
Eich croesawu i Goleg Gŵ   yr Abertawe ym mis Medi

Iechyd, diogelwch a lles ein holl fyfyrwyr yw, a bydd bob amser, yn brif flaenoriaeth i ni.

Gyda gofynion ymbellhau cymdeithasol yn debygol o aros yn eu lle am y dyfodol rhagweladwy, rydym yn 
addasu sut rydym yn rhedeg ein holl raglenni, gan hyrwyddo’r dull cyfunol o ddysgu ac addysgu rydym wedi 
bod yn ei ddefnyddio yn llwyddiannus yn ystod y misoedd diwethaf.

Mae ein cynlluniau presennol yn seiliedig ar y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru a byddwn yn 
addasu’r cynlluniau hyn a’u gwneud yn hyblyg wrth i’r canllawiau barhau i ddatblygu.

Wrth i ni ddechrau’r flwyddyn Goleg newydd ym mis Medi, byddwn yn sicrhau y bydd ein holl ddysgwyr yn 
parhau i dderbyn addysgu o safon uchel. Byddwn yn darparu cyfuniad o ddosbarthiadau wyneb yn wyneb 
ac addysgu a chymorth ar-lein.

Bydd nifer y diwrnodau y gofynnir i fyfyrwyr fynychu’r Coleg yn amrywio a byddant yn dibynnu ar ystod 
o ffactorau gan gynnwys nifer y myfyrwyr ar y cwrs, cynnwys y cwrs a’r defnydd o weithdai a lleoliadau 
galwedigaethol eraill, lleoliadau adnoddau ac offer arbenigol.

Bydd pob cwrs yn cael ei addysgu drwy ddefnyddio dull cyfunol a fydd yn cynnwys:

• Sesiynau a addysgir yn rheolaidd. Byddwn yn parhau â dosbarthiadau ar yr amserlen, dan arweiniad 
athrawon. Byddant yn cael eu haddysgu trwy gyfuniad o sesiynau ar y campws ac ar-lein, a bydd yr 
addysgu ar-lein yn caniatáu i ni gynnwys cyfres o ddarlithwyr gwadd a dosbarthiadau meistr a addysgir 
gan siaradwyr allanol o addysg uwch a diwydiant.

• Sesiynau ymarferol. Byddwn yn gwneud defnydd llawn o’r diwrnod a’r wythnos addysgu i gael y 
defnydd gorau o’n cyfleusterau. Bydd sesiynau wyneb yn wyneb yn cael eu haddysgu mewn grwpiau 
bach, mewn gweithdai a labordai ar y campws. Byddwn hefyd yn defnyddio adnoddau ar-lein i ategu ac 
ymestyn y sesiynau ymarferol hyn.

• Cymorth bugeiliol. Byddwn yn parhau i ddarparu cymorth ac arweiniad. Drwy sesiynau tiwtorial un i-un 
ac mewn grwpiau byddwn yn rhoi cymorth personol, ariannol a chymorth astudio ac yn rhoi cyngor ar 
ddilyniant gyrfa.

Bydd y dull hwn yn sicrhau y gall pob myfyriwr ryngweithio â chyfoedion, darlithwyr a staff cymorth o hyd.

Er mwyn ymateb i’r heriau sy’n deillio o bandemig Covid-19, mae’r Coleg yn bwriadu ymestyn ei holl raglenni 
i gynnwys sesiynau ychwanegol mewn sgiliau digidol a chyflogadwyedd.  Mae hyn yn rhan o Warant Coleg 
Gŵ   yr Abertawe sy’n sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y cyfleoedd gorau i symud ymlaen i ddysgu pellach 
neu gyflogaeth.

Ar ddechrau’r flwyddyn Goleg newydd, bydd ein myfyrwyr yn ymgymryd â rhaglen sefydlu fanylach. 
Bydd hyn yn cynnwys yr hyfforddiant ar offer digidol i sicrhau bod pob un o’n myfyrwyr yn gallu cyrchu a 
defnyddio’r holl ddeunyddiau addysgu a chymorth ar-lein yn y Coleg ac yn y cartref. Bydd myfyrwyr yn dod 
yn gyfarwydd â’n platfformau digidol a sut i wneud defnydd diogel ac effeithiol o ddysgu ar-lein.


