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Dysgu Cyfunol ar gyfer Addysg Uwch yng Ngrŵp Colegau NPTC: Ymateb i'r 
Pandemig 

Yng Ngrŵp Colegau NPTC rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu profiad 
dysgu sy'n drawsnewidiol ac yn gefnogol i bob dysgwr. Ein disgwyliad yw y bydd 
rheoliadau pellhau cymdeithasol ac iechyd y cyhoedd yn parhau trwy flwyddyn 
academaidd 2020/21 ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod dysgu ac addysgu yn 
parhau'n effeithiol wrth sicrhau bod ein cymunedau a'n campysau'n ddiogel. I'r 
perwyl hwn, rydym wedi gweithredu fframwaith dysgu cyfunol ar gyfer cyflwyno 
addysg uwch o fis Medi 2020. 

Bydd y ddogfen hon yn darparu manylion y disgwyliadau sydd gennym ar gyfer 
cyflwyno dysgu cyfunol. Mae'r rhain wedi'u cynllunio i gynnig llinell sylfaen gyson i'n 
holl ddysgwyr, ble bynnag a sut bynnag y maent yn astudio gyda ni, a byddant yn 
helpu staff i adolygu eu darpariaeth yng nghyd-destun y dull cyflwyno newydd. Bydd 
cadw at y disgwyliadau hyn yn sicrhau ein bod yn parhau i gydymffurfio â gofynion 
ein partneriaid dyfarnu. Mae gan bob partner ofynion ychydig yn wahanol ac mae'r 
ddogfen hon yn rhoi trosolwg o'r egwyddorion rydym yn bwriadu eu mabwysiadu.  

Byddwn yn gweithio yn unol â'r egwyddorion canlynol, fel y nodwyd yn wreiddiol gan 
PDC, un o'n sefydliadau partner: 

1. Bydd cyrsiau'n darparu cyfleoedd rheolaidd ar gyfer ymgysylltu, deialog, 
trafod, ymchwilio, ymchwil a datrys problemau lle bydd dysgwyr yn gweithio 
gyda thiwtoriaid a chyfoedion mewn ystod o ffurfiau i hwyluso rhyngweithio, 
hyrwyddo dull dysgu cyfunol ac adeiladu cymunedau dysgu; 

2. Byddwn yn darparu deunydd digidol i ddysgwyr ymgysylltu ag ef yn eu 
hamser eu hunain i adeiladu dealltwriaeth a byddwn yn gweithio tuag at 
sicrhau bod cynnydd dysgwyr yn weladwy iddynt ar-lein wrth iddynt ddatblygu; 

3. Byddwn yn parhau i ymateb i anghenion amrywiol ein dysgwyr ac yn sicrhau 
bod eu lleisiau'n cael eu clywed trwy ystod o fecanweithiau adborth; 

4. Bydd pob dysgwr yn parhau i dderbyn rhyngweithio cefnogol o ansawdd uchel 
gyda'n staff academaidd;  

5. Bydd dysgwyr yn parhau i gael mynediad at wasanaethau cymorth ar-lein ac 
all-lein i gynorthwyo eu datblygiad academaidd (Hyfforddwr Astudio AU) a'u 
llesiant (Cymorth i Fyfyrwyr).  

Yn ymarferol, ein disgwyliadau lleiaf ar gyfer cyflwyno dysgu cyfunol yw; 

1. Bydd dysgwyr yn derbyn cefnogaeth i gyflawni canlyniadau dysgu pob 
modiwl; 

2. Bydd timau cyrsiau yn sicrhau bod y dull cyfunol o ddysgu yn cael ei gynllunio 
ym mhob modiwl; 



2 
Addaswyd o Egwyddorion DEAL PDC 23/06/20 
 

3. Mae cydymffurfio â QAA a rheoliadau eraill yn parhau i fod yn orfodol; 
4. Rhennir y dysgu a'r addysgu yn rhyngweithiadau cydamserol (amser real) ac 

anghydamserol (wedi'u recordio ymlaen llaw). Y rhaniad 
cydamserol/anghydamserol a awgrymir o ran oriau cyswllt* ar gyfer dysgu 
cyfunol modiwl 20 credyd yw 3:1 (36:12 awr), er y cydnabyddir y gellir addasu 
hyn i ddiwallu anghenion penodol cwrs/maes pwnc; 

5. Lle y bo'n briodol, bydd rhyngweithiadau cydamserol sy'n cynnwys cyflwyno 
deunyddiau dysgu ar fideo/sain yn cael eu hamserlennu a'u recordio; 

6. Er mwyn sicrhau'r cydnerthedd mwyaf posibl ar gyfer pob cwrs, gweithredir 
mesurau wrth gefn i ganiatáu cyflenwi lle bo angen rhag ofn y bydd staff yn 
absennol; 

7. Bydd timau cyrsiau yn ystyried cynwysoldeb a hygyrchedd eu darpariaeth ar-
lein.  

8. Bydd ymgysylltiad â darparu ar-lein ac wyneb yn wyneb yn cael ei fonitro gan 
y tîm Gweinyddiaeth AU, yn seiliedig ar gofrestrau wedi'u marcio a 
gweithgarwch ar-lein. 

