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Addysg Gartref yn Ffederasiwn Ysgol Bryn Clwyd ac 
Ysgol Gellifor

Cwrdd a’r Cymdeithion  
Ar ôl gweithio mewn uwch swyddi arweinyddiaeth yn y Gogledd, 
bum mlynedd yn ôl aeth Richard i weithio fel Pennaeth ar gyfer 
Ffederasiwn Ysgol Bryn Clwyd ac Ysgol Gellifor yn Sir Ddinbych. Ef 
yw cadeirydd clwstwr Rhuthun ac mae’n gweithio ochr yn ochr â’i 
gonsortia fel arweinydd clwstwr ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Mae Richard yn gweithio fel rhan o grŵp peilot sy’n treialu’r pecyn 
cymorth Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu, y mae wedi’i ddefnyddio 
i ddatblygu staff yn llwyddiannus yn ei ysgolion. Yn cynnwys 
cydnabyddiaeth o fod yn ganolfan ragoriaeth ddigidol. Mae’n 
arolygydd cymheiriaid hyfforddedig ac mae wedi cydweithio gydag 
Estyn ar astudiaethau achos yn ymwneud ag arweinyddiaeth ar 
gyfer Yygolion ffederal.

Fel pennaeth dwy ysgol gynradd wledig 
fach mae’r canlynol yn disgrifio ein 
hagwedd tuag at addysg gartref yn 
ystod pandemig Covid 19. Fel gyda’r 
mwyafrif o bethau ym myd addysg nid 
oes ateb ‘un maint i bawb’ fodd bynnag, 
ar ôl wythnos gyntaf cau ysgolion dyma 
beth sy’n gweithio i ni (ar hyn o bryd!).

Er mwyn cyflwyno dysgu gartref 
yn llwyddiannus, gwnaethom 
benderfynu bod angen i ni gynnig 
amrywiaeth o opsiynau i rieni a phlant 
a pharhau i ddiweddaru’r opsiynau 
hyn yn rheolaidd i gefnogi cymaint o 
deuluoedd â phosibl:

1) Digidol - rydyn ni’n defnyddio 
SeeSaw i gyfeirio rhieni / plant at 
adnoddau ar-lein rydyn ni am iddyn 
nhw edrych arnyn nhw. Fe’i defnyddir 
hefyd fel ffordd i ‘fewngofnodi’ gyda’n 
myfyrwyr a’n teuluoedd bob dydd - 
trwy osod tasg fach ar SeeSaw bob 
dydd ee. recordiwch eich hun yn dweud  
eich hoff jôc ‘Cnoc Cnoc’ a’i anfon at 
eich athro ar SeeSaw - yna gall yr athro 
rannu rhai / pob un o’r jôcs gyda’r 
dosbarth.

2) Llyfrau testun / taflenni gwaith - mae’n well gan 
rai rhieni weithgareddau ar ffurf taflen waith, rhoddir 
diwrnod ac amser casglu pan all rhiant ddod i’r ysgol 
a chasglu pecyn y mae athro / athrawes eu plentyn 
wedi’i lunio. Mae staff na allant ddod i’r ysgol yn gofyn i 
gydweithwyr helpu i wneud copïau / argraffu’r hyn sydd ei 
angen arnynt o’r ysgol.

3) TASC (meddwl yn weithredol mewn cyd-destun 
cymdeithasol) Mae TASC wedi’i seilio -ar grid o 
weithgareddau sy’n llai rhagnodol ac yn datblygu sgiliau 
creadigrwydd a meddwl. Unwaith eto, mae hwn yn cael ei 
ddiweddaru a’i anfon at rieni wrth i TASC gael eu cwblhau.

Ychydig o bethau eraill i’w hystyried:

Adborth - anogir rhieni a phlant i anfon lluniau o’u gwaith 
trwy SeeSaw at eu hathro er mwyn iddynt roi sylwadau 
arnynt (er mwyn peidio â chael eu gorlwytho mae 
athrawon yn tueddu i ofyn am un darn o waith y dydd!) 
Mae diwrnod gollwng / codi yn cael ei drefnu ar gyfer pryd 
y gall rhieni ollwng darnau penodol o waith.

Lles disgyblion - yn bersonol rwy’n credu y bydd hyn 
yn ffactor mawr yn ystod yr wythnosau i ddod, mae’r 
diffyg cyswllt cymdeithasol y mae plant yn ei gael gan 
eu cyfoedion yn bryder, yn enwedig plant heb frodyr a 
chwiorydd. Ar hyn o bryd rydym yn meddwl am ffyrdd i 
helpu ein disgyblion i ryngweithio â’i gilydd yn ‘fwy neu 
lai’ o ran eu dysgu gartref.


