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ADRODDIAD DIWEDDARU AR RAGLEN WAITH GWE   
(TYMOR YR HYDREF 2020) 

 
Cefndir a chyd-destun   
 
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. Ar 23 Mawrth newidiwyd pwrpas 
ysgolion, i gefnogi plant gweithwyr allweddol a rhai dysgwyr bregus ar yr un pryd â chefnogi 
pob dysgwr i  aros yn ddiogel a dal ati i ddysgu gartref.   
 
Ar 3 Mehefin cyhoeddodd Llywodraeth Cymru (LlC) y byddai ysgolion yn ailagor yn raddol o 
29 Mehefin, 2020 er mwyn rhoi cyfle i bob disgybl "ddod i'r ysgol, dal ati i ddysgu a pharatoi". 
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chanllawiau Dysgu [https://llyw.cymru/canllawiau-ar-
ddysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-coronafeirws] i gynnig cyngor ar y dysgu a'r addysgu 
fyddai'n digwydd mewn ysgolion a lleoliadau am weddill tymor yr Haf ac i gefnogi ymarferwyr 
wrth iddynt baratoi ar gyfer tymor yr Hydref.  
 
Ar 9 Gorffennaf, cadarnhaodd y Gweinidog Addysg y byddai pob disgybl yn dychwelyd i'r ysgol 
ym mis Medi, ac y byddai'n ofynnol i ysgolion ddychwelyd yn llawn erbyn 14 Medi. 
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau dysgu pellach [https://llyw.cymru/canllawiau-ar-
ddysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-coronafeirws] ar gyfer tymor yr Hydref, oedd yn rhoi set 
gyffredin o flaenoriaethau ar gyfer dysgu i ysgolion a phartneriaid cefnogi, waeth beth yw lefel 
y gweithredu mewn ymateb i COVID-19.  
 
Yn ystod tymor yr Hydref, roedd yr effaith ar ysgolion yn amrywio'n sylweddol ar draws y 
rhanbarth. Roedd rhai ysgolion yn gweld blynyddoedd cyfan yn gorfod hunan-ynysu gartref yn 
rheolaidd am gyfnod estynedig, o gymharu ag eraill oedd yn gallu agor i bob disgybl drwy 
gydol y tymor.  
 
 

Rhaglen waith   

 

Mae staff yr Awdurdodau Lleol a GwE wedi addasu eu gwaith er mwyn parhau i 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.  
 
Mae'r gwasanaeth yn ei gyfanrwydd wedi ailgyfeirio sawl tro yn ystod y cyfnod COVID er mwyn 
bodloni anghenion yr ystod o randdeiliaid. Mae'r gallu i fod yn hyblyg ac ystwyth a chydweithio 
yn effeithiol mewn gwahanol dimau, a hynny'n draws sector yn aml, wedi cael effaith sylweddol 
ar ymddygiad sefydliadol ac argraffiadau 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, a dod o hyd i ddatrysiadau i fynd i'r afael â materion dydd 
i ddydd. Roedd y rhain yn cynnwys trafodaethau gweithredol ar agor ysgolion yn ddiogel yn 
ogystal â thrafodaethau proffesiynol am ddysgu o bell a dysgu cyfunol.  
 
Mae cyfarfodydd staff wythnosol wedi cyfrannu at ddull 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 i sicrhau 
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eu bod yn cael y gefnogaeth briodol i weithredu'n effeithiol, a hefyd fel cyfrwng i gefnogi eu 
llesiant. Darparwyd rhagor o gefnogaeth ar gyfer lles uwch arweinwyr trwy gyfres o  weithdai 
a gweminarau a fydd yn cefnogi eu gwytnwch yn ystod y cyfnod anodd hwn.  Mae staff GwE 
hefyd wedi cynnal ymweliadau bugeiliol wyneb yn wyneb ag ysgolion yn ystod tymor yr Hydref 
ar ran yr Awdurdodau Lleol.   
 
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. 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. 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.  
 
