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Cyflwyniad
Mae’r ymateb i COVID-19 wedi achosi nifer o anawsterau i’r gymuned addysg
drwyddi draw. Mae cyfyngiadau symud, cadw pellter cymdeithasol, salwch ac,
o bosibl, profedigaeth wedi creu amrywiaeth o heriau i ddysgwyr ac i staff.
Mae dychwelyd at addysg mewn lleoliad ffisegol hefyd yn arwain at heriau
newydd.

Mae ysgolion ac ymarferwyr eisoes wedi chwarae eu rhan yn y frwydr yn
erbyn COVID: drwy sefydlu darpariaeth ar gyfer plant gweithwyr hanfodol a
phlant agored i niwed a rheoli dysgu o bell ar raddfa nas gwelwyd o’r blaen a
hynny’n eithriadol o gyflym. Wrth i ni symud i’r cam nesaf hwn, bydd rôl
ysgolion, lleoliadau ac ymarferwyr nawr yr un mor bwysig: gan feithrin ein
plant a’u cefnogi i barhau i ddysgu ac i lwyddo. Yn unigol ac ar y cyd, rydych
chi fel ymarferwyr yn hynod werthfawr i’n hymdrechion fel cenedl i ddiogelu ein
hiechyd. 

Ar 3 Mehefin, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg y byddai ysgolion yn cynyddu
eu gweithrediadau ar 29 Mehefin, er mwyn i’r holl ddysgwyr gael cyfle i ‘ddal
fyny, dal ati i ddysgu a pharatoi ar gyfer yr haf a mis Medi’. Disgwylir y bydd yr
holl ddysgwyr sy’n gallu gwneud hynny yn cael cyfle i fynd i’w hysgol neu eu
lleoliad ar gyfer amser cyswllt dros weddill tymor yr haf. Yn ymarferol, mae hyn
yn golygu y bydd ysgolion yn derbyn llai o ddysgwyr bob dydd yn unol â’u
capasiti, ar yr un pryd â sicrhau bod pawb yn cadw pellter cymdeithasol yn
briodol.

Wrth i ragor o ddysgwyr ddychwelyd i amgylchedd ffisegol yr ysgol, bydd
ymarferwyr yn gweithio mewn cyd-destun gwahanol iawn. Bydd hyn yn parhau
am gryn amser eto: sef cyfuno dysgu wyneb yn wyneb â dysgu o bell – dysgu
cyfunol. Bydd yn rhaid i ysgolion ac i leoliadau ddatblygu dulliau a dysgu
newydd er mwyn diwallu anghenion eu dysgwyr mewn ymateb i’r pandemig.
Wrth wneud hynny, gall ymarferwyr ystyried dibenion y dysgu a phwyso a
mesur eu blaenoriaethau; bydd modd defnyddio amrywiaeth eang o
ganllawiau cwricwlwm mewn ffordd hyblyg er mwyn eu cefnogi gyda’r gwaith
hwn.

Wrth ddelio â’r heriau hyn, bydd angen i’r holl staff ddefnyddio ystod lawn eu
harbenigedd proffesiynol. Mae gan ysgolion a lleoliadau gyfraniad unigryw a
hollbwysig i’w wneud i gefnogi pobl ifanc i ymdopi â heriau’r pandemig. Bydd
ymgolli mewn dysgu boddhaol yn cynnig seibiant angenrheidiol i blant a phobl
ifanc o’r pwysau lu sy’n eu hwynebu. Fel system addysg, bydd hefyd angen i
ni feddwl a gweithredu’n greadigol er mwyn darparu’r cymorth a’r canllawiau
sydd eu hangen ar ysgolion.

Cyhoeddwyd y Fframwaith penderfyniadau ar gyfer y cam nesaf i addysg
a gofal plant ar 15 Mai fel dogfen weithio i gynghori ar ffyrdd o newid sut
roedd ysgolion a darparwyr eraill yn gweithredu dros amser er mwyn ymateb i
COVID-19. Roedd hwn yn ailadrodd pum egwyddor allweddol y Gweinidog
Addysg ar gyfer y cam nesaf, sef:

diogelwch, a lles meddyliol, emosiynol, a chorfforol dysgwyr a staff
parhau i gyfrannu at yr ymdrech a'r strategaeth genedlaethol i fynd i’r afael
â lledaeniad COVID-19 
ennyn hyder rhieni a gofalwyr, staff a dysgwyr – ar sail tystiolaeth a
gwybodaeth – fel y gallant flaengynllunio
y gallu i flaenoriaethu dysgwyr ar adegau allweddol, gan gynnwys y rhai o
gefndiroedd difreintiedig
cysondeb â fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud
penderfyniadau, rhoi canllawiau ar waith i gefnogi mesurau megis
ymbellhau, rheoli presenoldeb a chamau diogelu ehangach.

Mae’r egwyddorion hyn yn hollbwysig nid yn unig mewn perthynas ag unrhyw
benderfyniad i gynyddu gweithrediadau ysgolion dros y cyfnod hwn, ond
maent yn arwydd o’r blaenoriaethau ar gyfer y system dros y misoedd nesaf.

Diben y canllawiau hyn

Mae’r canllawiau hyn yn rhoi cyngor ar y dysgu a’r addysgu y gallai ysgolion a
lleoliadau ddymuno eu darparu dros weddill tymor yr haf. Bwriedir hefyd iddynt
helpu ymarferwyr i feddwl am baratoi ar gyfer tymor yr hydref. Maent wedi’u
hanelu at ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion. Mae’n bosibl y byddant hefyd
o ddiddordeb cyffredinol i’r rheini sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc o oed
arall, fel darparwyr blynyddoedd cynnar nas cynhelir.

Rydym yn cyhoeddi’r canllawiau hyn i gefnogi ysgolion a lleoliadau wrth iddynt
ail-werthuso’r dysgu am gryn amser eto mewn ymateb i ystod o heriau, megis:

cefnogi dysgwyr i fod yn barod i ddysgu eto
datblygu dysgu sy’n caniatáu i ddysgwyr barhau i symud ymlaen
sicrhau cysondeb i ddysgwyr rhwng y dysgu yn yr ysgol a’r dysgu o bell
datblygu dysgu priodol i addasu i’r sefyllfa bresennol
defnyddio ethos, egwyddorion a chanllawiau’r Cwricwlwm newydd i Gymru
er mwyn helpu gyda’r heriau presennol
annog ymarferwyr i ddefnyddio ac i ddatblygu eu crebwyll proffesiynol yn y
ffordd a fydd o'r fantais fwyaf i ddysgwyr.

Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys egwyddorion allweddol er mwyn arwain
ysgolion a lleoliadau i gynllunio ac i ddatblygu dysgu. Nid disodli canllawiau
cwricwlwm yw eu bwriad ond rhoi hyblygrwydd i ymarferwyr ddatblygu dysgu.

Bydd y canllawiau hyn yn cael eu diweddaru maes o law, a bydd rhagor o
gyngor manwl yn cael ei roi i ysgolion ac i leoliadau cyn y flwyddyn ysgol
nesaf.

Er mwyn cefnogi hyn, mae canllawiau hefyd ar gael ar weithrediadau
ymarferol ysgolion a lleoliadau wrth iddynt ddychwelyd. Felly, dylid darllen y
canllawiau hyn ar y cyd â’r Diolgeu Addysg: Canllawiau gweithredol ar
gyfer lleoliadau addysg, COVID-19. Mae ardal Cwestiynau Cyffredin hefyd
wedi cael ei ddatblygu i ymateb i gwestiynau wrth iddynt godi.

Disgwyliadau dysgu dros dymor yr haf

Prin yw’r amser cyn gwyliau’r haf a phrin fydd y cyfleoedd i ysgolion ymgysylltu
â’u dysgwyr. Mae hi felly’n bwysig defnyddio’r cyfnod hwn yn y ffordd orau a
chanolbwyntio ar yr hyn sydd bwysicaf i gefnogi ein holl ddysgwyr. Dylid
defnyddio’r cyfnod hwn i:

dreulio amser yn gwneud gweithgareddau sy’n cefnogi iechyd a lles
dysgwyr a staff
holi sut mae’r dysgwyr, cynnal gweithgareddau i’w paratoi ar gyfer dysgu a
dechrau ailgyflwyno dysgu mewn ysgol fel sy’n briodol
rhoi’r gweithrediadau ar brawf ar gyfer ailagor yn rhannol gyda mesurau
cadw pellter cymdeithasol (ceir rhagor o wybodaeth yn Diolgeu Addysg:
Canllawiau gweithredol ar gyfer lleoliadau addysg, COVID-19)
ymgysylltu â theuluoedd, deall anghenion lles dysgwyr a meithrin hyder yn
y dull gweithredu gofalus rydym yn ei ddilyn.

Nawr yn fwy nag erioed, dylid canolbwyntio ar adnabod a chefnogi anghenion
dysgwyr unigol.

Bydd Llywodraeth Cymru yn egluro’r disgwyliadau ar gyfer y flwyddyn
academaidd nesaf yn y diweddariad nesaf i'r canllawiau hyn.

Cefnogi iechyd a lles

Pwysigrwydd allweddol lles

Dylid rhoi’r brif flaenoriaeth i les dysgwyr a staff wrth i’r gweithrediadau yn yr
ysgol gynyddu. Mae realiti cadw pellter cymdeithasol hefyd yn golygu y bydd
dysgwyr yn dal i dreulio llawer o amser yn dysgu o bell.

Pan fyddwn yn cyfeirio at iechyd a lles, nid ydym yn sôn am risgiau corfforol
haint COVID-19 yn unig. Bydd goblygiadau corfforol, meddyliol, emosiynol a
pherthnasoedd ehangach cadw pellter cymdeithasol, cyfyngiadau symud ac, o
bosib, profedigaeth, yn fwy perthnasol o lawer i ddysgwyr.

Mae lles yn hollbwysig yn ei rinwedd ei hun ac mae’n elfen allweddol ar gyfer
dysgu: mae lles corfforol, meddyliol ac emosiynol yn gallu cefnogi dysgu neu’n
gallu rhwystro dysgu. Mae perthnasoedd yn arbennig o bwysig mewn cyfnod
anodd, a bydd cymryd rhan mewn dysgu ochr yn ochr â ffrindiau dosbarth yn
gyfraniad pwysig at iechyd meddwl a lles pobl ifanc. Os nad yw dysgwyr yn
fodlon, yn saff ac yn ddiogel, ni fyddant yn dysgu’n effeithiol. Dylai ymarferwyr
ganolbwyntio ar gefnogi lles fel sylfaen ar gyfer y dysgu. Dyma fydd y man
cychwyn ar gyfer ysgolion yn ystod tymor yr haf.

Bydd angen i ymarferwyr roi sylw penodol i ddysgwyr nad ydynt yn gallu dod i
ysgol neu i leoliad i gael unrhyw amser cyswllt, beth bynnag yw'r rheswm dros
hynny, ac ystyried sut mae modd eu cefnogi o bell.

Mae lles yn sbectrwm eang, neu’n gontiniwwm, a bydd yr heriau rydym yn eu
hwynebu yn effeithio arno. Mae’n debyg bod y pandemig wedi effeithio’n
negyddol ar les mewn rhyw ffordd, yn enwedig ar les plant a phobl ifanc sydd
efallai’n ei chael hi’n anodd rhoi problemau a phryderon mewn persbectif.

Bydd y profiadau gwahanol mae dysgwyr wedi'u cael gartref gyda’u teuluoedd
yn ddylanwad mawr ar ba mor rhwydd byddant yn addasu i ddychwelyd yn
rhannol i’r ysgol neu’r lleoliad. Mae hyn yn debyg o fod yn wahanol iawn i
brofiad pob dysgwr o’r ysgol cyn y cyfyngiadau symud. Ac ystyried hyn, mae
hi’n naturiol efallai y bydd angen rhagor o gefnogaeth ar rai nag ar eraill wrth
bontio yn ôl i’r ysgol. Bydd angen i’r staff feddwl sut mae cefnogi’r holl
ddysgwyr i ymateb i:

y cyfnod hir gartref, yn enwedig y rheini sydd mewn amgylchiadau anodd
neu sydd wedi’i chael hi’n anodd rheoli hyn neu'r rheini sy’n bryderus
ynghylch dychwelyd neu’n gweld y syniad o ddychwelyd fel rhywbeth
bygythiol
problemau a phryderon sy’n ymwneud â COVID-19 a’r ymateb iddo
problemau a oedd eisoes yn bodoli ond sydd efallai wedi cynyddu o
ganlyniad i COVID-19
y broses o integreiddio i leoliad ffisegol ar gyfer addysg.

