Cefnogi eich plant gyda dysgu cyfunol a
dysgu o bell
Mae llawer ohonoch eisoes yn gwneud yn dda iawn gyda hyn ond gall yr
awgrymiadau isod a gasglwyd o ysgolion yn y DU, yr UDA, Awstralia a gwefan
gov.uk gynnig ychydig o gymorth i eraill. Rydym i gyd yn dysgu ar y pryd - yn
athrawon, disgyblion a rhieni. Ni fydd yr hyn sy'n gweithio i un teulu yn gweithio i un
arall. Mae Llywodraeth Cymru yn sôn am ddysgu cyfunol.

Pa mor wahanol yw hynny i'r hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud hyd yma?












Yn y bôn, bydd dysgu cyfunol yn cymysgu dysgu ar-lein gyda gwersi yn yr
ysgol.
Ym mis Medi, os fydd rhaid i ysgolion gadw at fesurau ymbellhau
cymdeithasol, efallai y bydd rhaid i ni gyfyngu ar niferoedd y disgyblion mewn
dosbarth fel y gall eich plentyn gael rhai gwersi yn yr ysgol a rhai gwersi arlein gartref.
Os byddwn yn cychwyn cyfnod clo arall ar ryw adeg yn y dyfodol oherwydd ail
don o Goronafeirws, mae ein hathrawon yn treialu sut i ffrydio gwersi'n fyw er
mwyn sicrhau eu bod yn gallu cynnal cyswllt wyneb yn wyneb dros Teams
gyda disgyblion.
Efallai y bydd gofyn i ddysgwyr ddysgu cynnwys o flaen llaw gartref cyn gwers
yn yr ysgol fel bod modd i athrawon ganolbwyntio ar asesu gwybodaeth yn y
dosbarth
Efallai y bydd gofyn i ddysgwyr gwblhau prawf neu asesiad gartref ar ôl gwers
yn yr ysgol. Bydd angen iddynt gyflwyno'r prawf cyn y wers fel y gellir ei farcio
cyn i'r athro/awes weld y disgyblion yn yr ysgol.
Efallai y bydd gofyn i ddysgwyr gwblhau tasgau gartref er mwyn gwella eu
gwaith fel bod modd i athrawon drafod graddau gyda disgyblion a gweithio
allan pa fylchau gwybodaeth sydd angen eu llenwi. Yna, gall athrawon ailddysgu'r hyn nad yw'r disgyblion yn ei wybod.
Efallai y bydd gofyn i ddysgwyr gwblhau ymchwil, prosiectau neu
ymchwiliadau gartref i wella eu dysgu annibynnol a chefnogi'r hyn a wnânt
gyda'r athrawon yn y dosbarth.
Efallai y bydd gofyn i ddysgwyr gydweithio o bell neu'n rhithiol gyda'u cydddisgyblion dros Teams.
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Cyngor i rieni pan fydd eich plant yn
astudio gartref

1. Cadwch at amserlen - helpwch eich plentyn i drefnu eu hamser
Penderfynwch gyda'ch gilydd faint o amser sy’n cael ei dreulio ar beth. Nodwch yr
eitemau sydd angen eu gwneud bob diwrnod. Gall hyn gynnwys:
 gwaith i'w gyflwyno erbyn amser penodol:
o tasgau dysgu gartref
o camau ar gyfer gwella
o asesiadau neu brofion
o prosiectau
o ymchwil
o dysgu o flaen llaw ar gyfer prawf
 ymuno â rhai sesiynau dysgu ar-lein ar amser penodol
 gwylio sesiwn dysgu ar-lein wedi'i recordio'n barod yn hwyrach ymlaen
Chi sy'n adnabod eich plentyn orau - efallai y bydd hi'n well rhannu'r gwaith yn
dasgau byrrach neu amrywio'r gwahanol fathau o weithgareddau. Anogwch hwy i
gymryd egwyl yn rheolaidd a rhoi amser i fod yn actif ar ryw adeg bob dydd.
2. Darparwch amgylchedd sy'n annog dysgu gartref
Nid yw hyn bob amser yn hawdd. A ydynt yn rhy unig? A oes gormod o bethau'n
tynnu eu sylw? A oes ganddynt fwrdd i eistedd wrtho? Fodd bynnag, nid oes raid
iddo fod yn ofod tawel. Weithiau, gall sŵn cefndirol a cherddoriaeth fod o gymorth.
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3. Sicrhewch fod ganddynt unrhyw ddeunyddiau angenrheidiol i gwblhau'r holl
aseiniadau
P'un a yw hynny'n bensil a phapur, cyswllt Wi-Fi sefydlog, gwybodaeth logio i mewn,
mynediad i ffôn clyfar, gliniadur neu ddesg, taflenni gwaith wedi'u hargraffu,
gwerslyfrau, geiriaduron - beth bynnag maent eu hangen i wneud y gwaith.