Un o brif gryfderau'r gwaith ar draws gogledd Cymru fu'r negeseuon cyson gan y chwe 
awdurdod lleol trwy eu deilyddion 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. Un 
enghraifft o hyn yw'r grŵp gweithredol o staff awdurdod lleol a rhanbarthol yn gweithio ar ac 
yn datblygu polisi asesiadau risg, cyngor a chanllawiau, a chreu dangosfwrdd rhanbarthol sy'n 
sylfaen gadarn i bob ysgol allu ailagor gyda risgiau wedi'u hadnabod, a'u rheoli a'u cefnogi yn 
lleol.  
 
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.  
 
Roedd y fframwaith yn cynnwys adnoddau i gefnogi gwaith cynllunio ar gyfer:   

1) Gofynion iechyd a diogelwch 
2) Trefniadau safle a chyfleusterau 
3) Cludiant  
4) Trefniadau staffio 
5) Dysgu ac addysgu cyfunol 
6) Cynhwysiant a chymorth i ddisgyblion  
7) Tasgau rheolaethol allweddol. 

 
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 i waith yn y dyfodol a'r berthynas waith ar draws y rhanbarth. 
 
Un agwedd nodedig ar y gwaith hefyd fu natur benodol a phwrpasol y cymorth i athrawon ac 
ysgolion. Mae GwE 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'r arferion gorau, yn 
egwyddor ddysgu allweddol y byddwn ni'n parhau i'w datblygu wrth i ni esblygu'r gwasanaeth.  
 
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 
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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.  
 
Neilltuwyd llawer o amser ac egni i gysylltu ag arbenigwyr rhyngwladol ac ymchwilio i arferion 
rhyngwladol er mwyn dysgu am egwyddorion dysgu o bell a dysgu cyfunol effeithiol a'u 
sefydlu. Mae trafodaethau efo cyd-weithwyr rhyngwladol, gan gynnwys Y Sefydliad ar gyfer 
Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) wedi dyfnhau'r meddwl o fewn y sefydliad. 
Mae GwE wedi rhoi cymorth ymarferol i arweinwyr iddynt allu ystyried eu cynlluniau strategol 
ysgol gyfan o ran darparu dysgu o bell a dysgu cyfunol, ac iddynt allu mireinio a gwerthuso eu 
darpariaeth sy'n newid, ac ystyried cynllunio ar gyfer amrywiol sefyllfaoedd ble gall disgyblion 
fod yn yr ysgol ac/neu gartref yn ystod y flwyddyn academaidd hon. Mae hyn wedi cefnogi 
ysgolion i gael trosolwg strategol gwell o'u darpariaeth. 
 
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 ysgolion bellach yn sylweddoli y bydd COVID yma am gyfnod estynedig, 
ac maent yn cynllunio'n fwy strategol ac effeithiol. 
 
Mae prosesau hunan arfarnu a gwelliant bellach yn rhan ganolog o waith ysgolion. Wrth i 
ysgolion a lleoliadau fagu hyder i gyflwyno dysgu o bell, byddant mewn sefyllfa well i addasu 
eu prosesau a'u hadnoddau hunan arfarnu i fonitro, gwerthuso, adolygu ac addasu'r 
ddarpariaeth, os yw'n briodol. 
 
Mae arweinwyr ysgolion yn cydnabod mai un o'r heriau mwyaf gyda dysgu o bell a dysgu 
cyfunol yw sicrhau bod gan staff a disgyblion y sgiliau a'r adnoddau angenrheidiol wrth law.  
Bu'n rhaid uwchsgilio rhai aelodau staff yn gyflym er mwyn symud at lwyfannau digidol. Mae 
ysgolion wedi manteisio ar ystod o ddysgu proffesiynol gan y consortia rhanbarthol ar 
ddefnyddio technoleg ddigidol i gefnogi'r dysgu.  Bu hyn yn gyfle hefyd, gan fod nifer uwch o 
ymarferwyr bellach yn gallu defnyddio gwahanol fathau o dechnoleg yn hyderus i gefnogi'r 
dysgu. 
 
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.  
 