Bydd y gefnogaeth sydd ei hangen yn amrywio. Bydd y mwyafrif angen
ymyriadau cyffredinol lefel isel er mwyn ailadeiladu perthnasoedd gydag
athrawon a chyfoedion, fel y nodir isod, ond bydd angen mwy o gefnogaeth
arbenigol wedi’i thargedu ar rai dysgwyr. Bydd pa mor aml caiff y gefnogaeth
hon ei rhoi yn dibynnu ar y dysgwr unigol wrth gwrs.

Lles meddyliol ac emosiynol

Gall dychwelyd i’r ysgol gynnig amrywiaeth o fanteision iechyd meddwl. Bydd
yn cynnig amser gyda ffrindiau, synnwyr o drefn a chyfle i dreulio amser gydag
oedolion yn yr ysgol sydd wedi dod yn bwysig iddynt.

Mae cyfathrebu a sgwrsio yn gallu bod yn gymorth pwysig. I rai dysgwyr, bydd
gallu siarad ag oedolyn maent yn ymddiried ynddynt ac yn eu hadnabod yn
dda yn gallu bod yn fwy therapiwtig ac yn fwy uniongyrchol na chael eu
hatgyfeirio at weithiwr proffesiynol arall nad yw o bosibl ar gael yn rhwydd.
Bydd sgyrsiau ynghylch sut maent yn teimlo yn hollbwysig drwy gydol y cyfnod
hwn. Dylai’r staff annog y dysgwyr i drafod eu cwestiynau a’u pryderon. Dylai
dysgwyr dderbyn ei bod hi’n normal iddynt ymateb mewn ffyrdd gwahanol a
dylid eu hannog i siarad â staff os oes ganddynt unrhyw gwestiynau neu
bryderon, yn enwedig ynghylch COVID-19. Dylid cyflwyno gwybodaeth mewn
ffordd onest ac sy’n briodol yn ddatblygiadol.

I nifer o ddysgwyr, bydd cymryd rhan mewn profiadau dysgu ystyrlon yn
cefnogi eu lles meddyliol; gan eu helpu i deimlo synnwyr o ddiben, cynnydd
a'u bod yn mwynhau’r dysgu.

Mae ysgolion yn gallu cefnogi dysgwyr i ymateb i’r newid i strwythur a threfn
arferol yr ysgol ac effeithiau cyfnodau hir gartref sydd efallai wedi bod yn
anodd. Efallai y bydd dysgwyr yn dioddef profedigaeth neu efallai eu bod
eisoes wedi dioddef hynny, neu efallai eu bod yn ymwybodol o’r pryder y mae’r
oedolion yn eu bywyd wedi bod yn ei deimlo. Efallai fod effaith rhieni/gofalwyr
yn aros gartref am gyfnodau hir hefyd wedi cael effaith niweidiol ar iechyd
meddwl yr aelwyd gyfan. Mae ysgolion yn gallu rhoi synnwyr o ddiogelwch a
gollyngdod o hyn i ddysgwyr.

Efallai y bydd dychwelyd i’r ysgol yn achosi pryder. Bydd hi’n anoddach i rai
dysgwyr reoli’r newid i ddychwelyd yn rhannol, yn enwedig rhai iau neu’r rheini
sy’n fwy agored i niwed. Dylai ymarferwyr werthfawrogi y bydd nifer o
ddysgwyr, os nad y cwbl, yn gweld hyn yn heriol a bydd hi’n arbennig o anodd
i rai dysgwyr addasu i hyn.

Dylai’r holl ddysgwyr gael mynediad at amrywiaeth o offer a chymorth ar gyfer
eu lles meddyliol ac emosiynol yn yr ysgol. Nid yw darpariaeth gyffredinol yn
golygu bod ar ddysgwyr angen cymorth arbenigol pwrpasol a’u bod yn cael y
cymorth hwn. Yn hytrach, mae’n golygu bod ymarferwyr yn rhoi o’u hamser i
gefnogi dysgwyr i ddeall eu lles eu hunain, ailadeiladu cadernid a datblygu
mecanweithiau ymdopi er mwyn rheoli heriau COVID-19. Dylai ysgolion
ystyried sut mae modd defnyddio dulliau gweithredu gwaith ieuenctid neu
gymorth bugeiliol cyffredinol.

I nifer o ddysgwyr, mae’r ysgol yn darparu ymyriadau penodol ychwanegol y tu
hwnt i’r dysgu er mwyn eu helpu i reoli eu hiechyd meddwl. Mae tymor yr haf
hefyd yn rhoi’r cyfle i ysgolion adnabod yr anghenion hyn cyn yr hydref. Efallai
y bydd ysgolion yn rhoi cyfle allweddol i godi materion sy’n ymwneud â diogelu
os bu profiad y dysgwr yn un trawmatig neu gamdriniol. Mae cyngor ar hyn ar
gael yn y canllawiau gewithredol.

Mae hi’n bwysig cofio hefyd efallai fod rhai agweddau ar y cyfyngiadau symud
wedi bod yn gymharol gadarnhaol i rai dysgwyr o leiaf: mwy o amser gyda’r
teulu, diwrnodau strwythuredig gydag adloniant a dysgu priodol. Dylai ysgolion
barhau i annog teuluoedd yn y ffordd hon.

Perthnasoedd a lles cymdeithasol

Mae’n bosibl y bydd dychwelyd i’r ysgol yn gyfle y bydd dysgwyr yn ei
groesawu er mwyn cael cwrdd â ffrindiau, ailgydio mewn cysylltiadau
cymdeithasol a threulio amser gydag oedolion yn yr ysgol sydd wedi dod yn
bwysig iddynt. Bydd angen cefnogaeth ychwanegol ar rai dysgwyr i ailgysylltu.
Mae teimlad o ymberthyn ac ymgysylltiad yn allweddol i les. Mae lleoliadau
addysg yn llefydd cymdeithasol iawn ac felly’n chwarae rhan hollbwysig wrth
i’w dysgwyr ddatblygu synnwyr o ymberthyn ac ymgysylltiad. Mae hyn yn
digwydd drwy lawer o ryngweithio drwy gydol y dydd mewn ysgol neu mewn
lleoliad ac nid dim ond yn yr ystafell ddosbarth. Mae lleoliadau addysg yn
cyfrannu’n weithredol at synnwyr o ymberthyn ac o ymgysylltiad mewn nifer o
ffyrdd gan gynnwys drwy:

feithrin cysylltiadau cadarnhaol rhwng cyfoedion a rhwng staff a dysgwyr
sicrhau bod dysgwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, bod
rhywun yn gwrando arnynt a bod rhywun yn eu clywed
rhoi cyfle i ddysgwyr gydweithio mewn dysgu pwrpasol
datblygu synnwyr o gymuned. 

