
Naw wythnos yn ôl, hedfanais i Fietnam 
i ddechrau mis o wyliau. Ond wrth lanio 
yn ninas ogleddol Hanoi, sylweddolais yn 
sydyn nad oedd pethau’n hollol iawn yn fy 
ail gartref yn Tsieina. Roeddwn i’n lwcus! 
Gadewais Tsieina  wrth i’r newyddion 
am y firws dorri. Gadewais y DU wrth i’r 
newyddion ledu am ei esgyniad yn Ewrop. 
Mae mor swreal; mae eironi yr holl sefyllfa yn 
danfon ias i lawr fy asgwrn cefn. Roeddwn i’n 
wirioneddol lwcus.

Felly, nid tasg hawdd yw rhannu fy 
mhrofiadau gyda chi tros yr ychydig fisoedd 
diwethaf. Pam?

Ble i ddechrau? Beth i’w ddweud wrthych 
chi? Sut i’w ysgrifennu?

Roeddwn yn teithio trwy Fietnam, yn 
ymweld â safleoedd yr oeddwn i wedi dysgu 
amdanyn nhw pan  dderbyniais neges 
testun ‘Wechat’ gan fy nhîm.  Roeddwn 
yn torheulo ar draeth yng Ngwlad Thai 
pan ddaeth y newyddion. Roeddwn i wedi 
gwylio’r sefyllfa’n datblygu ac wrth wrando 
ar gydweithwyr a ffrindiau yn rhannu eu 
newyddion drwg meddyliais y byddai’r cyfan 
yn chwythu drosodd yn ddigon buan. Wrth i’r 
haul ddisgleirio a minnau’n llosgi yn yr haul, 
sylweddolais nad oedd yn mynd i chwythu 
drosodd! Dyma’r  wers gyntaf - roedd hyn yn 
ddifrifol ac mae’n parhau i fod felly.

Ac felly, fe ddechreuodd. 

Roedd yr ychydig wythnosau cyn i ni fynd 
ar-lein yn aneglur oherwydd y teithio, jetlag, 
amser teulu, amser ffrindiau, wechats, e-byst 

a lawrlwytho pob adnodd posib ar y blaned i helpu fy myfyrwyr. Nid 
oeddem yn gwybod yn iawn beth fyddai’n digwydd, ond dechreuodd fy 
ngrŵp addysg baratoi platfform i’w ddefnyddio gan eu holl ysgolion. Ond 
ar gyfer Ysgol Uwchradd, roeddem eisoes yn defnyddio platfform Office 
365 ac offer amrywiol. Mae llawer o’n myfyrwyr yn defnyddio eu Ipadiau 
eisoes ar gyfer dysgu yn yr ystafell ddosbarth felly fy marn i oedd ‘pam 
newid?’ Felly, rwy’n dyfalu mai gwers rhif 2 yw hon - cadwch at yr hyn 
rydych chi’n ei wybod.

Roeddwn i eisiau platfform a allai ganiatáu i’n hathrawon ymgysylltu 
a rhyngweithio â myfyrwyr. Roedd ‘Office 365’ yn medru gwneud hyn. 
Roeddwn i eisiau platfform lle gallai athrawon ddefnyddio ac integreiddio 
offer a fyddai’n cael yr effaith fwyaf ar ddysgu ar-lein. Wedi’r cyfan, 
roeddem yn paratoi ar gyfer TGAU rhyngwladol, UG a Lefel A! Roedd 
‘Office 365’ yn medru gwneud hyn hefyd. Gwers rhif 3 - peidiwch ag 
anghofio eich egwyddorion addysgeg allweddol.

I mi, mae perthnasoedd bob amser yn bwysig ac roedd hyn hyd yn oed 
yn bwysicach ar yr adeg yma gan fod rhai o’n myfyrwyr wedi bod yn eu 
cartrefi ers amser maith. Yn ogystal, roedd angen dull cymysg arnom - 
ar-lein ac oddi ar-lein.   Rwyf wedi osgoi defnyddio’r term ‘dysgu cyfunol’ 
yma yn llwyr neu gallwn ddechrau dadl anfwriadol!

Mae’n swnio mor syml? Anghywir!

Gwers rhif 4 - peidiwch â chymryd dim yn ganiataol! Cynllunio, cynllunio 
a chynllunio eto! Buan y gwnaethom ddarganfod materion band llydan, 
materion cysylltedd - a phethau nad oeddem yn gwybod sut i’w gwneud! 
Wedi sefydlu 56 rhwydwaith ‘TEAMS’ o fewn yr  ysgol, llawer o fideos ar 
Youtube a thiwtorialau ar Microsoft Educator, roeddem yn barod! Ond 
roedd rhai materion cysylltedd yn parhau felly fe wnaethon ni benderfynu 
bod angen ffordd arall arnom i ryngweithio â myfyrwyr … rhag ofn! Fel y 
digwyddodd pethau daeth ein dull ‘rhag ofn’ yn ddull a ddefnyddir fwyaf 
gennym - ‘ZOOM’. Ynghyd ag Office 365, fe wnaethon ni benderfynu y 
byddem ni’n cadw at y rhain! 

