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Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn sefydliad polisi ac ymchwil annibynnol newydd sy’n 

ymroddedig i ddysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant. 

Ymchwiliwn yr hyn sy’n gweithio, datblygu ffyrdd newydd o feddwl a chyflwyno dulliau gweithredu 

newydd. Gan weithio gyda phartneriaid, rydym yn trawsnewid profiadau pobl o ddysgu a 

chyflogaeth. Mae’r hyn a wnawn o fudd i unigolion, teuluoedd, cymunedau a’r economi yn 

ehangach. 

Deuwn ynghyd â dros 90 mlynedd o hanes a threftadaeth cyfun o ‘Sefydliad Cenedlaethol Addysg 

Barhaus i Oedolion’ a’r ‘Ganolfan Cynhwysiant Economaidd a Chymdeithasol’. 

www.learningandwork.org.uk  @LearnWorkUK  @LearnWorkCymru (Wales) 

Cedwir pob hawl. Ni chaniateir atgynhyrchu, cyhoeddi neu drawsyrru’r cyhoeddiad hwn heb 
ganiatâd ysgrifenedig y cyhoeddwyr, heblaw yn unol â darpariaethau Deddf Hawlfraint, Dyluniadau 
a Phatentau 1988, neu dan delerau unrhyw drwydded yn caniatáu copïo cyfyngedig a gyhoeddwyd 
gan yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint. 
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Cyflwyniad  
 

Mae’r pandemig coronafeirws wedi gorfodi cyfnod o newid ac addasiad cyflym iawn yn y 

sector ôl-16 yng Nghymru. Dros ychydig wythnosau, mae’r sector wedi ymateb i’r her 

logistaidd yma drwy gymryd camau i ddiogelu myfyrwyr a staff, sicrhau parhad dysgu, 

ymgysylltu gyda phrosesau asesu newydd, a chynllunio ar gyfer dechrau’r tymor newydd . 

I helpu dechrau deall y gwersi o’r argyfwng, fe wnaethom gynnull grŵp o arweinwyr y 

sector i rannu profiadau a syniadau. Ein cylch gorchwyl oedd rhannu’r gwersi sy’n dod i’r 

amlwg o’r argyfwng a sut y gellid eu defnyddio i ailwampio’r sector yn y dyfodol. Dros y 

tymor byr, y tymor canol a’r hirdymor, bydd goblygiadau ar gyfer cyflenwi dysgu, ar gyfer 

datblygu gweithlu, ac i’r ffordd mae darparwyr yn gweithio gyda’i gilydd a gyda 

rhanddeiliaid eraill. 

Nid yw’r adroddiad hwn yn asesiad cynhwysfawr o effaith yr argyfwng. Ciplun ydyw o farn 

a phrofiadau a’i fwriad yw rhoi gwybodaeth i wneuthurwyr polisi a rhanddeiliaid yn y sector 

ac i gyflwyno rhai o’r gwersi allweddol a ddaeth i’r amlwg hyd yma. 

Roedd teimlad cryf iawn ymhlith cyfranogwyr bod yr argyfwng wedi helpu i feithrin 

arloesedd yn wyneb heriau newydd. Yn hollbwysig, hyd yn oed os byddai hynny’n bosibl 

nid oedd unrhyw ddymuniad i ddychwelyd i fodel syml ‘busnes fel arfer’ ar gyfer y sector 

ac yn lle hynny mae ymrwymiad i geisio casglu yr hyn a weithiodd ac edrych ar ffyrdd y 

gellir ei ddefnyddio i ehangu mynediad, datblygu cyfleodd dysgu mwy hyblyg,  ymgysylltu’n 

well gyda dysgwyr, a chreu cyfleoedd newydd ar gyfer dysgu gydol oes. Er mor anodd fu’r 

argyfwng i unigolion, i sefydliadau, ac i’r gymuned ehangach, roedd cytundeb y dylai newid 

cadarnhaol ddod ohono lle bynnag y bo modd.  

Roedd hefyd gytundeb fod gan y sector gryfderau sylweddol ar y cyd a ddylai ei alluogi i 

gydweithio i ddelio gyda’r argyfwng sydd ar ein gwarthaf ac i lunio gwahanol fath o 

ddyfodol. 