Mae perthnasoedd gyda dysgwyr eraill a gyda staff yn agwedd allweddol ar
les dysgwyr. Gan fod dysgwyr hefyd o bosibl yn gweld colli perthnasoedd
allweddol eraill, fel eu perthynas gyda theidiau a neiniau, bydd hi’n hollbwysig
cael cyfle i ailgydio mewn perthnasoedd yn yr ysgol.

Ar ôl wythnosau heb ryngweithio wyneb yn wyneb rhwng cyfoedion, mae’n
bosibl y bydd cael dychwelyd i’r ysgol ond gorfod aros 2 fetr i ffwrdd o ffrindiau
yn anodd ac yn peri gofid i nifer o ddysgwyr. Bydd angen amser, cefnogaeth a
dealltwriaeth ar ddysgwyr er mwyn datblygu arferion newydd a bydd cyfleoedd
i chwarae, i gymdeithasu ac i feithrin perthnasoedd yng nghyd-destun cadw
pellter cymdeithasol yn gallu cefnogi hyn. Dylai ymarferwyr sicrhau bod
dysgwyr yn cael amser, lle a gweithgareddau strwythuredig er mwyn ailffurfio
perthnasoedd gyda dysgwyr eraill a gyda staff. Bydd ymarferwyr hefyd yn
ystyried sut maent yn gweithio i ailsefydlu’r berthynas rhwng y dysgwr a’r
athro.

Efallai fod y perthnasoedd hyn wedi parhau ar-lein i rai dysgwyr a bydd hyn
wedi bod yn gymorth pwysig a chadarnhaol dros ben er mwyn iddynt allu
treulio amser gyda’u ffrindiau. Fodd bynnag, dylai ymarferwyr fod yn effro i’r
posibilrwydd o ragor o achosion o ymddygiad niweidiol ar-lein.

Meithrin plant a phobl ifanc yw rôl ymarferwyr yn anad dim arall. Dylai dysgwyr
gael eu cefnogi’n gadarnhaol er mwyn deall a dilyn y gofynion o ran hylendid a
chadw pellter cymdeithasol ond dylai ymarferwyr sicrhau bod eu disgwyliadau
o ddysgwyr yn rhesymol a chefnogi eu lles.

Lles corfforol

Mae ysgolion yn gallu darparu cyfleoedd pwysig i gefnogi lles corfforol
dysgwyr. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc fwynhau amrywiaeth o
weithgareddau corfforol. Gall hefyd eu helpu i ddeall pwysigrwydd deiet
cytbwys ac iach a chael mynediad at fwyd a’i fwynhau fel rhan o hynny. Efallai
fod y cyfyngiadau symud wedi cael effaith fawr ar fynediad dysgwyr at y rhain.
Efallai fod eu harferion cysgu wedi newid gryn dipyn hefyd. A dweud y gwir
bydd angen ailadeiladu trefniadau arferol nifer o blant, a gallai hyn fod yn
arbennig o anodd oherwydd natur ran amser rhai ysgolion a lleoliadau. Dylai
ysgolion ystyried sut gall dysgwyr fwynhau gweithgareddau i gefnogi eu
hiechyd corfforol ac i ddeall ac i ddatblygu arferion iach. Dylid rhoi pwyslais
penodol ar fwynhad: gan fod hyn yn eu cefnogi i ddatblygu arferion iechyd
cadarnhaol.

Dylai ysgolion hefyd helpu dysgwyr i ddeall a rheoli canllawiau ar gadw pellter
cymdeithasol a hylendid. Bydd hi’n anodd i rai dysgwyr addasu i’r rhain yn yr
ysgol, neu efallai eu bod wedi cael cyngor dryslyd neu groes o rywle arall.

Rôl chwarae a dysgu yn yr awyr agored

Dylai ymarferwyr ystyried sut gall chwarae a dysgu yn yr awyr agored gefnogi
lles dysgwyr. Mae’r naill a’r llall yn cynnig cyfleoedd amrywiol i gefnogi dysgu
ac i wella perthnasoedd dysgwyr a’u lles corfforol, meddyliol ac emosiynol.
Dylid ystyried felly bod hyn yn rhan ganolog o unrhyw ddychwelyd yn raddol.

Chwarae i’r holl ddysgwyr

Dylai ymarferwyr ystyried rôl bwysig chwarae i ddysgwyr o bob oed. Mae hyn
yn hollbwysig i’w datblygiad, eu lles a'u cymdeithasoli. Hyd yn oed wrth geisio
cynnal pellter cymdeithasol, dylai ymarferwyr sicrhau bod dysgwyr yn cael
cyfle i chwarae.

Dylai’r holl ddysgwyr gael cyfleoedd i chwarae a chymdeithasu drwy
weithgareddau wedi’u strwythuro ac amser egwyl heb ei strwythuro. Dylid
lleihau’r risgiau, er enghraifft, drwy gael grwpiau bach iawn neu drwy gynnal
gweithgareddau chwarae yn yr awyr agored gan fwyaf. Byddai modd
darwahanu amser egwyl i gefnogi hyn.

Dysgu yn yr awyr agored

Dylai ysgolion sicrhau bod dysgwyr yn treulio cymaint o amser â phosibl yn yr
awyr agored. Mae manteision corfforol, meddyliol ac addysgol dulliau dysgu
yn yr awyr agored yn glir sef:

mae dysgu ‘yn’ yr awyr agored yn cefnogi iechyd a lles corfforol a
meddyliol
mae dysgu ‘am’ yr awyr agored yn rhoi cyd-destun i ddatblygu dysgwyr
galluog ac uchelgeisiol (yn enwedig drwy wyddoniaeth a’r dyniaethau)
mae dysgu ‘ar gyfer’ yr awyr agored yn gallu ymwneud â’r argyfwng
hinsawdd a chynaliadwyedd amgylcheddol, gan arwain at ddatblygu
dinasyddion egwyddorol a gwybodus.

