
 
Trefniadau Addysgu Covid 19 ar gyfer Myfyrwyr Addysg Uwch 

Mae llesiant ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym 
wedi ymrwymo i ddarparu ein cyrsiau a'n gwasanaethau eraill mor ddiogel â phosibl. 
Mae effaith barhaus pandemig Covid-19 yn golygu ein bod yn gorfod gwneud 
newidiadau i'r ffordd yr ydym yn darparu ein cyrsiau a'n gwasanaethau yn ystod y 
flwyddyn academaidd 2020/2021. Mae eich profiad myfyriwr yn bwysig i ni ac rydym 
wedi bod yn gweithio ac yn parhau i weithio i sicrhau eich profiad cyffredinol. Rydym 
yn bwriadu cyflwyno ein cyrsiau mewn fformat cyfunol; gyda chyfran o'r dysgu ac 
addysgu yn cael ei chyflwyno'n ddigidol, a lle mae'n ddiogel gwneud hynny, bydd 
rhywfaint o ddysgu ac addysgu yn cael ei gyflwyno'n bersonol a chan ddefnyddio 
cadw pellter cymdeithasol yn dilyn Canllawiau'r Llywodraeth.  

Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer 
eleni fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid 
pellach yn ystod eich cyfnod o astudio yn ôl yr angen oherwydd pryderon iechyd 
cyhoeddus, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r 
Llywodraeth. Bydd unrhyw newidiadau i'ch cwrs yn cael eu hystyried a'u 
cymeradwyo trwy'r prosesau sicrhau ansawdd priodol. Os oes angen unrhyw 
newidiadau pellach, byddwn yn eich hysbysu cyn gynted â phosibl.  

Mae'r wybodaeth yr ydym wedi'i darparu ar sut yr ydym yn bwriadu cyflwyno ein 
cyrsiau yn 2020/2021 yn seiliedig ar y penderfyniadau a wnaed hyd yma. Ein nod yw 
rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein penderfyniadau, y newidiadau a wnaed 
eisoes, a'r rhai y gallai fod angen i ni eu gwneud yn y dyfodol fel y gallwch wneud 
penderfyniadau gwybodus am eich astudiaethau. Os oes gennych unrhyw faterion 
yn ymwneud â'ch profiad myfyriwr, codwch hyn gyda'r aelod staff priodol neu 
dilynwch y weithdrefn gwynion ar Uni Hub.  

Mabwysiadwyd nifer o newidiadau i ddarparu amgylchedd dysgu hylaw a phrofiad 
dysgu cadarnhaol i bawb sy'n mynychu; fel sefydliad rydym yn gweithredu yn unol â 
holl ganllawiau Llywodraeth Cymru. Rydym yn cydnabod yr angen i gynnal lefel o 
hyblygrwydd wrth gyflwyno'r cwricwlwm wrth baratoi ar gyfer newidiadau gweithredol 
arfaethedig i raglenni ac asesu yn ystod y flwyddyn academaidd. Mae'r canlynol yn 
adlewyrchu ein haddasiad generig arfaethedig i ddarparu profiad dysgu o safon i bob 
myfyriwr yn unol â'r canllawiau cyfredol. Rydym yn rhagweld y gallwn ddarparu: 

1 Sesiynau wyneb yn wyneb wythnosol a amserlennwyd (ar y campws) i ddarparu 
cyswllt rheolaidd â'ch Cydlynydd AU/aelodau staff gan gwmpasu cymysgedd o 
gydgrynhoi gwaith a wneir ar-lein (ee addysgu wyneb yn wyneb, paratoi ar 
gyfer modiwlau yr wythnos ganlynol, tiwtorial, ac ati. )   



2 Gall staff ddefnyddio sesiynau tiwtorial yn rhannol i gynorthwyo dysgwyr i gael 
gafael ar adnoddau dysgu ychwanegol (ee darpariaeth a rennir gyda Phrifysgol 
Partner, cymorth astudio a llyfrgell ynghyd â’r tîm cymorth bugeiliol myfyrwyr).  

3. Bydd tiwtoriaid modiwlau yn cynllunio sesiynau wedi'u hamserlennu i'w 
cyflwyno ar-lein gan ddarparu arwydd clir o weithgarwch cydamserol ac 
anghydamserol, gan ddefnyddio Moodle, Teams a mecanweithiau ymgysylltu 
ychwanegol. 

4. Bydd gweithgareddau dysgu cyfunol yn adlewyrchu canlyniadau dysgu'r modiwl 
ac yn cael eu teilwra yn unol â hynny (ee 25% wyneb yn wyneb, 50% 
cydamserol, 25% yn anghydamserol).  

5. Disgwylir i fyfyrwyr ymgysylltu â dysgu yn unol ag amserlen wythnosol, er mwyn 
sicrhau cysondeb o ran dysgu ac addysgu, gwella rhyngweithio mewn grŵp ac 
ymgorffori ymgysylltiad arferol.  

6. Bydd sesiynau wedi'u recordio ar gael trwy Moodle/Teams pe bai angen i 
ddysgwyr ailedrych ar gynnwys a addysgir.  

7 Bydd platfformau trafod a holi ac ateb yn cael eu defnyddio i gefnogi dysgwyr yn 
rhithwir (Moodle/Teams).  

8. Bydd newidiadau i ddulliau asesu yn adlewyrchu darpariaeth ddiwygiedig y 
modiwl ac yn cynnig y cyfle gorau i ddysgwyr gyflawni'r amcanion dysgu ar 
gyfer y modiwl.  


