Cwestiynau cyffredin Hwb

Cyflwyniad
Pwy ddylai ddarllen y cwestiynau cyffredin hyn?
Mae'r cwestiynau a'r atebion hyn wedi'u cyfeirio'n bennaf at gonsortia addysg
rhanbarthol, awdurdodau lleol, ysgolion a cholegau yng Nghymru. Mae'r
cwestiynau'n adlewyrchu adborth a gafwyd yn ystod digwyddiadau consortia
addysg rhanbarthol a gwaith datblygu prosiect Hwb a gyflawnwyd hyd yma.
Nid ydynt wedi'u blaenoriaethu o gwbl a bydd pa mor berthnasol y maent i'ch
sefyllfa eich hun yn amrywio.
Gobeithio y byddant o gymorth i chi wrth ystyried y camau allweddol i
fabwysiadu Llwyfan Dysgu Hwb.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y cwestiynau cyffredin hyn
anfonwch e-bost at hwb@cymru.gsi.gov.uk

Cwestiynau cyffredin Hwb

Beth yw Hwb?
Cefndir Prosiect Hwb
Ym mis Medi 2011, sefydlodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton
Andrews, y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ddulliau Addysgu Digidol yn yr
Ystafell Ddosbarth, o dan gadeiryddiaeth y pennaeth Janet Hayward (Ysgol
Gynradd Cadoxton).
Gofynnwyd i'r grŵp annibynnol hwn ystyried ‘pa agweddau ar gyflwyno
trefniadau digidol yn yr ystafell ddosbarth y dylid eu mabwysiadu er mwyn
trawsnewid dysgu ac addysgu i'r rheini rhwng 3 a 19 oed’. Cyhoeddwyd
adroddiad y grŵp Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu: dysgu yn y Gymru
ddigidol ym mis Mawrth 2012. Yn yr adroddiad hwn, gwnaed deg prif
argymhelliad.
Gellir gweld ymateb Llywodraeth Cymru i'r argymhellion yn adroddiad Grŵp
Gorchwyl a Gorffen ar Ddulliau Addysgu Digidol yn yr Ystafell Ddosbarth yn
natganiad ysgrifenedig y Gweinidog a gyhoeddwyd ar 22 Mehefin 2012.
Er mwyn sicrhau bod strategaeth TGCh integredig a chydlynol ar gael i ategu
dysgu ac addysgu yng Nghymru, rydym yn cymryd y camau gweithredu
canlynol.
•

Caiff Hwb, y rhith-amgylchedd dysgu i Gymru gyfan, ei lansio ym mis
Rhagfyr 2012. Bydd hwn yn galluogi dysgwyr ac athrawon i ddefnyddio
adnoddau ar-lein o unrhyw le, unrhyw bryd ac o unrhyw ddyfais. Bydd
hefyd yn darparu offer i helpu athrawon a dysgwyr i greu a rhannu eu
hadnoddau eu hunain, ac i gefnogi cydweithredu.

•

Gwasanaethir Hwb gan sianel iTunes U Cymru a gaiff ei defnyddio i
arddangos arferion gorau a chynnal amrywiaeth o adnoddau ar-lein o
safon yn barod ar gyfer mis Rhagfyr 2012. Gelwir y safle iTunes U i
Gymru yn Addysg Cymru.
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•

O fis Medi 2012 ymlaen, bydd Llywodraeth Cymru yn dwyn y Cyngor
Dysgu Digidol Cenedlaethol ynghyd i weithredu fel grŵp llywio i raglen
Dysgu yn y Gymru Ddigidol o fis Medi 2012 ymlaen. Bydd aelodau'r
Cyngor yn cynnwys gweithwyr proffesiynol ym maes addysg yn y
sector ysgol, y sector addysg bellach a'r sector addysg uwch,
cynrychiolwyr o awdurdodau lleol a’r Gymdeithas Cyfarwyddwyr
Addysg Cymru (CCAC). Cefnogir y Cyngor gan dîm o arbenigwyr
proffesiynol yn ogystal â chyngor dysgwyr digidol (rhithwir) i gynrychioli
llais y myfyriwr.

•

Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio tîm o wyth Arweinydd Digidol o
fis Ionawr 2013 ymlaen. Bydd yr Arweinwyr Digidol yn gweithredu fel
hyrwyddwyr technoleg ddigidol ar-lein ym maes dysgu ac addysgu.
Darperir y Tîm Arweinwyr Digidol am ddim i'r consortia, awdurdodau
lleol ac ysgolion a gellir cael gafael arno drwy system archebu ar-lein.

•

Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod storfa newydd ar gael o ran
cynnwys digidol o fis Ebrill 2013 ymlaen a fydd yn adeiladu ar waith
GCaD Cymru. Caiff hyn ei gynnal ar Hwb. Bydd Llywodraeth Cymru
hefyd yn ymgysylltu â chyflenwyr meddalwedd addysg masnachol, er
mwyn sicrhau bod cynnwys o safon ar gael i bob dysgwr yng Nghymru,
ac er mwyn sicrhau gwerth gorau.

•

Bydd nifer o fentrau, yn cynnwys Digwyddiad Dysgu Digidol
Cenedlaethol ym mis Mehefin 2013, yn cael eu trefnu i alluogi arferion
gorau i gael ei rannu a'i ddathlu'n effeithiol. Ategir hyn gan
ddiweddariadau rheolaidd drwy cyfrif Trydar yr Adran Addysg a Sgiliau
(AdAS), #addcym, cylchlythyr Dysg, Hwb a digwyddiadau ‘Dysgwrdd’
misol.

•

Bydd rhaglen datblygiad proffesiynol a ariennir yn ganolog i athrawon a
staff cyswllt ar gael o fis Medi 2013 ymlaen. Bydd hon yn rhoi rhagor o
gymorth i wella cyfrifiadureg, TGCh a llythrennedd digidol yng
Nghymru.
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Beth yw disgwyliadau Gweinidogion o ran Hwb?
Ym mis Chwefror 2011, nododd y Gweinidog Addysg a Sgiliau erbyn 2015, ei
fod am i Gymru fod ymhlith yr 20 gwlad sy'n perfformio orau yn PISA o ran
darllen.
Mae rhaglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol yn un o nodweddion allweddol y
cynllun Gwella ysgolion (a lansiwyd ar 10 Hydref 2012).
Ein nod yw sicrhau bod pob dysgwr rhwng 3 a 19 oed yng Nghymru yn gallu
cael mynediad dilys i Hwb erbyn mis Mehefin 2015.
Pam rydym yn cyflwyno Hwb?
Ceir ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu i ‘adeiladu ar y sylfeini ar gyfer
amgylchedd dysgu rhithwir i Gymru gyfan, gan alluogi pob ysgol yn y wlad i
gael mynediad i adnoddau dysgu ar-lein ar draws y byd’, gan adeiladu ar
faniffesto'r Llywodraeth Cymru nesaf ym mis Mai 2011.
Ym mis Medi 2011, sefydlodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton
Andrews, grŵp gorchwyl a gorffen allanol i ystyried pa agweddau ar gyflwyno
trefniadau digidol yn yr ystafell ddosbarth y dylid eu mabwysiadu er mwyn
trawsnewid dysgu ac addysgu i'r rheini rhwng 3 a 19 oed. Cyhoeddwyd
adroddiad y grŵp Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu: dysgu yn y Gymru
ddigidol ym mis Mawrth 2012. Yn yr adroddiad hwn, gwnaed deg prif
argymhelliad. Roedd sawl un o argymhellion yr adroddiad yn canolbwyntio ar
greu ardal ar-lein er mwyn i ddysgwyr ac athrawon gydweithredu a rhannu
adnoddau digidol.
Beth yw Hwb?
Hwb yw'r Llwyfan Dysgu i Gymru gyfan sydd wedi'i anelu at gefnogi camau
gweithredu cenedlaethol yn y meysydd canlynol:
•

annog, cefnogi a pharatoi athrawon i weithredu mewn amgylchedd
digidol a rhannu eu harfer digidol
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•

sefydlu a datblygu system a chasgliad cenedlaethol ar gyfer creu, storio
a rhannu adnoddau digidol.

Bydd Hwb yn cynnal casgliad cenedlaethol o adnoddau digidol i gefnogi
dysgu ac addysgu i ddysgwyr rhwng 3 a 19 oed yng Nghymru a elwir yn
Storfa Ddigidol Genedlaethol. Bydd modd cael gafael ar y casgliad drwy nifer
o sianeli a bydd yn cynnwys:
•

adnoddau wedi'u creu neu wedi'u comisiynu gan Lywodraeth Cymru
a/neu ei hasiantaethau

•

adnoddau wedi'u trwyddedu neu eu prynu gan Lywodraeth Cymru

•

adnoddau wedi'u rhyddhau gan ‘ffynonellau y gellir ymddiried ynddynt’

•

adnoddau wedi'u creu gan athrawon a dysgwyr.

Yn ogystal, bydd yn cynnig:
•

triniaeth gyson o Hawliau Eiddo Deallusol ar gyfer pob adnodd a
ddarperir i Hwb, gyda'r rhagdybiaeth y caiff trwyddedau Creative
Commons Attribution eu cymhwyso

•

dulliau newydd o ddefnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
mewn ysgolion (i'w hategu gan ganllawiau).

Cyfeiriwch at y diagram isod
Beth yw Hwb+?
Drwy Hwb, bydd gan bob ysgol yng Nghymru y cyfle i gael llwyfan dysgu
unigol, wedi'i deilwra i anghenion yr ysgol benodol honno. Cyfeirir at y
swyddogaeth ychwanegol hon fel Hwb+.
Mae'r diagram canlynol yn amlinellu'r swyddogaeth ym mhob maes.
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Beth yw llwyfan dysgu?
Mae llwyfan dysgu yn gasgliad integredig o adnoddau a gwasanaethau ar-lein
i athrawon, dysgwyr, llywodraethwyr, rheini/gofalwyr a rhanddeiliaid eraill.
Drwy Hwb, bydd Llywodraeth Cymru yn darparu datrysiad ar-lein cyson ac
arloesol a fydd yn trawsnewid dysgu ac addysgu ledled Cymru.
Pryd y bydd Hwb ar gael?
Caiff y fersiwn beta o Hwb ei lansio ar 12 Rhagfyr 2012. Bydd Hwb ar gael i
bob ysgol yng Nghymru o'r dyddiad hwnnw.
Bydd Hwb+ (y rhan o Hwb sy'n gofyn am fynediad dilys defnyddwyr) ar gael i
sampl gynrychioliadol o ysgolion beta yn y lle cyntaf. Bydd hyn yn sicrhau bod
Hwb+ yn addas at y diben cyn iddo gael ei gyflwyno i bob ysgol yng Nghymru
o fis Chwefror 2013 ymlaen.
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Pwy fydd yn gallu defnyddio Hwb?
Mae Hwb wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion addysg yng Nghymru a bydd y
safle ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Bydd Hwb yn cynnwys presenoldeb ar-lein sy'n wynebu'r cyhoedd (Hwb),
ardal ddiogel i ysgolion (Hwb+) a safle iTunes U (Addysg Cymru). Bydd y
rhain ar gael drwy unrhyw ddyfais sy'n defnyddio'r we.
Bydd defnyddwyr dilys Hwb+ yn cynnwys dysgwyr, athrawon, rhieni/gofalwyr,
staff gweinyddol ym maes addysg a llywodraethwyr ysgol yng Nghymru.
Rhoddir cyfrifon Hwb+ i ddefnyddwyr pan gyflwynir y gwasanaeth i'w
hysgolion.
Beth yw gweledigaeth Prosiect Hwb?
Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i ddarparu llwyfan dysgu o'r radd
flaenaf i bob dysgwr ac athro/athrawes yng Nghymru.
Bydd Hwb yn darparu datrysiad ar-lein cyson ac arloesol a fydd yn
trawsnewid dysgu ac addysgu ledled Cymru.
Bydd Hwb yn darparu adnoddau ar-lein i rieni/gofalwyr a llywodraethwyr.
Bydd Hwb yn cynnig datrysiad cynaliadwy i Gymru y gellir ei gefnogi a'i
raddio.
Bydd Hwb yn rhan annatod o daith Cymru tuag at gyflawni statws 20 uchaf yn
PISA 2015.
Pryd y bydd Hwb ar gael i bob math o ddefnyddiwr?
Bydd Hwb ar gael i bob defnyddiwr cyhoeddus o 12 Rhagfyr 2012 a bydd yn
cynnwys mynediad i gynnwys GCaD. Bydd Addysg Cymru (safle iTunes U i
Gymru) hefyd ar gael i'r cyhoedd o'r dyddiad hwn.
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Bydd pob ysgol wedi'i chynnwys mewn 'cam' cyflwyno a bennir gan ei
hawdurdod lleol a'i chonsortia. Ar yr adeg cyflwyno bydd pob dysgwr,
athro/athrawes a staff gweinyddol yn yr ysgol honno yn gallu defnyddio'r
system. Dylid cwblhau'r camau cyflwyno hyn erbyn diwedd Mehefin 2014.
Bydd rhieni/gofalwyr a llywodraethwyr yn gallu cael mynediad ar gamau
diweddarach o'r prosiect.
Mae Hwb yn cael ei ddatblygu yn unol â'r egwyddorion allweddol
canlynol.
•

Annog, cefnogi a pharatoi athrawon i weithredu mewn amgylchedd
digidol a rhannu eu harfer digidol.

•

Sefydlu a datblygu system a chasgliad cenedlaethol ar gyfer creu, storio
a rhannu adnoddau digidol.

•

Dull cenedlaethol o gynllunio a chyflawni (a arweinir gan y Cyngor Dysgu
Digidol Cenedlaethol a sefydlwyd ym mis Medi 2012).

•

Parodrwydd i rannu sgiliau, dulliau ac adnoddau rhwng athrawon yng
Nghymru.

•

Cymorth dysgu ac addysgu yn Gymraeg a Saesneg.

•

Mynediad cyfartal i'r holl adnoddau i bob athro/athrawes a bob dysgwr
yng Nghymru.

Adnoddau
Bydd Hwb yn cynnal casgliad cenedlaethol o adnoddau digidol i gefnogi
dysgu ac addysgu i ddysgwyr rhwng 3 a 19 oed yng Nghymru a elwir yn
Storfa Ddigidol Genedlaethol. Bydd modd cael gafael ar y casgliad drwy nifer
o sianeli a bydd yn cynnwys:
•

adnoddau wedi'u creu neu wedi'u comisiynu gan Lywodraeth Cymru
a/neu ei hasiantaethau
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•

adnoddau wedi'u trwyddedu neu eu prynu gan Lywodraeth Cymru

•

adnoddau wedi'u rhyddhau gan ‘ffynonellau y gellir ymddiried ynddynt’

•

adnoddau a grëwyd gan athrawon a dysgwyr (sy'n cynnig triniaeth
gyson o Hawliau Eiddo Deallusol ar gyfer pob adnodd a grëir ar gyfer
Hwb, gyda'r rhagdybiaeth y caiff trwyddedau Creative Commons
Attribution eu cymhwyso)

•

dulliau newydd o ddefnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
mewn ysgolion (i'w hategu gan ganllawiau).

