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Trosolwg 
 
Yn ystod y cyfnod hynod anodd hwn rydym wedi aros yn dryw i'n gweledigaeth a'n gwerthoedd fel 
sefydliad sy'n parhau i ddysgu. Wrth wraidd ein gwaith y bu themâu trawsliniol yr OECD, sef 
Ymddiriedaeth, Meddwl Gyda'n Gilydd, Amser a Thechnoleg.  
 
Mae'r gwasanaeth yn ei gyfanrwydd wedi ailgyfeirio sawl tro yn ystod y cyfnod hwn er mwyn bodloni 
anghenion yr ystod o randdeiliaid.  Mae'r gallu i fod yn hyblyg ac ystwyth ac i gydweithio yn effeithiol 
mewn gwahanol dimau, yn draws sector yn aml, wedi cael effaith sylweddol ar ymddygiad sefydliadol 
ac argraff allanol.  Wrth wraidd yr ailgyfeirio y bu'r angen i sicrhau bod lles arweinwyr ysgolion, eu 
staff a'u dysgwyr o'r pwys mwyaf wrth wneud penderfyniadau a sicrhau y gall y gwasanaeth gyfeirio'n 
gywir y lefel briodol o gefnogaeth, boed hynny'n gefnogaeth weithredol neu broffesiynol. Croesawyd 
cyswllt rheolaidd ag arweinwyr ysgolion, a chyfrannodd hyn at Benaethiaid yn teimlo y gallent droi at 
gyd-weithiwr proffesiynol i rannu materion heriol ac i ddod o hyd i ddatrysiadau i fynd i'r afael â  
materion dydd i ddydd. Roedd y rhain yn cynnwys trafodaethau gweithredol ar agor yr ysgol yn ddiogel 
yn ogystal â thrafodaethau proffesiynol am ddysgu o bell a dysgu cyfunol.  
 
Mae cyfarfodydd staff wythnosol wedi cyfrannu at ddull gweithredu cyson o sicrhau negeseuon 
cyffredin i athrawon ac arweinwyr ysgolion.  Bu pwyslais cryf ar fodelu ymddygiad priodol a chefnogol 
drwy gydol y cyfnod.  Mae hyn wedi cynnwys cyswllt rheolaidd iawn â Phenaethiaid er sicrhau eu bod 
yn cael y gefnogaeth briodol i weithredu'n effeithiol, a hefyd fel cyfrwng i gefnogi eu llesiant. Mae 
cefnogaeth bellach ar gyfer lles uwch arweinwyr yn yr arfaeth, a hynny trwy gyfres o weithdai a 
gweminarau a fydd yn cefnogi eu gwytnwch yn ystod y cyfnod anodd hwn.  
 
Ystyriwn ein hunain fel sefydliad partneriaeth, yn fwy felly yn ystod y cyfnod clo, ac fe fyddwn yn 
sefydliad partneriaeth wrth symud ymlaen. Ystyriwn ein hunain fel partner arweiniol, partner 
cefnogol, sy'n arwain o'r canol. Arweinyddiaeth ochrol ac arweinyddiaeth gynnil yw rhai o'n 
nodweddion yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Rydym wedi gweithio'n effeithiol efo Llywodraeth Cymru 
ar bolisi a pharhad dysgu.  Rydym wedi gweithio'n gyson fel pedwar rhanbarth ac Estyn ar baratoi 
canllawiau ac adnoddau ar gyngor dysgu o bell a dysgu cyfunol, ar asesiadau ac asesu parhaus, ac mae 
rhanddeiliaid wedi croesawu hyn. Cryfhawyd y berthynas waith rhwng y grwpiau hynny gan 
drafodaethau proffesiynol a chadarnhaol, gan sicrhau bod rhanddeiliaid yn derbyn cyngor ac 
adnoddau o safon uchel.  
 
Neilltuwyd llawer o amser ac egni i gysylltu ag arbenigwyr rhyngwladol ac ymchwilio i arferion 
rhyngwladol er mwyn deall egwyddorion dysgu o bell effeithiol, a sut y dylai dysgu cyfunol 
llwyddiannus edrych mewn cyfnod estynedig.  Mae trafodaethau efo cyd-weithwyr rhyngwladol, gan 
gynnwys OECD, wedi dyfnhau ein meddwl a sicrhau profiad gwell, ehangach a fwy cyfoethog i 
ddysgwyr wrth i amser fynd heibio. Datblygwyd y dysgu hwn yn ddysgu cyfunol effeithiol iawn, sydd 
wedi bod yn fodd i ysgolion ddarparu ystod o brofiadau ar gyfer eu dysgwyr trwy  gynllunio manwl a 
chynnwys rhieni yn effeithiol mewn partneriaeth i gefnogi eu plant. Bydd adnoddau dysgu cyfunol 
rhagorol yn lwyfan cryf iawn ar gyfer datblygu ymhellach y sgwrs am sut y bydd cyfres effeithiol o 
brofiadau dysgu yn llywio'r drafodaeth am y cwricwlwm newydd i Gymru yn eu hysgolion.  
 