Argymhellion a Chanllawiau Ychwanegol 

1. Darparu Gwybodaeth 
1.1   Dylid cwblhau a chymeradwyo llawlyfrau cyrsiau cyn cynefino. 
1.2   Dylid darparu gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n egluro patrwm cyfathrebu'r cwrs 

ar gyfer pob modiwl ac sy'n gosod disgwyliadau ar gyfer amseroedd 
ymateb staff i ymholiadau myfyrwyr. Dylai cyfathrebu'r cwrs gynnwys, er 
enghraifft, gwybodaeth am amlder sesiynau tiwtorial, argaeledd 
cwestiynau cyffredin, fforymau trafod ac ati. 

2. Cynefino 
2.1   Yn ogystal â gweithgareddau anghydamserol, ystyriwch gyflwyno sesiwn 

ragarweiniol gydamserol ar-lein os nad yw gweithgareddau cynefino 
wyneb yn wyneb yn bosibl. Yn y sesiwn hon: 
o Esboniwch sut y bydd cyfathrebu'n gweithio o fewn y modiwl (amlder, 

disgwyliadau amser ymateb, offer digidol i'w defnyddio); 
o Darparwch adnoddau torri'r iâ - defnyddiwch weithgareddau ar-lein i 

ganiatáu i fyfyrwyr ryngweithio â'i gilydd a dechrau adeiladu 
cymunedau dysgu. 

2.2  Rhaid darparu gwybodaeth gyswllt staff ar gyfer tiwtoriaid, hyfforddwr 
astudio AU a chymorth i fyfyrwyr mewn man amlwg yn y ADRh. 
 

3. Dysgu ac addysgu 
3.1  Gwnewch ddisgwyliadau dysgu yn weladwy. Dylai deilliannau dysgu ar 

gyfer pob modiwl fod ar gael ar-lein o leiaf. Ni fydd gan y mwyafrif o 
ddysgwyr brofiad o ddysgu cyfunol a bydd angen strwythur arnynt i osgoi 
syrthio ar ei hôl hi neu frasgamu o flaen eu cyfoedion. 

3.2   Dylai manylion asesu fod ar gael i fyfyrwyr ar ddechrau pob modiwl. 
3.3   Dylai fod gan bob modiwl le ar-lein i drafod gyda thiwtoriaid a rhwng 

dysgwyr (ee fforwm drafod/Microsoft Teams, ac ati). 
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3.4  Ystyriwch gyfathrebu llwybr dysgu wythnosol i fyfyrwyr ar-lein. Dylai hyn 
gynnwys tasgau a llinell amser. 

3.5   Ystyriwch rannu'r dysgu yn ddarnau neu flociau â thema nad ydynt yn 
hwy na 6 wythnos: 
o Darparwch grynodebau a sesiynau ôl-drafod, gan gynnwys pwyntiau 

cyswllt dysgu sy'n cynnwys adborth a mecanweithiau bwydo ymlaen; 
o Gwiriwch y dysgu ar ddiwedd pob thema/darn. Gellid defnyddio hyn i 

gofnodi cynnydd a chyflawniad rhag ofn y bydd angen ailgyflwyno 
unrhyw bolisïau dim anfantais yn y dyfodol. 

3.6   Dylid recordio rhyngweithiadau cydamserol, ni ddylent fel arfer bara am 
fwy nag awr a dylent gynnwys seibiannau cysur. 

3.7   Dylai recordiadau anghydamserol fod yn fyr, yn ddelfrydol heb fod yn hwy 
na 30 munud. 

3.8   Dechreuwch linyn trafod/sianel yn benodol i ddysgwyr ofyn unrhyw 
gwestiynau ar asesu. 

3.9   Anelwch at gael tair wythnos o adnoddau dysgu ar gael ymlaen llaw yn yr 
ADRh. 
 

*Oriau Cyswllt Mae'r term 'oriau cyswllt' fel rheol yn cyfeirio at yr amser y mae 
dysgwyr a thiwtoriaid gyda'i gilydd yn gorfforol mewn man dysgu ar y campws, ni 
waeth faint o ddysgwyr eraill sy'n rhannu cyswllt â'r tiwtor. Nid yw'n bosibl cyfrifo 
'oriau cyswllt' yn yr un modd mewn amgylchedd dysgu cyfunol. Yn unol â 
disgwyliadau ein partneriaid dyfarnu a Sector AU ehangach y DU, bydd 'oriau 
cyswllt' yn cynnwys ystod o weithgareddau cydamserol ac anghydamserol. Mae'r 
rhestr ganlynol o weithgareddau wedi'i haddasu o PDC i roi enghreifftiau o 
ryngweithio sy'n cyfrannu at 'oriau cyswllt': 

- Ymatebion priodol effeithlon ac effeithiol i ymholiadau dysgwyr; 
- Sylwadau ar negeseuon fforwm trafod dysgwyr; 
- Sgyrsiau byw ac anghydamserol i gefnogi cynnydd cymdeithasol a dysgu; 
- Sesiynau tiwtorial; 
- Cyflwyniadau sbardun byr wedi'u recordio ymlaen llaw; 
- Trafodaethau cydamserol a gweminarau i gyd-fynd â hwy; 
- Ymatebion amlgyfrwng wedi'u personoli i asesiad ffurfiannol a chrynodol. 