Bydd y broses o ddatblygu Hwb wedi'i halinio'n agos ag ysbryd argymhellion
Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ddulliau Addysgu Digidol yn yr Ystafell
Ddosbarth ar gyfer llwyfan ‘rhithwir’ iawn. Er enghraifft, efallai na fydd y
cynnwys i gyd wedi'i gynnal o fewn yr un amgylchedd.
Bydd Hwb yn annog athrawon a dysgwyr i fod yn ddinasyddion digidol, tra'n
cydbwyso hyn gyda'r angen i ddiogelu data personol a sicrhau gwydnwch
technegol.
Bydd swyddogaethau Hwb yn cynnwys:
•

rhith-amgylchedd dysgu ar y we i ddysgwyr yng Nghymru rhwng 3 a 19
oed, ymarferwyr a staff cymorth (datblygir hyn yn ystod 2013 i gynnwys
rhieni/gofalwyr a llywodraethwyr)

•

rhyngwyneb dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

•

cofnod wedi'i ddilysu

•

y gallu i rannu gwybodaeth ac adnoddau gyda llwyfannau dysgu eraill a
ddefnyddir yn y system addysg yng Nghymru

•

mynediad drwy rwydwaith a rhyngrwyd Cydgasglu Band Eang y Sector
Cyhoeddus (PSBA)

•

0-1
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•

y gallu i gael gafael ar ddeunyddiau cwricwlwm Cymraeg a Saesneg y
Storfa Ddigidol Genedlaethol (fel yr argymhellir gan Grŵp Gorchwyl a
Gorffen Addysgu Digidol yn yr Ystafell Ddosbarth)

•

mynediad i ystod eang o offer ac adnoddau addysgol ar-lein

•

ardal ddiogel lle y gall dysgwyr ac ymarferwyr gydweithredu, uwchlwytho
eu gwaith a rhannu arfer da

•

ardal e-Bortffolio ar gyfer pob dysgwr

•

y gallu i rannu arfer da ag addysgwyr drwy iTunes U

•

integreiddio ag rhith-amgylcheddau dysgu sy'n bodoli eisoes.

Bydd y ffasedau technegol yn darparu:
•

gwasanaeth gwydn sydd ar gael 24/7

•

dull dilysu diogel gan ddefnyddio technolegau profedig fel Porth y
Llywodraeth neu ddatrysiadau Rheoli Hunaniaethau drwy Ffedereiddio

•

technoleg cofrestru untro lle y bo'n gymwys, gan alluogi mynediad di-dor
i adnoddau partner

•

diogelu gwybodaeth yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth, gan gynnal
profion hacio yn llwyddiannus cyn mynd yn fyw

•

cynnal canolfan ddata/canolfannau data a all gynnal y datrysiad gan
ddefnyddio gweithdrefnau diogelwch a sicrwydd gwybodaeth sy'n
cydymffurfio â Llywodraeth Cymru a'r Grŵp Diogelwch Cyfathrebu
Electronig (CESG)

•

cyfleusterau storio'r cyfryngau ar-lein i ddysgwyr ac athrawon yn
uniongyrchol neu drwy ddatrysiadau sy'n seiliedig ar yr allrwyd
rhyngrwyd

•

cynnal cynnwys sydd wedi mudo o GCaD Cymru, yn yr un fformat a
strwythur ag ydyw ar hyn o bryd
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•

hygyrchedd o fathau amrywiol o ddyfeisiau

•

y gallu i gyfnewid data (dros gyfnod y prosiect) â systemau eraill drwy
ddulliau safonol diwydiannau cyffredin

•

y gallu i gael ei raddio, er mwyn darparu system perfformiad uchel i'w
holl ddefnyddwyr.
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Pwy yw Learning Possibilities?
Pwy oedd y cyflenwr llwyddiannus a beth yw ei gefndir?

Sefydlwyd Learning Possibilities gan yr Athro Stephen Heppell a Dr Mehool
Sanghrajka i ddarparu technoleg addysg i ysgolion sydd wedi'i chynllunio i
wella canlyniadau addysg. O'r cychwyn cyntaf, canolbwyntiodd y cwmni ar
gynnwys a thechnoleg addysg agnostig o ran dyfeisiau sy'n darparu
adnoddau ar gyfer dysgu ac addysgu, yn ogystal â gweinyddu ysgolion.
Lansiwyd llwyfan presennol y cwmni, LP+4, yn 2011 ym Mhencadlys
Microsoft a hwn yw pedwaredd genhedlaeth ei ddatrysiad yn seiliedig ar
gwmwl sy'n rhedeg ar SharePoint a thechnolegau dosbarth menter eraill. Ers
y llwyfan cyntaf yn 2004 cwmwl LP+ yw'r mwyaf ar dechnoleg Microsoft a,
thros y blynyddoedd, mae'r cwmni wedi gweithio gyda nifer o awdurdodau
lleol i roi cymorth gyda threfniadau cyflwyno ar raddfa fawr. Yn ogystal â Hwb,
mae Learning Possibilities hefyd yn cyflwyno llwyfan dwyieithog cenedlaethol
yn y Dwyrain Canol a llwyfannau i sawl ysgol yn Lloegr.
Yn 2010, creodd LP+ fframwaith ADOPT – model e-aeddfedrwydd ar lwyfan
dysgu – mewn partneriaeth ag awdurdod lleol Wolverhampton, i gydnabod yr
athrawon a'r timau arwain yn yr ysgolion cymorth sydd eu hangen wrth
fabwysiadu technoleg llwyfan dysgu. Dewiswyd fframwaith ADOPT yn dilyn
hyn gan Becta fel y Model Cenedlaethol i Loegr ac roedd yn sail i'r Steps to
Adoption Toolkit i ategu'r defnydd o'r Self-review Framework mewn ysgolion
cymorth o ran cydweithredu a defnyddio llwyfannau dysgu mewn modd
effeithiol. Heddiw mae ADOPT ar gael fel llyfr cyhoeddedig ac fel modiwl
gradd Meistr o Brifysgol Wolverhampton.
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Yn yr un flwyddyn, enillodd y cwmni Wobr glodwiw BETT am Bartneriaeth
Addysg TGCh am ei waith gyda Chyngor Dinas Wolverhampton. Nododd y
beirniaid fod Learning Possibilities yn dangos tystiolaeth o bartneriaeth
effeithiol yn seiliedig ar werthoedd cyffredin ac ethos o drawsnewid addysg.
Mae'r bartneriaeth wedi galluogi'r awdurdod lleol i ddarparu pwyntiau cymorth
a chyswllt pwrpasol i'r llwyfan dysgu yn hytrach nag un dull i bawb.
Mae Learning Possibilities yn frwd dros addysg a, thrwy ei hanes hir ac
amrywiol o adeiladu a gweithredu datrysiadau e-ddysgu ledled amryw o
wledydd a diwylliannau, mae wedi datblygu toreth o brofiadau ac arbenigedd
yn y maes hwn. Mae eu tîm prosiect yn cynnwys nifer o ffigyrau addysgol a
gydnabyddir yn fyd-eang gyda phrofiadau ar draws y Llywodraeth,
arweinyddiaeth ysgolion a'r gymuned technoleg addysgol. Mae'r profiad hwn
wedi peri iddynt ddeall bod addysg yn fusnes lleol ac mai gweithio'n agos â'r
rheini sydd â gwybodaeth ac arbenigedd lleol yw'r allwedd i ddatblygu
prosiectau llwyddiannus.
Lansiodd Learning Possibilities lwyfan dysgu LP+4 ym mis Tachwedd 2011.
Roedd hwn yn ddatblygiad pwysig i'r cwmni ac yn dilyn proses gyflwyno
lwyddiannus i'w sail gyfredol yn ystod hanner cyntaf 2012, mae Learning
Possibilities wedi dechrau gwella ei hygyrchedd, ei swyddogaeth a'i
hintegreiddio. Yn 2012/13, bydd y cwmni yn cyhoeddi cymwysiadau ar gyfer
yr Apple iOS (iPad, iPhone ac iPod) ac MS Windows 8, gwaith integreiddio
pellach i systemau gwybodaeth rheoli a darparwyr cynnwys trydydd parti ac
adnoddau newydd i'r ystafell ddosbarth fel bathodynnau gwobrwyo.
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Buddiannau
Sut y caiff buddiannau Hwb, yn cynnwys elw ar fuddsoddiad, eu mesur?
Mae nodi, monitro a mesur buddiannau yn rhan hanfodol o Brosiect Hwb.
Er mwyn sicrhau bod yr holl fuddiannau sy'n gysylltiedig â Strategaeth Hwb yn
cael eu hystyried, mae rhanddeiliaid allweddol wedi bod yn rhan o'r gwaith o
ddatblygu'r buddiannau.
Ymhlith y buddiannau a nodwyd mae:
•

datblygu cyfres gychwynnol o fuddiannau y cytunwyd arnynt ar gyfer pob
grŵp o randdeiliaid allweddol fel dysgwyr, athrawon, ysgolion,
rhieni/gofalwyr a llywodraethwyr

•

trafod y gwaith o reoli buddiannau gydag ysgolion mabwysiadu cynnar i
gasglu eu mewnbwn a'u cytundeb

•

ysgolion peilot mabwysiadu cynnar yn helpu i fesur yn erbyn buddiannau
y cytunwyd arnynt

•

datblygu'r dull ymhellach ar gyfer camau cyflwyno dilynol yn seiliedig ar
fewnbwn mabwysiadu cynnar

•

ysgolion dethol yn darparu data sy'n ddigonol i ddarparu maint sampl
cynrychioliadol a hynny'n barhaus.

Caiff yr wybodaeth am fuddiannau a gesglir ei dadansoddi i bennu gwerth
ariannol ac anariannol, yn cynnwys addysgeg, llwyfan Hwb.
Bydd cyfathrebu â rhanddeiliaid yn cynnwys gwybodaeth am fuddiannau wrth
iddi ddod ar gael.
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Pa feini prawf llwyddiant a ddefnyddir i asesu effaith Hwb o ran
addysgeg a gwerth am arian?

Bydd llwyfan Hwb yn cynnwys monitro a mesur buddiannau fel rhan hanfodol
o'r fenter.
Bydd y meini prawf llwyddiant a ddefnyddir yn seiliedig ar y buddiannau ac
amrywiaeth o ddangosyddion perfformiad allweddol yn cynnwys:
•

sicrhau bod gan bob ysgol y gallu i ddarparu i ddefnyddwyr llwyfan Hwb
erbyn mis Medi 2014

•

sicrhau bod pob dysgwr rhwng 3 a 19 oed yng Nghymru yn gallu cael
mynediad dilys i Hwb

•

canolbwyntio ar adnoddau llythrennedd a rhifedd

•

canolbwyntio ar adnoddau Cymreig.

0-1

15

16 Tachwedd 2012

Cwestiynau cyffredin Hwb

Tendro ac ariannu
Beth yw manylion tendr Llywodraeth Cymru?
Caffaelodd Llywodraeth Cymru ddatrysiad Hwb drwy Fframwaith Rheoli
Gwybodaeth a Gwasanaethau Dysgu RM1500 Gwasanaeth Caffael y
Llywodraeth. Rheolwyd hwn fel Cystadleuaeth Bellach mewn Llwyfannau
Dysgu Lot 2.
Roedd Gwasanaethau Caffael Corfforaethol Llywodraeth Cymru yn
gysylltiedig â'r gwaith o bennu'r strategaeth caffael ar gyfer bodloni'r gofyniad
hwn. Mae'r weithdrefn a ddilynwyd yn cydymffurfio ag arferion caffael
Ewropeaidd, gan sicrhau cystadleuaeth deg ac agored a dyfarnu ar sail yr
ymateb i'r gofyniad penodedig a'r meini prawf gwerthuso cyhoeddedig.
Yn sgil defnyddio fframwaith sefydledig a ddyfarnwyd drwy Wasanaeth
Caffael y Llywodraeth bu modd i ni gynnig y cyfle hwn i nifer fawr o gyflenwyr
a oedd eisoes wedi pasio proses ddethol lym. Bu hyn yn fodd i ni symleiddio'r
broses gaffael tra'n sicrhau bod y sail gyflenwi o'r ansawdd gofynnol i
ddarparu'r gwasanaeth gofynnol.
Dewiswyd grŵp arbenigol i asesu tendrau. Roedd y grŵp yn cynnwys:
•

staff Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am yr iaith Gymraeg, marchnata a
chyfathrebu

•

cynghorydd technegol

•

dau gynghorydd TGCh o ddau awdurdod lleol

•

cynrychiolwyr sy'n ymarferwyr o'r Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol a
Phanel Ymarferwyr y Gweinidog Addysg a Sgiliau.
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Mae Llywodraeth Cymru, gan gydymffurfio â'r Weithdrefn Gaffael Ewropeaidd,
yn caffael mewn modd teg ac agored bob amser. Dilynodd y broses o
werthuso'r holl ymatebion i'r gystadleuaeth hon y weithdrefn sefydledig a
hynny mewn modd llym.
Aseswyd tendrau gan banel a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth
Cymru a chynrychiolwyr allanol, oll gyda'r profiad a'r arbenigedd gofynnol i
wneud penderfyniad hyddysg ar deilyngdod perthynol y cynigion a
dderbyniwyd.
Roedd y gwaith gwerthuso a wnaed gan y panel yn destun rhagor o waith
dadansoddi cydymffurfiaeth gan y Gwasanaethau Caffael Corfforaethol.
Dyfarnwyd y contract yn llwyr ar sail gallu i fodloni'r gofyniad penodedig fel y
gwelwyd mewn ymateb i'r meini prawf gwerthuso a amodwyd.

Beth a gaiff ei ariannu'n ganolog?
Caiff y broses o gaffael a chyflwyno llwyfan Hwb ei hariannu'n gyfan gwbl gan
Lywodraeth Cymru. Mae'r arian yn cynnwys:
•

safle Hwb cenedlaethol i bob defnyddiwr

•

safleoedd Hwb+ unigol i bob ysgol, coleg, awdurdod lleol a chonsortiwm
addysg rhanbarthol yng Nghymru

•

rhaglen weithredu (yn cynnwys cynghorydd proffesiynol ac wyth
Arweinydd Digidol) i gefnogi ysgolion a cholegau

•

safle iTunes U cenedlaethol o'r enw ‘Addysg Cymru/Education Wales’

•

rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus i bob athro/athrawes a fydd yn
dechrau ym mis Medi 2013 i gefnogi llythrennedd digidol, gwyddorau
cyfrifiadurol a TGCh

•

0-1

storfa Cynnwys Digidol Genedlaethol (o fis Ebrill 2013 ymlaen)

17

16 Tachwedd 2012

Cwestiynau cyffredin Hwb

•

digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol blynyddol (sy'n dechrau ym mis
Mehefin 2013).
Sut y caiff Hwb ei ariannu ac a fydd yn effeithio ar y Grant Cymorth
Refeniw?
Mae arian ar gyfer Hwb yn dod yn uniongyrchol o gyllideb yr Uned TGCh ac
fel y cyfryw nid yw'n effeithio ar y Grant Cymorth Refeniw.
Beth nad yw Llywodraeth Cymru yn ei ariannu'n ganolog?
Nid yw Llywodraeth Cymru yn ariannu'r canlynol:
•

costau athrawon cyflenwi er mwyn i athrawon fynd i gynadleddau neu
ddigwyddiadau hyfforddi

•

awdurdodau lleol neu gonsortia addysg rhanbarthol i ddarparu cymorth

•

unrhyw beth y tu hwnt i gwmpas y prosiect.

