
 
Canllaw Rhiant / Gwarcheidwad ar Ddysgu Ar-lein 

 
Mae'r Coleg wedi llunio rhywfaint o gyngor defnyddiol i fyfyrwyr i'w cefnogi i weithio gartref. 
Mae'r Llywodraeth nawr yn dweud wrth bob un ohonom am Aros Gartref, er mwyn 
Cadw'n Ddiogel. Bydd hyn yn golygu y bydd y ffordd rydyn ni'n dysgu yn wahanol am 
ychydig. Mae myfyrwyr bellach yn dysgu trwy weithio ar-lein a pheidio â mynychu'r Coleg. 
Rydym yn cadw gwefan ein Coleg yn gyfoes â chyngor newydd gan y Llywodraeth. 
 
Ein neges i fyfyrwyr yw - daliwch ati i astudio a chynhyrchu gwaith. Bydd eich holl 
waith yn bwysig ar gyfer eich graddau a chanlyniadau eich cwrs. 
 

Astudio Awgrymiadau Cartref 

Arhoswch yn 
Drefnus 

Mae amser dysgu yn bwysig i bawb ar yr aelwyd. Bydd angen i rai 
teuluoedd rannu cyfrifiaduron yn y cartref. Cydweithio i wneud 
amserlen sy'n ffitio o amgylch pawb yn y tŷ. 

Cael Amserlen Ceisiwch gadw at ddiwrnod coleg a gwersi arferol y myfyriwr. 
Dilynwch yr egwyliau ar yr amserlen yn y dydd. Bydd tiwtoriaid yn 
gosod tasgau ar-lein i'w dilyn gan ddefnyddio'r amserlen arferol ar 
gyfer y dosbarth. E-bostiwch y tiwtor os oes angen unrhyw help ar y 
myfyriwr. 

Cael Trefn Bydd gwisgo bob bore yn bwysig ar gyfer gosod trefn arferol a 
chadw diwrnod y coleg mor normal â phosib. Dylai myfyrwyr baratoi 
yn y bore fel petaent yn mynd i'r coleg (dim PJs ar Skype!) 

Lle i Weithio Sefydlu lle cyfforddus a thawel i'r myfyriwr. Gall hyn olygu trefnu lle 
newydd yn y cartref neu symud pethau o gwmpas. Bydd angen eu 
nodiadau, ffeiliau, llyfrau nodiadau a beiros ar fyfyrwyr. Mae 
cerddoriaeth yn helpu, ond gwnewch yn siŵr nad yw'n tynnu sylw 
eraill pan ar-lein. 

Arhoswch yn 
Ffocws 

Dylai myfyrwyr bennu amser ar gyfer astudio a pheidio â thynnu eu 
sylw. Dylai'r cyfryngau cymdeithasol fod yn gyfyngedig. 

Trefnu Gwyliau Cytuno amser i deulu a ffrindiau sgwrsio. Cytuno amseroedd gyda'i 
gilydd ac yna cadw atynt. Bydd hyn yn helpu pawb yn y tŷ. 

Ymestyn a 
Symud 

Dylai myfyrwyr godi, symud ac ymestyn trwy'r dydd. Bydd hyn yn 
helpu gydag egni a chymhelliant. 

Sgwrs Grŵp 
Dosbarth Ar-lein 

Gofynnir i fyfyrwyr sefydlu sgwrs dosbarth i gefnogi a helpu ei gilydd 
gyda gwaith dosbarth. Bydd hyn yn helpu myfyrwyr i gwblhau 
unrhyw waith. Atgoffir myfyrwyr i ddilyn cod ymddygiad myfyrwyr 
bob amser pan fyddant ar-lein -
https://moodle.nptcgroup.ac.uk/course/view.php?id=2527 

Cofiwch 
Dyddiadau cau 

Mae'n bwysig iawn bod myfyrwyr yn cadw at derfynau amser. Dylai 
myfyrwyr anfon gwaith at eu tiwtoriaid i gael marcio ac adborth. 
Defnyddir y gwaith hwn tuag at y radd derfynol a'r cymhwyster ar 
ddiwedd y flwyddyn. Os na fydd myfyrwyr yn cwblhau gwaith a 
osodwyd gan eu tiwtor bydd hyn yn effeithio ar eu gradd gyffredinol. 

 

https://moodle.nptcgroup.ac.uk/course/view.php?id=2527


Os oes angen cefnogaeth ar eich plentyn, gallwch anfon e-bost at: 
studentsupport@nptcgroup.ac.uk 

mailto:studentsupport@nptcgroup.ac.uk

