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Yn ddoeth, arwain popeth yn annigonol

Cwrdd ein rhanddeiliad
Helen yw pennaeth Ysgol Bryn Castell ym Mhen-y-bont 
ar Ogwr. Ar ôl treulio rhan gyntaf ei gyrfa yn Swydd 
Gaergrawnt, dychwelodd i Gymru yn 2010 i ymuno â 
thîm Ysgol Bryn Castell fel Dirprwy Bennaeth, a chafodd 
ei phenodi’n Bennaeth yn 2014.
Mae hi’n gyfrannwr gweithgar ac yn weithiwr 
proffesiynol uchel ei pharch mewn amrywiaeth o 
rwydweithiau, a chyrhaeddodd rownd derfynol 
Gwobrau Addysgu Ysbrydoledig 2015 yn y categori 
Pennaeth Ysgol Arbennig y Flwyddyn.

Mae POPETH, yn 
llythrennol P-O-P-E=TH yn 
ein bydoedd yr ydym yn 
cydnabod ac yn cydnabod 
ei fod yn ddiogel, yn 
gyffredin ac yn galonogol 
wedi diflannu. Rydym yn 
cael ein hunain yn byw ar 
wahân yn gymdeithasol 
gyda phob ymdeimlad o 
normalrwydd ar goll. Rwyf 
wedi gwneud i un o fy 
mhlant grio gyda ‘Gwallt-
hunanysnyu’, wedi prynu 
cwrs barbwr ar-lein gwerth 
£ 9, (er nad wyf wedi cael 
yr amser, y gallu na’r pŵer 
ymennydd i’w gwblhau) 
ac wedi gor-ddigolledu 
ymhellach trwy brynu £ 
40 o becyn trin gwallt gan 
gynnwys siswrn teneuo a 
chlogyn, ar yr un pryd ag yr 
wyf yn gwylio fy nghŵn yn 
datblygu lefelau uwch ac 
uwch o bryder gwahanu!

Mae penaethiaid wedi treulio oriau’n cynhyrfu ac yn 
cynllunio sut orau i amddiffyn cymunedau ein hysgolion; 
rydym wedi dehongli canllawiau’r Llywodraeth mewn 
ffordd leol, gan weithio ar y cyd ochr yn ochr â Swyddogion 
ALl i ddarparu model pwrpasol i’n dysgwyr yn y ffordd orau 
bosibl ar eu cyfer. Rydym wedi defnyddio gwybodaeth a 
dealltwriaeth ddealledig o’n cymunedau ysgol i gynnig 
rhywfaint o gysondeb, i ddisgyblion, Rhieni / Gofalwyr, staff, 
Llywodraethwyr a’r gymuned, yn y byd brawychus hwn yr 
ydym yn cael ein hunain ynddo. Rydym wedi bod yn arwain 
yn ddewr, gan wneud yn amhosibl dewisiadau, ymladd dros 
ein hanghenion lleol, mewn byd anhysbys a thiriogaeth 
ddigymar.
Ond i lawer, gan arwain yn ddewr gyda theimlad llethol o 
euogrwydd, ofn ac annigonolrwydd. Sut ydyn ni’n gwybod a 
oes gennym ni’r ddarpariaeth yn iawn neu’n anghywir? Beth 
os collwn yr arwyddion nad yw disgybl yn iawn? Sut allwn 
ni ddefnyddio a chymathu anghenion unigol ein staff yn 
effeithiol wrth sicrhau’r ddarpariaeth orau un i ddysgwyr? 
A fyddai’n ymarferol symud y disgyblion i fyw yn yr ysgol 
fel y gallwn reoli eu symudiadau a’u hamddiffyn rhag byd 
ofnadwy COVID-19? Ydw i’n gwneud digon? A allwn i wneud 
mwy?
Rwy’n teimlo fy mod yn arwain popeth yn annigonol yn 
ddewr!