Beth yw'r amserlenni o ran caffael yn ganolog?
Cymerodd y broses gaffael drwy Fframwaith Rheoli Gwybodaeth a
Gwasanaethau Dysgu (IMLS) tua thri mis, tra byddai disgwyl i broses gaffael
lawn Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd gymryd tua chwech i wyth
mis o leiaf.
Beth sy'n digwydd ar ddiwedd y contract tair blynedd cychwynnol?
Dyfarnwyd y contract am dair blynedd ac o dan delerau ein proses gaffael
rheoli gwybodaeth a gwasanaethau dysgu, mae gennym yr opsiwn o ymestyn
y contract gyda Learning Possibilities am dair blynedd arall. Bydd y
penderfyniad ar b'un a ddylid ymestyn y contract yn ystyried gwerthusiad o'r
hyn a gyflawnwyd hyd yma, yn cynnwys cyngor gan y Cyngor Dysgu Digidol
Cenedlaethol.
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Fodd bynnag, mae darparu Hwb drwy ddatrysiad seiliedig ar SharePoint yn
golygu y bydd gennym opsiynau i fudo Hwb ar ddiwedd y contract hefyd, a
pharhau i ddarparu Hwb gyda chyflenwr arall.
Cynhelir Hwb i ddechrau ar wasanaeth cwmwl Learning Possibilities. Mae'r
contract hefyd yn cynnwys darpariaeth ar gyfer mudo Hwb i ganolfan ddata
yng Nghymru ar gam priodol a phan fydd gwasnaeth sy'n bodloni gofynion
technegol Hwb yn cael ei ddatblygu. Mae hyn yn unol â strategaeth canolfan
data Llywodraeth Cymru.
Sut y telir am y costau?
Llywodraeth Cymru yn ganolog sy'n talu am gostau datblygu a chefnogi
llwyfan Hwb.
Sut y bydd Llywodraeth Cymru'n talu am gostau seilwaith cymorth i
ysgolion?
Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi dros £170 miliwn ers 1998 i gefnogi
seilwaith a gwasanaethau TGCh i ysgolion. Rydym yn parhau i gefnogi
Rhaglen Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PSBA) i Gymru, sy'n
asgwrn cefn o safon i awdurdodau lleol a sefydliadau eraill yn y sector
cyhoeddus. Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am gefnogi cysylltiadau ysgolion
lleol ag asgwrn cefn y PSBA, a gyflwynir yn unol â'r proffil ystod band a
benodwyd gan yr awdurdod.
Mae gofynion y dyfodol ar gyfer cysylltedd band eang ym maes addysg yng
Nghymru yn cael eu hadolygu cyn ail-gaffael y contract ar gyfer cyflwyno
rhaglen PSBA yn 2014. Bydd addysg yng Nghymru hefyd yn elwa o
fuddsoddiad sylweddol mewn gwasanaethau Band Eang y Genhedlaeth
Nesaf i Gymru.
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Beth yw'r arian ac a oes unrhyw risgiau?
Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i ddarparu arian tair blynedd ar gyfer
Hwb ac mae'n bosibl y bydd hefyd yn ymestyn y contract presennol am dair
blynedd arall.
Mae arian hirdymor y tu hwnt i'r tair blynedd gychwynnol yn amodol ar
ganlyniad proses adolygu gwariant reolaidd Llywodraeth Cymru, felly hefyd
fuddsoddiad lleol a chenedlaethol arall.
A fydd Llywodraeth Cymru'n darparu canllawiau o ran sut i flaenoriaethu
arian y Grant Effeithiolrwydd Ysgolion yn y dyfodol (o ran buddsoddi
mewn seilwaith lleol)?
Mae gwybodaeth am ddefnyddio arian y Grant Effeithiolrwydd Ysgolion a'r
Grant Amddifadedd Disgyblion ar gyfer TGCh wedi'i chynnwys yn y
canllawiau ar y ddau grant i ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia, a
gyhoeddwyd ar wefan Llywodraeth Cymru.
O dan y canllawiau presennol ar y Grant Effeithiolrwydd Ysgolion a'r Grant
Amddifadedd Disgyblion, mae rhywfaint o wariant ar gaffael TGCh yn
dderbyniol. Ni ellir defnyddio arian o'r ddau grant hyn i gaffael seilwaith TGCh
nac i dalu am gostau cysylltedd. Gellir defnyddio arian o'r grantiau hyn i
gaffael rhywfaint o feddalwedd a chaledwedd sy'n bodloni ffocws y grant ac yn
sicrhau gwerth ychwanegol ar yr amod nad yw'n torri ar draws strategaethau
TGCh presennol. Gall hyn gynnwys, er enghraifft, cyfrifiaduron llechen
rhyngweithiol, gliniaduron a meddalwedd i ymgysylltu â dysgwyr.
Mae rhai awdurdodau lleol yn amodi y dylid prynu offer a meddalwedd TGCh i
ysgolion gyda chymeradwyaeth swyddog awdurdod lleol dynodedig sy'n
bennaf cyfrifol am gaffael TGCh. Gwneir hyn er mwyn sicrhau eu bod yn
gydnaws â'u strategaethau TGCh. Gall ysgolion hefyd elwa o bŵer prynu
awdurdodau lleol ac arbedion yn sgil arbedion maint.
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I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, cyfeiriwch at y canllawiau presennol ar
wefan Llywodraeth Cymru yn:
http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/120508segcy.pdf
I gael cyngor, cysylltwch â swyddog dynodedig eich awdurdod lleol sy'n
gyfrifol am gaffael TGCh.
Am unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â'ch Cydlynydd Grant Effeithiolrwydd
Ysgolion/Grant Amddifadedd Disgyblion neu â'r Tîm Grant Effeithiolrwydd
Ysgolion/Grant Amddifadedd Disgyblion yn Llywodraeth Cymru yn:
GrantEffeithiolrwyddYsgolion@cymru.gsi.gov.uk
O ble y daw'r arian ymgynghori?
Nid yw Prosiect Hwb yn cynnwys arian ymgynghori.
Yn ogystal â'r contract gyda Learning Possibilities, mae Llywodraeth Cymru
yn ariannu'r broses o benodi wyth Arweinydd Digidol i weithio gydag ysgolion
a chynghorydd proffesiynol er mwyn helpu i ddatblygu'r strategaeth tymor hwy
ar gyfer Hwb. Swyddi wedi'u secondio yw'r rhain i gyd, gyda staff yn dod o'r
proffesiwn addysgu a gwasanaethau cynghori'r awdurdod lleol.
Sut y bydd arian ar gyfer Hwb yn effeithio ar arian arall?
Ariennir Prosiect Hwb o adnoddau addysg presennol Llywodraeth Cymru yn
cynnwys (o 2013–14) ail-fuddsoddi arian a ddefnyddiwyd yn flaenorol ar gyfer
GCaD Cymru. Daw'r contract ar gyfer darparu GCaD Cymru i ben ddiwedd
Mawrth 2013 a darperir adnoddau a gweithgareddau GCaD Cymru yn y
dyfodol drwy Hwb.
Nid yw'r arian a gaiff Hwb yn effeithio'n uniongyrchol ar arian ar gyfer mentrau
eraill a ariennir yn ganolog ac nid yw'n effeithio ar lefel yr arian a ddyrennir i
awdurdodau lleol, ysgolion, colegau a sefydliadau eraill, e.e. Grant
Effeithiolrwydd Ysgolion ac arian JISC.

0-1

21

16 Tachwedd 2012

Cwestiynau cyffredin Hwb

Fodd bynnag, dylai datblygu Hwb ddarparu llwyfan sy'n galluogi'r Grant
Effeithiolrwydd Ysgolion ac arian arall i gael ei ddefnyddio'n fwy effeithiol
mewn ysgolion, drwy ddarparu llwyfan ar gyfer creu a rhannu adnoddau
addysg, darparu hyfforddiant a hyrwyddo cydweithredu.
A oes opsiwn yn y contract i ymestyn i bedair blynedd gan fod tair
blynedd yn ymddangos yn gyfnod byr iawn ar gyfer contract o'r maint
a'r math hwn?
Ni ellir ymestyn contractau am gyfnodau sy'n hirach na'u hoes wreiddiol. Mae
telerau ariannu Llywodraeth Cymru yn pennu mai dim ond am dair blynedd y
gellir ymestyn y contract hwn.
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Camau cyflwyno yn cynnwys hyfforddiant a chymorth
Sut y caiff Hwb ei gyflwyno?
Caiff Hwb ei gyflwyno mewn tri cham:
•

prosiect peilot cychwynnol gyda phedair ysgol i lywio datblygiad y llwyfan

•

cam beta gyda thua 30 o ysgolion ledled Cymru

•

proses gyflawn o gyflwyno i bob ysgol sydd am ymuno â Hwb yn ystod
2013–14.

Caiff y broses gyflwyno ei rheoli mewn tri cham. Bydd awdurdodau lleol drwy
eu consortia yn rhoi rhestr o ysgolion wedi'u blaenoriaethu i Lywodraeth
Cymru ar gyfer pob cam. Bydd y rhestr hon yn ystyried y canllawiau y
cytunwyd arnynt ac yn nodi'r ffactorau i'w hystyried wrth ddethol ysgolion.
Bydd hyd at 600 o ysgolion yn gysylltiedig â Hwb ym mhob cam gan
gwmpasu pob un o'r 1,700 o ysgolion yng Nghymru erbyn diwedd Mehefin
2014.
Byddwn yn cynnal trafodaethau pellach yn ystod Cam 2 gyda darparwyr
addysg bellach a darparwyr 16–19 eraill ynghylch cyflwyno Hwb i'r sectorau
hynny. Ein nod yw sicrhau bod pob dysgwr rhwng 3 a 19 oed yn cael
mynediad wedi'i ddilysu i Hwb erbyn 2015.
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Beth fydd rôl y consortia fel rhan o'r broses o gyflwyno Hwb?
Bydd awdurdodau lleol yn penderfynu mewn ymgynghoriad â phenaethiaid pa
rai o'u hysgolion y dylid eu cyflwyno ar gyfer pob cam, gan ystyried lefel yr
‘e-aeddfedrwydd’ ym mhob ysgol. Yna bydd consortia'r awdurdod lleol yn
gyfrifol am flaenoriaethu ysgolion ar draws eu rhanbarth.
Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'r consortia a'r Cyngor Dysgu
Digidol Cenedlaethol i ddatblygu canllawiau i gefnogi'r broses o nodi ysgolion,
a Chod Cysylltu a Argymhellir y bydd gofyn i awdurdodau lleol danysgrifio
iddo. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod yr ysgolion sy'n ymuno â Hwb yn gallu
elwa'n llawn ar wasanaethau Hwb.
Pa ysgolion fydd yn rhan o'r cam treialu cychwynnol?
•

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Tredegarville.

•

Ysgol Pencae.
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•

Ysgol Uwchradd Fitzalan.

•

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Sut y cafodd yr ysgolion peilot eu dewis? A ellir enwebu ysgolion
ychwanegol?
Enwebwyd ysgolion peilot gan Gonsortia Addysg Rhanbarthol Canol De
Cymru a chytunwyd arnynt gyda Phennaeth Gwasnaeth Gwella Ysgolion
Caerdydd. Ceisiwyd enwebiadau ar gyfer ysgolion yng Nghaerdydd gan fod
angen i Dîm Prosiect Hwb weithio'n agos gyda'r ysgolion peilot ac oddi mewn
iddynt o ddydd i ddydd.
Dewiswyd ysgolion ar gyfer cam beta Hwb yn seiliedig ar eu hanes fel
mabwysiadwyr cynnar TGCh (yn cynnwys cydnabyddiaeth drwy wobrau
NAACE), tra'n sicrhau bod gennym gynrychiolaeth lawn o ysgolion
cynradd/uwchradd, rhanbarthau daearyddol ac ysgolion cyfrwng
Cymraeg/Saesneg.
Mae ysgolion ychwanegol wedi'u hychwanegu at gam beta yn dilyn
argymhellion o'r consortia addysg rhanbarthol ar ôl digwyddiadau
rhanddeiliaid rhanbarthol Hwb.
Sut y mae'r awdurdodau lleol yn mynd i flaenoriaethu’r ysgolion ar gyfer
y camau gwahanol?
Rhoddir dogfen gyda chanllawiau amlinellol i awdurdodau lleol a chonsortiau
ar ddiwedd Tachwedd 2012.
Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi nifer o adnoddau a fydd yn helpu'r
awdurdodau lleol i flaenoriaethu. Bydd y rhain yn cynnwys Cod Cysylltu a
Argymhellir i awdurdodau lleol a chanllawiau ar bennu e-aeddfedrwydd.
Beth yw cyfranogiad awdurdod lleol yn y broses o gyflwyno Hwb?
Bydd awdurdodau lleol yn gyfrifol am:
•
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•

darparu'r data systemau rheoli gwybodaeth gofynnol i Learning
Possibilities fel bod modd paratoi safleoedd a defnyddwyr yr ysgolion

•

helpu'r Arweinwyr Digidol gyda'r broses weithredu

•

gosod unrhyw feddalwedd sy'n ofynnol fel y bo'n ofynnol.