Islaw mae rhai o’r gwersi allweddol a ddaeth i’r amlwg a ddynodwyd yn ystod y 

trafodaethau. Yn dilyn hyn bydd cyfres o argymhellion a hefyd rai cwestiynau penodol, 

mwy manwl y credwn y bydd angen eu cyfarch. 
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Gwersi sy’n dod i’r amlwg 
 

1. Cyfleoedd cadarnhaol: Mae ymateb y sector ers dechrau’r argyfwng yn dangos y 

cyfleoedd sy’n bodoli i ddarparu dysgu mwy hyblyg ac i ymgysylltu’n well gyda 

gwahanol fathau o ddysgwyr. Er bod heriau ariannol sylweddol iawn i lawer o’r sector, 

mae hefyd gyfleoedd cadarnhaol, tymor hirach i ddefnyddio’r profiad hwn 

 
Mae hefyd dystiolaeth i awgrymu na ddigwyddodd hyn yn yr un ffordd ar draws y 
sector. Gwyddom fod rhai darparwyr yn y sector wedi ymateb yn gyflym gyda pharhad 
dysgu a chefnogaeth, tra nad oedd gan eraill yr adnoddau na’r capasiti i gynnig y 
cwricwlwm llawn y byddent yn ei wneud fel arfer ar yr adeg hon yn y flwyddyn 
academaidd. 

 
Fodd bynnag, er y newid ac addasu cyflym yn wyneb yr argyfwng, bydd yn cymryd 
amser i newid yn barhaol i ffordd newydd o weithio a bydd angen buddsoddiad 
ychwanegol. Fel y nododd un o’r cyfranogwyr, ‘hyd yn oed pe dymunem wneud hynny, 
ni ddylem i gyd geisio dod y Brifysgol Agored dros nos’. Yn lle hynny, dylid datblygu 
darpariaeth fwy cytbwys, lle mae ffyrdd lluosog i ddysgwyr ymgysylltu a chael 
mynediad i addysg. 
 
Bydd hyn yn cyflwyno heriau sylweddol y bydd angen eu cyfarch: ar gyfer dysgwyr, 

darparwyr ac ar gyfer sectorau penodol. Bydd pob sector angen cyfle i ddatblygu ei 

ddull gweithredu ei hun gan yr effeithir yn wahanol ar bob un. Er enghraifft, er ei bod yn 

debyg mai model addysg uwch yn seiliedig yn rhannol ar fyfyrwyr rhyngwladol a 

myfyrwyr preswyl gan fwyaf fydd y lleiaf galluog i wrthsefyll pandemig, bydd angen i 

ddarparwyr dysgu seiliedig yn y gymuned oresgyn diffyg mynediad i gyfleusterau 

cymunedol, heriau penodol symud i wahanol fodelau o ddarpariaeth dysgu, a sut i 

gefnogi myfyrwyr gyda sgiliau digidol. 

Gan gydweithio, dylai’r sector gymryd cyfrifoldeb am ymateb i’r her o lunio 

ffordd newydd o weithio a datblygu cyfleoedd newydd ar gyfer dysgwyr. Yn 

ogystal â’r heriau difrifol sydd ar ein gwarthaf, mae hefyd gyfleoedd tymor hirach 

i wella mynediad i’r rhai sydd ar hyn o bryd wedi eu hymyleiddio rhag dysgu. 
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2. Deall yr effaith ar ddysgwyr: Mae tystiolaeth yn dod i’r amlwg fod yr argyfwng yn 

effeithio mewn ffyrdd gwahanol ac anghyfartal ar wahanol grwpiau o ddysgwyr. Mae 

profiadau’r rhai sy’n gweithio yn y sector yn codi pryderon am yr effaith negyddol ar 

ddysgwyr o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is, rhai gyda chyfrifoldebau gofalu, 

myfyrwyr anabl a’r rhai y mae rhyngweithio cymdeithasol dysgu yn cael effaith 

gadarnhaol ar eu hiechyd a’u llesiant. Fodd bynnag, mae hefyd dystiolaeth 

anecdotaidd fod rhai dysgwyr, lle cawsant gyfleoedd cadarnhaol i ymgysylltu gyda 

thiwtoriaid, wedi ei gael yn brofiad cadarnhaol. Mae’r dystiolaeth hon yn cynnwys 

profiadau cadarnhaol gan ddysgwyr ESOL sydd wedi croesawu’r cyfle i ymgysylltu o 

bell a dysgwyr ar lefel is a gafodd fudd o fedru ymgysylltu’n fwy uniongyrchol gyda 

thiwtoriaid i ffwrdd o amgylchedd ystafell dosbarth. 