Un o brif gryfderau, neu prif gryfder ein gwaith ar draws gogledd Cymru fu'r negeseuon cyson gan y 
chwe awdurdod lleol trwy eu deilyddion portffolio addysg gwleidyddoli a'r cyfarwyddwyr sy'n gweithio 
efo ni er mwyn sicrhau un neges gyffredin i ysgolion gogledd Cymru.  Nid ysgolion yn unig sydd wedi 
croesawu'r negeseuon cyson hyn, ond fe'u croesawyd hefyd gan undebau athrawon ac undebau eraill, 
sydd oll wedi gwerthfawrogi'r eglurder a'r gefnogaeth i'w haelodau staff.   
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Un enghraifft o'r fath yw'r grŵp gweithredol o staff awdurdod lleol a rhanbarthol sy'n gweithio ar ac 
yn datblygu polisi asesiadau risg, cyngor a chanllawiau, ac yn creu dangosfwrdd rhanbarthol sy'n 
sylfaen gadarn i bob ysgol allu ailagor gyda risgiau wedi'u hadnabod ac, yn ffodus, eu rheoli a'u cefnogi. 
 
Bu gwaith tîm, gweithio ar y cyd a chydweithredu wrth wraidd ein gwaith gydag ysgolion. Mae bob 
ysgol yn y rhanbarth yn rhan o glwstwr neu fforwm, lle gallant ddod ynghyd i drafod materion 
gweithredol yn ogystal â rhannu arfer orau mewn dysgu o bell a dysgu cyfunol.  Bu'r cydweithio hwn, 
a hwylusir gan staff GwE, yn llwyddiannus iawn, ac mae'n gosod sylfaen gadarn i waith y dyfodol a'r 
berthynas waith ar draws y rhanbarth. 
 
Un agwedd nodedig ar ein gwaith yw cymorth sydd wedi'i deilwra i athrawon ac ysgolion.  Rydym wedi 
gweithio ar gryfderau unigolion o fewn y tîm a'u hadleoli, lle maen nhw wedi sicrhau'r effaith orau un 
yn eu rolau wrth gefnogi awdurdodau lleol unigol, ysgolion, clystyrau a rhwydweithiau pwnc a chyfnod 
allweddol.  
 
Mae'r ddarpariaeth bwrpasol hon, sy'n seiliedig ar egwyddorion cryf cydweithio, cyfnewid, rhannu a 
datblygu arferion gorau, yn egwyddor ddysgu allweddol y byddwn ni'n parhau i'w datblygu yng 
nghamau nesaf esblygu'r gwasanaeth.  
 
Mae cymorth clir wedi'i dargedu i ysgolion a oedd yn destun pryder cyn y cyfnod clo, i’w helpu drwy'r 
cyfnod anodd hwn. Bu hyn ar sawl lefel, gan gynnwys cymorth rhwydwaith, cymorth ar gyfer uwch 
arweinyddiaeth ac arweinyddiaeth ganol yn yr ysgolion hynny a chymorth gyda darparu dysgu o bell 
a dysgu cyfunol.  Cefnogwyd mewn amrywiol ffyrdd yr ysgolion hynny sydd wedi cael y cyfnod clo a'r 
cyfnod dilynol yn anodd oherwydd bod staff yn gorfod hunan ynysu.  Mae hyn wedi cynnwys modelu 
deunyddiau enghreifftiol, gweminarau, rhannu deunyddiau ac adnoddau.  Yn ogystal, staff GwE yn 
arwain yn uniongyrchol neu'n addysgu yn uniongyrchol mewn ysgolion, neu'n darparu dysgu o bell ar 
gyfer dysgwyr.  
 
Rydym wedi myfyrio'n barhaus ar effeithiolrwydd ein gwaith yn ystod y cyfnod clo. Rydym wedi 
defnyddio adnoddau mewnol ac allanol i sicrhau bod gennym ni bersbectif cytbwys ar ansawdd ein 
gwaith. Mae hyn wedi cynnwys gweithio gyda'r Education Development Trust a Steve Munby i 
ddatblygu'r sefydliad a chynllunio seilwaith y dyfodol.  
 