Pwysig: Un o rag-amodau cyfranogiad ysgolion yn y broses gyflwyno yw bod
data systemau rheoli gwybodaeth perthnasol ysgolion yn cael ei ddarparu i
Learning Possibilities. Bydd angen cydlynu'r gwaith hwn a'i ddarparu gan
awdurdodau lleol.
Beth y mae Tîm Prosiect Hwb yn ei wneud i sicrhau bod gwersi yn cael
eu dysgu o fentrau tebyg fel GCaD?
Ystyriodd Llywodraeth Cymru y gwersi a ddysgwyd o'r broses o ddarparu
prosiectau llwyfannau dysgu ledled y DU ac mewn mannau eraill, ac o'r
gwerthusiad o GCaD Cymru, o ran dylunio manyleb contract Hwb.
Gwnaethom hefyd ymgorffori argymhellion Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar
Ddulliau Addysg Digidol yn yr Ystafell Ddosbarth, a alwodd am dystiolaeth
gan sectorau amrywiol tra'n paratoi ei adroddiad.
Bydd gan y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol rôl allweddol yn y gwaith o
adolygu sut y bydd y broses o ddatblygu Hwb yn dysgu o fentrau eraill ac yn
rhyngwynebu â nhw, yn cynnwys rhoi cyngor ar werthuso. Un o negeseuon
allweddol y gwerthusiad o GCaD Cymru oedd yr angen i sicrhau bod y broses
o ddarparu'r llwyfan ar wahân i'r broses o greu cynnwys addysgol, gan
gydnabod bod y sgiliau a'r arbenigedd sy'n ofynnol ar gyfer pob proses yn
gallu bod yn dra gwahanol. Ymgorfforwyd hwn yn uniongyrchol i'r broses o
gaffael Hwb.
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Mae gwaith gwerthuso mentrau llwyfannau dysgu blaenorol wedi amlygu
pwysigrwydd ysgolion e-aeddfed yn gallu datblygu a phoblogi llwyfannau
dysgu'n lleol yng nghyd-destun eu cynlluniau gwella ysgolion. Rydym felly
wedi sicrhau bod elfen Hwb+ o Hwb yn gallu cael ei deilwra'n lleol gan
ysgolion a bod ysgolion yn gallu pennu opsiynau teilwra ar gyfer eu
hathrawon a'u dysgwyr. Lluniwyd ein cynllun cyflwyno i gefnogi ac annog
ysgolion i ddatblygu eu dull eu hunain o ddefnyddio Hwb.
Sut y caiff dwyieithrwydd ei hwyluso?
Mae Prosiect Hwb wedi ymgysylltu ag Uned Gyflawni'r Iaith Gymraeg cyn
caffael ac mae'n parhau i gwrdd â swyddogion yr uned yn rheolaidd. Mae'r
Uned wedi cadarnhau ein dull o gyflwyno'r safle yn ddwyieithog ac mae
Learning Possibilities yn defnyddio cwmni cyfieithu achrededig.
Wrth i'r safle barhau i gael ei ddatblygu, mae ein cangen Comisiynu Iaith wedi
ymrwymo i sicrhau ansawdd y sgriniau yn rheolaidd.
Bydd y safle'n cynnwys togl i newid o'r Gymraeg i'r Saesneg, a fydd yn fodd i
ddysgwyr, athrawon a rhieni/gofalwyr newid rhwng ieithoedd fel y bo'n
ofynnol.
A fydd problemau o ran capasiti ynghylch cymorth i lwyfan Hwb?
Bydd Arweinwyr Digidol ar gael i gefnogi'r ysgolion yn ogystal ag awdurdodau
lleol a chonsortia addysg rhanbarthol. Darperir hyfforddiant i staff awdurdodau
lleol ym mis Ionawr. Bydd y llwyfan greddfol, sy'n hawdd ei ddefnyddio, yn
lleihau faint o gymorth hyfforddi sy'n ofynnol.
Sut y bwriedir i fodel cymorth Hwb weithio?
Darperir desg gwasanaeth ddwyieithog i bob athro/athrawes ac aelod o staff
gweinyddu. Mae'r ddesg gwasanaeth ar gael dros y ffôn rhwng 8am a 5.30pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus). Gall defnyddwyr
gofnodi galwadau drwy e-bost neu ar-lein 24/7.
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Mae trefniadau rheoli digwyddiadau a cheisiadau ar gael 24/7 yn sgil y ffaith
bod defnyddwyr yn gallu cofnodi galwadau drwy e-bost neu drwy gofnodi ac
olrhain galwadau cymorth drwy system tocynnau ar-lein.
Cefnogir y broses gyflwyno a darparu gan awdurdodau lleol, Learning
Possibilities a Llywodraeth Cymru.
Pa gymorth a roddir i gefnogi'r broses o bontio o lwyfannau sy'n bodoli
eisoes i Hwb?
Mae'r llwyfan yn cefnogi'r mudo o sawl llwyfan dysgu arall a gall gynnal sawl
math gwahanol o gynnwys. Bydd angen i awdurdodau lleol gynorthwyo
ysgolion i fudo cynnwys lle y bo'n ofynnol. Mae'n bosibl hefyd cysylltu â
chynnwys o Hwb i safleoedd allanol a all sicrhau integreiddio cyflym a hawdd.
Pwy sy'n gyfrifol am gefnogi'r cynnyrch yn yr ysgol?
Bydd yr Arweinwyr Digidol yn darparu hyfforddiant i bob ysgol yng Nghymru.
Byddwn yn darparu 2.5 diwrnod o hyfforddiant i bob ysgol: deuddydd mewn
ystafell hyfforddiant a hanner diwrnod ym mhob ysgol.
Byddwn hefyd yn darparu hyfforddiant i staff awdurdodau lleol er mwyn bod
yn gynaliadwy wrth symud ymlaen.
Beth fydd ar gael i hyfforddi athrawon?
Byddwn yn darparu deuddydd o hyfforddiant i bob ysgol yng Nghymru.
Cynhelir y sesiynau hyn mewn ystafell hyfforddiant leol (ystafell TGCh mewn
ysgol uwchradd leol fwy na thebyg).
Byddwn yn sicrhau bod uwch arweinwyr a mabwysiadwyr cynnar ym mhob
ysgol yn cymryd rhan hefyd drwy eu gwahodd i'r ddau ddiwrnod o
hyfforddiant.
Bydd ymweliad hanner diwrnod â'r ysgol gan Arweinydd Digidol yn dilyn y
deuddydd o hyfforddiant.
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Bydd Hwb hefyd yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau hyfforddi ar-lein i
gefnogi'r llwyfan.
Sut y gall ysgolion sicrhau cymorth ychwanegol gan Learning
Possibilities?
Bydd yn rhaid i ysgolion neu awdurdodau lleol gytundebu'n uniongyrchol â
Learning Possibilities os bydd angen cymorth ychwanegol.
Ceir pryder y bydd ysgolion yn y cam olaf yn cael mynediad am ddim
gwarantedig i'r llwyfan dysgu am gyfnod byrrach o lawer cyn diwedd y
contract tair blynedd cychwynnol.
Rydym yn cydnabod y cyfyng-gyngor hwn. Anogwn yr ysgolion sy'n awyddus i
fabwysiadu'r llwyfan i sicrhau bod ei hawdurdodau'n cynrychioli eu
buddiannau drwy fabwysiadu'r llwyfan yn y camau cyntaf.
Â phwy y bydd ysgolion yn cysylltu os bydd ganddynt ymholiadau'n
ymwneud â chymorth technegol ac addysgegol?
Desg gwasanaeth ddwyieithog Learning Possibilities fydd yn delio ag
ymholiadau technegol. Byddant yn gallu delio â galwadau gan unrhyw aelod o
staff o ysgol neu o awdurdod lleol. Hefyd, bydd ardal hunangymorth helaeth
ar gael i bob un o ddefnyddwyr y llwyfan.
Dylai'r awdurdod lleol ddelio ag ymholiadau addysgegol a all ymgysylltu â'r
Arweinwyr Digidol fel y bo'n ofynnol.
Beth gredwch chi yw rôl yr awdurdod lleol o ran cefnogi'r broses o
gyflwyno Hwb?
Er mai'r Arweinwyr Digidol fydd yn darparu'r hyfforddiant cychwynnol i'r
ysgolion, cydnabyddwn po fwyaf o gymorth y gall yr ysgolion gael gafael arno,
y mwyaf tebygol fydd y llwyfan o wireddu ein gweledigaeth. Dyna pam ein bod
yn argymell y dylai awdurdodau lleol gael eu hyfforddiant staff cymorth.
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Byddwn yn darparu hyfforddiant i staff a enwebir o awdurdodau lleol neu
gonsortia addysg rhanbarthol.
A allem gael y cyfle i weithio'n agos gyda chi i ddatblygu'r broses o
integreiddio Moodle?
Mae Learning Possibilities wedi datblygu'r broses lwyddiannus o integreiddio
Moodle ac rydym yn awyddus i sicrhau bod hyn yn bodloni gofynion yr
ysgolion perthnasol. Ymchwilir i'r maes hwn ymhellach drwy ysgolion Cam 2 a
byddem yn croesawu mewnbwn gan yr awdurdodau lleol.
Â'r broses dreialu ar droed, rydym yn pryderu nad ydym wedi cael cyfle
eto i weld y fersiwn uwchradd o'r llwyfan.
Mae fersiwn uwchradd o Hwb+ yn cynnwys swyddogaethau a dull o deilwra
cyfoethog. Gall dysgwyr, athrawon a rhieni/gofalwyr gydweithio a dysgu gyda'i
gilydd tra'n integreiddio amrywiaeth o dechnolegau ar-lein.
Drwy'r ysgolion Cam 1 a Cam 2 byddwn yn gweithredu'r amgylchedd
uwchradd mewn ysgolion ledled Cymru a fydd yn rhoi'r cyfle i awdurdodau
lleol weld y cynnyrch yn y lleoliad hwn.
Mae gennym bryderon bod y peilot cychwynnol yn fyr iawn a'i fod yn
cwmpasu un o'r cyfnodau prysuraf yng nghalendr yr ysgol.
Mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi'r rhwystrau amser gyda'r prosiect
hwn ac yn gofyn i ysgolion ac awdurdodau lleol gefnogi'r broses o weithredu'r
prosiect i'r graddau y bo hynny'n bosibl.
Sut ydych chi'n bwriadu cefnogi'r broses o fudo cynnwys sydd ar hyn o
bryd ar lwyfannau dysgu presennol awdurdodau lleol i Hwb/Hwb+?
Bydd yn rhaid i awdurdodau lleol ac ysgolion fod yn gyfrifol am fudo cynnwys
i'r llwyfan newydd. Bydd Learning Possibilities yn helpu gyda'r broses hon lle
bynnag y bo'n bosibl.
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A allwn gyflwyno Hwb+ i ysgolion cynradd yn ein hawdurdod lleol ac nid
i ysgolion uwchradd?
Gallwch ond dylem annog dull o weithredu lle y rhoddir y cyfle i bob ysgol roi
cynnig ar Hwb+ o leiaf.
Pryd y bydd angen i'r consortia gadarnhau eu hysgolion ar gyfer pob un
cam?
Mae'n ofynnol i bob consortiwm addysg rhanbarthol gadarnhau eu hysgolion
15 diwrnod gwaith cyn dechrau pob cam. Mae hyn yn cynnwys darparu'r data
craidd ar yr ysgolion er mwyn galluogi proses weithredu syml.
Beth fydd yn digwydd os bydd awdurdodau lleol yn penderfynu peidio â
rhyddhau eu data systemau rheoli gwybodaeth i ni/Learning
Possibilities?
Bydd y penderfyniad hwn yn atal unrhyw ysgol yn yr awdurdod hwnnw rhag
bod yn rhan o'r broses o gyflwyno Hwb+.
Pa ddata craidd sy'n ofynnol?
Y data craidd gofynnol yw fel a ganlyn. Maent yn y Saesneg oherwydd y bydd
teitlau y meysydd yn ymddangos yn Saesneg yn unig yn y system.
Data dysgwyr

Data staff

Class

Title

Year

LegalForename

AdmissionNumber

LegalSurname

UPN

Forename

LegalSurname

Surname

LegalForename

StaffCode

Surname
Forename
Year
RegistrationGroup
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Beth fydd yn digwydd os na fydd y ddarpariaeth ym mhob ysgol erbyn
mis Mehefin 2014?
Ein disgwyliad yn y pen draw yw bod staff ysgolion yn ogystal â dysgwyr
rhwng 3 a 19 oed ym mhob lleoliad addysg yng Nghymru yn cael y
ddarpariaeth erbyn diwedd y contract (Awst 2015).
Beth fydd yn digwydd os bydd ysgolion yn penderfynu peidio â chymryd
rhan yn yr hyfforddiant (yn enwedig os nad ydych yn talu am gostau
cyflenwi)?
Mae'n ofynnol i o leiaf un person o bob ysgol fynychu'r hyfforddiant. Bydd
methu â bodloni'r gofyniad hwn yn golygu na fydd ysgol yn gallu cael Hwb+.
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Technoleg
Sut y bydd Hwb yn gweithredu o ran meddalwedd a chynnwys allweddol
i Gymru gyfan?
Bydd Hwb yn darparu llwyfan y gellir darparu amrywiaeth o gynnwys a
gwasanaethau drwyddo.
Ar y cyd â Hwb, bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â chyflenwyr
meddalwedd er mwyn sicrhau mynediad i gynnwys masnachol ar sail ‘prynu
unwaith i Gymru’. Yna gellir cynnal y cynnwys hwn ar Hwb neu gellir cael
gafael arno'n uniongyrchol gan y cyflenwyr o lwyfan Hwb gan ddefnyddio
trefniadau cofrestru untro y cytunir arnynt.
Gellir darparu cynnwys am ddim i ysgolion neu, yn dilyn negodi, ar sail
ostyngol. Gofynnir i'r Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol gynghori ar y dull
gorau o sicrhau bod y gwasanaeth hwn yn diwallu anghenion addysg yng
Nghymru.
Byddwn hefyd yn ceisio defnyddio meddalwedd ffynhonnell agored o safon.
A fydd Microsoft Office 365 ar gael yn Gymraeg?
Bydd. Bydd angen i ysgolion benderfynu ar yr adeg darparu pa iaith a
ddefnyddir ar gyfer Microsoft Office 365. Nid oes swyddogaeth togl ar hyn o
bryd ym Microsoft Office 365, felly unwaith y bydd defnyddiwr yn dewis iaith
benodol, ni ellir addasu'r dewis hwn.
Pan ddyrennir gwaith i ddysgwyr sut y cânt eu hysbysu?
Ar hyn o bryd, mae dau fath o hysbysiadau: y naill drwy hafan y defnyddiwr, y
llall drwy negeseuon e-bost.
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A fydd awdurdodau lleol a/neu ysgolion yn gallu datblygu dyfeisiau a'u
trosglwyddo i Learning Possibilities i'w hintegreiddio?
Un o brif fanteision system Learning Possibilities yw bod y llwyfan yn
agnostig. Golyga hyn fod modd iddo integreiddio'n hawdd â sawl dyfais,
gwe-rannau a chymwysiadau, y mae llawer ohonynt eisoes yn bodoli o fewn y
llwyfan.
Gall Learning Possibilities weithio gydag awdurdodau lleol ac ysgolion i
ystyried ychwanegu rhai eraill a chaiff proses ei rhoi ar waith i ychwanegu rhai
newydd yn y dyfodol.
Sut y bydd ysgolion yn cynnal eu gwefannau cyhoeddus ar y llwyfan?
Mae'r llwyfan yn darparu'r swyddogaeth i ysgolion greu eu safle ysgol eu
hunain y gellir ei weld yn gyhoeddus. Bydd hyn yn galluogi ysgolion i gael
gwefan integredig ar gyfer eu hysgol, Hwb a Hwb+.
Os oes gan yr ysgol safle presennol yna gellir ychwanegu dolen yn
uniongyrchol at safleoedd Hwb a Hwb+.
A fydd athrawon yn gallu graddio gwaith cartref?
Byddant a gellir addasu'r mathau o raddau ar lefel yr ysgol. Caiff y
swyddogaeth hon ei phrofi ar hyn o bryd.
A fydd athrawon yn gallu rhoi sylwadau ar waith?
Mae nifer o ffyrdd i athrawon roi sylwadau, yn cynnwys ffrwd waith lle gall
athrawon gymeradwyo neu wrthod gwaith dysgwr a darparu naratif arno.
Bydd gan Hwb system raddio i raddio cynnwys a fforwm i drafod pwyntiau
rhwng athrawon a blogiau a fydd yn galluogi athrawon i roi sylwadau.
Bydd athrawon hefyd yn gallu ychwanegu neu gyfrannu at flogiau a fforymau
ar lefel ysgol naill ai gyda'u cyfoedion neu drwy bennu pwyntiau trafod yn
ymwneud ag eitemau gwaith penodol i grwpiau.
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A fydd cyfle i athrawon gael gwybodaeth asesu wedi'i chofnodi yn ôl i
systemau rheoli gwybodaeth yr ysgol?
Mae'r gallu i ysgrifennu'n ôl i systemau rheoli gwybodaeth ysgolion yn cael ei
ddatblygu ar hyn o bryd. Nid yw hyn yn rhan o gwmpas presennol y prosiect.
Sut y caiff materion yn ymwneud â systemau rheoli gwybodaeth eu
rheoli?
Bydd awdurdodau lleol yn gyfrifol am gasglu a rheoli'r data o systemau rheoli
gwybodaeth ysgolion ac am ddarparu'r data i Learning Possibilities.
Ni fydd Learning Possibilities yn gallu darparu i ysgolion oni fydd y data cywir
yn y fformat cywir yn cael ei dderbyn.
Os bydd problem gyda system rheoli gwybodaeth yn darparu'r data yna mae'n
bosibl y bydd yn rhaid eithrio'r ysgolion hyn o'r cyfnod cyflwyno hwnnw hyd
nes y derbynnir y data cywir.
A fydd rhieni/gofalwyr yn gallu gweld gwybodaeth a gaiff ei chipio yn
systemau rheoli gwybodaeth ysgolion fel amserlennu?
Byddant gan fod gwe-rannau ar gael i'w darllen yn unig a bydd ysgolion yn
penderfynu p'un a ydynt am eu defnyddio ai peidio. Ni fydd cost ychwanegol
ond bydd angen i'r ysgol sicrhau ei bod yn diweddaru ei chofnodion o
rieni/gofalwyr.
Sut y bydd Hwb yn integreiddio â systemau rheoli gwybodaeth?
Mae adnodd cysylltu y gellir ei ddefnyddio i baratoi a chynnal defnyddwyr yn
awtomatig o fewn y system. Bydd angen i Learning Possibilities weithio gyda
staff awdurdodau lleol i weithredu'r datrysiad hwn os bydd angen.
A fydd integreiddio â systemau rheoli gwybodaeth yn gweithio ar draws
sefydliadau lluosog?
Ni fydd systemau rheoli gwybodaeth a gynhelir yn ganolog yn peri problem.
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A all y cyfleusterau yn Hwb+ ddisodli Porth Dysgu systemau rheoli
gwybodaeth ysgolion?
Mae cyfleusterau ysgrifennu'n ôl y tu allan i gwmpas Hwb+ ar hyn o bryd felly
ni fydd yn disodli Porth Dysgu systemau rheoli gwybodaeth ysgolion.
Pa system rheoli gwybodaeth (ac eithrio systemau rheoli gwybodaeth
ysgolion) y gall Hwb integreiddio â hi?
Mae'r system rheoli gwybodaeth (ac eithrio systemau rheoli gwybodaeth
ysgolion) a gefnogir gan adnodd LP Connect ar hyn o bryd yn cynnwys:
CMIS, Phoenix Gold, Phoenix E1, Integris Classic, iSAMS, WCBS a PASS.
Bydd pob system rheoli gwybodaeth arall a all allforio i ffeil CSV yn gallu
darparu data i Learning Possibilities. Bydd Learning Possibilities hefyd yn
gallu ymchwilio i opsiynau pellach ar gyfer integreiddio system rheoli
gwybodaeth gan ddefnyddio adnodd LP Connect.
Sut y caiff gwybodaeth reoli ei phrosesu ar ôl graddio gwaith cartref?
Nid oes cyfleusterau ysgrifennu'n ôl ar gael ar hyn o bryd i system rheoli
gwybodaeth ysgolion.
A fydd awdurdodau lleol a/neu gonsortia yn gallu creu eu porth eu
hunain ar gyfer meysydd gwasanaeth ysgolion?
Ffocws Cam 1 yw creu safle i ysgolion. Mewn camau yn y dyfodol, bydd y
system yn cael ei datblygu i ymgorffori safleoedd consortia ac awdurdodau
lleol.