Mae llawer o ysgolion hefyd yn cydnabod bod heriau gweithredol parhaus, a'r rheiny'n newid 
o ddydd i ddydd. Rhaid cynllunio ar gyfer llu o sefyllfaoedd gan gynnwys carfanau o ddysgwyr 
yn hunan-ynysu neu grwpiau bach o ddysgwyr/unigolion ac aelodau staff yn hunan-ynysu. 
Ceir llawer o enghreifftiau o sut y mae ysgolion yn rheoli'r sefyllfaoedd dyrys hyn yn dda iawn, 
gyda strategaethau ysgol gyfan pendant. Mae GwE a'r Awdurdodau Lleol yn parhau i gefnogi 
ysgolion, gan ddefnyddio clystyrau a rhwydweithiau ysgolion i gefnogi ei gilydd a rhannu 
adnoddau a strategaethau.  
 
Mae GwE hefyd wedi defnyddio dull cyflymu dysgu yn 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 
aciwt. 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 gwaith hwn, 
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a fydd yn cynnwys yr holl grantiau sydd ar gael i ysgolion gan Lywodraeth Cymru yn ystod y 
flwyddyn ariannol hon.  
 
Yn ystod tymor yr Hydref, mae GwE wedi darparu cyfleoedd i ysgolion ffurfio cynghreiriau neu 
weithio mewn clystyrau er mwyn mynd i'r afael â'r bylchau yn y ddarpariaeth a chynnig dulliau 
darparu eraill er mwyn bodloni unrhyw sefyllfaoedd clo yn y dyfodol. Mae'r gwaith hwn yn 
gyson a bydd yn: 

 Adnabod, datblygu a rhannu adnoddau dysgu cyfunol o fewn y clwstwr/cynghrair ac â 
chlystyrau/cynghreiriau rhanbarthol eraill;  

 Sicrhau bod yr holl adnoddau a adnabuwyd ac a ddatblygwyd yn cael eu cyflwyno 
drwy'r YCG i'w cynnwys ar Ganolfan Cefnogaeth GwE;  

 Cefnogi ysgolion yn y clwstwr gyda'u darpariaeth i ymateb i unrhyw 'sefyllfaoedd 
cyfnod clo' yn y dyfodol;  

 Blaenoriaethu cymorth ychwanegol ar gyfer y sector uwchradd i baratoi ar gyfer 
dyfarnu graddau arholiad yn 2021.  

 
Bydd gan ysgolion rhanbarth GwE gasgliad sylweddol o adnoddau ar gyfer pob grŵp oedran.   
 
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.   
 
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.  
 

Noda adroddiad thematig Estyn 'Cymorth awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol i ysgolion 

ac UCDau i ymateb i COVID-19' (Ionawr 2021) fod 'arweinwyr ysgol yng ngogledd Cymru 
sy’n fwyaf bodlon â’r cymorth a gawsant gan eu consortiwm rhanbarthol.’ 
 

Mae'r adroddiad yn ymhelaethu:  

‘Cytunodd mwyafrif o arweinwyr fod GwE wedi rhoi cymorth ac arweiniad effeithiol i 
ategu dysgu yn eu hysgol neu UCD.' a 'chytunodd mwyafrif o arweinwyr fod GwE wedi 
darparu gwybodaeth ddefnyddiol am y gwahaniaethau rhwng dysgu o bell a dysgu 
cyfunol, ac ymagweddau atynt.’ 
 

 
Prif ddeilliannau ac effaith y gwaith   
 

 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 mwy cadarn rhwng cymheiriaid ar lefel clwstwr/cynghrair/fforwm 
wedi sicrhau cyfeiriad a meddwl strategol a lunnir ar y cyd, ac sy'n effeithiol.  

 Dull rhanbarthol a lleol clir yn weithredol 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.   
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 Cefnogi lles arweinwyr ysgolion trwy gyfathrebu clir a rheolaidd. 

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

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

 Rhannu'r 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.  

 
 
Deilliannau eraill ac effaith  
 

 Cyfathrebu effeithiol trwy un pwynt cyswllt (YCG) i arweinwyr ysgolion, a'u bod yn 
medru cael gafael ar gymorth yn rhwydd.   

 Mae ysgolion wedi gallu aros ar agor i weithwyr allweddol os oes diffyg staff.  

