Rita

Helô, Rita ydw i. Rydw i wedi bod yn athrawes ers blynyddoedd bellach. Rydw i’n
treulio llawer o amser yn meddwl am sut rydw i’n addysgu, ond dydw i erioed wedi
archwilio sut i ddefnyddio technoleg i’m helpu i addysgu mewn gwahanol ffyrdd, mewn
gwirionedd. Yn ddiweddar, mae hyn wedi dod yn bwysicach yn fy ngwaith.
Hoffwn allu cyflwyno rhai elfennau ar-lein yn fy addysgu. Rydw i wedi clywed am rai
o’r cysyniadau allweddol fel ‘dysgu gwrthdro’ ac ‘Adnoddau Addysgol Agored’, ond
hoffwn i ddysgu llawer mwy amdanyn nhw a gallu ystyried sut gallwn eu cymhwyso
i’m harfer fy hun.
Rydw i’n weddol hyderus yn defnyddio adnoddau ar-lein sylfaenol yn yr ystafell
ddosbarth. Er enghraifft, rydw i’n ymgorffori graffeg neu ddelweddau o’r we yn fy
sioeau sleidiau, ac rydw i’n aros mewn cysylltiad â chydweithwyr y cwrddais â nhw
mewn digwyddiadau. Mae gen i dudalen Facebook, ond mae hynny ar gyfer dal i fyny
â ffrindiau yn unig, a dydw i ddim yn defnyddio fy enw go iawn rhag ofn y bydd fy
nysgwyr yn dod o hyd i mi yno. Rydw i wedi rhoi cynnig yn fras ar offer arall fel Twitter,
ond doeddwn i ddim wir yn gallu ymgodymu â sut i gael unrhyw beth defnyddiol ohono,
ac rydw i wrth fy modd â YouTube ond dydw i ddim wir wedi meddwl am ffyrdd
defnyddiol o ddefnyddio fideos YouTube yn fy ngwersi.

Un o’m hamcanion hirdymor yw efallai gwneud ychydig o addysgu ar-lein rhywbryd, a
rhyddhau fy hun oddi wrth gyfyngiadau’r ystafell ddosbarth. Rydw i’n gobeithio y bydd
y cwrs hwn yn fy helpu i ddechrau ar y llwybr hwnnw, rhoi rhai syniadau pendant i mi
ar gyfer sut gallaf i ddefnyddio technegau addysgu ar-lein yn fy ngwaith rheolaidd, yn
ogystal â sbarduno rhai syniadau ar gyfer beth allwn i ei wneud yn y dyfodol.
Felly, dyma ni – byddaf yn dychwelyd bob wythnos i weld sut rydych chi’n dod yn eich
blaen. Pob lwc i bawb. Gadewch i ni ddechrau!