A siarad yn fras, soniodd pob math o ddarparwyr am bryderon sylweddol bod tlodi 
digidol yn profi’n rhwystr gwirioneddol i ddysgu, ymgysylltu a chynnydd. Roedd hyn yn 
cynnwys diffyg mynediad i dechnoleg ac i ddata, band eang digonol mewn ardaloedd 
penodol, a hefyd ddiffyg sgiliau digidol a hyder i gael mynediad i ddysgu ar-lein. Tu 
hwnt i’r pryderon penodol hyn am fynediad digidol oedd ymdeimlad ar gyfer llawer o 
oedolion, yn arbennig y rhai’n cymryd rhan ar y lefelau isaf o ddysgu a/neu oedd wedi 
goresgyn y rhwystrau mwyaf sylweddol, nad oedd eu hamgylchedd cartref yn ffafriol i 
ddysgu a bod hyn yn profi’n rhwystr sylweddol.  

Mae’n hanfodol ein bod yn deall yn well beth yw profiad dysgwyr yn ystod yr argyfwng 
hwn a pha gymorth fydd ei angen i osgoi grwpiau rhag cael eu gadael ar ôl wrth i 
symud at fwy o ddysgu ar-lein a dysgu cyfunol gyflymu. Rhaid i grwpiau penodol o 
ddysgwyr sydd eisoes ar y cyrion yn nhermau cyfranogiad ac ymgysylltu beidio cael eu 
gwthio ymhellach i’r ymylon wrth i’r newid hwn gael ei weithredu. 

 
Mae’n rhaid i sicrhau dealltwriaeth well o sut yr effeithiodd yr argyfwng ar 
wahanol grwpiau o ddysgwyr fod yn fan dechrau pwysig ar gyfer llunio’r dyfodol. 
Dylai Llywodraeth Cymru gyllido ymchwil i sicrhau dealltwriaeth fanwl o effaith 
modelau newydd o ddarpariaeth ar wahanol grwpiau ac i helpu llywio polisi ac 
ymarfer y dyfodol. 
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3. Cyflenwi newid gyda dysgwyr: Mae’n rhaid i fwy o ddealltwriaeth o brofiad dysgwyr 

fynd law yn llaw gydag ymrwymiad i ymgysylltu gwirioneddol gyda nhw am y math a 

chyflymder newid i ddod. Mae dysgwyr o bob oed ac o bob gosodiad eisiau i’w 

profiadau o’r cyfnod hwn i lunio dyfodol y sector ac mae’n rhaid iddynt fod yn ganolog 

wrth gynllunio a chyflenwi dyfodol tymor byr a’r dyfodol hirdymor. 

Dylai Llywodraeth Cymru, cyrff y sector a sefydliadau a darparwyr unigol 

ymrwymo i ddatblygu darpariaeth ac ymarfer y dyfodol mewn partneriaeth gyda 

dysgwyr. Bydd yn bwysig y caiff yr amrywiaeth o ddysgwyr ei ddangos yn yr 

ymgysylltu yma ac y caiff anghenion grwpiau bregus eu diwallu. 

4. Ymestyn dull dyfnach o gydweithio: Mae arweinwyr ar draws y sector wedi wynebu 

gwneud penderfyniadau llawer mwy deinamig, ar y cyd a chyflymach. 

Ystyriodd arweinwyr eu profiad o gydweithio llawer dyfnach o fewn eu sefydliadau eu 

hunain, gyda phartneriaid eraill yn y sector, a gyda sefydliadau eraill yn eu hardaloedd 
a’u rhanbarthau. Er i amgylchiadau orfodi’r cydweithio dyfnach hwn arnynt, mae’n 
ffordd newydd o weithio a ddylai fod yn sylfaen i ddyfodol y sector ac a fydd yn 
hanfodol i gefnogi dysgwyr a sicrhau cynnydd iddynt. 

Gallai’r cwestiwn a ofynnodd un cyfranogydd fod yn her bwysig a sylweddol i’r sector 
ac mae’n dangos pa mor ddwfn yw’r cydweithio a allai ddigwydd: cynllunio ar gyfer y 
dyfodol gyda llai o fyfyrwyr yn medru cael eu haddysgu wyneb i wyneb, a fedrwn 
ganfod ffyrdd i rannu addysgu rhithiol ar draws ysgolion/addysg bellach/addysg uwch 
fel y gellir rhannu’r athrawon gorau? 