 Mae ysgolion yn wybodus ac yn hyderus bod cymorth ar gael os oes angen.  Cefnogi 
lles arweinwyr ysgolion trwy gyfathrebu rheolaidd. 

 Cyd-ddealltwriaeth o bwysigrwydd lles disgyblion, rhieni ac aelodau staff.  

 Rhoi canllawiau clir ar sut i flaenoriaethu a threfnu dysgu o bell a dysgu cyfunol.  

 Ysgolion yn cael mynediad at doreth o adnoddau o safon uchel, adnoddau y gallant 
gyfeirio atyn nhw wrth baratoi ar gyfer dysgu o bell a dysgu cyfunol a'u cyflwyno.   

 Modelau dysgu o bell/dysgu cyfunol cynhwysfawr ar gael i ysgolion eu defnyddio, eu 
haddasu neu gyfeirio atyn nhw. Mae hyn, yn ei dro, wedi sicrhau arweinyddiaeth fwy 
cadarn a gwell cydbwysedd o ran gwaith y gellir ei gwblhau gartref.  

 Dull cydlynol o gefnogi ysgolion, sydd wedi arwain at well cysondeb ac ansawdd o ran 
dysgu o bell a dysgu cyfunol ar draws y rhanbarth.  

 Rhannu'r arferion gorau ar draws ysgolion, hynny yw, ymgysylltu â dysgwyr a 
theuluoedd amharod, llwyfannau digidol a systemau cyfathrebu, ac ati. 

 Defnydd mwy cadarn o DGCh, i alluogi cyfathrebu effeithiol rhwng ysgolion, o fewn 
ysgolion a chyda rhanddeiliaid ysgolion.  

 Uwchsgilio staff ysgolion drwy ddefnyddio llwyfan ddigidol ar gyfer datblygiad 
proffesiynol.  

 Rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf ag AauLl a rhoi cymorth amserol i unrhyw ysgol.  

 Ar y cyd â'r ALl, sicrhau bod y broses o benodi ymgeiswyr am swyddi arweinyddiaeth 
mewn ysgolion yn briodol a theg.       

 Swyddogion GwE/ALl yn rhannu negeseuon cyson ag ysgolion. 

 Cydweithredu mwy cadarn rhwng cymheiriaid ar lefel clwstwr trwy ddull digidol, sy'n 
sicrhau meddwl strategol ar y cyd.  

 Cydweithredu mwy cadarn rhwng swyddogion yr awdurdod lleol a GwE. 

 Dull rhanbarthol a lleol clir yn weithredol ar gyfer addasu ysgolion at wahanol 
ddibenion.  

 Rhannu negeseuon allweddol yn effeithiol â staff ysgolion er mwyn sicrhau cysondeb 
ac eglurder.  

 Mwy o gydweithredu rhwng y rhanbarthau a rhanddeiliaid eraill. 

 Gwell dealltwriaeth o negeseuon allweddol a ffrydiau gwaith.  

 Arweinwyr ysgolion yn fwy ymwybodol o strategaethau effeithiol i sicrhau parhad 
busnes ysgol.  

 Datblygu Dysgu Proffesiynol o ansawdd uchel, i fod yn barod ar gyfer anghenion y 
dyfodol.  

 Eglurder i Athrawon sydd Newydd Gymhwyso o ran cwblhau eu blwyddyn sefydlu.  

 Gwaith partneriaeth cadarn gyda Phrifysgol Cymru i sicrhau bod y system benodi ar 
gyfer flwyddyn nesaf yn glir i fyfyrwyr ar y cwrs hyfforddiant cychwynnol i athrawon.   

 Gwaith partneriaeth cadarn gyda CaBan i sicrhau mwy o gyfleoedd ar gyfer gwaith 
ymchwil a chydnabod rhagoriaeth mewn ysgolion.  
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Camau nesaf a blaenoriaethau drafft lefel uchel 2021-22  
 

 
 
Y pedwar diben ddylai fod y man cychwyn a'r uchelgais i ysgolion wrth iddynt baratoi i 
ddylunio'r cwricwlwm newydd a chefnogi eu dysgwyr i fod yn: 

 ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sydd yn barod i ddysgu drwy gydol eu hoes; 

 cyfranwyr mentrus, creadigol sydd yn barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd 
a'u gwaith; 

 dinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd yn barod i fod yn ddinasyddion i Gymru a'r 
byd;  

 unigolion iach, hyderus sydd yn barod i fyw gan wireddu eu dyheadau fel aelodau 
gwerthfawr o gymdeithas. 

