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ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR 
 

22 MEDI 2021 
 

Adroddiad gan:  Alwyn Jones - Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE     

Testun:               Dysgu Digidol 

 
1.0 Pwrpas yr adroddiad 

1.1  Rhannu gwybodaeth ag aelodau'r Cyd-bwyllgor ynglŷn â’r maes gwaith ‘Dysgu 

Digidol’.   

 

2.0  Cefndir 

2.1  Mae datblygiadau parhaus trwy raglen Hwb / EdTech wedi arwain at well seilwaith 

craidd a mwy o ddyfeisiau defnyddwyr yn cael eu cyflwyno ar draws ysgolion y 

rhanbarth gyda'r nod o wella'r ymwneud â chyfres o strategaethau/blaenoriaethau 

cenedlaethol.   

2.2 Er mwyn sicrhau cyfeiriad strategol clir ar gyfer gweithredu’r strategaethau a 

blaenoriaethau yma, bwriedir sefydlu Grŵp Dysgu Digidol Rhanbarthol i gynllunio a 

goruchwylio agweddau penodol o'r gwaith.   

3.0 Ystyriaethau 

3.1 Ynghlwm (Atodiad 1) amlinellir cylch gwaith ar gyfer y Grŵp Dysgu Digidol 

Rhanbarthol. 
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3.2 Prif bwrpas y grŵp fydd: 

 Gosod cyfeiriad strategol i gefnogi GwE, yr Awdurdodau Lleol ac Ysgolion i 

weithredu'r strategaethau penodol. 

 Gwneud pob rhanddeiliad yn ymwybodol o ddatblygiadau mewn perthynas 

â'r strategaethau / blaenoriaethau. 

 Rhoi lle i AauLl drafod a rhannu profiadau yng nghyd-destun y rhaglen 

EdTech.  

 Sicrhau bod ysgolion yn ymwybodol o ddatblygiadau a chyfleoedd sy'n codi 

yn sgil yr agenda ddysgu digidol ehangach.  

 Rhannu arferion effeithiol yn lleol ac yn rhanbarthol . 

 Rhoi mewnbwn strategol i raglenni dysgu proffesiynol cenedlaethol, 

rhanbarthol a lleol. 

 Archwilio a hyrwyddo cyfleoedd i ddefnyddio technoleg ddigidol i gefnogi'r 

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ym mhob ffrwd ddysgu digidol. 

 Archwilio sut gall technoleg ddigidol gefnogi datblygiad pob agwedd ar y 

daith ddiwygio. 

 

4.0 Argymhellion 

4.1 Gofynnir i'r Cyd-bwyllgor dderbyn a chymeradwyo cylch gwaith y Grŵp Rhanbarthol 

Dysgu Digidol fydd yn gosod y cyfeiriad strategol i gefnogi GwE, yr Awdurdodau Lleol 

ac ysgolion i weithredu strategaethau a blaenoriaethau cenedlaethol.    

 

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.  
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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  Ymgynghorwyd â Bwrdd Rheoli GwE.    

 

9.0 Atodiadau 

9.1 Atodiad 1 - Cylch gwaith y Grŵp Dysgu Digidol Rhanbarthol 

___________________________________________________________________________ 

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 

Swyddog Monitro: 

Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb.   

 

Swyddog Cyllid Statudol: 

Nodaf fod rhan 5.1 o’r adroddiad blaen yn cadarnhau nad oes unrhyw ymhlygiadau ariannol 

yn codi o gymeradwyo cylch gwaith y Grŵp Rhanbarthol Dysgu Digidol.  Felly, does gen i 

ddim i’w ychwanegu at yr adroddiad o safbwynt priodoldeb ariannol 

 

 

 
 