0-1

36

16 Tachwedd 2012

Cwestiynau cyffredin Hwb

Sut y gallwn drefnu dolenni yn y system?
Gall dolenni i safleoedd eraill fewnbynnu i we-rannau sy'n cynnwys dolenni.
Gellir gwneud hyn ar bob lefel yn y system.
Ai Apple (iTunes U) fydd yr unig lwyfan fydd ar gael ar Hwb?
iTunes U yw un o'r sianeli cyfathrebu y byddwn yn eu defnyddio ar gyfer Hwb
ond byddem hefyd yn disgwyl, er enghraifft, i Hwb integreidio gwasanaethau
fel YouTube.
Dylai Hwb fod yn agnostig o ran dyfeisiau a dylai fod modd ei ddefnyddio drwy
amrywiaeth o borwyr a thechnolegau, yn cynnwys dyfeisiau symudol.
Sut y bydd y broses o bontio rhwng ysgolion yn gweithio?
Pan fydd dysgwr yn gadael ysgol caiff ei nodi ar system rheoli gwybodaeth yr
ysgol fel rhywun sydd wedi gadael. Bydd hyn yn analluogi cyfrif y defnyddiwr
ac ni fydd y defnyddiwr yn gallu mewngofnodi.
Fodd bynnag, pan fydd y defnyddiwr yn cofrestru mewn ysgol arall a chaiff y
system rheoli gwybodaeth ei diweddaru yn yr ysgol hon, bydd Hwb yn
cydnabod hyn ac yn ail-actifadu cyfrif y defnyddiwr gan ei gysylltu â'r ysgol
newydd. Ni fydd defnyddwyr yn gallu defnyddio safle'r ysgol yn eu hen ysgol
ond byddant yn gallu defnyddio safle'r ysgol newydd a'u cyfrif e-bost/
e-bortffolio.
Bydd enw defnyddiwr y defnyddiwr yn annibynnol ar yr ysgol lle ceir y
ddarpariaeth.
A fydd fideo-gynadledda ar gael ar Hwb?
Daw Microsoft Office 365 â chynnyrch o'r enw Lync sydd â swyddogaeth
fideo-gynadledda. Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau
lleol i alluogi'r gosodiadau diogelwch gofynnol i ganiatáu hyn. Er mwyn
defnyddio Lync:
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•

mae angen lawrlwytho

•

mae angen bodloni gofynion system sylfaenol (mae manylion y rhain ar
gael ar wefan Microsoft Office 365)

•

efallai y bydd angen i byrth llenni tân a gosodiadau diogelwch eraill
newid (mae manylion y rhain ar gael ar wefan Microsoft Office 365).

Bydd ansawdd y fideo a anfonir ac a dderbynnir yn dibynnu ar gyflymder y
cysylltiad ym mhob pen yr alwad fideo. Mae Lync hefyd yn cynnwys y gallu i
anfon negeseuon ar unwaith, swyddogaethau bwrdd gwyn a swyddogaeth
gydweithredol eraill.
A fydd Hwb yn darparu URL sy'n wynebu'r cyhoedd?
Bydd: hwb.cymru.gov.uk a hwb.wales.gov.uk
A fydd defnyddio Microsoft Office 365 ar gyfer portffolio yn rhoi ardal
storio dogfennau iddynt?
Mae Microsoft Office 365 yn darparu 25GB o ardal storio i ddefnyddwyr yn
MS Outlook a 500MB o ardal storio y gallant ei ddefnyddio drwy gydol eu
cyfnod fel dysgwr neu eu gyrfa fel athro/athrawes. Dyrennir yr ardal storio i
unigolyn, felly bydd yn aros gyda nhw rhwng ysgolion. Gellir defnyddio'r ardal
storio i ddal y rhan fwyaf o fathau o ffeiliau cyffredin. Rhagwelir y bydd y terfyn
500MB godi yn sylweddol yn y dyfodol.
A yw e-bortffolio yn storfa ar gyfer dogfennau?
Ydy. Gellir defnyddio'r e-bortffolio i storio hyd at 500MB o ddogfennau
defnyddwyr, er fel uchod bydd y terfyn hwn yn codi yn sylweddol yn y dyfodol
agos.
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Ble y caiff Hwb ei gynnal?
Caiff Hwb ei gynnal yng nghyfleuster cwmwl Learning Possibilities yn
Borehamwood (Swydd Hertford). Ar gamau diweddarach y prosiect, efallai y
bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried symud gwasnaeth Hwb i ganolfan wedi'i
lleoli yng Nghymru.
Ble y caiff gwybodaeth bersonol am Microsoft Office 365 ei dal ac a yw
hyn yn broblem?
Mae data Microsoft Office 365 yn amodol ar y rheolaethau diogelwch
canlynol, sy'n diogelu gwybodaeth a gaiff ei storio gan ddefnyddwyr.
Mae'r rhwydweithiau yng nghanolfannau data Microsoft Office 365 wedi'u
cynllunio i greu nifer o ddarnau o rwydweithiau ar wahân. Mae'r segmentu
hwn yn helpu i wahanu ôl-serfwyr a dyfeisiau storio allweddol o'r
rhyngwynebau cyhoeddus, a hynny mewn modd ffisegol. Mae mynediad
cwsmeriaid i wasanaethau a ddarperir dros y rhyngrwyd yn tarddu o leoliadau
defnyddwyr lle bo modd defnyddio'r rhyngrwyd a daw i ben mewn canolfan
data Microsoft.
Mae'r cysylltiadau hyn a sefydlir rhwng cwsmeriaid a chanolfannau data
Microsoft wedi'u hamgryptio gan ddefnyddio Diogelwch Haen Drafnidiaeth
(TLS)/Haen Socedi Diogel (SSL) sydd o safon dderbyniol. Mae defnyddio
Diogelwch Haen Drafnidiaeth/Haen Socedi Diogel yn sefydlu cysylltiad diogel
rhwng y porwr a'r serfiwr i bob pwrpas, er mwyn helpu i sicrhau cyfrinachedd
ac uniondeb data rhwng y bwrdd gwaith a'r ganolfan ddata. Mae llwybryddion
didoli ar ymyl rhwydwaith gwasanaethau Office 365 yn darparu diogelwch ar
lefel paced ar gyfer atal cysylltiadau heb awdurdod â Gwasanaethau
Microsoft Office 365.
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Mae'r broses o storio a phrosesu data wedi'i gwahanu mewn modd
rhesymegol ymhlith cwsmeriaid yr un gwasanaeth drwy strwythur a gallu
Active Directory a ddatblygwyd yn benodol er mwyn helpu i adeiladu, rheoli a
sicrhau amgylcheddau amldenant.
Mae'r bensaernïaeth diogelwch amldenant yn sicrhau na all unrhyw sefydliad
arall weld data cwsmeriaid sy'n cael ei storio mewn canolfannau data
Microsoft Office 365 a rennir na'i roi yn y fantol. Mae Unedau Sefydliadol yn
Active Directory yn rheoli ac yn atal gwybodaeth rhag trosglwyddo heb
awdurdod ac yn ddifwriad drwy adnoddau system a rennir. Mae tenantiaid
wedi'u gwahanu wrth ei gilydd yn seiliedig ar ffiniau diogelwch, neu seilos, a
orfodir yn rhesymegol drwy Actve Directory.
Cwmpesir ‘diogelwch gwasanaethau rhwydwaith’ o dan safonau ISO 27001.
Beth am wydnwch a pharhad busnes?
Mae'r llwyfan wedi'i gynllunio gyda phwyntiau gwydn lluosog ar gyfer pob
gwasanaeth. Mae pob serfiwr gwe blaen yn gytbwys o ran llwyth llawn mewn
modd ffurfweddu fferm. Mae pob ôl-wasanaeth wedi'i ffurfweddu gan
ddefnyddio clystyru Windows High Availability. Mae'r ddolen data yn wydn
hefyd gyda dolen orffwys eilaidd.
Hefyd, caiff y drefn ganlynol ei dilyn ar gyfer creu copïau wrth gefn:
•

copïau wrth gefn wythnosol o gyflwr y serfiwr

•

copïau wrth gefn llawn o bob gwasanaeth fel systemau postio, systemau'r
gronfa ddata, systemau cyfeiriadur defnyddwyr, systemau porthol a
systemau cyfathrebu i sicrhau bod yr holl ddata sy'n gysylltiedig â'r
gwasanaethau hyn yn cael ei gynnal a'i gadw'n llwyr