Cynhyrchwyd cyfres o adroddiadau o ddechrau'r cyfnod clo hyd heddiw, a rannwyd â’r Bwrdd Rheoli 
a'r Cyd-bwyllgor. Mae'r adroddiadau hyn yn cynnwys barn ysgolion, staff ac awdurdodau lleol ar 
effeithiolrwydd arferion rhanbarthol. Mae pob adroddiad yn manylu ynghylch ansawdd y 
ddarpariaeth ac yn adnabod meysydd ar gyfer gwelliant i yrru'r agenda ddysgu ymlaen.  
 
Rydym hefyd yn defnyddio dull cyflymu dysgu rhanbarthol, gan weithio ar dair haen sy'n cynnwys 
cymorth cyffredinol dan arweiniad y consortiwm, cymorth wedi'i dargedu dan arweiniad y consortia 
a'r awdurdod lleol ar y cyd, gyda'r awdurdod lleol yn gyfrifol am gymorth acíwt.  Datblygwyd y gwaith 
hwn ar sail dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth, gan weithio'n agos gyda Phrifysgol Bangor a staff 
rhanbarthol i sicrhau ystod o adnoddau o safon uchel i gefnogi lles corfforol ac emosiynol a 
llythrennedd a rhifedd. Mae'r rhain ar gael i bob dysgwr o bob oedran ym mhob ysgol. Bydd 
dangosfwrdd rhanbarthol yn arddangos effaith y gwaith hwn, a fydd yn cynnwys yr holl grantiau sydd 
ar gael i ysgolion gan Lywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol hon.  
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Prif ddeilliannau ac effaith  
 

 Cyd-ymdrech a gweithredu effeithiol rhwng y chwe awdurdod lleol a GwE.  

 Mae cydweithio wedi sicrhau llywodraethiant gadarn a chysondeb rhanbarthol o ran y 
cymorth, y negeseuon a'r canllawiau a roddir i ysgolion.  

 Mae cydweithredu fwy cadarn rhwng cymheiriaid ar lefel clwstwr/fforwm wedi sicrhau 
cyfeiriad a meddwl strategol a lunnir ar y cyd ac sy'n effeithiol.  

 Dull rhanbarthol a lleol clir mewn lle ar gyfer addasu'r gwasanaeth a'i ysgolion yn effeithiol.  

 Mae ysgolion yn wybodus ac yn hyderus bod cymorth effeithiol ar gael os oes angen.  

 Cefnogi lles arweinwyr ysgolion trwy gyfathrebu clir a rheolaidd. 

 Rhoi canllawiau clir ar sut i flaenoriaethu a threfnu Dysgu o Bell a Dysgu Cyfunol.   

 Cefnogi ysgolion i ddatblygu eu cwricwlwm sy'n rhoi cyfleoedd i staff fod yn greadigol a 
chynnig ystod eang o brofiadau i bob dysgwr mewn  partneriaeth efo rhieni/gofalwyr.    

 Darparu canllawiau ac adnoddau cydlynol i ysgolion i gefnogi lles, ymgysylltiad a dysgu 
dysgwyr bregus yn effeithiol.  

 Rhannu arferion gorau ar draws ysgolion a chlystyrau, hynny yw, ymgysylltu â dysgwyr a 
theuluoedd amharod, llwyfannau digidol a systemau cyfathrebu, modelau dysgu cyfunol, ac 
ati.  

 Defnyddio technolegau digidol a sgiliau digidol ein gweithlu yn effeithiol.    
 
Cydweithredu  
 

 Datblygu'r buddsoddiad cryf mewn gweithio clwstwr a chydweithredu.  

 Hwyluso cydweithredu clwstwr o fewn ac ar draws sectorau i gefnogi ysgolion drwy'r pedwar 
cyfnod.  

 Hwyluso cyfarfodydd i arweinwyr dysgu ac addysgu a rhwydweithiau pwnc i drafod dulliau 
dysgu o bell a dulliau dysgu cyfunol (arddull PISA).  

 Cydweithio â Phenaethiaid a Swyddogion ALl drwy gyfarfodydd fforwm strategol.  

 Cydweithio â swyddogion ALl drwy gyfarfodydd safonau lleol.  

 Hwyluso cyd-lunio modelu dysgu cyfunol.  

 Cydweithio â phartneriaid haen ganol.  

 Cymeradwyo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng GwE a Phrifysgol Bangor.  
 
