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Cynlluniau i ddatblygu Dysgu ac Addysgu a’r Ddarpariaeth ar 

gyfer Disgyblion sydd yn Hunan Ynysu. 

Yn dilyn fy llythyr at rieni yr wythnos diwethaf, hoffwn ddechrau unwaith eto drwy longyfarch ein holl ddisgyblion am y 

ffordd maent wedi ail-gartrefu nôl i fywyd yr ysgol. Ein cynllun ni oedd croesawu cynifer o ddisgyblion â phosib nôl i wersi, 

cyn gynted yr oedd modd gwneud hynny, ac mae'n bleser gennyf adrodd ein bod wedi cyflawni hyn mor fuan. Mae wedi 

bod yn bleser clywed y Gymraeg yn cael ei siarad ar hyd y coridorau ac o fewn ystafelloedd dosbarth unwaith eto, ac wrth 

gwrs gweld gymaint o'n disgyblion nôl yn mwynhau eu gwersi.  

Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa bresennol o ran y Cyfnod Clo lleol yng Nghaerffili, nid yw dychwelyd i'r ysgol wedi digwydd 

heb darfu ar rai o'n disgyblion. Hoffwn ddiolch i'r disgyblion yma, ynghyd â'u teuluoedd, am y cydweithrediad, y 

dealltwriaeth a'r amynedd maent wedi arddangos wrth i ni geisio rheoli a chynllunio parhad yn eu haddysg , tra hefyd 

cyfyngu ar drosglwyddiad y feirws yn ein cymuned. 

Ysgrifennaf atoch, er mwyn sicrhau tryloywder llawn, i roi rhagor o fanylion am y gwaith cyffrous yr ydym yn ei wneud ar 

hyn o bryd i ddatblygu ein strategaethau Dysgu ac Addysgu a Dysgu o Bell, ynghyd â'r camau yr ydym wedi bod yn cymryd, 

a chamau eraill yr ydym yn bwriadu eu cymryd, i arloesi'r arfer hwn yn ystod hanner tymor cyntaf y flwyddyn academaidd 

hon. 

Ers dechrau'r Cyfnod clo, mae pob athro yn yr ysgol wedi bod yn defnyddio llwyfan dysgu digidol Google Classroom yr ysgol 

i ddarparu gwaith i ddisgyblion pan na allant fynychu'r ysgol yn gorfforol. Yn ystod y cyfnod hwn, mae staff wedi dechrau 

arloesi ac arbrofi gyda gwahanol fathau o dechnegau ffrydio fideo, gan gynnwys defnyddio fideos wedi'u recordio ymlaen 

llaw e.e. i gyflwyno tasgau i ddisgyblion. Profodd clywed llais athrawon yn syml, drwy lais Powerpoint neu fideo 

cyfarwyddiadau  5 munud, lawer o fanteision, yn enwedig o ran rhoi eglurder i ddisgyblion wrth iddynt ymgymryd â’u 

gwaith.  

Datblygodd athrawon eu cymhwysedd ymhellach yn y technegau dysgu cyfunol amrywiol hyn yn ystod y cyfnod o dair 

wythnos pan ail-agorwyd yr ysgol, cyn Gwyliau'r Haf. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd rai grwpiau blwyddyn wersi ffrydio byw 

ar gyfer eu pynciau craidd, lle darlledodd athrawon wersi o safle'r ysgol i nifer o ystafelloedd dosbarth ar y tro, gyda 

disgyblion yn bresennol ac yn ymbellhau'n gymdeithasol. Er nad yw hyn cystal â chael athrawon yn bresennol, yn y 

dosbarth, yn sicr profwyd yn dechneg addysgu lwyddiannus o dan yr amgylchiadau. 

Ar hyn o bryd, credaf y byddai'n werth tynnu sylw, er bod llawer o fanteision penodol i'r gwahanol ddulliau o ffrydio gwersi, 

mae nifer o rwystrau eithaf sylweddol nad ydynt yn caniatáu i ni wneud hyn ar gyfer pob un wers, pan fydd sefyllfaoedd yn 

codi lle na all disgyblion fod yn bresennol yn yr ysgol. Mae'r rhwystrau hyn yn cynnwys: 

- Goblygiadau diogelu (disgyblion a staff) a'r argymhelliad bod dau athro yn bresennol ar gyfer unrhyw wers ffrydio byw. Yn 

amlwg, mae hyn yn achosi problemau staffio sylweddol. 

- Mae cyfyngiadau technolegol i'r dyfeisiau sydd ar gael i staff yr ysgol. Ar hyn o bryd, nid yw’r cyfrifiaduron yn ein 

ystafelloedd dosbarth yn cynnwys meicroffonau a chamerâu. Nid oes gan yr ysgol yr adnoddau ariannol i ddarparu gliniadur 

i bob aelod o staff felly rydym wrthi'n ymchwilio i'r posibilrwydd o uwchraddio ein cyfrifiaduron presennol i gynnwys 

meicroffonau a chamerâu er mwyn iddynt gael eu defnyddio fel dyfeisiau ffrydio o safle'r ysgol. Bydd hyn yn costio'n 

sylweddol. 