•

copïau wrth gefn llawn o ddelweddau rhithwir a chyflwr y system

•

delweddau unfath o bob serfiwr

•

copïau wrth gefn o bob enghraifft o newid a ffurfweddu rhwydwaith

•

copïau wrth gefn o bob enghraifft o ffurfweddu'r serfiwr a san.
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Yn ogystal â'r lefel uchel o wydnwch sy'n rhan o'r system, mae cyfleuster wrth
gefn ar gael lle ceir ail ganolfan ddata a all ddarparu argaeledd o fewn
amserlen fer. Caiff copïau wrth gefn eu trosglwyddo'n rheolaidd i'r safle Adfer
ar ôl Trychineb (DR).
Beth am yr amgylchedd gweithredu ar gyfer chwaraewr SCORM? A yw'n
rhan o gwmpas y prosiect?
Bydd SCORM ar gael drwy Hwb+. Bydd hwn yn galluogi swyddogaethau fel
dilyniannu tasgau i ddysgwyr a phennu profion neu gwis, a gaiff ei rheoli drwy
brosesau rheoli ffrwd waith sydd wedi'u hymgorffori yn y llwyfan.
Beth am gynnwys Flash a chynhyrchion Apple fel iPad?
Bydd llwyfan Hwb yn gallu cynnal cynnwys digidol mewn ystod eang o
fformatau a bydd y llwyfan ei hun yn agnostig o ran llwyfannau. Fodd bynnag,
cydnabyddwn na fydd eitemau unigol o gynnwys o reidrwydd yn gweithio ar
bob dyfais.
Er enghraifft, dim ond ar ddyfeisiau Apple sydd â'r system weithredu
ddiweddaraf y bydd swyddogaeth lawn iBooks ar gael. Ni chaiff fideos Flash
na Shockwave eu cynnal yn llwyr ar ddyfeisiau llechen. Ni fydd deunydd a
gynlluniwyd i'w ddefnyddio ar fwrdd gwyn rhyngweithiol o bosibl yn gweithio ar
gyfrifiadur personol nad oes ganddo'r feddalwedd briodol. Yr egwyddor
arweiniol ar gyfer dosbarthu cynnwys yn ôl argymhelliad y Grŵp Gorchwyl a
Gorffen ar Ddulliau Addysgu Digidol yn yr Ystafell Ddosbarth oedd ‘yr awdur
sy'n penderfynu’.
Mae wedi bod yn un o ofynion hirsefydlog contract GCaD Cymru i'r cyflenwyr
gynnal trosolwg o'r dechnoleg a ddefnyddir mewn ysgolion ac ystyried hyn
wrth ddatblygu deunyddiau newydd. Er nad yw contract Hwb yn cynnwys
datblygu cynnwys ynddo'i hun, mae'n ofyniad y bydd cyflenwr Hwb yn cynnal
trosolwg o'r dechnoleg y mae defnyddwyr yn ei defnyddio'n gyffredin i
ddefnyddio Hwb er mwyn llywio'r gwaith o ddatblygu Hwb a'i gynnwys yn y
dyfodol.
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Rydym yn pennu ail bwrpas i nifer o adnoddau gorau GCaD Cymru i'w
cyhoeddi ar iTUnes U ac fel rhan o Brosiect Hwb byddwn yn ystyried y
potensial o ddatblygu, ailddefnyddio, neu, lle y bo'n briodol, archifo
deunyddiau presennol GCaD Cymru.
A fydd Hwb yn defnyddio safonau fel HTML5?
Mae Hwb yn defnyddio safonau cyffredin, yn cynnwys HTML5, fodd bynnag,
mae Learning Possibilities yn cydnabod yn ei ganllaw i'r cynnyrch fod
safonau'n newid dros amser a bod angen i'r cynnyrch barhau i ddatblygu er
mwyn bod ar flaen o gad o ran technoleg llwyfan dysgu.
Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud am bwysau ar seilwaith o
ganlyniad i ddatblygiadau newydd fel y cyfryngau ffrydio?
Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod er mwyn manteisio i'r eithaf ar adnoddau
ar-lein fod angen i'r gadwyn seilwaith gyfan fod yn ddigon da. Mae gwaith yn
mynd rhagddo ar hyn o bryd ar gyfres o gamau gweithredu i fynd i'r afael â
rhai o'r rhain.
Mae gwaith yn mynd rhagddo i wella lled band i ysgolion a lleihau tagfeydd
rhwydweithiau, a fydd yn helpu i wella ansawdd y profiad ar-lein. Mae'n
bwysig bod awdurdodau lleol yn cydnabod pwysigrwydd buddsoddi mewn
seilwaith rhwydweithiau o safon ar safleoedd ysgolion i ategu'r prosiect a
ddarperir yn genedlaethol.
Yn eich barn chi a yw'r lefelau o seilwaith technegol mewn ysgolion yn
rhwystr posibl i fabwysiadu?
Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol y gallai fod rhwystrau lleol o ran
seilwaith ysgolion i fabwysiadu llwyfan Hwb yn llwyr.
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Yn ystod cyfarfod consortia Consortiwm Addysg De Orllewin a Chanolbarth
Cymru (SWAMWAC), amlygodd Pennaeth TGCh awdurdod lleol y gellid
gwyro'r arbedion lleol posibl o lwyfan dysgu a ariennir yn ganolog i ddatblygu
seilwaith lleol, a thrwy hynny oresgyn rhwystrau, nid yn unig i lwyfan Hwb, ond
hefyd i'r defnydd effeithiol o TGCh yn yr ysgolion hynny.
Pa ddulliau storio data sydd ar gael?
Rydym wedi trefnu dwy ardal storio bersonol i bob defnyddiwr. Bydd y rhain
drwy lwyfan Hwb+ a thrwy Microsoft Office 365. Bydd gan bob defnyddiwr
200MB o ardal storio ar lwyfan Hwb gyda 500MB pellach drwy Microsoft
Office 365.
Yn ogystal â hyn, bydd lle ar gael i bob ysgol a dosbarth i storio ac arddangos
data ar y lefel briodol. Pennir faint o le fydd ar gael ar y lefelau hyn yn ystod y
cyfnod cyflwyno.
Bydd yr un egwyddor yn gymwys i ddefnyddwyr a lefelau eraill, h.y. bydd gan
ddefnyddwyr o awdurdodau lleol ardal storio bersonol yn ogystal â lle storio ar
lefel awdurdod lleol.
Caiff y lle storio sydd ar gael ar bob lefel ei gydgrynhoi i bob pwrpas (ei
gronni). Golyga hyn y bydd defnyddwyr aml yn gallu defnyddio'r lle na chaiff ei
ddefnyddio gan ddefnyddwyr ysgafn.
Os bydd awdurdodau lleol yn penderfynu bod angen mwy o le storio arnynt
yna gallant drafod hyn gyda Learning Possibilities, a all drefnu ei fod ar gael
iddynt ond o bosibl am gost ychwanegol.
Pa gyfeiriadau e-bost fydd yna? A fyddant yn benodol i ysgolion neu'n
gyffredinol?
Bydd gan bob defnyddiwr ôl-ddodiad e-bost fel @hwbmail.net. Bydd enw
defnyddiwr y defnyddiwr a'r flwyddyn greu yn ymddangos cyn yr ôl-ddodiad,
felly byddai John Williams yn Williams.J.12@hwbmail.net
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Fodd bynnag, yn ogystal â hyn, gellir ychwanegu mwgwd at y cyfeiriad e-bost
i adnabod ysgol y defnyddiwr, gan ymddangos fel:
Williams.J.12@hwbmail.net (John Williams, Ysgol Gynradd Cadoxton).
A fydd staff cyswllt/cynorthwywyr addysgu yn gallu manteisio ar yr
hyfforddiant undydd ar gyfer Hyrwyddwyr Digidol?
Byddant. Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod y gofyniad i gefnogi ac
ymgysylltu â phob partner darparu sy'n cynnwys cynorthwywyr addysgu.
Lle bydd ysgolion yn nodi cynorthwywyr addysgu fel Hyrwyddwyr Digidol mae
croeso iddynt fynychu'r sesiynau hyfforddiant.
Pryd y gall awdurdodau lleol gael cyfrif enghreifftiol i'w brofi/adolygu?
Rydym yn gweithio gyda Learning Possibilities i sicrhau mynediad i safle
enghreifftiol er mwyn i staff awdurdodau lleol/consortia addysg rhanbarthol
gael mynediad i'r llwyfan. Gobeithiwn fod mewn sefyllfa i sicrhau mynediad i
gydweithwyr i'r safle o 28 Tachwedd 2012 ymlaen.
A allwn gael rhagor o fanylion am y cynigion ar gyfer cofrestru untro?
Beth y mae'n ei olygu a sut ydych chi'n cynnig ei gyflawni?
Gellir cyflawni cofrestru untro drwy nifer o opsiynau yn cynnwys
Gwasanaethau wedi'u Ffedereiddio Active Directory a Shibboleth.
Mae hwn ar y cam datblygu o hyd ac ni fydd ar gael yn llawn yng Ngham 1.
Pan fydd yn cael ei weithredu disgwyliwn i Learning Possibilities weithio
gydag awdurdodau lleol lle y nodir gofynion cofrestru untro.
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A allwn gael dadansoddiad manwl o'r gofynion technegol o ran dilysu ac
integreiddio â rhwydweithiau awdurdodau lleol gydag amserlenni?
Drwy Gam 2, bydd Learning Possibilities yn gweithio gyda phob awdurdod i
sicrhau nad oes rhwystrau technegol i ddefnyddio'r llwyfan ym mhob ysgol.
Byddem yn gwerthfawrogi pe gallai cydweithwyr technegol fod yn bresennol
yng nghyfarfodydd y consortia sydd wedi'u trefnu ar gyfer diwedd Tachwedd
2012 lle y darperir rhagor o fanylion.
A fydd canllawiau ar gyfer yr ysgolion/awdurdodau lleol hynny sydd
eisoes wedi cyflwyno Microsoft Office 365 a Live@Edu o ran sut i
ddatblygu mewn perthynas â chynnig Hwb yn y ddau faes hyn?
Bydd angen ymchwilio i'r maes hwn ymhellach gan y bydd y cytundebau
tenantiaeth presennol rhwng yr ysgol/awdurdodau lleol a Microsoft. Bydd
angen i ni weithio yn unol â thelerau'r cytundebau hyn. Fodd bynnag, gallwn
integreiddio cytundebau presennol â'r platfform.
A fyddech cystal ag egluro sut y caiff enwau parth eu rheoli? Beth yw'r
cynigion ar gyfer confensiynau enwi a chysylltu â pharthau ysgolion
sy'n bodoli eisoes? Beth fydd y fformat ar gyfer enw'r ysgolion ar gyfer
eu gwefan rhith-amgylchedd dysgu a Hwb?
Bydd enw parth ar gyfer y safle yn:
hwb.cymru.gov.uk
hwb.wales.gov.uk
Bydd safleoedd unigol ysgolion yn un o is-lefelau'r parth hwn. Er enghraifft:
hwb.cymru.gov.uk/RhifSefydliad.EnwYsgol
hwb.wales.gov.uk/EstablishmentNumber.SchoolName
Dylai ysgolion ag enwau parth sy'n bodoli eisoes fod yn gallu ailgyfeirio'r rhain
at yr URL perthnasol ar Hwb a thrwy hynny gynnal yr enw parth hwnnw.
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Pryd y byddwn yn cael rhagor o wybodaeth am y system portffolio
arfaethedig sydd wedi'i hymgorffori yn Hwb?
O dan y trefniadau presennol, er bod dysgwyr yn cael eu haddysgu o fewn
sefydliadau dysgu yng Nghymru sy'n defnyddio llwyfan Hwb, byddant yn gallu
gweld eu e-bortffolios yn llawn drwy Hwb. Cynhelir y rhain drwy Microsoft
Office 365. Y tu hwnt i hyn, byddant yn gallu trosi eu cyfrif yn gyfrif Microsoft
Live.
Mae'n bwysig nodi mai dim ond y dysgwr fydd yn gallu gweld ei e-bortffolio ac
na all yr ysgol ei weld.
Sut y bydd rhith-amgylchedd dysgu yr ysgol yn cysylltu â serfwyr
systemau rheoli gwybodaeth ac Active Directory yr ysgol? Pwy fydd yn
gwneud y gwaith?
Mae nifer o ddulliau ar gael ar gyfer darparu i ddefnyddwyr. Mae Learning
Possibilities wedi datblygu adnodd Connect a fydd yn gweithio ar beiriant ac
yn cysylltu â'r system rheoli gwybodaeth yn gyfnodol i ddiweddaru'r
ddarpariaeth i ddefnyddwyr.
Bydd Learning Possibilities yn gweithio gydag awdurdodau lleol i hwyluso'r
dull hwn o weithredu a sicrhau bod adnodd Connect yn cael ei ffurfweddu yn
unol â gofynion yr awdurdod lleol/ysgol.
Sut y caiff copïau wrth gefn o ddata rhith-amgylchedd dysgu ysgolion
eu trefnu a sut y bydd ysgolion yn rheoli'r gwaith o adfer unrhyw ddata?
Pwy fydd yn gyfrifol am brofi'r gweithdrefnau gwneud copïau wrth gefn?
Mae adfer ar ôl trychineb a pharhad busnes oll yn rhan o'r gwasanaeth y mae
Learning Possibilities yn ei ddarparu.
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Pa ddata fydd yn bosibl i ni ei gael o systemau rheoli gwybodaeth?
Mae nifer o we-rannau ar gael sy'n tynnu data craidd o’r system rheoli
gwybodaeth. Bydd Learning Possibilities yn gweithio gydag awdurdodau lleol i
nodi'r gwe-rannau priodol yn ystod y broses gyflwyno.
Pa mor aml y caiff y data ei adnewyddu?
Bydd y gwe-rannau yn darllen data'n uniongyrchol o gronfa ddata systemau
rheoli gwybodaeth a bydd yn tynnu data drwyddi'n gyson.
A oes unrhyw gynlluniau i ysgrifennu data yn ôl i systemau rheoli
gwybodaeth?
Nid yw'r gallu i ysgrifennu yn ôl yn rhan o gwmpas y prosiect hwn ar hyn o
bryd ond gellir ei ystyried yn y dyfodol.
A fydd rhieni/gofalwyr yn gallu gweld data systemau rheoli gwybodaeth
ar gyfer eu plant?
Bydd y gwe-rannau i'w darllen a amlygwyd uchod ar gael i rieni/gofalwyr os
bydd angen.
A oes problem gyda'r ardal storio bersonol a ddarperir gan Microsoft
Office 365 yn yr ystyr ei bod yn atal athrawon rhag gweld beth y mae'r
dysgwyr yn ei gadw yn eu hardal bersonol?
Ni fydd staff ysgolion nac awdurdodau lleol yn gallu gweld e-bortffolios a
gynhelir ym Microsoft Office 365. Caiff canllawiau ar ddefnydd derbyniol eu
datblygu i sicrhau bod pob un sy'n defnyddio'r cyfleuster hwn yn ymwybodol
o'r defnydd priodol.
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A yw Microsoft Office 365 yn ddiogel i'w ddefnyddio gan fod ei ardal
storio wedi'i lleoli y tu allan i dir mawr y DU?
Mae'r ddau leoliad a ddefnyddir gan Microsoft (Dulyn ac Amsterdam) o fewn
yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, felly nid oes gofynion cydsynio ychwanegol
yn gymwys yn yr achos hwn. Mae cysylltiadau a sefydlir dros y rhyngrwyd â
gwasnaeth Office 365 wedi'u hamgryptio gan ddefnyddio amgryptiad Haen
Socedi Diogel/Diogelwch Haen Drafnidiaeth (SSL/TLS) 128-did sy'n safonol i'r
diwydiant. Mae Office 365 yn cynnal mesurau diogelwch ychwanegol i
ddiogelu gwybodaeth sensitif fel Estyniadau Post Rhyngrwyd
Amlbwrpas/Diogel (S/MIME) ar gyfer amgryptio allweddol cyhoeddus a
llofnodion digidol yn ogystal â diogelwch Rheoli Hawliau Gwybodaeth ar gyfer
cyfyngu ar bwy all weld a chyflawni camau gweithredu penodol ar ddogfennau
a negeseuon e-bost.
Caiff data Microsoft Office 365 ei storio yn rhwydwaith Microsoft ei hun o
ganolfannau data sydd ar gael yn eang. Adeiladir y cyfleusterau hyn o'r bôn i'r
brig er mwyn diogelu gwasanaethau a data rhag niwed, boed hynny'n
drychineb naturiol neu'n fynediad heb awdurdod. Cynhelir arferion gorau o ran
diogelwch ffisegol, yn cynnwys y galedwedd ddiweddaraf, mynediad diogel 24
awr, dyblygu cyflenwadau pŵer, cyffion ffibr lluosog a nodweddion eraill.
Oherwydd dyblygu mewn systemau, gellir defnyddio diweddariadau yn
gyffredinol yn y system heb unrhyw amser segur i'ch defnyddwyr. Caiff y
system ei diogelu ar yr haen resymegol drwy wahanu data'n gadarn, monitro
parhaus, ac ystod eang o arferion a thechnolegau cydnabyddedig eraill.
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Datblygiadau yn y dyfodol
Beth yw bwriad Hwb ar gyfer y tair blynedd nesaf?
Cyflwynir dogfennau canllaw yn nigwyddiadau'r sioeau teithiol sydd wedi'u
trefnu ar gyfer diwedd Tachwedd 2012.
Pa broses a ddefnyddir i bennu blaenoriaethau datblygu yn y dyfodol?
Y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol fydd yn gyfrifol am lywio'r strategaeth
genedlaethol ar gyfer datblygu Hwb. Bydd pedwar grŵp consortia hefyd a
gaiff eu cadeirio gan y cynghorydd proffesiynol a fydd yn gyfrifol am goladu
barn a gofynion consortia a chyflwyno'r rheini i'r Cyngor Dysgu Digidol
Cenedlaethol i'w hystyried.
Yn ogystal â hyn, bydd yr Arweinwyr Digidol yn rhoi adborth o'u profiad o
gyflwyno a chefnogi mewn ysgolion a gaiff ei gydgrynhoi a'i roi i'r cynghorydd
proffesiynol.
Beth yw'r datblygiadau diweddaraf sy'n dod i'r amlwg?
Fel cwmni, mae Learning Possibilities yn datblygu eu llwyfan dysgu yn gyson.
Ymhlith y datblygiadau presennol mae:
•

SharePoint 2013

•

cymwysiadau iOS.

Mae'n werth nodi y caiff pob datblygiad newydd ei ddatblygu yn erbyn y tendr
gwreiddiol i sicrhau ei fod yn rhan o gwmpas y prosiect.
Sut y caiff cyfleusterau ar gyfer negeseuon testun SMS eu cynnwys?
Nid yw hyn yn rhan o gwmpas Cam 1. Fodd bynnag, mae Learning
Possibilities wedi ei gynnwys yn eu canllaw ar gyfer datblygu yn y dyfodol.
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Sut y caiff rhieni/gofalwyr eu dilysu?
Lle y bo'n bosibl, defnyddir gwybodaeth systemau rheoli gwybodaeth i baratoi
rhieni/gofalwyr. Fodd bynnag, lle nad yw hyn yn bosibl, neu lle bo pryderon o
ran cywirdeb y data, yna caiff dulliau eraill eu hystyried fel dosbarthu
cyfrineiriau ar nosweithiau rhieni/gofalwyr – dull sydd wedi bod yn
llwyddiannus mewn mannau eraill.
Pwy sy'n gyfrifol am gefnogi'r rhieni/gofalwyr o ran eu defnydd o Hwb yn
cynnwys creu a rheoli'r cyfrifon defnyddwyr?
Caiff y gwaith o baratoi canllawiau rhieni/gofalwyr ei ddatblygu yn y dyfodol a
byddwn yn gweithio gydag awdurdodau lleol ac ysgolion i sicrhau bod pob
rhanddeiliad yn deall y rôl y byddant yn ei chwarae o ran creu a chynnal y
defnyddwyr hyn.

