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ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR 
 

24 CHWEFROR 2021 
 

Adroddiad gan:  Alwyn Jones - Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE     

Testun:                Rhaglen Waith a Blaenoriaethau GwE   

 

 
1.0 Pwrpas yr Adroddiad 
1.1  Cyflwyno adroddiad wedi'i ddiweddaru i aelodau'r Cyd-bwyllgor ar Raglen Waith GwE ar 

gyfer Tymor yr Hydref 2020, ac amlinellu ein blaenoriaethau wrth symud ymlaen.    
 

2.0  Cefndir 
2.1  Er 23 Mawrth 2020, mae’r ymateb i COVID-19 wedi newid ein bywydau yn aruthrol.  Yn y 

cyd-destun heriol hwn, amharwyd yn sylweddol ar y system addysg ac ysgolion.  Yn ystod 
Tymor yr Hydref, roedd yr effaith ar ysgolion yn amrywio'n sylweddol ar draws y rhanbarth. 
Mewn rhai ysgolion roedd blynyddoedd cyfan yn gorfod hunan-ynysu gartref yn rheolaidd 
am gyfnod estynedig, tra bo eraill yn gallu agor i bob disgybl drwy gydol y tymor.  

2.2.  Mae staff yr Awdurdodau Lleol a GwE wedi parhau i addasu eu gwaith, gan ddarparu 

gwasanaethau a chefnogaeth effeithiol i'w cymunedau ysgolion yn ystod pandemig COVID.  

Yn ystod y cyfnod hynod anodd hwn, mae GwE wedi aros yn dryw i'w weledigaeth a'i 

werthoedd fel sefydliad sy'n parhau i ddysgu. Wrth wraidd y gwaith gydag ysgolion a 

phartneriaid y bu themâu trawsliniol Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad 

Economaidd (OECD), sef Ymddiriedaeth, Meddwl Gyda'n Gilydd, Amser a Thechnoleg.  

2.3  Mae'r gwasanaeth yn ei gyfanrwydd wedi ailgyfeirio sawl tro yn ystod y cyfnod COVID er 

mwyn bodloni anghenion yr ystod o randdeiliaid.  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.     

 
3.0 Ystyriaethau 
3.1 Mae GwE yn ystyried ei hun fel sefydliad partneriaeth, yn enwedig gyda'r Awdurdodau Lleol 

ac yn fwy byth yn ystod y cyfnod clo ac wrth symud ymlaen.  Un o brif gryfderau'r gwaith ar 
draws gogledd Cymru fu'r negeseuon cyson gan y chwe awdurdod lleol trwy eu deilyddion 
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portffolio addysg gwleidyddol a'r cyfarwyddwyr sy'n gweithio gyda GwE er 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.   
 

3.2 Mae GwE wedi gweithio'n effeithiol efo Llywodraeth Cymru ar bolisi a pharhad dysgu. Mae 
hefyd wedi gweithio'n gyson gyda'r rhanbarthau eraill ac Estyn ar baratoi canllawiau ac 
adnoddau ar gyfer dysgu o bell a dysgu cyfunol ac i roi cyngor ar asesu ffurfiannol ac asesu 
parhaus.   

 
3.3 Mae'r chwe awdurdod lleol a GwE wedi cydymdrechu a gweithredu ar y cyd i gefnogi 

ysgolion trwy gydol pandemig COVID.  Roedd hyn i'w weld yn glir yn y dull rhanbarthol cyson 
o ddatblygu  fframwaith cefnogol i sicrhau bod gan holl ysgolion y rhanbarth y polisïau 
priodol ar waith, ynghyd ag asesiad risg cynhwysfawr, er mwyn creu amgylchedd diogel i 
groesawu'r plant yn ôl i ysgolion.  

 
3.4 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, cynghrair neu fforwm, lle gallant ddod 
ynghyd i drafod materion gweithredol yn ogystal â rhannu'r arferion gorau o ran dysgu o bell 
a dysgu cyfunol. Bu'r cydweithio hwn, a hwylusir gan staff GwE, yn llwyddiannus iawn, ac 
mae'n gosod sylfaen gadarn iawn i waith yn y dyfodol a'r berthynas waith ar draws y 
rhanbarth. 

 
3.5 Mae cymorth clir wedi'i dargedu i ysgolion a oedd yn destun pryder cyn y cyfnod clo, er 

mwyn eu 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.    

 
3.6 Mae GwE wedi rhoi cymorth ymarferol i arweinwyr iddynt allu ystyried eu cynllunio strategol 

ysgol gyfan ar gyfer darpariaeth dysgu o bell a dysgu cyfunol, iddynt allu mireinio a 
gwerthuso eu darpariaeth sy'n newid, ac ystyried cynllunio ar gyfer amrywiol senarios ble 
gall disgyblion fod yn yr ysgol ac / neu gartref yn ystod y flwyddyn academaidd hon.  

