
2) Monitro cyfathrebu eich plentyn a gweithgarwch ar-lein

10  O GYNGHORION GORAU
DYSGU O BELL I RIENI

Gall dysgu o bell fod yn ffordd wych o barhau i ddysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth,  yn enwedig mewn 
amgylchiadau anodd. I rieni a gofalwyr, nid yw'r syniad o ddysgu o bell bob amser yn syml a gall fod nifer o ffactorau y 
mae  angen    i chi eu hystyried,  yn  enwedig  o  ran  sicrhau  bod  eich  plentyn yn teimlo'n gyfforddus ac yn gyfarwydd â'r 
holl

 
gydsyniad. Dyna pam rydym wedi creu'r canllaw hwn i helpu rhieni a gofalwyr i gefnogi eu plentyn i gael y gorau 

o'
 

u
 

profiad
 
dysgu

 
o

 
bell.

1) Cymryd diddordeb gweithredol yn nysgu eich plentyn

Fel rhiant neu ofalwr, bydd dysgu o bell yn gysyniad newydd i'ch 
plentyn      a bydd siwr o fod ychydig  o  broblemau  cychwynnol   .

           
          

Cymrwch  ddiddordeb  gweithredol  yn  eu  dysgu  a'u  cefnogi  pryd
 bynnag  y  bydd  angen  help  llaw  arnyn  nhw.  

Mae'n bwysig atgoffa'ch plentyn, er ei fod gartref,      
          

bod yr un lefel o 
ymddygiad yn bodoli fel  pe bai  yn  yr  ysgol.  Anogwch    eich plentyn i aros

 yn  gwrtais,  cofio ei foesau   a  pheidio  â  phostio  neu  anfon  unrhyw  
sylwadau negyddol dim ond oherwydd ei   fod y  tu  ôl  i  gyfrifiadur.  

3) Sefydlu amserlen a threfn ddyddiol
             

               
 

Gall gymryd amser i ymgyfarwyddo â gweithio o gartref. Wedi'r cyfan, rydych 
fel arfer yn cysylltu eich cartref gyda lle i chwarae a lle sy'n llawn rhyddid.

 Ceisiwch  gadw  at  drefn  ddyddiol  a  defnyddiwch  yr  amserlen 
 

y
 

mae
 

ysgolion
 wedi'i  hanfon  adref  i  helpu  plant  i  gadw  ar  ben  eu  dysgu  dyddiol.

4) Annog toriadau sgrin i ffwrdd o ddyfeisiau

Mae'n anochel y bydd dysgu o bell yn gofyn am fwy o ryngweithio
 

â
 chyfrifiaduron,  gliniaduron  a  thabledi.  Bydd  athrawon

 
yn

 
ddieithriad

 yn  cynghori  ar  doriadau  sgrin    
  

ond byddai'n ddoeth cadw
  

llygad
 

ar
 

ei
 amser  ar-lein  neu  ei  annog  i  gael  awyr

 
iach/ymarfer

 
corff.

 

5) Sicrhau bod eich dyfais ddysgu mewn man cyhoeddus yn y cartref.

Mae'n bwysig ystyried ble mae'ch cyfrifiadur neu'ch gliniadur yn cael 
ei roi os defnyddir fideo byw. Ceisiwch gadw'r cefndir yn niwtral heb 
unrhyw wybodaeth bersonol yn weladwy a symud dyfeisiau dysgu 
allan o'r ystafell wely gan y gallai hyn gael ei ystyried yn amhriodol.

6) Gweithredu rheolyddion diogelwch a 
chyfyngiadau preifatrwydd ar apps a meddalwedd
Gan ddibynnu ar sut mae'ch ysgol yn gweithredu dysgu o bell, efallai y bydd 
angen i'ch plentyn lwytho meddalwedd neu appiau penodol i lawr. Er bod y 
rhain yn debygol o fod yn gymharol ddiogel i'w defnyddio, fel unrhyw ap neu 
blatfform newydd arall,  dylai  rhieni  barhau  i  weithredu  rheolau  diogelwch  

 
.

 

7) Sicrhau bod eich plentyn yn defnyddio 
sianeli cyfathrebu swyddogol yr ysgol yn unig
Mae'n bwysig bod yr holl gyfathrebu ag athrawon a staff ysgol yn cael 

     ei gyfeirio trwy sianeli sydd wedi eu cymeradwyo  gan yr ysgol, boed 
drwy

 
borth

 
ar-lein

 
yr

 
ysgol neu'r wefan negeseua ddiogel berthnasol.

8) Ymgyfarwyddo â pholisïau  perthnasol  yr  ysgol
Dylai fod gan ysgolion bolisi ar ddysgu o bell a chyfeiriad y gallant ei 
rannu gyda rhieni. Ymgyfarwyddwch â hyn a sicrhewch eich bod yn 
gwybod beth a ddisgwylir gan athrawon  eich plentyn yn ystod gwersi, 

  ar lein ac i ffwrdd o'r we. 

9)Derbyn adborth wrth athrawon    
           

         
             

        

10) Monitro lles ac iechyd meddwl eich plentyn
Bydd dysgu o bell yn debygol  o  olygu  na  fydd  eich  plentyn  yn  cael  yr  un  lefel  o  
ryngweithio  cymdeithasol  ac  efallai  na fydd  yn  gweld  ei  ffrindiau  am  gyfnod.
Cadwch olwg ar ei les a cheisiwch ei annog

 
         i  fynd  allan  gymaint  ag  y  gallwch.
 Er  y  gallai  dysgu  o  gartref  ymddangos  yn  hwyl  ac  yn  gyffrous  i  ddechrau,

 
gallai

colli'r gallu i weld ffrindiau       bob  dydd  fod  yn  niweidiol.  

Mae defnyddwyr y canllaw hwn yn gwneud hynny yn ôl eu disgresiwn eu hunain. Ni ymrwymir i unrhyw atebolrwydd. Cyfredol o'r dyddiad rhyddhau: 20.03.2020 

Ceisiwch gyfathrebu gyda'r athrawon os yn bosib a cheisio adrodd nol ar 
unrhyw gynnydd a datblygiad yn ogystal ag unrhyw awgrymiadau 
defnyddiol yn ymwneud â'r broses ddysgu. Byddwch yn agored ond yn 
broffesiynol wrth ddefnyddio sianeli swyddogol yn unig i gyfathrebu.