Mae iddo hefyd fanteision pwysig yn ystod COVID-19 sef:

mae tystiolaeth yn dangos bod y risg o ddal yr haint yn is yn yr awyr
agored
mae tystiolaeth yn awgrymu bod y feirws yn dioddef yng ngoleuni’r haul
mae hi’n haws cadw pellter cymdeithasol y tu allan, sy’n golygu’n
ymarferol y gallai fod yn haws i ymarferwyr reoli grwpiau mwy o ddysgwyr
yn yr awyr agored.

Mae ystod eang o sefydliadau ac adnoddau ar gael i gefnogi ysgolion a
lleoliadau wrth ystyried dysgu yn yr awyr agored. Mae cymorth ar gael i
ysgolion ac i leoliadau drwy Hwb, yn ogystal â drwy Cyngor Cymru ar gyfer
Dysgu yn yr Awyr Agored, gan gynnwys eu canllawiau ‘Dysgu Awyr Agored
o Ansawdd Rhagorol’.

Datblygu profiadau dysgu

Egluro’r disgwyliadau dros dymor yr haf

Yn ogystal â’r pwyslais ar les, dylai ysgolion ddechrau ehangu'r dysgu a’r
addysgu fel sy’n briodol. Dylai hyn gynnwys cefnogi’r trefniadau pontio i
sicrhau bod dysgwyr yn barod ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf cymaint
ag y bo modd.

Nid oes bwriad i’r canllawiau hyn fod yn llawdrwm, gan gydnabod nad oes gan
ysgolion lawer o amser cyn gwyliau’r haf. Fodd bynnag, byddant hefyd yn
ddefnyddiol i ysgolion ac i leoliadau gynllunio ar gyfer parhau gyda
gweithrediadau rhannol yn y flwyddyn academaidd nesaf. Bydd rhagor o
ganllawiau manwl ynghylch hyn yn cael eu cyhoeddi yn nes ymlaen tymor
yma.

Ar hyn o bryd, efallai y bydd ar ysgolion eisiau defnyddio canllawiau
cwricwlwm sydd eisoes ar gael ond dylent hefyd ystyried sut gall canllawiau
cwricwlwm newydd gefnogi datblygiad dros amser. Yn y cyfnod byr sydd ar
gael cyn gwyliau’r haf, efallai y bydd cydbwysedd rôl yr athro yn symud o un
lle mae’r athro’n dylunio’r rhan fwyaf o’r dysgu yn yr ystafell ddosbarth ac yn
cynnig rhai cyfleoedd dysgu y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth (e.e. gwaith cartref)
i un lle mae'r athro yn dylunio’r cyfleoedd dysgu’n bennaf ar gyfer y dysgu y tu
hwnt i’r ystafell dosbarth ac yn cynnig rhai cyfleoedd ar gyfer dysgu yn yr
ystafell ddosbarth.

Ni ddylai ymarferwyr geisio ‘dal i fyny’ â'r holl weithgareddau y byddent wedi’u
gwneud dros y cyfnod pan roedd y dysgwyr i ffwrdd o'r lleoliadau. Nid oes
disgwyl iddynt wneud hyn ac ni ddylai'r dysgu ganolbwyntio ar hyn dros y
cyfnod hwn.

Dyma’r prif egwyddorion a ddylai arwain unrhyw ddysgu dros weddill tymor yr
haf ac ar gyfer dychwelyd yn rhannol yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.

Dros dymor yr haf, dylid cael:

mwy o ffocws ar les, chwarae a dysgu yn yr awyr agored (a amlygir yn yr
adran uchod)
ffocws ar wneud dysgwyr yn ‘barod i ddysgu’: dylai’r dysgu ganolbwyntio’n
glir ar baratoi dysgwyr i ddysgu eto, ar eu cynnydd a'r camau nesaf, yn
hytrach na chanolbwyntio ar gyrraedd lefel neu’r angen i ‘ddal fyny’ gyda
gweithgareddau. Dim ond i helpu dysgwyr i symud ymlaen a hynny mewn
ffordd gefnogol y dylid defnyddio asesiad
wrth ailgyflwyno dysgu, profiadau dysgu sydd wedi cael eu datblygu i
ymateb i anghenion dysgwyr: bydd gan ddysgwyr amrywiaeth o
anghenion, ar draws y dysgu ffisegol a’r dysgu o bell a bydd angen i
ymarferwyr ddylunio dysgu i gefnogi'r rhain, yn hytrach na bwrw ymlaen â’r
‘drefn arferol’.

Wrth i ysgolion a lleoliadau ddechrau ystyried dysgu ac addysgu ar gyfer y
flwyddyn ysgol nesaf, dylid hefyd ystyried yr egwyddorion canlynol.

Ffocws ar ddibenion ac egwyddorion y cwricwlwm newydd i gefnogi’r
dysgu: mae nifer o’r atebion i ysgolion ynghylch ffocws, hyblygrwydd,
ymreolaeth a heriau'r flwyddyn academaidd hon ar gael yng nghanllawiau
Cwricwlwm i Gymru.
Cyfuniad o ddysgu ‘yn yr ysgol’ ac ‘y tu allan i’r ysgol’ sydd wedi’i arwain
gan un cwricwlwm: ni ddylai dysgwyr ddisgwyl na chael dau gwricwlwm
cyfochrog, ond bydd angen i ymarferwyr feddwl sut mae dysgu y tu allan i’r
ystafell ddosbarth yn cefnogi’r amser cyswllt gwerthfawr a phrin.

Paratoi dysgwyr i fod yn barod i ddysgu

Dylai’r dysgu ganolbwyntio ar baratoi dysgwyr i fod yn barod i ddysgu yn yr
ysgol eto, i symud ymlaen ac adnabod eu camau nesaf, yn hytrach na
chanolbwyntio ar gyrraedd lefel neu ar y dysgu sydd wedi cael ei golli. Bydd
angen amser a chefnogaeth ar y dysgwyr i ddatblygu eu parodrwydd i ddysgu.
Ar yr adeg hon dylai’r gefnogaeth ganolbwyntio ar gamau nesaf y dysgwyr i
symud ymlaen, yn hytrach na cheisio ‘dal i fyny’.

