deall gwahaniaethau diwylliannol ac adnabod enghreifftiau o ragfarn ac
ystrydebu

Agwedd Gymunedol
1.

Deall natur cymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol o ran amrywiaeth
diwylliannol, cyfiawnder, cyfraith a threfn a rhyngddibyniaeth.

Agwedd Emosiynol
1.

Nodi ystod yr emosiynau a’r teimladau a brofant a deall yr “hunan siarad”
sy’n berthnasol.

2.

Gwybod sut i ddatrys gwrthdaro a chyd-drafod cytundeb

Agwedd Ysbrydol
1.

Bod yn ymwybodol o’u cymeriad, eu cryfderau a’u gwendidau

2.

Cael mewnwelediad i’w credoau a’u gwerthoedd yng nghyd-destun y
rhieni yn y gymdeithas a’r hyn a hyrwyddir gan y cyfryngau

3.

Gwybod sut y mae eu credoau a’u gwerthoedd yn effeithio ar eu
hunaniaeth a’u ffordd o fyw

Agwedd Foesol
1

Cydnabod materion a phroblemau moesol mewn sefyllfaoedd go iawn

2.

Bod yn ymwybodol o’r hyn a gredant sy’n dda a drwg a deall y materion
sy’n ymwneud a hyn.

3.

Bod yn ymwybodol o’r ffactorau sy’n ymwneud â llunio barnau moesol.

DATBLYGIAD YSBRYDOL
Nid yw’r potensial i ddatblygu’n ysbrydol yn gyfyngedig i dröedigaeth grefyddol
neu ffydd arbennig. Gall ymwneud ag unrhyw un. Mae datblygiad ysbrydol yn
golygu rhywbeth yn y natur ddynol na ellir, o angenrheidrwydd, ei ymdeimlo
drwy’r synhwyrau corfforol na’i fynegi mewn iaith bob dydd. Mae’n ymwneud â’r
berthynas â phobl eraill, ac, i’r rhai sy’n credu, â Duw. Mae’n gysylltiedig hefyd
â’r ffordd yr ydym yn ymateb i ddioddefaint, marwolaeth, prydferthwch a phrofiad
o ddaioni a drygioni. Gellir dweud bod datblygiad ysbrydol yn ymwneud â’r
chwilio am ystyr a phwrpas bywyd a’r gwerthoedd i’w dilyn ar daith bywyd.

DATBLYGIAD MOESOL
Nid hawdd yw diffinio datblygiad moesol yn gryno a syml: mae’n ymwneud â
nifer o elfennau, er enghraifft, (a) yr awydd i ymddwyn yn foesol fel mater o
egwyddor, a (b) gwybodaeth am ymddygiad sy’n gymeradwy gan y gymdeithas.
Mae mater moesol yn ymwneud â phobl yn gwneud penderfyniad ynglŷn â’r hyn
sy’n iawn neu anghyfiawn. Dylai disgyblion wybod y gwahaniaeth rhwng da a
drwg a dod yn gyfarwydd â’r cysyniadau priodol, o’u dyddiau cynnar, er mwyn i
ymddygiad moesol ddod yn rhan o’u natur.
Disgwylir i ysgolion atgyfnerthu gwerthoedd moesol megis:








dweud y gwir;
cadw at addewid
parchu hawliau ac eiddo eraill;
trin eraill yn ystyrlon;
helpu’r rhai sy’n llai ffodus na ninnau;
hunanddisgyblaeth;
cyfrifoldeb am ein hymddygiad personol.

Yn yr un modd, dylai ysgolion ymwrthod â:
 bwlio;
 twyllo;
 anonestrwydd;
 creulondeb;
 anghyfrifoldeb
Mae’n bwysig bod disgyblion yn tyfu i ddeall beth sy’n dderbyniol ac annerbyniol.
Rhoddir cyfle iddynt gwestiynu’r drefn ond mae’n rhaid cael terfynau a
gwerthoedd cytunedig, fel bo’r disgyblion yn gwybod beth yw disgwyliadau’r
ysgol. Y nod yw cydweithio â rhieni i gyflwyno gwybodaeth a sgiliau i’r disgyblion
i’w galluogi i gwestiynu a rhesymu, er mwyn datblygu eu canfyddiad o’r
gwerthoedd hanfodol, a dod i benderfyniadau ynglŷn â hwy.

DATBLYGIAD CYMDEITHASOL A DIWYLLIANNOL
Amcanion
1.

Meithrin a hyrwyddo cymuned war a ffyniannus oddi mewn ac oddi allan i’r
Ysgol y Creuddyn

2.

Sicrhau fod yr ysgol ynddi ei hun yn gymuned fywiog i ddatblygu
meddyliau, doniau, sgiliau, diddordebau a hyder y disgyblion mewn
awyrgylch o ofal, sicrwydd a hapusrwydd.

3.

Sicrhau fod yr addysg o’r ansawdd uchaf bosibl ac yn berthnasol ac
ymarferol i fywyd y disgyblion ac i’w cymdeithas ddwyieithog.

4.

Hyrwyddo ymwybyddiaeth o gyfrifoldeb cadarnhaol ymysg disgyblion a
rhieni i gyd-ddyheu a chydweithio i gyfoethogi eu bro eu hunain drwy:
a)
b)
c)

werthfawrogi, diogelu a datblygu eu hetifeddiaeth ieithyddol a
diwylliannol,
creu balchder, hyder a ffydd yn eu gallu eu hunain i fod yn rhan o’r
brosesi wella’u bro yn gymdeithasol,
creu personau hyderus ac arweinyddion i gyfoethogi eu cymunedau
Cymraeg lleol.

5.

Galluogi pob disgybl i fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg ac i fagu
ynddo agwedd iach tuag at ddwyieithrwydd.

6.

Annog perthynas agos ac ymddiriedaeth y rhieni yn yr ysgol er lles y
disgybl.

Hyrwyddir datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol y disgyblion
drwy’r canlynol:
a)
b)
c)
ch)
d)
dd)
e)

Ethos yr ysgol
Y Cwricwlwm, yn arbennig Addysg Grefyddol ac ABCh.
Cyd-addoliad/Gwasanaethau
Gweithgareddau allgyrsiol
Y Cyngor Ysgol
Trefn fugeiliol yr ysgol a Disgyblaeth Gadarnhaol
Cyswllt â’r rhieni