0-1

50

16 Tachwedd 2012

Cwestiynau cyffredin Hwb

Rhanddeiliaid
Pa randdeiliaid eraill sydd wedi bod yn gysylltiedig â Hwb hyd yma?
Mae Tîm Prosiect Hwb wedi ymgysylltu â rhanddeiliaid amrywiol ledled
Cymru, yn cynnwys:
•

Socitm

•

Cymdeithas Llywodraeth Lleol Cymru (CLlLC)

•

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (CCAC)

•

Estyn

•

consortia addysg rhanbarthol

•

awdurdodau lleol

•

Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PSBA)

•

Llywodraethwyr Cymru

•

undebau athrawon

•

Cyngor Prif Swyddog Gwybodaeth Cymru

•

Y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol

•

Rhwydwaith Technoleg Gwybodaeth a Dysgu addysg bellach

•

ysgolion (drwy gylchlythyr Dysg a gwefan Llywodraeth Cymru).

Mae Tîm Prosiect Hwb yn cydnabod pwysigrwydd allweddol rhyngweithio
rheolaidd â phob grŵp rhanddeiliaid a bydd yn parhau i gynnal y cyswllt hwn
drwy gydol oes y prosiect.
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Sut y bydd Hwb yn cynnwys dysgwyr fel rhanddeilaid?
Bydd y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol yn gweithio ochr yn ochr â
chyngor dysgwyr digidol. Sefydlir hwn fel grŵp rhithwir i'w gwneud yn haws i
ddysgwyr gyfrannu yn y rhith-amgylchedd y maent yn arbennig o gyfforddus a
hyderus ynddo.
Yn ystod y cam peilot, ein nod yw gweithio gyda'r cynghorau myfyrwyr yn y
pedair ysgol beilot. Yna bydd y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol yn
sefydlu'r cyngor dysgwyr digidol yn ffurfiol o 2013 ymlaen.
A yw barn y dysgwr ar Hwb wedi'i datblygu eto?
Mae gan bob dysgwr fynediad i'w ardal bersonol ei hun – 'fy safle' – lle y gall
weld cyfarwyddiadau'r athrawon/pennaeth, ychwanegu ei gynnwys cyfryngol
ei hun, uwchlwytho dogfennau, gweld calendr yr ysgol, newid ei statws a'i
'avatar' a gweld ei negeseuon e-bost drwy Microsoft Office 365.
Bydd fersiwn dwyieithog y safle ar gael ar gyfer y lansiad ond dim ond
enghraifft Saesneg sydd ar gael ar hyn o bryd.
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Gall pob dysgwr weld ardal y dosbarth/pwnc lle y gall gydweithredu â dysgwyr
ac athrawon eraill yn ogystal â gweld dogfennau, cyfarwyddiadau, cyfryngau a
chalendr yr ysgol. Gall ddechrau a chyfrannu at fforymau trafod, blogiau, wicis
ac arolygon a chyflwyno gwaith cartref.
A fydd Hwb yn cynnal dysgwyr am eu hoes?
Argymhellodd Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ddulliau Addysgu Digidol yn yr
Ystafell Ddosbarth y dylid sicrhau bod dysgwyr yn gallu mewngofnodi i Hwb
am byth, er enghraifft drwy eu Rhif Dysgwr Unigryw. Mae angen datblygu'r
cysyniad hwn ymhellach.
O dan y trefniadau presennol, er bod dysgwyr yn cael eu haddysgu o fewn
sefydliadau dysgu yng Nghymru sy'n defnyddio llwyfan Hwb, byddant yn gallu
gweld eu e-bortffolios yn llawn drwy Hwb. Cynhelir y rhain drwy Microsoft
Office 365. Y tu hwnt i hyn, byddant yn gallu trosi eu cyfrif yn gyfrif Microsoft
Live. Gall fod y posibilrwydd o allforio'r cynnwys i gyfrifon eraill nad ydynt yn
gysylltiedig â Microsoft.
Sut y bydd Hwb yn gwella'r gwaith o addysgu?
Bydd Hwb yn darparu llwyfan ar gyfer cefnogi sawl un o'r meysydd allweddol
ar gyfer gweithredu a nodwyd yn Gwella ysgolion yn cynnwys cymorth ar
gyfer addysgu, ymgysylltu â dysgwyr a grymuso rhieni/gofalwyr ac ymgysylltu
â nhw. Bydd yr adnoddau a ddarperir drwy Hwb hefyd yn cefnogi prosesau
allweddol fel adolygiad gan gyfoedion, dysgu myfyriol ac adborth adeiladol.
Byddwn hefyd yn defnyddio Hwb i ddatblygu a hyrwyddo canllawiau ar
ddinasyddiaeth ddigidol, yn cynnwys diogelwch y rhyngrwyd i blant.
Bydd Hwb yn darparu mynediad i gynnwys dysgu ac addysgu o safon a bydd
hefyd yn llwyfan lle y gall athrawon a dysgwyr storio a rhannu eu deunyddiau
eu hunain, y gellir cael gafael arnynt unrhyw bryd, unrhyw le.
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Bydd adnoddau dysgu personol yn galluogi athrawon i deilwra dysgu yn unol
ag anghenion unigol dysgwyr a bydd adnoddau olrhain yn helpu athrawon i
ddeall pa ddysgwyr sydd angen cymorth ychwanegol.
Bydd adnoddau fel e-bost a sgwrsio yn cefnogi cyfathrebu ar draws yr ysgol.
Bydd Hwb hefyd yn darparu llwyfan er mwyn i ysgolion rannu gwybodaeth am
waith eu dysgwyr â rhieni/gofalwyr yn ogystal â chyfleu gwybodaeth am
ddigwyddiadau a gweithgareddau.
Bydd portffolios e-ddysgu Hwb yn galluogi dysgwyr i uwchlwytho a storio eu
gwaith eu hunain, a mynd â hwn gyda nhw yn rhithwir pan fyddant yn newid
dosbarth ac ysgol.
Bydd adnoddau cydweithredu, yn cynnwys fforymau a wicis, yn fodd i
athrawon rannu arferion gorau a gwaith gyda'i gilydd ar draws yr ysgol a
rhwng ysgolion.

Sut y gall Hwb effeithio ar ysgolion uwchradd mewn meysydd pwnc
arbennig?
Gall Hwb effeithio ar ysgolion uwchradd mewn nifer o ffyrdd. Er enghraifft,
bydd Hwb yn defnyddio adnoddau dysgu ac addysgu cynhenid, h.y. y gallu i
gynnal trafodaethau ac arolygon sy'n benodol i bwnc, cydweithredu rhwng
dysgwyr ac athrawon gan ddefnyddio blogiau a wicis a hefyd yn nodi gwerth
storio adnoddau pwnc mewn safleoedd perthnasol y gall dysgwyr a'u
hathrawon gael gafael arnynt.
Bydd y llwyfan yn gallu darlledu cynnwys a gynhyrchir gan ddysgwyr ac
athrawon a fydd yn dwyn manteision enfawr i ddysgwyr, gan rannu eu
cynnwys digidol â'u cyfoedion, rhieni/gofalwyr, athrawon ac eraill. Mae Hwb
yn rhoi'r potensial i ni rannu a darlledu'r cynnwys hwnnw sy'n benodol i bwnc
mewn amgylchedd wedi'i ddiogelu.
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A fydd ysgolion a llywodraethwyr yn gallu defnyddio Hwb i gysylltu ag
ysgolion eraill yn Ewrop?
Nid oes dolen uniongyrchol i ysgolion eraill yn Ewrop ond gallwn integreiddio
adnoddau cydweithredu eraill yn seiliedig ar angen.
A fydd llywodraethwyr ysgolion yn gallu defnyddio'r system?
Byddant. Bydd llywodraethwyr yn gallu defnyddio'r system yn ystod camau
olaf y prosiect.
Darperir ar gyfer llywodraethwyr yng Nghymru drwy ddwy sianel:
•

mynediad i safleoedd Hwb+ ar gyfer eu priod ysgolion

•

llywodraethwyr yn cael eu hardal eu hunain o fewn y llwyfan, y gellir ei
defnyddio i gyfathrebu a hyfforddi ar lefel Cymru gyfan.

Sut y bydd llwyfan Hwb yn gweithredu gydag ysgol 3–19 oed?
Rydym yn ymgysylltu ag ysgol 3–19 oed yng Ngham 2 a'n nod yw profi'r pum
thema sydd ar gael, sef:
•

blynyddoedd cynnar

•

cynradd

•

uwchradd

•

ysgol arbennig

•

addysg bellach.

A fydd Hwb yn gweithredu'n genedlaethol neu ar lefel ysgol?
Caiff Hwb ei weithredu a'i lywodraethu'n genedlaethol.
Caiff Hwb+ ei weithredu a'i lywodraethu ar lefel ysgol er y bydd hynny o fewn
cwmpas y prosiect.
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Sut y bydd Tîm Prosiect Hwb yn ymgysylltu ag aelodau'r consortia?
Caiff grwpiau strategol eu sefydlu o dan gadeiryddiaeth y cynghorydd
proffesiynol i sicrhau bod y cynnyrch yn datblygu'n unol â gofynion y consortia
a'r awdurdodau lleol.
A gaiff Hwb ei ddefnyddio fel bod modd i awdurdodau lleol ac ysgolion
gydweithredu ar draws rhanbarth?
Caiff. Bydd system hierarchaeth ar waith lle y bydd ysgolion wedi'u cysylltu
â'u hawdurdod lleol a'r awdurdod lleol wedi'i gysylltu â'i gonsortia.
Sut y bydd Hwb yn gweithio gyda llwyfannau dysgu sy'n bodoli eisoes?
Rhagwelir y bydd llwyfan Hwb yn gweithio ochr yn ochr â'r darpariaethau
presennol lle y bo angen. Yn yr achosion hyn, rydym yn awyddus i sicrhau
taith mor ddi-dor â phosibl i'r defnyddiwr. Er enghraifft, gellir hwyluso
trefniadau cofrestru untro rhwng Hwb+ a Moodle ar y cyd â Learning
Possibilities.
A fydd byrddau prosiect Hwb gwahanol ar gyfer pob consortiwm?
Na fydd.
Sut y bydd Hwb yn helpu cymunedau dysgu proffesiynol (CDPau)?
Bydd ardaloedd cydweithredu drwy'r safle cyfan yn helpu CDPau.
A fydd Tîm Prosiect Hwb yn siarad ag awdurdodau lleol ledled Cymru
sydd eisoes wedi ymrwymo i gytundebau cyflenwyr?
Bydd Tîm Prosiect Hwb yn ymgysylltu â phob awdurdod lleol a chonsortiwm
addysg rhanbarthol. Bydd y consortia am ystyried trefniadau cyflenwyr
presennol wrth bennu pryd y dylai Hwb gael ei gyflwyno i ysgolion yn eu
rhanbarthau.
Mae'n un o ofynion y contract gyda Learning Possibilities y bydd Hwb yn:
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•

gallu rhannu gwybodaeth ac adnoddau â llwyfannau dysgu eraill, e.e. y
rheini a reolir gan ysgolion, colegau neu awdurdodau lleol unigol

•

darparu'r capasiti i adeiladu ar swyddogaeth, ei hintegreiddio neu ei
mudo o wefannau lleol neu amgylcheddau dysgu rhithwir er mwyn
darparu rhith-amgylchedd dysgu personol i Gymru.

A fydd y rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus (o fis Medi 2013) yn
gysylltiedig â Hwb?
Bydd. Bydd angen trafod manylion rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus
gyda'r Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol (ym mis Ionawr 2013) cyn
cyflwyno cyngor i Weinidogion.
Rydym yn gweithio ar sail y ffaith y cyflwynir y rhaglen mewn partneriaeth â'r
consortia addysg rhanbarthol/awdurdodau lleol ac y defnyddir Hwb i ddarparu
mynediad i adnoddau ac i gefnogi gweithgareddau datblygiad proffesiynol
parhaus penodol. Byddai angen i athrawon felly gael cyfrifon Hwb er mwyn
manteisio i'r eithaf ar y rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus.
Bwriedir hyfforddi Arweinwyr Digidol a staff allweddol mewn awdurdodau
lleol/consortia yn ystod mis Ionawr 2013. O fis Chwefror 2013 ymlaen,
cefnogir y broses gyflwyno lawn gan Arweinwyr Digidol a staff awdurdodau
lleol/consortia.
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Sut y bydd Prosiect Hwb yn hysbysu cynghorwyr awdurdodau lleol yn
barhaus o hynt y prosiect?
Mae Llywodraeth Cymru yn deall bod cynllun cyfathrebu clir yn elfen
allweddol i sicrhau llwyddiant y prosiect hwn. Bwriadwn ddefnyddio'r llwyfan
hwn i'r graddau y bo'n bosibl i rannu newyddion ar hynt y prosiect. Yn ogystal,
bydd pedwar grŵp strategol y consortia yn cael eu creu i rannu gwybodaeth a
llywio cyfeiriad y llwyfan yn y dyfodol i'w ystyried gan y Cyngor Dysgu Digidol
Cenedlaethol.
Bydd cyfathrebu ychwanegol drwy'r sianeli canlynol:
•

Socitm

•

Cymdeithas Llywodraeth Lleol Cymru (CLlLC)

•

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (CCAC)

•

Estyn

•

Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PSBA)

•

Llywodraethwyr Cymru

•

undebau athrawon

•

Cyngor Prif Swyddog Gwybodaeth Cymru

•

Y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol

•

Rhwydwaith Technoleg Gwybodaeth a Dysgu addysg bellach

•

ysgolion (drwy gylchlythyr Dysg a gwefan Llywodraeth Cymru).