4. Helpwch hwy i wirio negeseuon a chyfathrebu gyda'r ysgol
Gwiriwch am negeseuon/hysbysiadau dyddiol gan athrawon a dysgwyr eraill ar
Show My Homework (SMHW) neu Microsoft Teams a sicrhewch eich bod yn ateb
unrhyw neges sy'n gofyn am hynny.
5. Peidiwch â dysgu - helpwch hwy i ddeall
Nid eich rôl chi yw eu dysgu. Os allwch eu helpu i ddeall sut i gwblhau tasg neu
egluro beth maent angen ei wneud, mae hynny'n ddigon. Bydd llawer ohonoch yn
gweithio eich hunain. Gallwch siarad â nhw am y gwaith y noson gynt a gwirio eu
bod yn deall beth sydd angen ei wneud y diwrnod wedyn. (Gweler adran 17 am
gwestiynau i'w gofyn).
6. Cofiwch ei fod yn ymwneud â'ch plentyn, nid y gwaith
Peidiwch â chanolbwyntio ar 'wneud pob dim' dros les eich plentyn. Helpwch hwy i
flaenoriaethu tasgau. Anogwch hwy i gysylltu â'u hathro/awes dros SMHW i ofyn am
help neu ofyn am estyniad i ddyddiad cyflwyno gwaith. Cysylltwch â'r ysgol os yw
eich plentyn yn cael trafferth gyda swm neu lefel y gwaith a osodwyd.
7. Anogwch Feddylfryd o Dwf
Peidiwch â derbyn "Fedra i'm ei wneud o". Siaradwch gyda'ch plentyn am lwyddiant
a methiant. Ni lwyddodd y bobl fwyaf llwyddiannus y tro cyntaf. Roeddent yn aml yn
methu ond fe wnaethant ddefnyddio'r hyn a ddysgwyd ganddynt am fethiant i
drawsnewid pethau, i weithio'n galed ac ymarfer dro ar ôl tro. Efallai na fyddent yn
gallu ei wneud eto ond gyda mwy o esbonio ac ymarfer fe fyddant yn gallu ei
wneud. (Gweler adran 17 am gwestiynau/ymadroddion i'w defnyddio).
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8. Defnyddiwch adnoddau'r ysgol
Cysylltwch ag ysgol eich plentyn am gymorth. Mae hyn yn arbennig o allweddol os
oes gan eich plentyn Gynllun Datblygu Unigol ac angen cymorth a gwasanaethau
ychwanegol yn yr ysgol. Bydd yr ysgol yn gosod gwaith iddynt ei wneud ar ddyfais
ddigidol megis gliniadur neu ffôn clyfar. Cysylltwch â'r ysgol os nad oes gennych
ddyfais y gallant ei ddefnyddio. Gallwn ddarparu'r gwaith ar ffurf wahanol fel y gall
eich plentyn gael mynediad ato. Os yw eich plentyn wedi anghofio ei enw defnyddiwr
neu gyfrinair, cysylltwch â'r ysgol a gallwn ei ail-anfon atynt neu ei ail-osod. Os nad
yw eich plentyn yn gwybod sut i logio i mewn i Teams neu SMHW, gallwn esbonio
hynny iddynt. Os nad yw eich plentyn yn gwybod sut i uwchlwytho gwaith ar Teams
neu SMHW, gallwn ddangos hynny iddynt. Os mai mynediad i ffôn clyfar sydd
ganddynt yn unig ac nid gliniadur, gallwn eu cynghori ar sut i ddefnyddio'u ffôn i gael
y mynediad a'r canlyniadau gorau.

9. Anogwch hunan-gyfeirio
Dylai dysgwyr ysgol uwchradd gymryd cyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain. Y mwyaf
o berchnogaeth sydd ganddynt o'u dysgu eu hunain, yr hawsaf fydd pethau i bawb.
Fodd bynnag, gallwch:
 eu helpu i greu amserlen ddyddiol ar gyfer unrhyw waith a osodwyd iddynt
 geisio eu helpu i bwyso a mesur unrhyw ddyddiadau ar gyfer cyflwyno gwaith


siarad gyda hwy ynglŷn â phwysigrwydd bod yn drefnus a chadw at ddyddiadau
cyflwyno gwaith. Eglurwch fod gweithio'n annibynnol a chael sgiliau digidol da
(e.e. defnyddio apiau a phecynnau Microsoft - Teams, Word, PowerPoint ac
Excel) yn amhrisiadwy yn y gweithle.

