
 

Gweithio Ar-lein - Awgrymiadau i Fyfyrwyr 

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. Rydym nawr yn dysgu trwy weithio ar-lein a pheidio â mynychu'r Coleg. 

Ein neges i fyfyrwyr yw - daliwch ati i astudio a chynhyrchu gwaith. Bydd eich holl 
waith yn bwysig ar gyfer eich graddau a'ch cwrs. Cofiwch fwynhau'r profiad dysgu 

hwn hefyd! 

Awgrymiadau Astudio yn y Cartref 

Arhoswch yn 
Drefnus 

Os oes angen i chi rannu cyfrifiaduron gyda'r bobl yn eich 
cartref, cytunwch ar amserlen sy'n gweithio i bawb yn y tŷ. 

Cael Amserlen Ceisiwch gadw at eich amserlen coleg arferol. Peidiwch ag 
anghofio cymryd seibiannau! 

Cael Trefn Gwisgwch bob bore (dim PJs ar Skype!) Fe ddylech chi baratoi 
yn y bore fel bob bore i'r Coleg. 

Lle i Weithio Sefydlu lle cyfforddus a thawel yn eich cartref. Bydd angen 
eich nodiadau, ffeiliau, llyfrau nodiadau a beiros arnoch chi. 
Dewch o hyd i amser i weithio ar eich pen eich hun. 

Arhoswch yn Ffocws Gosod amser ar gyfer astudio a chyfyngu ar gyfryngau 
cymdeithasol. Bydd hyn yn eich helpu i wneud y gorau o'ch 
amser astudio. 

Trefnu Gwyliau Cytuno amser allan i sgwrsio gyda theulu a ffrindiau. Cytuno 
amseroedd gyda'i gilydd a chadw atynt. Bydd 10 i 15 munud 
bob awr a 45 munud i ginio (yn ystod y dydd) yn eich helpu i 
gadw ffocws. 

Ymestyn a Symud Fe ddylech chi godi, symud ac ymestyn trwy'r dydd. Bydd hyn 
yn helpu eich lefelau egni ac yn eich ysgogi. 

Grŵp Sgwrs Ar-lein Sefydlu grŵp sgwrsio dosbarth. Bydd hyn yn helpu myfyrwyr 
sy'n ei chael hi'n anodd dysgu gartref. Bydd sgwrs dosbarth yn 
helpu ac yn cefnogi pawb. Cofiwch gynnwys eich holl 
ddosbarth a dilyn cod ymddygiad myfyrwyr bob amser pan ar-
lein. 

Cofiwch Dyddiadau 
cau 

Rhaid i chi gadw at derfynau amser a chwblhau gwaith a 
osodwyd gan eich tiwtoriaid. Bydd eich tiwtor yn marcio ac yn 
rhoi adborth ar eich gwaith. Defnyddir eich gwaith tuag at eich 
gradd derfynol. Rhaid i chi barhau i weithio gartref, er mwyn i 
chi gael y radd orau bosibl. Rhowch eich enw, dyddiad a 
‘dyma fy ngwaith’ bob amser ar ddiwedd eich gwaith. 

 

Os oes angen unrhyw gefnogaeth arnoch gyda'ch dysgu ac yn teimlo na allwch 
siarad â'ch tiwtor, cysylltwch â studentsupport@nptcgroup.ac.uk 
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