A gaiff staff cymorth awdurdodau lleol eu paratoi cyn mis Ionawr?
Drwy'r sesiynau hyfforddi ym mis Ionawr, byddem yn annog staff cymorth
awdurdodau lleol i gymryd rhan er mwyn iddynt gael profiad ‘ymarferol’ gyda'r
cynnyrch.
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Beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod dealltwriaeth ar
draws yr awdurdodau lleol o ran pwysigrwydd Hwb?
Un o rolau'r Arweinwyr Digidol yw nodi defnydd arfer gorau o'r llwyfan er
mwyn effeithio ar ddysgu ac addysgu a llunio astudiaethau achos y gellir eu
rhannu â phob rhanddeiliad. Ein nod yw defnyddio'r llwyfan i'r graddau y bo'n
bosibl i rannu'r newyddion hwn a byddwn yn ystyried pob dull cyfathrebu
presennol i sicrhau cwmpas eang.
Bydd y gwaith o ddatblygu'r rhestr hon o gwestiynau cyffredin yn barhaus yn
gweithredu fel achos gwybodaeth defnyddiol i'r awdurdodau lleol.
Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn defnyddio cam beta Hwb i ddangos sut y
gellir defnyddio'r llwyfan i gefnogi amcanion addysgol penodol. Byddwn yn
gofyn i bob ysgol beta ddefnyddio Hwb i gyflawni prosiectau llythrennedd lleol,
ac o'r rhain byddwn yn datblygu deunyddiau astudiaethau achos.
Pryd y bydd y consortia'n cwrdd?
Cynhelir cyfarfodydd y consortia at gyfnodau y cytunir arnynt drwy gydol y
flwyddyn. Bydd grŵp consortia strategol a fydd yn cwrdd bob tymor o dan
gadeiryddiaeth y cynghorydd proffesiynol. Nod y grŵp hwn yw rhoi adborth i'r
broses o weithredu'r llwyfan a thrafod yr argymhellion canllaw ar gyfer y
llwyfan.
Pryd fydd Prosiect Hwb yn ymgysylltu â rhanddeiliaid fel Socitm?
Mae Llywodraeth Cymru yn deall bod cynllun cyfathrebu clir yn elfen
allweddol i sicrhau llwyddiant y prosiect hwn.
Cyflwynwyd i Socitm eisoes a byddwn yn sicrhau bod dulliau cyfathrebu
rheolaidd ar waith gyda'r corff hwn, gan fynd i gyfarfodydd fel y bo'n ofynnol.
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Pryd y caiff Prosiect Hwb ei drafod gyda Gyrfa Cymru?
Mae Tîm Ar-lein Gyrfa Cymru wedi cael cyfarfod rhagarweiniol gyda Thîm
Prosiect Hwb. Cydnabyddir bod cyfleoedd posibl i alinio â'r broses gofrestru,
rheoli defnyddwyr, mewngofnodi a dilysu.
Ceir hefyd y potensial i gysylltu ag adnoddau cyffredin fel porth Fy Ysgol Leol
a'r porth Gwybodaeth am y Farchnad Lafur. Cydnabyddir bod angen
cydweithredu'n agos i sicrhau arbedion maint ac i beidio â gwastraffu amser,
ac i osgoi cyfleu darlun dryslyd.
Byddwn hefyd yn sefydlu grŵp rhanddeiliaid strategol Hwb gyda
chynrychiolwyr o addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu'r gymuned
oedolion.
Pryd y bydd y Partneriaethau Dysgu Rhanbarthol yn cymryd rhan?
Byddwn yn ymgysylltu â phob Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol yn ystod
Cam 2 o'r prosiect. Ni chytunwyd ar ddyddiadau cyfarfod eto.
Pryd y bydd y colegau'n cymryd rhan?
Mae'r broses gychwynnol o gyflwyno Hwb yn canolbwyntio ar ysgolion. Yn
ystod 2013, byddwn yn ymgysylltu â grŵp rhanddeiliaid 16–19 er mwyn
datblygu cynlluniau ar gyfer ymestyn swyddogaeth Hwb i golegau addysg
bellach a darparwyr 16–19 eraill.
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu arian ar gyfer gwasanaethau JISC yng
Nghymru yn cynnwys y Cyd-rwydwaith Academaidd, Casgliadau JISC a
Chanolfan Cymorth Ranbarthol JISC. Byddwn yn gweithio gyda'r sefydliadau
JISC newydd o fis Rhagfyr 2012 ymlaen er mwyn datblygu cefnogaeth Hwb i'r
sector 16–19 yn cynnwys addysg bellach.
A fydd Hwb ar gael i ddysgwyr 16–19 mewn lleoliadau addysg bellach?
Bydd Hwb ar gael i bob dysgwr rhwng 3 a 19 oed a'r sefydliadau dysgu
perthnasol. Mae'r broses gyflwyno gychwynnol yn canolbwyntio ar ysgolion.
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Cydnabyddwn fod colegau addysg bellach yng Nghymru yn defnyddio llwyfan
Moodle i gefnogi'r gwaith o ddarparu cyrsiau a chynnwys i ddysgwyr. Bydd
Hwb yn gallu rhannu gwybodaeth ac adnoddau gyda llwyfannau fel Moodle.
Bydd pob coleg addysg bellach yn gallu defnyddio safle Hwb sydd ar gael yn
gyhoeddus.
A fydd dysgwyr yn gallu trosglwyddo eu cyfrif yn cynnwys eu cynnwys i
sefydliadau addysg uwch?
Bydd dysgwyr sy'n trosglwyddo i sefydliadau addysg uwch lle nad yw llwyfan
Hwb ar gael yn cael y cyfle i fudo eu cyfrif i gyfrif Microsoft Live, gan gadw eu
e-bortffolio a'u cyfrif e-bost.
Sut y byddwch yn cyflwyno Hwb i ddysgwyr mewn lleoliadau ar wahân i
ysgolion (e.e. addysg bellach ac Addysg Heblaw yn yr Ysgol)?
Nid yw'r broses o gyflwyno i leoliadau addysg bellach ac Addysg Heblaw yn yr
Ysgol ar y gweill eto.
Mae Llywodraeth Cymru'n gweithio ar hyn o bryd gyda ColegauCymru a
darparwyr dysgu seiliedig ar waith i bennu grŵp rhanddeiliaid i fynd i'r afael â'r
maes hwn.
Sut y bydd defnyddwyr Hwb+ yn gallu rhannu adnoddau ar Hwb (yn
genedlaethol)?
Bydd ardaloedd preifat a rennir yn gallu cael eu hwyluso ar y lefel uchaf o
Hwb lle y gall grwpiau o ddefnyddwyr gydweithredu. Bydd ffrwd waith ar gael
sy'n llywio'r cynnwys y cytunir arno drwy broses gymeradwyo cyn iddo gael ei
arddangos ar lefel uchaf y llwyfan.
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Cynnwys yn cynnwys iTunes U
A fydd iTunes U ar gael yn Gymraeg?
Rydym yn defnyddio iTunes U i fanteisio ar lwyfan poblogaidd a ddarperir yn
rhad ac am ddim gan Apple, er mwyn gwneud adnoddau Hwb ar gael yn
hawdd i athrawon a dysgwyr ledled Cymru. Bydd iTunes U hefyd yn
arddangos adnoddau Cymraeg o safon i gynulleidfa fyd-eang.
Nid yw Apple yn darparu rhyngwyneb iaith Gymraeg ar gyfer iTunes U. Fodd
bynnag, bydd fersiwn Cymraeg o borth iTunes U ar gael yn Hwb a byddwn yn
uwchlwytho deunyddiau Cymraeg a Saesneg fel ei gilydd i iTunes U.
A fydd pob adnodd ar Hwb ar gael yn ddwyieithog?
Bydd pob adnodd a gomisiynir gan Lywodraeth Cymru ar gael yn ddwyieithog.
Bydd unrhyw gynnwys a gynhyrchir gan y defnyddiwr ar gael yn yr iaith y'i
crëwyd ynddi.
A fydd dolenni i gynnwys Cymraeg GCaD Cymru ar gael o hyd?
Byddant. Mae Learning Possibilities a GCaD Cymru yn cydweithio i sicrhau
bod dolenni presennol i adnodd yn cael eu hailgyfeirio at y dudalen gywir yn
Hwb.
Ble fydd y cynnwys?
Bydd Hwb yn cynnal Storfa Cynnwys Digidol Genedlaethol i Gymru. Bydd
cynnwys ar gyfer y storfa ar gael mewn nifer o ffyrdd:
•

cynnwys o'r cwricwlwm ac o arfer da sy'n mudo o GCaD Cymru (erbyn
12 Rhagfyr 2012)

•

cynnwys a gynhyrchir gan y defnyddiwr

•

cynnwys gan bartneriaid y gellir ymddiried ynddynt
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•

cynnwys a gomisiynir gan Lywodraeth Cymru.

Pwy sy'n berchen ar gynnwys Hawliau Eiddo Deallusol?
Hawlfraint y Goron yw cynnwys GCaD Cymru sydd wedi'i ariannu gan
Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys adnoddau a gomisiynwyd gan
gyflenwyr masnachol, adnoddau a ddatblygwyd yn fewnol gan GCaD Cymru
ac adnoddau a ddatblygwyd drwy'r Gronfa Adnoddau Arloesol.
Mae'r Hawliau Eiddo Deallusol ar gyfer adnoddau a gomisiynwyd o
gyhoeddwyr gan yr Uned y Gymraeg yn gyffredinol wedi'u trosglwyddo i'r
cyhoeddwyr er mwyn eu galluogi i osod y costau ailwerthu yn erbyn y gost
ddatblygu gychwynnol.
Argymhellodd Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ddulliau Addysgu Digidol yn yr
Ystafell Ddosbarth y dylai adnoddau a gyfrannwyd at y storfa ddigidol
genedlaethol newydd, a gynhelir gan Hwb, fod yn amodol ar drwyddedu
Creative Commons er mwyn annog athrawon a dysgwyr i ailddefnyddio a
phennu ail-ddiben. Byddwn yn ystyried yr argymhelliad hwn wrth ddatblygu
cynigion ar gyfer comisiynu cynnwys newydd a chaffael meddalwedd addysg.
Pan fydd defnyddwyr yn uwchlwytho cynnwys, bydd blwch i'w dicio er mwyn
iddynt gytuno i'w deunydd gael ei gwmpasu gan drwydded Creative
Commons.
Sut y gall datblygwyr cynnwys gyfrannu at Hwb?
Bydd Learning Possibilities yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu
canllawiau i ddatblygwyr cynnwys a defnyddwyr ar fformatau derbyniol ar
gyfer cynnwys y gellir ei storio a'i ddefnyddio o fewn amgylchedd y llwyfan.
Wrth i'r llwyfan ddatblygu, bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn ystyried
opsiynau ar gyfer datblygu mynediad wedi'i ffedereiddio i gynnwys sydd ar
gael ar-lein gan ddatblygwyr a darparwyr. Byddwn yn cael cyngor gan y
Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol ar flaenoriaethau o ran cynnwys Hwb yn
y dyfodol.
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Beth yw rôl iTunes U yn hyn?
Caiff Addysg Cymru (iTunes U) ei gynnal ar brif safle iTunes U Apple. Fe'i
defnyddir i ddarparu mynediad lawrlwytho hawdd i ddeunyddiau sain a fideo o
safon ac i hyrwyddo’r adnoddau gorau o Gymru i gynulleidfa fyd-eang. Bydd
yn un o amrywiaeth o sianeli dosbarthu ar gyfer cynnwys a grëwyd ar gyfer
Hwb, gan lynu wrth weledigaeth Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ddulliau
Addysgu Digidol yn yr Ystafell Ddosbarth o ddefnyddio adnoddau sydd eisoes
ar gael ar y we fyd-eang yn hytrach na dyblygu.
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Polisi a chanllawiau
A fydd lefel awdurdod lleol ar gyfer polisïau?
Bydd safleoedd unigol ar gael ar gyfer awdurdodau lleol. Bydd y safleoedd
hyn yn gallu cynnal llyfrgelloedd dogfennau a all gynnwys polisïau a
gwybodaeth y mae awdurdodau lleol am eu rhannu â'u hysgolion.
Drwy'r Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol, ein nod yw cytuno ar bolisïau
templed arferion gorau y gall awdurdodau lleol ac ysgolion ddewis eu
defnyddio.
Pan gaiff canllawiau polisi eu paratoi gallwn ni gael rhywbeth ar gynnal
cwmwl yn gyffredinol, nid dim ond Hwb?
Bydd y polisïau a gaiff eu creu wedi'u hanelu i ddechrau at y swyddogaeth a
ddarperir drwy lwyfan Hwb. Bydd hyn yn cynnwys cynnal cwmwl y gall
awdurdodau lleol wedyn ei addasu yn unol â'u hanghenion eu hunain.
Pwy sy'n atebol o dan ddeddfwriaeth diogelu data?
Mae Learning Possibilities yn atebol fel Rheolwyr Data (wedi'u cofrestru â
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth). Mae ysgolion yn Berchenogion Data.
Pryd y bydd canllawiau ar gael?
Mae canllawiau wrthi'n cael eu datblygu ar hyn o bryd ac fe'u trafodir yng
nghyfarfod mis Tachwedd y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol. Bydd
ysgolion Cam 1 a 2 yn gweithio gyda chanllawiau drafft. Bydd polisïau terfynol
ar waith ar gyfer Camau 3–5.
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Rhyngwynebau
Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Dysgu Cymru, Hwb ac Addysg Cymru a
sut y byddant yn cydweithio?
Gwefan yw Dysgu Cymru, a llwyfan dysgu yw Hwb. Ni fydd defnyddwyr yn y
pen draw yn gallu cyfrannu'n uniongyrchol at Dysgu Cymru tra bydd Hwb yn
cefnogi cydweithredu gan ddefnyddwyr yn y pen draw yn llwyr.
Mae Dysgu Cymru yn safle cyhoeddus, felly nid oes angen dilysu. Er mwyn
ymgysylltu â swyddogaeth lawn Hwb, bydd angen i ddefnyddwyr gael enw
defnyddiwr a chyfrinair.
Cyfeiriwch at y diagram isod sy'n amlinellu'r swyddogaeth ar draws safleoedd
Dysgu Cymru, Hwb a Llywodraeth Cymru.
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Addysg Cymru yw'r safle iTunes U cenedlaethol a fydd yn arddangos
cynnwys addysg arferion gorau i gynulleidfa genedlaethol. Bydd cynnwys yn
cael ei lywio o safle Hwb i Addysg Cymru ac o Addysg Cymru i safle Hwb.
Sut y mae Hwb yn cael ei gysylltu â mentrau addysg eraill yng
Nghymru?
Y tair blaenoriaeth ar gyfer addysg yng Nghymru yw gwella llythrennedd,
gwella rhifedd a lleihau effaith amddifaded ar ganlyniadau addysgol.
Rydym yn anelu at gael 65 y cant o bobl ifanc 15 oed yn cyrraedd Lefel 2 yn
cynnwys Cymraeg/Saesneg a mathemateg erbyn 2015 ac at sicrhau bod
Cymru ymhlith yr 20 gwlad orau ar gyfer darllen yn ôl asesiadau PISA. Mae
hon yn rhaglen uchelgeisiol sy'n golygu manteisio i'r eithaf ar yr holl adnoddau
sydd ar gael i ni, yn cynnwys technoleg ddigidol.
Bydd Hwb yn darparu llwyfan ar gyfer cefnogi sawl un o'r meysydd allweddol
ar gyfer gweithredu a nodwyd yn Gwella ysgolion yn cynnwys cymorth ar
gyfer addysgu, ymgysylltu â dysgwyr a grymuso rhieni/gofalwyr ac ymgysylltu
â nhw. Bydd yr adnoddau a ddarperir drwy Hwb hefyd yn cefnogi prosesau
allweddol fel adolygiad gan gyfoedion, dysgu myfyriol ac adborth adeiladol.
Byddwn hefyd yn defnyddio Hwb i ddatblygu a hyrwyddo canllawiau ar
ddinasyddiaeth ddigidol, yn cynnwys diogelwch y rhyngrwyd i blant.
A fydd Hwb yn gysylltiedig â Gyrfa Cymru?
Rydym yn ystyried y synergeddau rhwng gwaith Gyrfa Cymru a'u systemau ar
hyn o bryd.
Sut y bydd Hwb yn integreiddio â chymwysiadau Google?
Deallwn fod nifer o ysgolion ac awdurdodau lleol wedi caffael cymwysiadau
Google ac wedi eu hintegreiddio o fewn eu harferion gwaith. Mae hyn yn
dderbyniol gan fod y llwyfan yn gallu darparu ar gyfer cymwysiadau Google.
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Bydd angen i awdurdodau lleol weithio gyda Learning Possibilities i ymgorffori
cymwysiadau Google o fewn y llwyfan ar gyfer yr ysgolion sy'n eu defnyddio.
A gaiff ardaloedd a rennir sydd eisoes yn bodoli eu hintegreiddio â
Hwb?
Drwy Hwb, byddwch yn gallu cysylltu â gwasanaethau gwe eraill sy'n bodoli
eisoes sy'n cynnal eich ardaloedd a rennir.
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