10. Gwella cymhelliad - gwneud pethau'n gêm i'r dysgwr
Mae gwneud pethau'n gêm yn golygu cynnig pwyntiau, lefelau, heriau a marcwyr
gweledol o gynnydd er mwyn annog ymddygiad dymunol. Mae gemau a chyfryngau
cymdeithasol yn defnyddio dipyn ar y technegau hyn ac mae plant yn ymateb yn dda
iddynt. Yn yr ysgol, byddai plant yn derbyn pwyntiau cyrhaeddiad neu gardiau post
canmoliaeth pan fyddant yn gwneud yn dda. Felly, gallwch chithau hefyd eu canmol
neu eu gwobrwyo pan fyddant yn gwneud yn dda.
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11. Helpwch eich plentyn i adeiladu rhwydwaith dysgu
Efallai y bydd plant yn hiraethu am gymdeithasu gydag eraill yn yr ysgol. Gadewch
i'ch plentyn siarad gyda'u ffrindiau ac aelodau'r teulu allai eu helpu i ddysgu drwy
alwadau ffôn neu fideo. Gall cysylltu gyda chyd-ddisgyblion dros Teams neu apiau
eraill i drafod gwaith ysgol ac i gydweithio ar brosiectau ysgogi dysgwyr fwy a'u helpu
i ganolbwyntio.

12. Helpwch hwy i ddeall gwerth gwybodaeth a dysgu mewn bywyd bob dydd
Nid yw'n ymwneud â gwybodaeth am gynnwys neu wybodaeth academaidd yn unig.
Mae dysgu sut i ddysgu yn sgil bywyd pwysig. Rydym bob amser yn dysgu wrth i ni
fynd drwy fywyd. Mae cyflogwyr yn rhoi gwerth ar ddysgu proffesiynol hefyd.
13. Cadwch olwg ar eu hamser yn defnyddio sgrîn
Mae mwy o amser yn defnyddio sgrîn yn ddisgwyliedig pan fydd plant yn parhau â'u
haddysg ac yn cymdeithasu gartref. Helpwch eich plentyn i dreulio amser oddi wrth y
sgrîn drwy awgrymu egwyl neu weithgareddau eraill, megis galwadau ffôn, darllen
llyfrau, coginio neu ymarfer corff, tra'n cadw at reolau ymbellhau cymdeithasol.
Os allwch chi, anogwch hwy i stopio defnyddio dyfeisiau digidol o leiaf un awr cyn
amser gwely.
Gosodwch reolaethau rhieni sy'n briodol i'w hoed ar unrhyw ddyfais a ddefnyddir gan
eich plentyn a cheisiwch gadw llygaid ar y gwefannau a'r apiau a ddefnyddir
ganddynt. Siaradwch gyda'ch plentyn am ddiogelwch ar-lein a gofynnwch iddynt
ddweud wrthoch chi os ydynt yn gweld rhywbeth pryderus ar-lein.
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14. Cefnogi eu Hiechyd a'u Llesiant Meddyliol
Efallai y bydd aros gartref a newid yn y drefn arferol yn gwneud hyn yn amser anodd
i rai plant. Efallai y byddent yn arddangos teimladau o bryder neu rwystredigaeth.
Mae hyn yn ddealladwy a bydd llawer o deuluoedd yn profi hyn. Gwnewch amser i
siarad gyda hwy. Ceisiwch gyfyngu ar yr amser maent yn gwylio'r newyddion os yw'n
peri gofid iddynt. Cymerwch amser i dawelu eu meddyliau a byddwch yn agored i
siarad am eu teimladau.
15. Siarad am ddysgu
Nid yw hyn yn hawdd os ydych yn gweithio eich hun, ond ceisiwch gael sgwrs
gyda'ch plant i weld beth maent wedi bod yn ei ddysgu yn ystod y dydd neu beth
fyddant yn ei astudio’r diwrnod wedyn. Mae siarad amdano yn dangos iddynt ei fod
yn bwysig i chi. Gofynnwch iddynt am beth maent wedi'i ddysgu, neu ceisiwch
wneud cwis gyda'ch gilydd o wefan fel BBC Bitesize.
Dyma rai cwestiynau y gallwch eu defnyddio i ddatblygu eu dysgu pan ydych yn
siarad â hwy:
 Pam wyt ti’n meddwl...?
 Sut...?
 Beth os...?
 Beth alli di ei weld?
 Beth allai hynny ei olygu?
 Wyt ti’n siŵr?
 Beth wyt yn ei wybod yn barod allai dy helpu?
 Beth sydd angen i ti ei wybod/ddarganfod?
 Sut alli di ddysgu am...?
 Allai rhywun arall dy helpu di?
 Beth wyt ti'n ei olygu wrth...?
 Sut fyddai hynny'n gweithio?
 Pam fuaset yn ei wneud felly?
16. Peidiwch ag anghofio darllen
Mae darllen yn sgil bywyd pwysig. I rai plant yn eu harddegau, yr unig amser fyddant
yn darllen yw pan fyddant yn yr ysgol. Gwnewch amser bob dydd iddynt ddarllen
pethau sydd o ddiddordeb iddynt, nid darllen yr hyn sydd ei angen arnynt ar gyfer
ysgol yn unig. Gallai hyn fod yn llyfrau neu'n erthyglau, ffuglen neu lyfrau ffeithiol.
Siaradwch â hwy ynglŷn â'r hyn maent yn ei ddarllen er mwyn annog eu diddordeb.
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