
ADDYSG CYMRU
EDUCATION WALES
cenhadaeth ein cenedl   our national mission

Gwybodaeth ac adnoddau pellach, ewch  
www.nael.cymru

Ysgolion, Gweithlu Rhyfeddol!

Cyfarfod â’r Awdur
Dechreuais fy ngyrfa yn 1993 fel athro yn Ysgol Gynradd 
Gymraeg Santes Tudful ac es i ymlaen i fod yn Ddirprwy 
Bennaeth Ysgol y Castell yng Nghaerffili cyn derbyn 
secondiad i agor ysgol newydd yng Nghwm Derwen. 

Ers hynny, gweithiais fel Arweinydd Her, Pennaeth Ysgol 
Gymraeg Evan James, Arweinydd Arweinyddiaeth a’r 
Gymraeg dros Gonsortiwm Canolbarth y De. Bellach, yr wyf 
yn Bennaeth dros Ysgol Pencae yng Nghaerdydd.  . 

Rydyn ni mewn byd gwahanol iawn i’r un 
y gwnaethon ni ei feddiannu wythnos yn 
ôl. Pa mor sydyn y gall y byd newid ac eto 
mae rhai pethau’n aros yn gyson a dyna 
broffesiynoldeb staff mewn ysgolion.

O fewn wythnos, led led Cymru a gwledydd 
eraill, mae ysgolion wedi newid i ddysgu 
o bell. Mewn amseroedd arferol, byddai 
hyn wedi cymryd misoedd lawer i drefnu 
gyda threialon i wirio sut mae popeth yn 
gweithio. Eto mewn ychydig ddyddiau, mae 
athrawon, cynorthwywyr addysgu a’r holl 
staff cymorth wedi dod ynghyd i greu ysgol 
rithwir. Rwy’n siŵr bod pob un yn wahanol 
ond yn gyfarwydd i’r disgyblion. Mae’n fy 
atgoffa o gân yn yr 80au:

“When the going gets tough, the tough get 
going”

Rhaid rhoi diolch enfawr i Lywodraeth 
Cymru am gael y weledigaeth i ddatblygu 
platfform HWB, sy’n rhoi mynediad am 
ddim i blant a staff i Office 365, Google 
Classroom, J2E, Minecraft, i enwi dim ond 
ychydig o enghreifftiau sydd ar gael. Mae’n 
syml yn wych. Yn aml rydym yn gweld y 
drwg yn ein gwleidyddion ond credaf y 
dylid rhoi canmoliaeth hefyd pan fydd yn 
haeddiannol.

Rydym yn gwybod fel gweithlu proffesiynol, bydd disgwyl 
i ni nid yn unig ddarparu gwersi dyddiol, wythnosol ond 
hefyd darparu cefnogaeth i ddisgyblion o bell. Mae’n deg 
dweud hefyd y gofynnir inni gefnogi yn ystod yr argyfwng 
hwn mewn ffyrdd eraill, p’un a yw’n ddarpariaeth gofal 
plant i weithwyr allweddol neu trwy wahanol ffyrdd.

Hoffwn bledio i’m cydweithwyr, os yn bosibl, gadewch 
inni barhau â’n Datblygiad Gyrfa Proffesiynol. 
Defnyddiwch y cyfnod hwn, am awr yr wythnos, i 
wneud eich ymchwil eich hun. I ddysgu sut mae eraill yn 
gweithio, i fod cystal ag y gallwch chi fod. Ffordd hawdd 
o wneud hyn yw trwy sgyrsiau TED. Mae ganddyn nhw 
archif o drafodaethau a fydd yn gwneud ichi feddwl, 
cytuno ac anghytuno’n gywir. Barn bersonol unigolyn 
yw barn ac felly mae eich barn yr un mor berthnasol ag 
unrhyw un arall.

Dyma gambit agoriadol rhag ofn eich bod chi’n teimlo fel 
gwrando: Dewch â’r chwyldro dysgu - Syr Ken Robinson

Mae Ken Robinson wedi gwneud nifer o fideos Ted Talk. Y 
ffocws yn yr un rydw i wedi’i ddewis yw addysgeg.

Byddai’n esgeulus i mi beidio dweud ei bod yn hanfodol  
edrych yn ar ôl eich hun yn ystod y cyfnod hwn. Cadwch 
mor ddiogel ag y gallwch a chofiwch bob amser eich bod 
chi fel proffesiwn yn dîm ymroddedig sydd, hyd yn oed o 
bell, yn parhau i gael effaith ar fywydau disgyblion.

Yn olaf hoffwn rannu cân Gymraeg gyda chi sydd yn syml 
yn dweud, ‘Bydd Wych’.


