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Strategaeth Addysg Ddigidol

Y PENDERFYNIAD A GEISIR
Gofynnir i’r Cabinet gymeradwyo’r strategaeth.
Gofynnir i’r Cabinet ystyried sut y gellid cefnogi’r strategaeth yn ariannol drwy gyfrannu tuag at gostau
cynaliadwyedd y cynllun.

2.

Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD
Mae anghysondeb mewn ansawdd profiadau dysgu digidol ein dysgwyr.
Mae nifer sylweddol o ddyfeisiadau wedi oesi ac felly’n anaddas ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm newydd.
Maent hefyd yn wendid o ran ymosodiadau ‘seibr’.
Mae’n hysgolion yn gefnogol i’r strategaeth ond mae nifer o’r ysgolion yn nodi nad ydynt yn gallu
cyfrannu tuag at gostau cynaliadwyedd y cynllun heb gymorth ariannol.
Mae Cynnal yn cefnogi Technoleg Gwybodaeth yn ein hysgolion ers peth amser. Gyda chynnydd
sylweddol mewn nifer y dyfeisiadau, rydym yn rhagweld yr angen i drafod modelau cefnogi amgen.

3.

YSTYRIAETHAU PERTHNASOL
Mae cefnogaeth ariannol sylweddol yn cael ei darparu gan Lywodraeth Cymru, gyda’r arian yn cael ei
gadw fel credyd i wario yn erbyn catalog o offer sydd wedi ei gaffael yn genedlaethol, a’r gwariant i’w
flaenoriaethu ar sail cyrraedd safonau cyhoeddedig gan y Llywodraeth.
Mae’r gefnogaeth sydd wedi ei dderbyn hyd yma gan y Llywodraeth yn golygu ein bod yn gallu ariannu
cyfran sylweddol o’r strategaeth, ac os yw’r ariannu yn parhau fel y cyhoeddwyd cyn cyfnod yr argyfwng,
fe fydd yn ei hariannu’n llawn.
Fodd bynnag mae’n rhaid sicrhau buddsoddiad blynyddol ar gyfer diweddaru’r dyfeisiadau.
Cost flynyddol cynaliadwyedd y cynllun fydd £559,414.
Heb gefnogaeth ariannol o’r newydd byddai disgwyl i ysgol gynradd sydd â 100 o blant gyfrannu tua
£3,120, ysgol sydd â 200 o blant tua £6,240 ac ysgol â 300 o blant tua £9,360.
Heb gefnogaeth ariannol o’r newydd byddai disgwyl i ysgol sydd â 400 o blant gyfrannu tua £14,500 ,
ysgol sydd â 700 o blant tua £25,500 ac ysgol sydd â 1000 o blant tua £36,400.

4.

CAMAU NESAF AC AMSERLEN

1

Mae’r amserlen a osodwyd gan Lywodraeth Cymru’n nodi bod rhaid i’r archeb ar gyfer y dyfeisiadau fod i
mewn erbyn 11 Medi.
Pe byddai’r Cabinet yn cymeradwyo’r strategaeth ac ein bod yn cytuno gyda’r ysgolion ar ffordd i ariannu’r
cynllun i’r dyfodol, byddwn yn archebu gliniadur i bob athro/athrawes yng Ngwynedd fis Medi, gyda
gweddill y gwariant yn cael ei ymrwymo ar gyfer gliniaduron i ddisgyblion uwchradd.
Byddwn yn cychwyn trafodaeth am fodelau cefnogaeth addas fis Medi.

5.

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL
Y Swyddog Monitro:
Nodir mae sefydlu’r egwyddor o’r strategaeth sydd dan sylw. Mi fydd y Cabinet yn ystyried mabwysiadu’r
strategaeth pan fydd manylion o ran ariannu’r cynllun yn ei gyfanrwydd ar gael yn dilyn trafodaethau
pellach gyda rhan ddeiliaid. Bydd materion cydraddoldeb hefyd yn rhan o’r ystyriaeth ar yr adeg yna. Ar y
sail yma felly nid oes sylw pellach o ochr priodoldeb.

Y Pennaeth Cyllid:
Rwyf wedi cydweithio gyda’r awduron i baratoi’r adroddiad yma ac yn cefnogi’r bwriad sylfaenol. Wedi
ystyried yr opsiynau, mae’n amlwg y bydd angen ymrwymiad ariannol tebyg (oddeutu £560k) er mwyn
cynnal p’run bynnag ddewis o offer gellid defnyddio’r grant (oddeutu £2.8m) i’w prynu. O ganlyniad, rwy’n
fodlon i’r Cabinet fabwysiadu’r cyfeiriad a argymhellir yn y Strategaeth Ddigidol i wella’r dechnoleg fydd yn
cefnogi’r addysgu yn ysgolion Gwynedd, yn ddibynnol ar fod yn glir sut byddwn yn ariannu’r cynllun i’r
dyfodol. Diau bydd aelodau’r Cabinet awydd cymryd camau positif i gyflwyno’r ddarpariaeth dysgu digidol,
a chytuno ar ffordd i ariannu’r cynllun ar y cyd ag ysgolion.

Atodiadau:
Atodiad 1:

Strategaeth Ddigidol Ysgolion Gwynedd.
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