Mae hefyd wedi dangos lle mae cydweithio yn llai cryf ac effeithlon, yn neilltuol yn 
ystod y pontio i addysg ôl-orfodol. Yn awr yn fwy nag erioed mae’n rhaid i fuddiannau 
dysgwyr gael eu rhoi o flaen buddiannau sefydliadau unigol. Bydd methu ymateb mewn 
ffordd gydlyn a chydeithredol yn well na pheidio ymateb o gwbl ond bydd serch hynny 
yn gyfle a gollwyd ac yn siomi dysgwyr. 
 
Dylid adeiladu ar y dull dyfnach o gydweithio a brofwyd gan lawer o arweinwyr 

sector a’i ddatblygu ymhellach. Dylai hyn gynnwys mwy o gydweithio i gynllunio, 

datblygu a chyflenwi’r cwricwlwm, a rhannu athrawon safon uchel. Bydd hyn yn 

helpu i sicrhau dilyniant dysgu, cynnydd ar gyfer unigolion ac addysgu ansawdd 

uchel wrth i fwy o ddarpariaeth ar-lein a chyfunol gael ei sefydlu. 
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5. Datblygu’r gweithlu: Mae staff o fewn y sector wedi ymateb gydag arloesedd, 

ymrwymiad a dyfeisgarwch i’r argyfwng. Maent wedi parhau i roi dilyniant dysgu,  

ymateb i amgylchedd sy’n newid yn gyflym ac ennyn diddordeb a chefnogi dysgwyr. 

Canmolwyd hefyd ymgysylltiad effeithlon yr undebau llafur, fel y dangoswyd yn ddilynol 

gan y cytundeb i sicrhau y gall dysgwyr gynnal asesiadau galwedigaethol mewn 

Addysg Bellach. 

Fodd bynnag, un cwestiwn hanfodol a ofynnodd un o’r cyfranogwyr oedd ‘sut mae 
sicrhau fod y cynnig digidol yn addas i’r diben pan gafodd peth ohono ei ddatblygu yn 
gyflym?’ Mae pryderon nad oes gan staff y set sgiliau i fedru symud i ddulliau mwy ar-
lein a chyfunol o ddysgu ac i gefnogi a chysylltu gyda myfyrwyr o bell. Os mai’r model 
ar gyfer y dyfodol yw mwy o amrywiaeth yn y dulliau dysgu, yna mae’n iawn ystyried os 
yw’r gweithlu wedi darparu ar gyfer yr her yma. 

Y casgliadau sy’n dod i’r amlwg gan gyfranogwyr oedd bod bylchau yn sgiliau’r 
gweithlu a bod angen rhaglen o ddatblygiad proffesiynol i sicrhau y gall staff o fewn y 
sector sicrhau’r ansawdd uchaf o ddarpariaeth. Dylai hyn gael ei seilio ar ddulliau i 
sicrhau y gellir rhannu adnoddau ansawdd da ac arbenigedd addysgu ar draws yr holl 
sector. 

Dywedodd cyfranogwyr y bydd yn bwysig i’r cyfleoedd hyn fod ar gael i wahanol 
rannau o’r sector, yn cynnwys mewn dysgu cymunedol i oedolion. Roedd hefyd 
gytundeb y gallai’r sector yn dilyn ei ailwampio arwain at ddatblygu rolau newydd o 
fewn y gweithlu, gyda newidiadau i ddisgrifiadau swydd a’r setiau sgiliau sydd eu 
hangen. 

Mynegwyd pryderon hefyd fod y newid i wahanol fathau o ddysgu ac ymgysylltu gyda 
dysgwyr yn arwain at bryderon am iechyd a llesiant staff a materion penodol gyda 
diogelu. Roedd staff yn dweud eu bod yn treulio oriau maith yn cynllunio a datblygu 
adnoddau, yn ogystal ag ymateb ar-lein i ddysgwyr. 

Gan weithio drwy ddulliau a sefydlwyd, mae’n rhaid rhoi cyfleoedd priodol i’r 
gweithlu ar gyfer datblygiad proffesiynol i sicrhau fod ganddynt y sgiliau a’r 
cymwyseddau sydd eu hangen i reoli a chyflwyno addysgu, dysgu a chefnogaeth 
ansawdd uchel i’r dyfodol. Dylai’r broses hon o ddatblygiad proffesiynol gael ei 
hybu gan y gweithlu a’i selio ar ymrwymiad i gydweithredu rhwng darparwyr fel y 
gellir rhannu arbenigedd ac arloesedd. Dylai cyfleoedd fod ar gael i bob rhan o’r 
sector i sicrhau cysondeb ac i fod o fudd i bob math o ddysgwyr. 
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6. Cysylltu dysgu, gwaith a llesiant: Roedd cydnabyddiaeth y bydd gan y sector rôl 

cynyddol bwysig mewn darparu sgiliau, cyflogadwyedd ac ailhyfforddiant i helpu 

cefnogi’r adferiad economaidd. 