 
Trosolwg o'r gwaith a wnaed rhwng mis Mawrth a'r presennol   
 
Cam 1:  Cyn y cyfnod clo 
 

 Cytuno ar strategaeth gyfathrebu gyda Chyfarwyddwyr y chwe awdurdod lleol.  

 Galwadau ffon rheolaidd i bob ysgol gan yr YCG i gefnogi Penaethiaid i gadw ysgolion ar agor 
a lleddfu pryderon.  

 Lleoli staff GwE mewn ysgolion ac UauCD lle bo angen, i'w cefnogi i aros ar agor.  

 Lleoli staff GwE yn yr awdurdodau i'w cefnogi gyda gwasanaethau hanfodol.  

 Timau GwE yn uwchlwytho adnoddau cychwynnol i Google Classroom dynodedig i gefnogi 
ysgolion gyda'r cynllunio cychwynnol ar gyfer dysgu o bell.     

 
Cam 2:  Cefnogi ysgolion ar ddechrau'r cyfnod clo  
 

 Cadw cysylltiad rheolaidd ag ysgolion er mwyn sicrhau iechyd a lles staff a disgyblion.  

 Parhau i gefnogi ysgolion unigol neu Hybiau pan fu prinder staff.  
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 Uwchsgilio staff GwE ar gyfer dysgu digidol.  

 Datblygu canllawiau, cymorth ac adnoddau dysgu i ysgolion er mwyn dechrau cefnogi dysgu 
o bell mewn ysgolion.  

 Cefnogi ysgolion gyda Dysgu Digidol a chynhyrchu fidios cymorth defnyddiol fel y gall 
athrawon ddatblygu ac amrywio eu methodoleg dysgu o bell. 

 
Cam 3:  Dysgu o Bell (DoB)  
 

 Datblygu canllawiau dysgu o bell i ysgolion ar y cyd â rhanbarthau eraill.  

 Ar y dechrau, gosod deunyddiau priodol ar Google Classroom ynghyd â syniadau i bob Cyfnod 
Allweddol gyfeirio atyn nhw.  

 Cymorth i alluogi arweinwyr ac athrawon i weithredu yn unol ag arfer orau wrth greu a 
defnyddio adnoddau dysgu ar-lein.  

 Datblygwyd modelau DoB effeithiol yn GwE. Fe'u rhannwyd yn genedlaethol a'u defnyddio ym 
mhob rhanbarth.  

 Anogwyd ysgolion, arweinwyr ac athrawon i rannu adnoddau ar draws y system. Anogwyd 
ysgolion i ddefnyddio Hwb i rannu eu dulliau, eu cynlluniau a'u hadnoddau dysgu. 

 Sicrhau y caiff pob dysgwr fynediad teg i ddysgu ac adnoddau dysgu.  

 Pob YCG i gwblhau Dysgu Proffesiynol priodol o ran DoB effeithiol.  
 
Cam 4:  Cefnogi ysgolion i ailagor 
 

 Gweithio ar y cyd â’r chwe Awdurdod Lleol.  

 Sefydlu llinellau cyfathrebu clir gyda rhanddeiliaid allweddol.  

 Cyfarfodydd wythnosol gyda Chyfarwyddwyr a deilyddion portffolio Addysg.  

 Creu Fframwaith Polisi a Dangosfwrdd.  

 Modelu asesiad risg ar gyfer pob sector.  

 Adnabod rolau rhanbarthol a lleol i gefnogi dysgwyr bregus.   

 Uwchsgilio staff GwE i gefnogi arweinyddiaeth ysgol yn y meysydd hyn.   
 
Cam 5:  Dysgu Cyfunol  
 

 Uwchsgilio tîm GwE gyda gwaith ymchwil rhyngwladol ar ddysgu cyfunol.    

 Cyfuno CiG yn naturiol ag arferion presennol.  

 Unedau amlddisgyblaethol i atgyfnerthu sgiliau a'u datblygu.  

 Graddau Asesu Canolfannau / Cymwysterau / Arholiadau  
 
Cam 6:  Cyflymu Dysgu / Recriwtio, Adfer, a Chodi Safonau  
 

 Dull Cyflymu Dysgu rhanbarthol / Recriwtio, Adfer, a Chodi Safonau - cynnwys lles corfforol,  
lles emosiynol a llythrennedd a rhifedd.  

 Dull yn seiliedig ar dystiolaeth ar sail gwaith ymchwil.  

 Y triongl angen - GwE yn arwain y cyffredinol, GwE ac AauLl y cynnig wedi'i dargedu ac AauLl 
yn arwain yr acíwt.  

 