Bydd angen amser a chefnogaeth ychwanegol ar ddysgwyr i ail-addasu ac
efallai y bydd angen iddynt ailadeiladu’r hyder a’r cymhelliant i ddysgu eto.
Efallai fod y rheini a fydd yn sefyll arholiadau allanol yn y flwyddyn
academaidd nesaf yn teimlo eu bod yn wynebu rhagor o ansicrwydd.

Asesu a chynnydd

Wrth ailddechrau dysgu mewn ysgolion, dylid defnyddio asesiadau i gefnogi
pob dysgwr unigol wrth i’r dysgwyr ymgysylltu drachefn â dysgu, er mwyn
hybu cynnydd mewn dysgu ac er mwyn meithrin eu hyder mewn cyd-destun a
fydd yn parhau i fod yn anghyfarwydd. Yn hollbwysig, dylai asesiadau helpu
dysgwyr i weld yr hyn maent wedi’i gyflawni a pha gamau nesaf dylent eu
cymryd er mwyn eu galluogi i fod yn barod i ddysgu ac i barhau i symud
ymlaen yn eu dysgu.

Ni ddylai asesiadau fod yn ‘profi’ dysgwyr i weld pa lefel maent wedi’i
chyrraedd. Mae asesiadau yn rhan hanfodol o’r broses dysgu a dylent
gyfrannu at ddatblygu darlun cyfannol o’r dysgwr er mwyn adnabod a chefnogi
eu camau nesaf. Yn y cyd-destun hwn, mae cyfathrebu rhwng yr ymarferydd
a’r dysgwr yn allweddol er mwyn sicrhau lles. Dylai ymarferwyr geisio darparu
adborth ond dylai hyn ganolbwyntio ar gefnogi’r dysgwr i symud ymlaen drwy
ei gysuro, cydnabod yr ymdrech a’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni a helpu i
adnabod y camau nesaf.

Pontio

Ysgolion a lleoliadau sydd yn y sefyllfa orau i ganfod y ffyrdd mwyaf priodol o
weithio er mwyn cefnogi dysgwyr yn ystod y broses pontio, yn enwedig o’r
ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd. Mae sicrhau lles yr holl ddysgwyr yn rhan
annatod o’r broses hon, gan gydnabod anghenion unigolion a chefnogi parhad
yn eu dysgu a’u cynnydd. 

Bydd angen i ysgolion barhau i drosglwyddo gwybodaeth rhwng ysgolion ar
gyfer y dysgwyr hynny sy’n symud ysgolion, fel o’r ysgol gynradd i’r ysgol
uwchradd.

Ysgolion a lleoliadau’n datblygu dysgu i
ddysgwyr unigol

Wrth ailddechrau dysgu gydag amser cyswllt mewn ysgolion, bydd gan
ddysgwyr amrywiaeth o anghenion, ar draws y dysgu ffisegol a’r dysgu o bell a
bydd angen i ymarferwyr ddylunio dysgu i gefnogi'r rhain, yn hytrach na
cheisio bwrw ymlaen â’r ‘drefn arferol’. 

Dylai’r dulliau dysgu gydnabod nad oedd y rhaglenni cwricwlwm cyfredol wedi
cael eu dylunio ar gyfer dysgu cyfunol. Fodd bynnag, mae modd i’r dulliau
bwyso ar y rhain fel sy’n briodol, yn ogystal â phwyso ar ddibenion ac
egwyddorion y cwricwlwm newydd ynghyd â chanllawiau’r cwricwlwm newydd.
Mae canllawiau Cwricwlwm i Gymru wedi cael eu datblygu gyda’r proffesiwn i
gefnogi mwy o sybsidiaredd gan ganiatáu i ymarferwyr ddefnyddio eu crebwyll
proffesiynol mewn fframwaith cenedlaethol.

Ysgolion a lleoliadau fydd yn penderfynu ar y ffordd o ddysgu sydd fwyaf
buddiol i’w dysgwyr a hynny ar sail ystyriaethau fel:

pa gefnogaeth sydd ei hangen ar ddysgwyr er mwyn adeiladu eu
parodrwydd i ddysgu?
beth yw’r ffordd fwyaf effeithiol o baratoi dysgwyr ar gyfer y dull cyfunol o
ddysgu a gânt?
a oes profiadau allweddol sy’n hanfodol i grwpiau blwyddyn penodol er
mwyn iddynt allu symud ymlaen yn y flwyddyn nesaf y mae’n rhaid nawr
eu cynnwys yn y cwricwlwm cyn toriad yr haf?
ar gyfer y rheini sy’n darparu ar gyfer dysgwyr addysg heblaw yn yr ysgol,
pa gefnogaeth benodol sydd ei hangen?
a oes profiadau allweddol sy’n hanfodol i grwpiau blwyddyn penodol nad
ydynt wedi cael eu gwneud?
a oes angen unrhyw gefnogaeth ychwanegol ar gyfer llythrennedd, rhifedd
a sgiliau digidol er mwyn paratoi ar gyfer y flwyddyn nesaf?
beth yw anghenion uniongyrchol dysgwyr y mae eu hiaith gartref yn
wahanol i’r iaith sy’n cael ei defnyddio yn yr ysgol? Sut mae modd
cefnogi’r anghenion hyn wrth iddynt barhau i ddysgu gartref ac yn yr
ysgol?
sut gall y lleoliad gydnabod a dathlu’r dysgu sydd wedi cael ei wneud
gartref hyd yma?

Mae’r canllawiau hyn ar asesu yn hanfodol i gefnogi’r holl ddysgwyr, gan
gynnwys y rheini ym Mlynyddoedd 10 a 12 sydd wrthi’n astudio am
gymwysterau ar hyn o bryd. Bydd ganddynt bryderon penodol pan fyddant yn
dychwelyd i amgylchedd yr ysgol yn ystod tymor yr haf. Dros y cyfnod hwn
dylai ymarferwyr roi’r flaenoriaeth uchaf i les meddyliol, emosiynol a chorfforol
y dysgwyr hyn.

