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Mae’n deg pwysleisio nad oedd gennyf unrhyw bresenoldeb digidol cyn yr
astudiaethau hyn. Felly, rydw i ond wedi ymdrin â hyn yn fras. Rydw i wedi rhoi cynnig
ar ambell beth, sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn ac wedi bod yn hynod fuddiol
yn fy ymarfer addysgu, a dyna beth rydw i’n ei rannu â chi heddiw.
Rydw i’n athrawes gerddoriaeth, ac mae gen i bractis preifat prysur. Rydw i wedi
sefydlu grŵp preifat o fewn Facebook i fi fy hun, ac i’m disgyblion a’u rhieni. Rydw i’n
ei ddefnyddio i ddelio â materion amserlennu, gan gyhoeddi pryd bydd arholiadau’n
cael eu cynnal, dyddiadau tymhorau, yr holl fanylion bychain, y pethau ymarferol.
Mae wedi bod yn hynod ddefnyddiol, oherwydd cyn hyn, byddai’n rhaid i fi ddefnyddio’r
ffôn neu anfon llythyrau, ond nawr, rydw i’n gwybod ar unwaith pwy sydd wedi darllen
y wybodaeth, ac felly rydw i’n gwybod a oes angen unrhyw anogaeth bellach.
Rydw i hefyd wedi cael fy synnu i ddarganfod ei fod wedi creu’r gymuned hon o fewn
fy ngrŵp o fyfyrwyr. Erbyn hyn, maen nhw’n gwneud pethau fel rhannu adnoddau.
Hefyd, maen nhw’n cynnig cymorth i’w gilydd ar gyfer arholiadau, gan longyfarch ei
gilydd ar eu llwyddiannau. Ac mae hynny’n ddatblygiad ymylol braf o’r cyfan.
Yr ail ran i’m gyrfa yw fy mod i’n addysgu pynciau academaidd ar-lein. Ac rydw i wedi
defnyddio cyfrif Twitter ar gyfer hynny i greu’r presenoldeb proffesiynol hwn ar-lein.
Rydw i wedi fy rhyfeddu pa mor ddefnyddiol yw hynny i fi. Trwy gael y presenoldeb
hwn ar Twitter, rydw i wedi darganfod cynadleddau sydd wedi bod yn fuddiol, rydw i
wedi dod o hyd i gydweithwyr proffesiynol sy’n gweithio’n ddaearyddol agos ataf i.
Mae gen i ddiddordeb penodol mewn addysgu myfyrwyr â syndrom Asperger, neu
sydd ar y sbectrwm awtistig, ar ochr gweithredu lefel uchel y sbectrwm awtistig. Ac

rydw i wedi darganfod pob mathau o adnoddau a phobl sy’n gallu fy helpu yn fy
ymdrechion. Ac rydw i wedi fy synnu’n fawr gan y modd y mae’r rhwydwaith hwn wedi
datblygu a’r modd rydw i’n dysgu’n barhaus. Rydw i wedi darllen erthyglau na fyddwn
i wedi disgwyl dod o hyd iddyn nhw, ac felly, mae hyn wedi gwella fy ymarfer addysgu
fy hun.
Rydw i’n cyfaddef fy mod i’n amheus, ond mae wedi bod yn fuddiol iawn. Felly, mae
dwy enghraifft fach o’r modd y mae lledu eich presenoldeb digidol yn gallu bod yn
fuddiol iawn. Diolch.