 
3.7 Mae GwE hefyd yn cefnogi ysgolion i werthuso ansawdd eu darpariaeth dysgu cyfunol a 

dysgu o bell, gan rannu enghreifftiau ac astudiaethau achos lleol o ddarpariaeth effeithiol i 
leihau amrywiad ble mae hynny'n bod. Mae ffrydio byw yn datblygu'n dda ac yn cyfoethogi'r 
profiad dysgu cyfunol. Mae llawer o ysgolion yn cydnabod y bu ymgysylltiad rhieni yn ffactor 
allweddol wrth sicrhau dysgu o bell/dysgu cyfunol effeithiol. Bu GwE a'r Awdurdodau Lleol 
yn darparu ystod o ganllawiau i gefnogi ysgolion i wella ymgysylltiad rhieni, gan gynnwys 
rhannu arferion da.  

 
3.8 Mae GwE hefyd wedi gweithredu 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, a'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 yn ogystal â llythrennedd a rhifedd. Mae'r rhain ar gael i bob 
dysgwr o bob oedran ym mhob ysgol.  Bydd dangosfwrdd rhanbarthol yn dangos effaith y 
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gwaith hwn, a fydd yn cynnwys yr holl grantiau sydd ar gael i ysgolion gan Lywodraeth Cymru 
yn ystod y flwyddyn ariannol hon.  

 
3.9 Mae Cynnig Proffesiynol GwE am y flwyddyn academaidd hon wedi'i symleiddio, ac yn 

canolbwyntio ar 5 prif faes:  Llesiant, Y Daith Ddiwygio, Datblygu'r Gweithlu, Cyflymu Dysgu a 
Dysgu Digidol. Yn ogystal, bydd GwE yn parhau i hwyluso gweithio clwstwr i gefnogi 
datblygiad Cwricwlwm i Gymru, Trawsnewid ADY a'r Gymraeg.  

 
3.10 Yn ystod cyfnod COVID, mae GwE wedi myfyrio'n barhaus ar effeithiolrwydd y gwaith.  

Defnyddiwyd adnoddau mewnol ac allanol i sicrhau bod gennym ni bersbectif cytbwys ar 
ansawdd y gwaith.  Mae hyn wedi cynnwys gweithio gyda'r Education Development Trust a 
Steve Munby i ddatblygu'r sefydliad a chynllunio seilwaith y dyfodol. Mae GwE wrthi'n 
gweithio gyda'r Athro Graham Donaldson i ddatblygu ystod o ddarnau meddwl i gefnogi 
ysgolion weithredu'r cwricwlwm newydd.  

 
3.11 Ceir cofnod o weithgareddau, yr amser a dreuliwyd ynghyd â chrynodeb o weithgareddau, 

deilliannau ac effaith yn Atodiad 1.  Yn ogystal, amlinellir rhaglen waith swyddogion GwE ar 
gyfer tymor y gwanwyn yn Atodiad 1.    

 
3.12 Adolygir y rhaglen waith a'n blaenoriaethau yn gyson i ymateb i sefyllfa Covid-19 a 

chanllawiau a rheoliadau'r llywodraeth, a'u cymeradwyo gan Fwrdd Rheoli GwE a'r Cyd-
bwyllgor. Yn ogystal, bydd y rhaglen waith, a'r dull o'i chyflwyno, yn cael ei thrafod a'i 
chytuno gyda Penaethiaid ac ysgolion.  

 
 
4.0 Argymhellion 
4.1 Gofynnir i'r Cyd-bwyllgor gymeradwyo cynnwys yr adroddiad, rhaglen waith GwE a'r 

blaenoriaethau drafft ar gyfer 2021-22, a adolygir yn gyson i ymateb i sefyllfa Covid-19 a 
chanllawiau a rheoliadau'r llywodraeth.     

 
5.0  Goblygiadau Ariannol 
5.1  Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o'r adroddiad hwn.  
 
6.0  Effaith ar Gydraddoldeb 
6.1  Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn.  

 
7.0  Goblygiadau Personél 
7.1  Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o'r adroddiad hwn.  
 
8.0  Ymgynghori sydd wedi digwydd 
8.1  Ymgynghori â Bwrdd Rheoli GwE a'r Cyd-bwyllgor.    
 
9.0  Atodiadau  
9.1  Atodiad 1 - Adroddiad wedi'i ddiweddaru ar raglen waith GwE 
 
_____________________________________________________________________________  
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BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 
 
Swyddog Monitro: 
Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb. 

 
Swyddog Cyllid Statudol: 
Rwy’n gwerthfawrogi bod y rhaglen waith wedi’i hadolygu i ymateb i sefyllfa Covid-19, a bod hyn 

wedi’i gynllunio’n drylwyr, yn gynhwysol, ac i’w gyflawni o fewn adnoddau presennol GwE. 

 

 


