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Cenhedlaeth Covid-19 

Cyfarfod â’r Awdur
Sara Thomas, yn Dirprwy Bennaeth, Arweinydd Uwchradd a 
6ed Dosbarth yn Ysgol Metropole Gems, Dubai. Mae ei swyddi 
blog blaenorol wedi canolbwyntio ar addysg yng Nghymru, 
ond ers symud dramor ym mis Awst 2019 mae ei swydd 
ddiweddaraf yn ystyried firws Covid-19 a beth allai hyn ei 
olygu i fyfyrwyr cyfredol ac addysg yn y dyfodol.

Mae wedi bod yn amser hir ers fy mhost diwethaf 
ac mae llawer wedi digwydd ers hynny! Erbyn hyn, 
rydw i’n cael fy hun yn byw yn Dubai, yn gweithio fel 
uwch arweinydd ym myd addysg ac ar hyn o bryd yn 
chwarae fy rhan yn un o sioeau llwyfan mwyaf y byd, 
“The Coronavirus Pandemic”.

Yn ystod y mis diwethaf, mae’n teimlo fy mod i wedi 
bod yn gweithio’n galetach nag erioed, ynghyd â 
chydweithwyr ledled y byd, i ailwampio system 
addysg yn yr ysgol yn llwyr i fyd rhithwir addysg 
gartref. A dwi erioed wedi bod yn fwy balch i weithio 
yn y proffesiwn hwn. Mae athrawon ac ysgolion 
wedi addasu mewn eiliad o rybudd i barhau i roi’r 
wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth sydd eu 
hangen ar eu myfyrwyr ar gyfer eu dyfodol. Ac fe 
wnaeth y darn olaf gwneud i mi feddwl ... llawer!

Y dyfodol. Fel beth bydd hi’n edrych ? A oedd 
gennym well syniad cyn yr argyfwng Covid-19 am 
hwn? A yw wedi newid am byth nawr? Beth mae hyn 
yn ei olygu wrth i addysg symud ymlaen?

Yn fy rôl fel Dirprwy Bennaeth, mae gen i gyfrifoldeb 
i oruchwylio’r cwricwlwm yn fy ysgol, ac wrth 
gynllunio ein cwricwlwm, mae’n rhaid i ni fynd i’r 
afael yn llawn â “sgiliau dysgu gydol oes”. Mae wedi 
dod yn un o’r ymadroddion sy’n ymddangos ledled 
y lle ym myd addysg. Mae cyflogwyr yn siarad am 
y datgysylltiad y maent yn ei ddarganfod mewn 
graddedigion sydd â chymwysterau academaidd, 
ond nid y sgiliau na’r meddylfryd cywir ar gyfer y 
gweithle; dywed arolygwyr wrthym fod sgiliau dysgu 
gydol oes yn un o nodau mwyaf golledig ym myd 
addysg; mae llywodraethau yn ein cyfarwyddo i 
gynnwys sgiliau dysgu’r 21ain Ganrif (G21) ym mhob 
gwers i baratoi myfyrwyr ar gyfer byd sy’n newid yn 
barhaus. Ac yn blwmp ac yn blaen mae hon yn waith 
anodd i’w wneud ar yr adegau gorau.

Yn naturiol, mae gennym ni athrawon ddoniau yn ein meysydd pwnc ein 
hunain a gyda hyfforddiant proffesiynol gallwn drosglwyddo’r sgiliau hyn 
i’n myfyrwyr yn effeithiol. Addysgu yw hynny. Ond pa mor realistig yw 
disgwyl inni drosglwyddo sgiliau bywyd yn llwyddiannus? A yw’n bosibl 
mewn gwirionedd gallu arfogi’r genhedlaeth nesaf â’r sgiliau sydd eu 
hangen arnynt ar gyfer swyddi nad ydynt hyd yn oed yn bodoli eto? A allwn 
ni byth fod yn siŵr ein bod ni’n paratoi myfyrwyr yn ddigonol ar gyfer byd 
yn y dyfodol sydd mor anrhagweladwy iawn?

A dyma lle mae pethau’n dod yn ddiddorol! Mae’n ymddangos i mi fod firws 
Covid-19 wedi cyflawni mewn ychydig wythnosau yr hyn y mae addysgwyr 
wedi bod yn ceisio’i gyflawni mewn blynyddoedd. Cymerwch eiliad i feddwl 
amdano ...

Y 10 sgil gorau ar gyfer y G yw: Meddwl yn feirniadol; Creadigrwydd; 
Cydweithio; Cyfathrebu; Llythrennedd gwybodaeth; Llythrennedd 
cyfryngau; Llythrennedd technoleg; Hyblygrwydd; Arweinyddiaeth; a 
Menter

Nid yw’n cymryd gwyddonydd i weithio allan sut a pham mae’r sgiliau 
uchod wedi’u profi’n hanfodol ac mae tystiolaeth fawr ohonynt yn ystod 
y pandemig hwn hyd yn hyn. Ond ychwanegwch at hynny y geiriau 
ffasiynol eraill ym myd addysg y dyddiau hyn - “gwytnwch”, “graean”, 
“ymchwil annibynnol”, “dysgu ar sail ymholiad”, “deallusrwydd emosiynol”, 
“empathi”, “chwilfrydedd”, “cymryd risg ”… Mae’r rhestr yn mynd ymlaen. 
Mae’r rhestr o rinweddau dynol a sgiliau ehangach sy’n hanfodol i ni  gyd 
oroesi ac ymdopi â’r amseroedd digynsail hyn yn debyg i’r  un rhestr sy’n 
galluogi pobl i fyw bywydau boddhaol. Beth yw’r ymadrodd hwnnw eto? O 
ie, “sgiliau dysgu gydol oes”. Dyna chi.

Nid yw’r hyn a welais gan gydweithwyr a myfyrwyr yn ddiweddar wedi bod 
yn ddim llai na rhyfeddol. Rwy’n hyderus, wrth i amser fynd yn ei flaen, y 
byddwn i gyd yn parhau i gamu i fyny, esblygu gyda’n gilydd ac gwynebu’r 
heriau pellach sydd, heb os, o’n blaenau.

Peth arall rwy’n sicr ohono (ac mae hon yn neges i’r holl fyfyrwyr hynny 
na allant sefyll arholiadau ac i’w rhieni sy’n poeni am yr hyn y bydd hyn 
yn ei olygu) yw bod ‘Cenhedlaeth Covid-19’ wedi profi’r gwersi mwyaf 
amhrisiadwy; gwersi llawer mwy pwerus nag unrhyw arholiadau. Yn wir, 
bydd gan ‘Cenedlaeth Covid-19’ y sgiliau i sicrhau nid yn unig y byddan 
nhw, ond y bydd pob un ohonom yn well ar ol i ni ddod drwy hwn.


