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Dull newydd sy’n defnyddio hen werthoedd

Cyfarfod â’r Awdur
Mae Russell Dwyer yn bennaeth yn Ysgol Gynradd Gymunedol St 
Thomas; ysgol gymunedol o tua 430 o ddisgyblion, wedi’i lleoli wrth ymyl 
datblygiad SA1 yn Abertawe. Mae gan yr ysgol hefyd leoliad Dechrau’n 
Deg ac mae’n gartref i lawer o gryfderau cymunedol, fel Ymwelwyr Iechyd, 
llyfrgell gyhoeddus, neuadd chwaraeon amlbwrpas, ystafelloedd newid 
cymunedol, ystafell gymunedol ac amrywiaeth o sesiynau cymorth.

Mae Russell yn gwerthfawrogi ymgysylltiad rhieni a chymuned yn fawr 
ac yn credu bod cefnogi lles pawb, yn enwedig lles ein teuluoedd mwyaf 
agored i niwed. Yn ddiweddar, llwyddodd i ddod â ‘Operation Encompass’ 
i Abertawe, gan sicrhau bod ysgolion yn ymwybodol o ddigwyddiadau 
domestig yn brydlon fel y gallant gynnig cefnogaeth lle bo angen.

Wnes i erioed freuddwydio y byddai diwrnod 
yn dod pan fyddwn i’n cau ein hysgol am 
gyfnod amhenodol ac yn dweud nad hwn oedd 
y lle mwyaf diogel i’n plant a’n staff mwyach. 
Fodd bynnag, rwy’n cael fy hun, fel penaethiaid 
ledled y byd, yn y senario annirnadwy honno ar 
hyn o bryd.

Mae’r wythnosau diwethaf wedi galw ar ddull 
newydd o arwain. Un y mae angen iddo fod yn 
fwy pendant, pendant a dadansoddol nag y bu 
erioed angen iddo fod mewn prifathrawiaeth. 
Disodlwyd trafodaethau ynghylch adborth a’r 
cwricwlwm gan benderfyniadau tân cyflym 
ar gapasiti staffio, cymarebau diogel, pellhau 
cymdeithasol ac asesiadau risg hanfodol. Nid 
oedd y canllawiau y byddem ni fel arweinwyr 
fel arfer yn edrych atynt ar unwaith ar gyfer y 
sefyllfaoedd newydd a chyfnewidiol hyn, ac 
roedd penderfyniadau yr oedd yn rhaid i ni 
eu gwneud yn ei absenoldeb yn cymryd lefel 
hollol newydd o bwysigrwydd.

Mae yna un peth sydd heb newid serch hynny, 
yn fy meddwl i, a dyna’r ymddiriedaeth 
sydd ei hangen mewn cymuned ysgol. Mae 
ymddiriedaeth, rhwng staff, arweinwyr canol, 
llywodraethwyr, rhieni, plant a minnau 
bob amser wedi bod yn bwysig ond bellach 
yn fwy felly nag erioed. Yn ogystal, credaf 
fod agwedd onest tuag at arweinyddiaeth, 
gydag ymddiriedaeth wedi’i blethu i bob 
haen o’r sefydliad, yn helpu pobl i dderbyn 
penderfyniadau anodd pan fydd yn rhaid i 
arweinwyr eu gwneud. 

Mae ymddiriedaeth a gonestrwydd presennol mewn unrhyw 
gymuned ysgol yn helpu i sicrhau pawb, bod y rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau yn gwneud hynny, gyda’r bwriadau gorau, hyd yn 
oed os nad yw pawb yn deall yn llawn neu’n cytuno o’u persbectif 
unigol eu hunain. Nid oes ‘ysgol’ yn hen ystyr y gair nawr, ond mae 
gennym ‘deulu ysgol’ cryf yn St Thomas, un sy’n cefnogi ei haelodau 
mewn ffyrdd arloesol. Boed hynny trwy’r staff yn ein lleoliad gofal 
plant brys, nad wyf erioed wedi bod yn ddoethach ohono; neu’r 
gwirfoddolwyr sy’n danfon bagiau bwyd PYD; neu’r athrawon sy’n 
postio heriau dysgu wythnosol, neu’r aelodau staff yn darparu 
cefnogaeth i rieni pan nad oes ond angen clust gyfeillgar arnyn nhw. 
Mae cyfathrebu ar-lein yn allweddol i aros yn gysylltiedig nawr ac 
mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn Hwb yn talu ar ei ganfed; 
yn wir mae’n rhywbeth y dylai’r genedl fod yn falch o’i gael.

Tra bod addysgu a dysgu yn parhau, er mewn ffyrdd rhithwir, a 
dweud y gwir, nid wyf yn ei ystyried fel ein prif bwrpas ar hyn o 
bryd. Ein gallu i gadw mewn cysylltiad ac i dawelu meddwl y rhai 
o’n cwmpas yw’r hyn sy’n rhaid ei flaenoriaethu. Mae cadw pobl yn 
ddiogel, yn dawel eu meddwl ac yn gysylltiedig yn bwysicach na 
gwersi ac asesiadau a gellir dadlau bod y pethau hyn bob amser 
wedi bod yn bwysicach.

Ar ddiwrnod olaf yr ysgol, dywedais wrth deuluoedd y gallai ein 
hysgol fod yn cau ond na fyddem yn diflannu ac mae hynny’n 
addewid yr wyf yn bwriadu ei gadw. Heb os, bydd pethau’n newid ar 
ôl y cyfnod cythryblus hwn mewn hanes; llawer o bethau gobeithio 
er gwell, ond bydd y cysyniad o gymuned yn parhau, ynghyd â’r 
angen am ymddiriedaeth a gonestrwydd yn y gymuned honno.

Diolch byth, yr hyn y mae’r argyfwng cenedlaethol hwn wedi’i 
ddangos yw y gellir ymddiried yn y proffesiwn addysg a rhaid inni 
barhau i werthfawrogi’r hyn y gall y gweithlu hanfodol hwn ei 
gynnig, hyd yn oed y tu hwnt i’r argyfwng hwn.