 
O safbwynt llywodraeth, bydd yn hanfodol sicrhau bod polisi ôl-16 a pholisi 
economaidd yn cydblethu ac yn gydnaws â’i gilydd. Bydd hyn yn golygu cefnogi a 
hwyluso mwy o ddysgu modwlar byr i gefnogi oedolion i ailhyfforddi a chynyddu eu 
sgiliau. Gall hyn olygu adeiladu ar ac ymestyn y cynllun peilot Cyfrif Dysgu Personol, 
yn ogystal ag ymestyn cyfleoedd dysgu rhan-amser. Yn awr yn fwy nag erioed bydd 
unigolion angen mynediad i ddysgu hyblyg ac i gefnogaeth cyflogadwyedd sy’n eu 
galluogi i gynyddu eu sgiliau ailhyfforddi a pharhau’n gyflogadwy yn yr hyn fydd yn 
farchnad lafur cynyddol gystadleuol. Gall hefyd olygu estyniad tymor byr yn nifer y 
myfyrwyr mewn addysg bellach i alluogi mwy o bobl ifanc i aros yn hirach mewn dysgu 
er mwyn cael eu gwarchod rhag effaith dirwasgiad ac i’w paratoi’n well ar gyfer ymuno 
â’r farchnad lafur. 
 
Roedd cydnabyddiaeth hefyd y bydd yn golygu cwestiynau ar gyfer y rhaglen a pholisi 
prentisiaethau. Mae’n rhaid i hyn gynnwys trafodaeth ar ble dylid targedu adnoddau a 
ph’un ai a ddylid buddsoddi mewn llwybrau cyn-prentisiaeth. Cyn etholiadau Senedd 
Cymru yn 2021, dylai pleidiau gwleidyddol ymwrthod â chwrso nifer prentisiaethau neu 
ganolbwyntio buddsoddiad ar warant cul am brentisiaethau pan y gallai fod nad yw hyn 
yn addas ar gyfer pob person ifanc neu hyd yn oed yn gyraeddadwy yn y farchnad lafur 
bresennol. 
 
Yn yr un modd, mae’r argyfwng hefyd wedi dangos gwerth ehangach dysgu, p’un ai yw 
hynny ar gyfer iechyd a llesiant, atal arwahanrwydd ac unigrwydd, neu ddatblygiad 
personol cyffredinol. Dywedodd darparwyr iddynt glywed gan ddysgwyr faint oeddent 
yn colli cysylltiad personol a rhyngweithio cymdeithasol dysgu. Dyfynnodd un 
darparydd ddysgwr a ddywedodd eu bod yn colli’r ‘brwsh paent ar y gynfas ond hefyd 
siarad gyda phobl eraill yn y dosbarth a’r tiwtor drws baned o de.’ Mae’r argyfwng hwn 
wedi tanlinellu pwysigrwydd adnabod gwerth ehangach dysgu a dyna pam, wrth i’r 
sector ailwampio yn dilyn yr argyfwng, fod yn rhaid rhoi mwy o gefnogaeth ar gyfer 
dysgu am oes, iechyd a llesiant a mwy o gefnogaeth ar gyfer darpariaeth yn y 
gymuned. Caiff effaith iechyd meddwl a llesiant yr argyfwng ei ddeall yn well wrth i ni 
ddod allan ohono, ond mae’n amlwg fod gan ddysgu rôl i’w chwarae wrth gefnogi 
unigolion a chymunedau i sicrhau adferiad. 
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Dylai Llywodraeth Cymru adolygu’r fframwaith polisi ar gyfer y sector i’w alluogi 
i ymateb yn hyblyg i ateb anghenion dysgwyr ac i gefnogi’r adferiad 
economaidd. Dylai hyn gynnwys polisi prentisiaethau a pholisi addysg oedolion. 