Defnyddio egwyddorion y cwricwlwm newydd i
gefnogi’r dysgu

Wrth i ysgolion ddechrau ystyried dysgu ac addysgu ar gyfer y flwyddyn ysgol
nesaf a dechrau dychwelyd yn rhannol, gall canllawiau’r cwricwlwm newydd
gynnig cymorth pwysig. Mae’r argyfwng COVID-19 wedi amlygu, yn fwy nag
erioed, yr angen am y pedwar diben yn addysg dysgwyr. Bydd ymarferwyr yn
datblygu ac yn newid eu dulliau gweithredu mewn perthynas â'r cwricwlwm
mewn ymateb i’r sefyllfa bresennol. Mae’r pedwar diben yn rhoi ffocws
canolog ar gyfer y dysgu a’r addysgu sy’n cael eu datblygu. Mae'r cwricwlwm
newydd yn cynnwys nifer o’r atebion i hyblygrwydd, ymreolaeth a heriau’r
dyfodol am gryn amser eto; mae’r cwricwlwm wedi cael ei ddatblygu gydag
ymarferwyr dros y blynyddoedd diwethaf ac mae mwy o hyblygrwydd yn un o’i
brif egwyddorion. Ni ddylid gweld y cwricwlwm newydd fel baich ychwanegol,
ond dylid ei weld fel ateb pwysig i nifer o’r heriau rydym yn eu hwynebu ar hyn
o bryd.

Yn benodol, mae elfen Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles y canllawiau yn
darparu cymorth pwysig y gall ysgolion ei ddefnyddio ar hyn o bryd. Mae hyn
yn cefnogi ysgolion a lleoliadau i ddatblygu dysgu sy’n helpu dysgwyr i gefnogi
eu lles meddyliol ac emosiynol a chorfforol, llunio a chynnal perthnasoedd
iach, gwneud penderfyniadau sy’n gadarnhaol i iechyd ac ymgysylltu’n
feirniadol â’r dylanwadau cymdeithasol sydd o’u cwmpas. Bydd ymddygiad o’r
fath yn hollbwysig i ddysgwyr ar hyn o bryd.

Dylai ysgolion a lleoliadau hefyd ddefnyddio’r hyblygrwydd presennol i greu
cyfleoedd dysgu sy’n edrych ar y sefyllfa gyfredol. Gall hyn helpu dysgwyr i
ddeall a gwneud synnwyr o’r sefyllfa bresennol a defnyddio hynny i gyflwyno
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Nôl i dop y dudalen

Cysylltu â ni Hygyrchedd Datganiad hawlfraint Cwcis Preifatrwydd Telerau ac amodau

Adrodd am unrhyw beth sy'n bod gyda'r dudalen hon

dysgu ehangach. Er enghraifft:

pwysigrwydd diogelu rhag heintiau mewn Iechyd a Lles
natur a nodweddion feirysau a datblygu atebion technolegol i leihau’r risg o
drawsyriant mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg
data a thwf esbonyddol mewn Mathemateg a Rhifedd
yr effaith gwbl newydd ar fudo ac ar economeg mewn Dyniaethau.

Cwricwlwm yn yr ysgol’ wedi'i gefnogi gan
ddysgu o bell

Wrth i ysgolion a lleoliadau baratoi ar gyfer cyfnod hwy dros yr hydref, dylai un
cwricwlwm gefnogi’r cyfuniad o ddysgu ‘yn yr ysgol’ ac ‘y tu allan i’r ysgol’.
Bydd hyn yn cael ei arwain gan y dysgu sydd wedi cael ei wneud yn ystod y
cyfnod ‘yn yr ysgol’. Mae hi’n hollbwysig na ddylai dysgwyr fod yn dilyn dau
gwricwlwm cyfochrog a allai arwain at brofiad dysgu dryslyd a di-drefn.

Bydd yr amser cyswllt a gaiff dysgwyr yn werthfawr. Dylai ymarferwyr ystyried
y cydbwysedd a’r berthynas rhwng y rhain: defnyddio amser cyswllt yn ofalus
ac yn effeithiol a chanfod sut gall dysgu o bell gefnogi hynny. Ni ddylid treulio'r
amser cyswllt yn gwneud pethau y gall y dysgwyr eu gwneud gartref. Yn
hytrach, dylai ymarferwyr ystyried sut gallant rymuso dysgwyr i gynnal
ymchwiliadau ystyrlon a phrofiadau dysgu gartref. Gall eu cyfnod gartref roi’r
cyfle i ddysgwyr ymchwilio, paratoi a meddwl cyn archwilio a chyfnerthu
cysyniadau a sgiliau yn ystod yr amser cyswllt.

Bydd angen i ymarferwyr ystyried yn ofalus sut mae dysgu ac addysgu yn
defnyddio’r gofod ffisegol sydd ar gael a bod defnyddio gofod ffisegol yn
galluogi dysgu yn hytrach na bod yn rhwystr. Er enghraifft, os bydd dysgwyr yn
eistedd wrth yr un ddesg drwy'r dydd, mae’n debygol iawn y bydd hyn yn
rhwystro dysgu effeithiol. Yn yr un modd, mae’n debygol y bydd dysgwyr yn
teimlo’n fwy diamddiffyn yn eistedd wrth ddesg yn bell oddi wrth bawb. Gall
hyn effeithio ar eu parodrwydd i gymryd rhan ac efallai bydd angen mwy o
gefnogaeth ac anogaeth arnyn nhw. 

Mae dysgu o bell sy’n cefnogi hyn yn arbennig o bwysig. Dylai ymarferwyr
hefyd bwyso ar y disgwyliadau a’r dogfennau ategol sydd ar gael drwy Cadw’n
Ddiogel, Dal ati i Ddysgu a fydd yn cefnogi ymarferwyr i ddatblygu elfen ‘sut’
dysgu o bell. Mae gan hyn oblygiadau pwysig i addysgeg.

Cydweithrediad a chefnogaeth yn y system
ehangach

O ganlyniad i’r heriau o ran capasiti, dylai ysgolion a lleoliadau chwilio am
gyfleoedd i ddatblygu darpariaeth ar y cyd ac, os oes angen, cyflwyno
darpariaeth ar y cyd, mewn partneriaeth â’u clystyrau a’u rhwydweithiau.
Gallai hyn helpu lleoliadau i reoli problemau o ran capasiti, yn enwedig mewn
perthynas â dysgu o bell. Yn yr un modd, dylai ysgolion geisio chwilio am
bosibiliadau i ymgysylltu ac i gydweithio ag asiantaethau eraill fel
gwasanaethau ieuenctid a gwasanaethau llyfrgell.