 

Bwriad ein blaenoriaethau drafft isod yw cefnogi ysgolion wrth iddynt weithio tuag at y pedwar 

diben hyn. 

1. Llesiant a Dysgu 

 Parhau i weithio'n agos mewn partneriaeth gydag Awdurdodau Lleol i gynnal 

llesiant ymarferwyr a dysgwyr mewn ysgolion a lleoliadau. 

 Parhau i roi cymorth i arweinwyr ysgolion ar ymgysylltiad grwpiau penodol o 

ddysgwyr bregus a difreintiedig, gan gynnwys y dysgwyr hynny ble cafodd cau'r 

ysgolion effaith anghyfartal arnynt. Cymorth hefyd i adnabod a chefnogi'r dysgwyr 

hyn.  

 

2. Rhoi cymhelliant i gydweithio er mwyn hunan-wella 

 Cryfhau ymhellach y diwylliant, yr ymddygiad, y systemau a'r prosesau er mwyn 

cymell arweinwyr ac athrawon i gyd-ymdrechu er sicrhau gwelliant ysgol.  

 Parhau i weithio'n agos gydag ysgolion a lleoliadau er mwyn parhau i ddyfnhau'r 

gwaith cymheiriaid sydd eisoes wedi gwreiddio, ac adnabod agweddau y gallai 

ysgolion eu cynnig i ysgolion eraill er mwyn datblygu agweddau penodol ar Ddysgu 

Proffesiynol.  

 Darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol i ddatblygu adolygiad gan gymheiriaid 

ymhellach. 

Gweithio 
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3. Y Daith Ddiwygio  
 Darparu dysgu proffesiynol a chymorth ac arweiniad pwrpasol i ysgolion a 

lleoliadau i'w helpu nhw gyflawni'r Daith Ddiwygio, a pharatoi at y cwricwlwm 
newydd. 

 Datblygu fframwaith ansoddol rhanbarthol er mwyn dangos ac arfarnu cynnydd 

ysgol mewn dull cyfannol.  

4. Dysgu o Bell a Chynllunio'r Dysgu 
 Cefnogi ysgolion a lleoliadau i sicrhau bod eu darpariaeth dysgu o bell yn addas i 

ddarparu profiad dysgu o safon uchel i'w disgyblion.   
 Parhau i ddatblygu enghreifftiau wedi'u datblygu'n rhanbarthol - dulliau dysgu ac 

addysgu enghreifftiol fel rhan o ddysgu o bell.  
 Cefnogi ysgolion a lleoliadau i arfarnu'r arferion presennol ar gyfer dysgu o bell a 

dysgu cyfunol, ac adnabod cryfderau a meysydd i'w datblygu.   

 Cefnogi ysgolion a lleoliadau i arfarnu cynnydd disgyblion a gweld beth yw'r camau 

nesaf ymlaen i'w datblygiad.  

5. Y Gymraeg 
 Rhoi cymorth i ysgolion a lleoliadau sydd yn cyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg fel 

Iaith Gyntaf i wella sgiliau Cymraeg Iaith Gyntaf eu dysgwyr, ac yn enwedig y rheiny 

o gartrefi di-Gymraeg. 

 
6. Cefnogi'r broses gymwysterau 

 Cefnogi ysgolion a lleoliadau i weithredu argymhellion y Bwrdd Dylunio a Chyflawni 
ar gyfer dyfarnu cymwysterau yn 2021 a 2022. 

 
7. Ysgolion sy'n achosi pryder 

 Rhoi cymorth dwys i ysgolion uwchradd mewn categori statudol, a'r rheini sy'n 

achosi pryder, i wella perfformiad. 

 Rhoi cymorth unigryw i ysgolion a lleoliadau yn unol â blaenoriaethau gwella 

ysgolion sydd yn dangos y sefyllfa bresennol a sefyllfaoedd ysgolion a lleoliadau.  

