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30 Gorffennaf 2020 

Annwyl Lynne, 

Ysgrifennaf atoch yn dilyn fy mhresenoldeb yng nghyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg ar 7 Gorffennaf ar gyfer y sesiwn dystiolaeth Covid-19.  

Yn y cyfarfod, cytunais i â’m swyddogion i rannu'r canlynol gyda'r Pwyllgor: 

 yr adolygiad o ddysgu cyfunol a wnaed gan y consortia addysg rhanbarthol a
manylion y camau a gymerwyd o ganlyniad iddo;

 y papur a gyhoeddwyd ar y cyd ag Estyn a'r consortia addysg rhanbarthol yn rhoi
rhagor o fanylion am y cyngor i ysgolion ar ddysgu cyfunol.

Cafodd y Canllawiau Dysgu Cyfunol (a gyhoeddwyd ym Mehefin 2020) a'r Modelau Dysgu 
Cyfunol (a gyhoeddwyd yng Ngorffennaf 2020) eu cynhyrchu ar y cyd rhwng y consortia ac 
Estyn, fel rhan o un o ffrydiau gwaith prosiect Parhad Dysgu Llywodraeth Cymru. Ategwyd y 
canllawiau hyn gan adolygiad a gynhaliwyd gan y consortia rhanbarthol, sef 'Crynodeb 
Cenedlaethol o Ddysgu o Bell' - dogfen gan y consortia rhanbarthol yw hon ac felly nid yw 
ar gael i'r cyhoedd. 

Pan luniwyd y canllawiau cychwynnol, roedd yr ysgolion yn gweithredu modelau dysgu o 
bell. Roedd y canllawiau’n seiliedig ar adolygiad o gyhoeddiadau rhyngwladol ar ddulliau 
dysgu cyfunol, a rhestrir nifer ohonynt yn y canllawiau. Cynlluniwyd y canllawiau i gefnogi'r 
broses o ddychwelyd i'r ysgol o 29 Mehefin, pan ddechreuodd ysgolion weithredu dysgu 
cyfunol. Roedd y modelau dysgu cyfunol yn rhoi mwy o fanylion ac enghreifftiau o sut y 
gallai'r canllawiau gael eu cymhwyso ar gyfer grwpiau oedran gwahanol. Cafodd hyn ei 
lywio'n rhannol gan y trafodaethau a gafodd arolygwyr a chynghorwyr herio gyda 
phenaethiaid am eu cynlluniau i ailagor ysgolion yn rhannol. Ond roedd yn seiliedig gan 
mwyaf ar dystiolaeth o'r hyn oedd wedi gweithio mewn mannau eraill, gan fod y gwaith hwn 
yn ei gamau profi cynnar yng Nghymru. 

CYPE(5)-20-20 - Papur i'w nodi 11
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