Wrth i weithrediadau ysgolion gynyddu, dylai ymarferwyr chwilio am gyfleoedd
i ddefnyddio’r cwricwlwm newydd i siapio eu dulliau gweithredu. Dylai dysgu
proffesiynol gefnogi ymarferwyr i ddatblygu ffordd o gynllunio'r cwricwlwm, ar
sail canllawiau Cwricwlwm i Gymru ac yn enwedig ‘Cynllunio’ch cwricwlwm’.

Yn ystod y cyfnod hwn, nid ydym yn disgwyl i’r asesiadau cyfnod allweddol
gael eu cynnal, ac ni fydd data am ganlyniadau asesiadau o’r fath yn cael eu
casglu. Yn ystod y cyfnod hwn nid yw’n briodol i ysgolion ddefnyddio asesu
crynodol er mwyn tracio. Dylai ysgolion ganolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr
unigol i fynd â’i ddysgu rhagddo ar yr un pryd â pharhau i weithio mewn cyd-
destun anghyfarwydd.

Dylai ysgolion hefyd weithio gyda’u hawdurdod lleol a’u consortiwm i ystyried:

sut rydym ni fel system yn meithrin hyder mewn teuluoedd ac yn y
cyhoedd yn gyffredinol ynghylch yr hyn sy’n digwydd mewn ysgolion a’r
dysgu
sut mae dysgu o bell yn cyfrannu at y dysgu ‘yn yr ysgol’ a sut mae
ymarferwyr yn rheoli hyn wrth i weithrediadau gynyddu dros amser?

Rydym yn ymwybodol iawn o’r heriau sy’n wynebu’r dysgwyr hyn ac ar hyn o
bryd mae Cymwysterau Cymru yn gweithio i ystyried y dewisiadau a allai fod
yn berthnasol ar gyfer senarios gwahanol yn ystod y flwyddyn academaidd
nesaf. Nid oes un ateb sy’n addas i bob sefyllfa ac mae’n debyg y bydd angen
ystyried dewisiadau ar gyfer cymwysterau yn unigol. Mae’r dysgwr yn parhau i
fod wrth galon yr ystyriaethau hyn a bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei
rhannu cyn gynted ag y bydd ar gael.

Deialog gyda rhieni/gofalwyr
Bydd y cyfathrebu rhwng ysgolion a rhieni, gofalwyr a phlant yn hollbwysig
drwy gydol y cyfnod nesaf hwn. Yn ystod cyfnod o ansicrwydd, bydd angen
cyfathrebu’n glir â rhieni/gofalwyr i sicrhau eu bod yn deall sut y dylent
gyfrannu at ddysgu eu plentyn dros y cyfnod hwn. Yn benodol:

sut gall rhieni/gofalwyr gefnogi dysgu cyfunol. Bydd lefel y dysgu o bell yn
golygu y bydd rhieni/gofalwyr yn chwarae mwy o ran. Bydd angen i
ysgolion a lleoliadau eu cefnogi i ddeall eu rôl, sut dylen nhw gefnogi rhith-
ddysgu a sut gallan nhw gefnogi dysgwyr drwy weithgareddau eraill, yn
hytrach na theimlo baich neu fod disgwyl iddynt ddarparu “ysgol gartref” i’w
plant. Mae pedwar diben y Cwricwlwm i Gymru yn gallu helpu i sefydlu
iaith gyffredin a bod yn bwynt cyfeirio cadarn er mwyn creu profiadau
dysgu sydd ag uniondeb addysgol
rheoli disgwyliadau rhieni/gofalwyr er mwyn iddynt ddeall sut bydd y dysgu
yn edrych a pham, gan gynnwys eu cefnogi i ddeall rôl a diben dysgu o
bell, a manteision cymdeithasol ac emosiynol chwarae a defnyddio
mannau yn yr awyr agored
trafod - bydd hi’n bwysig trafod â theuluoedd er mwyn deall profiadau’r
dysgwyr pan nad oeddent yn yr ysgol. Efallai y bydd angen cefnogaeth
ychwanegol ar nifer, fel plant sydd mewn galar, plant sydd ag anghenion
addysgol arbennig neu rwystrau eraill at ddysgu a phlant sydd â
phroblemau iechyd meddwl
cyfathrebu a thawelu meddwl. Bydd gan ysgolion ran fawr i’w chwarae o
ran tawelu meddwl staff, plant a rhieni/gofalwyr. Bydd nifer o deuluoedd ac
ymarferwyr yn poeni am roi plant mewn risg ac mae gan ysgolion ran i’w
chwarae drwy dawelu eu meddwl. Dylai’r holl gyfathrebu fod yn ffeithiol, yn
glir ac yn seiliedig ar y dystiolaeth a'r canllawiau diweddaraf a dylai fod yn
glir.  

Adroddiadau i rieni/gofalwyr dros dymor yr haf

Mae hi’n bwysig bod penaethiaid yn parhau i ddarparu adroddiadau perthnasol
a defnyddiol i rieni/gofalwyr (a dysgwyr sy’n oedolion) ynghylch cynnydd
dysgwyr ar gyfer yr holl ddysgwyr eleni, pan fydd modd iddynt ac i athrawon
sy’n cyfrannu at adroddiadau wneud hynny.

Bydd darparu adroddiad i’r rheini sy’n ‘gadael yr ysgol’ yn dal yn ofyniad
statudol i sicrhau nad yw’r dysgwyr hyn dan anfantais mewn unrhyw ffordd. Er
ei bod yn dal rhaid darparu adroddiad i’r dysgwyr hyn, ni fydd y rhain o
reidrwydd yn adroddiadau llawn a bydd y fformat, y cynnwys a’r amseriad yn
dibynnu ar ‘ymdrechion rhesymol’. Ar gyfer dysgwyr ym Mlynyddoedd 10 i 13,
oherwydd y bydd y gwaith o gyfrifo’r graddau ar gyfer TGAU, Safon UG a
Safon Uwch yn defnyddio graddau sydd wedi cael eu hasesu gan y ganolfan a
phroses safoni, rydym yn cynghori’n gryf na ddylai adroddiadau gynnwys
graddau disgwyliedig na chanlyniadau ffug arholiadau. Diben hyn yw osgoi
dryswch neu ddisgwyliad ynghylch y radd a gaiff dysgwr yn y pen draw.
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