Gwers rhif 5 - Cadwch hi’n Syml! Roeddem wedi gwneud cymaint o 
ymchwil roeddem yn dweud ‘gallem ddefnyddio hyn a’r llall ’- ond roedd 
angen i ni ystyried yr holl athrawon a myfyrwyr.

Daw Andrea yn wreiddiol o Gaerffili. Mynychodd Brifysgol Aberystwyth lle 
astudiodd Hanes a Chymraeg. Enillodd hefyd ei Thystysgrif Ôl-raddedig mewn 
Addysg tra yno. Mae gan Andrea hefyd Graddfeistr mewn Arweinyddiaeth 
a Rheolaeth Addysgol. Hi oedd Pennaeth Cynorthwyol Brynteg cyn iddi 
symud i weithio i’r rhanbarth fel ymgynghorydd Her ac yna fel Arweinydd 
Strategol ar gyfer Addysgu a Dysgu lle gyfrannodd at ddatblygiad cynnar y 
Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol, Ysgolion fel Sefydliad Dysgu 
gyda’r OECD, yn ogystal â datblygu ymagwedd addysgeg wrth baratoi ar gyfer 
Cwricwlwm Cymru.  Mae Andrea hefyd wedi bod yn arholwr Hanes Lefel UG ac 
wedi bod yn arolygydd cymheiriaid i Estyn.

Ar hyn o bryd mae Andrea yn Is-Bennaeth Ysgol Ganol Jiahui Oak ac yn 
Bennaeth Academaidd yn Ysgol Frenhinol Dalian, Ysgol Uwchradd gysylltiedig 
y Campws. Yn ystod ei 20 mis yn Tsieina, mae hi wedi datblygu Llwybr 
Rhyngwladol yr ysgol, gan arwain datblygiad y rhaglen academaidd, dylunio 
cwricwlwm a gweithredu rhedeg yr ysgol o ddydd i ddydd. Mae hi hefyd wedi 
cyflwyno mewn cynadleddau rhyngwladol ar ran yr ysgol yn Tsieina ac wedi 
arwain a hwyluso sesiynau datblygiad proffesiynol ar y thema ‘Datblygu 
Diwylliant Dysgu Byd-eang’.

Geiriau doethineb - Gweithredu DRS ‘Ysgol yn yr Awyr’
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Hyd yn oed yn ystod y gwyliau, roedd rhieni eisoes yn gofyn am 
gefnogaeth ar gyfer arholiadau. Nid oeddwn wedi rhagweld 
hyn o gwbl, ond roeddent yn wirioneddol bryderus. Roedd 
athrawon eisoes wedi gosod gwaith cartref ar gyfer y gwyliau, 
ond fe benderfynon ni anfon rhywfaint o gefnogaeth ar ffurf 
‘DAILY CIRCUITS’. Rwy’n dyfalu yn yr hinsawdd presennol y 
byddem yn cyfeirio at hyn fel dysgu ‘asyncronig’ oherwydd 
gallai myfyrwyr gyrchu’r deunyddiau a gweithio mewn ffordd 
hunangyfeiriedig.

 A wnaethant hynny? Does gen i ddim syniad go iawn!

Ond drwyddi draw rydym wedi cadw’r un cyswllt â rhieni. 
Gwers rhif 6 - darparu gwybodaeth i rieni. Maen nhw’n 
bryderus, maent gartref gyda’u plant pan fyddai eu plant 
fel arfer yn yr ysgol. Ac yn ein cyd-destun ni, roeddent yno 
hefyd ar gyfer hunan-astudio gyda’r nos. Gwnaethom roi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i rieni, gwnaethom anfon arweiniad 
atynt, gwnaethom gwrdd â nhw ar-lein a chymryd eu pryderon 
i ystyriaeth. Gwnaethom addasu amserlenni er mwyn cefnogi 
myfyrwyr wrth adolygu ac fe wnaethom bersonoli cynlluniau 
lle roedd eu hangen. Roeddem yn gweithio fel y byddem fel 
arfer yn ei wneud ... ond roedd y rhieni angen mwy na’r arfer. Y 
canlyniad?  Mae’r rhieni’n hapus.  Mae eu cefnogaeth wedi bod 
yn amhrisiadwy. 

Yn allweddol i mi, ac i bob un ohonom, yw ein hathrawon 
wrth gwrs. Pan ddaeth y newyddion bod argyfwng yn Tsieina, 
fel y soniais eisioes, roeddwn yn Fietnam a doeddwn i ddim 
yn medru dychwelyd i Tsieina gan ei bod wedi cau ei ffiniau 
ac felly hedfanais nol i Gymru.  Felly roeddwn i yn y Deyrnas 
Unedig, roedd rhai o’r athrawon  yn Ne Korea, rhai yn Ne 
Affrica, rhai yn yr Unol Daleithiau yn ceisio cydlynu hwn i gyd 
… dyna pa mor anodd oedd hi!

