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Myfyrdodau o Ganada

Richard Barwell yw Deon Addysg a Athro Addysg 
Mathemateg ym Mhrifysgol Ottawa. Yn wreiddiol o’r 
DU, dechreuodd ei yrfa mewn addysg gyda TAR o 
Brifysgol Aberystwth.

Yng Nghanada, mae addysg yn fater taleithiol, 
sy’n golygu bod yr ymateb i COVID-19 yn amrywio 
rhywfaint ledled y wlad. Er enghraifft, mae 
penderfyniadau ynghylch cau ysgolion yn cael eu 
gwneud yn daleithiol ac nid ydyn nhw’n unffurf. 
Yn Ontario, lle rwy’n gweithio, mae ysgolion a 
ariennir yn gyhoeddus wedi bod ar gau ers 14 
Mawrth 2020 ac ar hyn o bryd mae disgwyl iddynt 
aros ar gau tan 31 Mai 2020. Mae rhaglen profion 
safonedig y dalaith, sydd fel arfer yn digwydd yn 
y gwanwyn, hefyd wedi’i hatal.

Mae gweinidogaethau addysg ledled y wlad 
wedi darparu ystod o adnoddau digidol fel y gall 
plant barhau i astudio, er bod gwaith o’r fath yn 
wirfoddol mewn llawer o achosion. Yn Ontario, 
mae’r llywodraeth wedi nodi canllawiau ar 
gyfer rhith-gyfarwyddyd dan arweiniad athro, 
gan ddechrau ar 5 awr y myfyriwr yr wythnos 
ar gyfer ysgolion meithrin hyd at Radd 3, gan 
ganolbwyntio ar rifedd a Saesneg neu Ffrangeg. 
Dylai myfyrwyr yn yr ysgol uwchradd uchaf 
astudio 1.5 awr y pwnc yr wythnos gyda’r bwriad 
o barhau i gronni’r credydau ysgol uwchradd 
sydd eu hangen arnynt i raddio. Rhan o’r nod 
yma yw cynnal cysylltiadau rhwng athrawon 
a myfyrwyr. Mae’r llywodraeth hefyd wedi 
cychwyn rhaglen i ddarparu cyfrifiaduron llechen 
i fyfyrwyr sydd eu hangen, ynghyd â mynediad 
fforddiadwy i’r rhyngrwyd mewn cymdogaethau 
incwm isel.

Mae cau ysgolion hefyd wedi cael effaith ar raglenni 
addysg athrawon, gyda’r cau yn digwydd mewn rhai 
achosion yng nghanol bloc olaf ymarfer addysgu 
myfyrwyr. Gan fod rheoliadau taleithiol yn nodi 
lleiafswm o ddyddiau o ymarfer addysgu, bu angen 
rhywfaint o greadigrwydd i sicrhau y gall myfyrwyr 
gwblhau eu rhaglenni o hyd a chael eu hardystio. 
Mae cyfadrannau addysg wedi gweithio gyda Choleg 
Athrawon Ontario a’r Weinyddiaeth Addysg i addasu 
rheoliadau ac arloesi. Er enghraifft, llwyddodd llawer 
o fyfyrwyr yn fy nghyfadran fy hun i barhau â’u 
harfer addysgu trwy weithio gyda’u hathro cyswllt i 
ddarparu cyfarwyddyd ar-lein fel rhan o fframwaith 
y llywodraeth a ddisgrifir uchod. Mae’r llywodraeth 
hefyd wedi cytuno i ganiatáu i’n graddedigion gael 
eu hardystio’n amodol cyn iddynt gwblhau a llwyddo 
yn y prawf hyfedredd mathemateg sydd newydd ei 
gyflwyno.

Un pryder yn fy n ghyfadran, sydd â mandad i 
wasanaethu poblogaeth lleifrifol ‘francophone’  
Ontario, yw effaith cau system ar addysg a 
chymunedau ‘Franco-Ontarian’. Fel yng Nghymru, 
mae ysgolion yn chwarae rhan hanfodol yn nhwf iaith 
Ffrangeg, adeiladu hunaniaeth ‘francophone’ a chynnal 
cymuned a diwylliant. Mae gennym bryderon hefyd 
am effeithiau ar gymunedau ynysig, gan gynnwys 
cymunedau brodorol. Mae’n bwysig yn yr amseroedd 
heriol ac anrhagweladwy hyn i beidio â cholli golwg ar 
werthoedd craidd, megis mynediad cyfartal i addysg, 
gwasanaethu’r gymuned gyfan a hawliau dynol.