- Ar hyn o bryd mae'r ysgol yn aros i dderbyn archeb sylweddol o offer Technoleg Gwybodaeth fel rhan o raglen EdTech. 

Mae’r archeb hon wedi ei ohirio yn anffodus am resymau y tu hwnt i'n rheolaeth ac nid ydym yn ei ddisgwyl tan fis 

Tachwedd. Er na fydd hyn ar ei ben ei hun yn datrys llawer o'r rhwystrau i wersi ffrydio byw, bydd yn sicr yn ein helpu i 

gynllunio ein ffordd ymlaen. 

- Nid oes gan lawer o ddisgyblion eu dyfeisiau priodol eu hunain (e.e. gliniadur, cyfrifiadur neu dabled) i'w defnyddio gartref  

- Y gofyniad y byddai angen darlledu unrhyw wers ffrydio o safle'r ysgol, gan ddefnyddio dyfais ysgol (ac nid dyfais bersonol 

athrawon) gyda disgyblion naill ai'n bresennol yn yr ysgol neu mewn ardal gymunedol o'u cartrefi. (eto, argymhellir, mewn 

amgylchiadau pan fydd disgyblion gartref, fod dau athro yn ymwneud â'r ffrydio er mwyn sicrhau bod pawb yn cael eu 

diogelu.) 
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Cynlluniau i ddatblygu Dysgu ac Addysgu a’r Ddarpariaeth ar 

gyfer Disgyblion sydd yn Hunan Ynysu. 

Er bod llawer o'r rhwystrau hyn yn peri rhwystredigaeth i'r ysgol, credaf yn gryf fod ein strategaethau Dysgu ac Addysgu 

ysgol presennol a Dysgu o Bell, yn faes o gryfder, ond fel gyda'n holl arferion eraill, hoffem dawelu meddwl rhieni, ein bod 

yn ceisio gwella'r rhain yn barhaus er mwyn sicrhau’r addysg orau bosibl i bob disgybl.  

Er mwyn sicrhau eglurder llawn, hoffwn amlinellu'r hyn yr ydym yn anelu at gyflawni o ran darparu gwaith pan fyddai 

angen i ddisgyblion, neu aelodau o staff, hunan-ynysu: 

1. Mae angen i ddisgyblion unigol hunan-ynysu gyda gweddill y dosbarth yn yr ysgol – bydd gwaith yn cael ei ddarparu ar 

Google Classroom cyn gynted â phosibl. (Noder - o dan yr amgylchiadau hyn bydd athrawon yn addysgu yn yr ysgol yn ystod 

y dydd ac er y byddant yn gwneud pob ymdrech i lanlwytho tasgau cyn gynted â phosibl, ni fydd yn bosibl iddynt 

gyfathrebu â'r disgyblion hynny sy'n hunan-ynysu yn ystod y dydd.) 

2. Mae angen i ddosbarthiadau cyfan neu grwpiau blwyddyn hunan-ynysu -  darperir gwaith drwy gyfuniad o dasgau a 

lanlwythwyd i Google Classroom a fideos/ffrydio byw wedi'u recordio ymlaen llaw mewn rhai gwersi. Bydd hyn yn digwydd 

yn ystod y cyfnod ar gyfer y wers benodol honno yn unol ag amserlenni'r disgyblion.  

3. Mae angen i athrawon hunan-ynysu -  darperir gwaith drwy gyfuniad o dasgau a lanlwythwyd i Google Classroom, fideos 

wedi'u recordio ymlaen llaw, (lle bo'n briodol) a thasgau a osodir yn y dosbarth gydag athro cyflenwi. 

Afraid dweud bod cynllunio i ddarparu gwaith i rai grwpiau o ddisgyblion sy'n bresennol yn yr ysgol, ar yr un pryd â grwpiau 

eraill sydd gartref neu yn hunan-ynysu , yn cyflwyno her benodol i bob ysgol yng Nghymru ar hyn o bryd. Er fy mod yn 

fodlon â'r cynnydd y mae Cwm Rhymni wedi'i wneud mewn perthynas â hyn, hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i dynnu sylw 

at y ffaith nad yw tasg o'r maint hwn yn rhywbeth y gellir ei wneud dros nos. Felly, byddwn yn annog pob rhiant a 

gwarcheidwad i ddangos amynedd a dealltwriaeth wrth i ni gynllunio i sicrhau parhad addysg pob disgybl yn ystod y cyfnod 

digynsail hwn. 

Fy nod yw rhoi diweddariadau pellach i rieni a disgyblion yn ystod yr hanner tymor hwn, er mwyn sicrhau eich bod yn cael y 

wybodaeth lawn am ein cynnydd mewn perthynas â'r mater hwn. 
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