Felly yn ôl i wers rhif 4 - cynllunio, cynllunio a chynllunio eto! 
Fe wnaethon ni benderfynu cadw ein hamserlen yr un peth â’r 
arfer. Pam? Mae arferion a strwythurau yn tynnu meddyliau 
myfyrwyr oddi ar bethau ac roedd eu hangen ar ôl gwyliau mor 
hir lle nad oedd ein myfyrwyr wedi bod yn gwneud yr hyn y 
byddent fel arfer yn ei wneud ar gyfer gŵyl y Gwanwyn. wers 
7 - cadwch y drefn arferol; cynnal cymaint o ‘normalrwydd’ â 
phosib. Gydag athrawon ledled y byd, materion cysylltedd a 
phethau fel cymhelliant, roedd angen cynllun cynhwysfawr!

Roedd cynllunio nid yn unig yn bwysig i mi, ond i’n hathrawon! 
Roeddwn i wedi mynd ati i ddysgu fy hun ar y traeth hwnnw 
yng Ngwlad Thai! Tydy dweud fy mod i’n “technodinosaur” 
ddim yn dweud yr hanner …felly tros ychydig amser roedd 
rhaid i mi dyfu yn T-Rex, gan sefyll yn dal ac uchel (er mod i 
ond yn 5 troedfedd 2 fodfedd!) Ac roeddwn i yn arwain o’r tu 
blaen.

Roedd dydd Gwener 21ain Chwefror yn ddiwrnod pwysig. 
Anfonais rai sesiynau tiwtorial at y staff i’w gwneud ar-lein 

wrth baratoi. A wnaethant hynny? Does gen i ddim syniad! 
Ond rydw i wedi rhoi cefnogaeth iddyn nhw. O bump o’r gloch 
y bore amser y Deyrnas Unedig tan ganol dydd eisteddais o 
flaen fy nghyfrifiadur a chwrdd â phob adran ac arweinydd, 
gan amlinellu ein cynllun a rhoi hyfforddiant sylfaenol ZOOM, 
Office 365 iddynt.  Cofiwch wers rhif 5 – Cadwch hi’n syml. 
Roedd yn sicr yn sylfaenol ond, wrth edrych yn ôl, nid wyf 
yn ymddiheuro am hyn.  Dyna oedd ei angen, ac mae angen 
parhau yn yr un modd. 

Felly, gwers rhif 8 - cefnogwch eich athrawon gyda hyfforddiant 
ac unrhyw beth arall sydd ei angen arnyn nhw - ar-lein ac oddi 
ar-lein! 

Fel gyda phob arweinydd, rydym bob amser yn cael ein 
cefnogi gan dimau gwych o’n cwmpas. Defnyddiais y rhain yn 
ddoeth ac mae fy nhîm Canolfan Gwasanaethau Addysg wedi 
darparu cefnogaeth wych i athrawon. Rydyn ni wedi darparu 
arweiniad, wedi darparu cefnogaeth dechnegol, a hyd yn 
oed wedi defnyddio zoom i gymryd trosodd mewn gwersi! 
Gallaf nawr ychwanegu athro Saesneg, Addysg Gorfforol ac 
Economeg at fy CV! Ac roedd y  tîm o athrawon wedi ymateb 
i’r her! Ar ôl deuddydd a hanner ac 16 awr yn ymateb i e-byst 
gwyllt, wechats a datrys materion technegol (ac roedd hi’n 
benwythnos), fe wnaethon ni lansio!

Diwrnod 1

‘Nid yw fy rhyngrwyd wedi cysylltu’

‘Dydy’r myfyrwyr ddim yn troi eu camerâu ymlaen’

‘Pa fyfyrwyr sydd ym mha grŵp?’

‘Dydy fy myfyrwyr ddim yn deall sut i ddefnyddio Timau’

ac yn y blaen….

114 neges mewn un grŵp! Nefi Blw! Beth oedd i ddod? Dyma 
oedd y ‘storm cyn y pwyll’.Roedd angen ystyried beth oedd 
ei angen nesaf ? Gwers 9 - gwnewch yn siŵr bod gennych chi 
rywfaint o reolau ar-lein a phrotocolau ar gyfer negeseuon ac 
e-byst …..yna roedd tawelwch.

Ymlaen yn gyflym, Mawrth 20fed 2020. Diwedd wythnos 
4 ar-lein. Cynhaliwyd 800 o wersi gan gynnwys Addysg 
Gorfforol, grwpiau tiwtor a sesiynau cwnsela’r Brifysgol. 
Roedd  presenoldeb cyfartalog yn 95-99% gyda 33 o athrawon 
ymroddedig, cyfarfodydd rhieni ar-lein, cyfarfodydd llais 
myfyrwyr ar-lein, cyfarfodydd arweinyddiaeth arferol 
yn wythnosol, cyfarfodydd academaidd yn wythnosol, 
cyfarfodydd gyda’r holl athrawon, rhannu erthyglau  gan 
athrawon, datblygiad proffesiynol parhaus, gwaith cartref 
rheolaidd ac ati … ac wrth gwrs  arholiadau ffug ar-lein! Phew! 

Gwers 10- gofalu am eich lles eich hun ac eraill! 

#cadwchyniach #cadwchynddiogel #cadwchmewncysylltiad