 
7. Argyfwng tymor byr, heriau tymor hir: Yn olaf, er bod hwn yn ddi-os yn argyfwng na 

welwyd ei debyg, roedd ymatebwyr yn teimlo ei bod yn bwysig peidio gadael i heriau 

tymor hirach fynd heb eu cyfarch. Caiff heriau tebyg i’n sylfaen sgiliau cymharol isel, 

nifer uchel yr oedolion heb sgiliau hanfodol, diffyg cydraddoldeb wrth gael mynediad i’r 

farchnad lafur, a’r angen i greu cyfleoedd cynnydd ar gyfer dysgwyr, i gyd eu 

gwaethygu gan yr argyfwng. 

 

Pan fydd Cymru maes o law yn dechrau ar yr adferiad o’r argyfwng byddwn yn dal i fod 

yn gymdeithas sy’n heneiddio a byddwn yn dal i wynebu digideiddio a’r heriau a ddaw 

hyn ar gyfer unigolion wrth gael mynediad i wasanaethau a chanfod eu ffordd mewn 

marchnad lafur sy’n newid. Yn neilltuol, gellid dadlau fod dysgu gydol oes yn cael 

ffocws cynyddol fel canlyniad i’r argyfwng. 

 
Ni fedrir caniatáu i faint yr argyfwng a bod hynny ar ein gwarthaf dynnu sylw 
oddi wrth na lleihau ein hymrwymiad i fynd i’r afael â’r heriau ehangach a’r diffyg 
cydraddoldeb yma, ac yn benodol i helpu pobl i gael mynediad i gyfleoedd dysgu 
gydol oes. 

 

 
Cwestiynau ar gyfer y sector 
 

Mae’r ymateb gan y sector i’r pandemig yn esblygu ddydd wrth ddydd. Mae hefyd 

gytundeb eang fod gan yr argyfwng y potensial i ail-lunio’n sylweddol y ffordd mae’r sector 

yn edrych, gweithio a gweithredu yn y dyfodol. Tra bod dysgwyr, y gweithlu a’r dysgwyr yn 

iawn i ystyried y camau sydd eu hangen yn y tymor byr i sicrhau parhad dysgu a 

chefnogaeth, mae cwestiynau a heriau tymor hirach i gael eu cyfarch. Mae angen i’r 

cwestiynau hyn gael eu cyfarch ar y cyd fel sector ac yn awr yn fwy nag erioed bydd 

angen cydweithio rhwng yr ystod eang o ddarparwyr ôl-16. 
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Yn seiliedig ar y drafodaeth yn y cyfarfod bwrdd crwn a’n hymgysylltu ehangach gyda’r 

sector ers dechrau’r argyfwng, islaw amlinellir y cwestiwn a’r heriau lle bydd angen 

canolbwyntio trafodaeth ac ymchwil parhaus: 

 

 

1. Os ydym i symud yn gyflymach at fwy o ddysgu ar-lein, dysgu o bell a dysgu 

cyfunol, sut y gallwn sicrhau nad yw rhai dysgwyr yn cael eu gadael ar ôl ac na 

chaiff diffygion cydraddoldeb presennol eu dyfnhau hyd yn oed ymhellach? Pa 

gyfleoedd sydd i adeiladu ar y profiad o’r argyfwng a datblygu ffyrdd gwahanol o 

gyflenwi dysgu fydd yn ehangu mynediad i gyfleoedd dysgu gydol oes? 

 

2. Pa strwythurau sydd eu hangen i sicrhau dull cydweithio i ddatblygu cyfleoedd 

newydd ar gyfer dysgu cyfunol, dysgu ar-lein a dysgu o bell? A yw hwn yn faes lle 

dylai fod cydweithio ar draws sectorau gyda sefydliadau gan rannu arbenigedd ac 

arfer gorau? 

 
3. Sut y gallwn gasglu a lledaenu’r arloeseddau ac ymyriadau llwyddiannus yn ystod 

yr argyfwng a gwneud yn siŵr eu bod yn dod yn rhan o ymarfer prif ffrwd? 

 

4. Sut mae sicrhau addysgu a dysgu ansawdd uchel wrth i’r sector ddatblygu 

gwahanol ddulliau cyflenwi? Beth sydd angen i ni wneud i sicrhau fod gan ein 

dysgwyr, ymarferwyr a staff ehangach o fewn y sector y sgiliau maent eu hangen i 

addysgu, ymgysylltu a chefnogi dysgwyr? 

 

5. Sut yw’r ffordd orau i ni ddeall profiad dysgwyr a sut y gallwn sicrhau y caiff 

dysgwyr y cyfle i lunio dyfodol y sector? 

 
 

 