 

8. Ysgolion yn datblygu a rhannu arferion llwyddiannus 

 Rhoi mynediad at ystod o ddysgu proffesiynol yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, 

gan gynnwys mynediad at hyfforddi a mentora, ar gyfer pob ymarferydd addysg 

mewn ysgolion a lleoliadau sydd yn briodol i'w rôl a'u cyfrifoldeb yn unol â safonau 

proffesiynol. 

 Parhau i weithio gyda chlystyrau/cynghreiriau yn y rhanbarth i gasglu ynghyd 

adnoddau dysgu cyfunol a'u rhoi mewn llyfrgell adnoddau ar-lein. 

 Parhau i hwyluso gwaith clwstwr/cynghrair a chefnogi cymheiriaid i sicrhau bod y 

dysgu yn parhau, a bod yr arferion effeithiol a'r gwersi a ddysgwyd yn cael eu 

rhannu gan ystod o ysgolion a lleoliadau, o safbwynt dysgu o bell a dysgu cyfunol.  

 

9. Strategaeth cymorth i rieni 

 Datblygu strategaeth cymorth i rieni a rhoi arweiniad i helpu rhieni a gofalwyr ar sut 

orau i gefnogi eu plant i ddysgu. 

 

*Nodyn ychwanegol:  Byddwn yn parhau i sicrhau bod arian grant a ddyrennir i ysgolion yn 

cael ei ddefnyddio'n briodol. 
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Atodiad 1: Gweithgareddau a gofnodwyd ac amser a dreuliwyd  
 
Mae pob Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant (YCG) yn cysylltu â'i r(h)eolwr llinell bob bore a 
chofnodir rhestr o'u tasgau dyddiol yn eu calendr. Dyma grynodeb o weithgareddau staff GwE 
ers y cyfnod clo cyntaf: 
 
1. Am y cyfnod rhwng 23 Mawrth a 22 Mai, 2020 . 
 

Categori Oriau  % 

Cefnogi a gweithio gydag ysgolion 9049 44% 

Gwaith Rhanbarthol ac Awdurdod Lleol 6992 34% 

Cefnogi Dysgu Proffesiynol  1645 8% 

Parhad Dysgu Cenedlaethol  2879 14% 

Arall  45 <1% 

 
 

 
 
 
 
2. Am y cyfnod rhwng 1 Mehefin a 17 Gorffennaf, 2020 . 
 

Categori Oriau   % 

Cenedlaethol  1044 7% 

Gwaith Rhanbarthol  3704 25% 

Ysgolion - gwaith Rhanbarthol wrth gefnogi ysgolion  3619 24% 

Cyfarfodydd Awdurdod Lleol 653 4% 

Ysgolion - cymorth unigryw/clwstwr  2788 19% 

Arall, er enghraifft paratoi a datblygu 
canllawiau/adnoddau, gwneud gwaith ymchwil, 
darllen, gwella sgiliau digidol (gweminarau) ac ati  3084 21% 

 

Canran amser (%) 

Supporting and working with schools

Regional and Local Authority work

Support for Professional Learning

National Continuity of Learning

Other
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3. Am y cyfnod rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr, 2020 . 
 

Categori Oriau % 

Cenedlaethol  2284 6% 

Gwaith Rhanbarthol  10675 28% 

Awdurdod Lleol 2284 6% 

Ysgolion - cefnogi a gweithio gydag ysgolion (rhithiol), ymweld ag 
ysgolion, cefnogi gwaith clystyrau a chynghreiriau, Dysgu Proffesiynol 

11789 31% 

Ysgolion – Rheoli Perfformiad Penaethiaid  380 1% 

Dysgu Carlam   3423 9% 

Arall 7223 19% 

 

 

7%

25%

24%4%

19%

21%

Canran amser  (%)

Cenedlaethol - National

Gwaith Rhanbarthol - Regional Work

Gwaith Rhanbarthol Ysgolion -
Schools Regional Work

Awdurdod Lleol - Local Authority

Ysgolion - Schools

Arall - Other

Canran amser (%) 


