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Ymateb i’r pandemig 

Cwrdd ein rhanddeiliad

Penodwyd Matthew Goulding yn Ddirprwy Bennaeth 
yn Ysgol Pentrehafod, Abertawe yn 2017. Ar hyn o bryd 
mae Matthew yn ymgymryd â Doethuriaeth mewn 
Addysg gyda’i waith diweddaraf yn canolbwyntio ar 
effaith mentora a hyfforddi ar ddatblygiad athrawon.

Bywyd Ysgol ... Ddoe a Heddiw

Mae’n ymddangos yn atgof pell nawr 
... cwblhau cynlluniau ar gyfer ein 
rhaglen gyda’r nos opsiwn TGAU 
flynyddol; cysylltu ag ysgolion 
cynradd partner ar yr amserlen nofio 
sydd i’w threfnu; yn croesawu ein 
hathrawon dan hyfforddiant ar gyfer 
eu hail leoliad. Mae pum wythnos 
a bywyd ysgol i fyfyrwyr, rhieni, 
gofalwyr a staff ysgol wedi newid y tu 
hwnt i bob cydnabyddiaeth.

Dyddiau cynnar

Yr wythnos honno fwy neu lai, 
cyn yr ‘ail-fwriadu’ ar Fawrth 20, 
fe wnaethom ni fonitro’r ymateb 
lleol a chenedlaethol i Covid-19 a 
goresgyn yr hyn y gallai hyn ei olygu 
i’n hysgol a’r gymuned ehangach. 
Roedd y dirwedd gyfnewidiol hon 
yn gofyn am lunio dull strategol clir i 
sicrhau y gallem ymateb i’r materion 
penodol ar yr adeg honno. Roedd 
yna ymdeimlad o undod wrth i’r 
holl staff dynnu at ei gilydd i sicrhau 
ein bod ni’n dal i gynnal didwylledd 
normalrwydd i’r myfyrwyr sy’n dal 
gyda ni yn yr ysgol. Yna daeth y neges 
olaf honno fod ysgolion i gau a chael 
eu hailosod er mwyn cefnogi’r ‘alwad i 
weithredu’ cenedlaethol.

Heriau

Yr heriau cychwynnol i’r system oedd rheoli’r goblygiadau y byddai’r cau 
yn eu cael ar les myfyrwyr a staff. Yn gyntaf, i’r bobl ifanc a oedd i fod i 
sefyll eu harholiadau TGAU neu orffen blwyddyn 6 mewn ysgol gynradd 
... beth fyddai’n digwydd nesaf? Fel ‘athrawon ac arweinwyr’ roedd 
teimlad o ansicrwydd: nid oedd gennym yr atebion. Yn ail, roedd gwir 
angen cefnogi cydweithwyr a oedd yn gorfod hunan-ynysu a gofalu am eu 
rhwydwaith teulu uniongyrchol ac ehangach. Yn drydydd, roedd angen 
sicrhau ein bod yn sefydlu systemau i gefnogi ein myfyrwyr mwyaf agored 
i niwed yn yr ysgol.

Wyneb newydd addysg

Ni fyddai llawer o fy nghydweithwyr, gan gynnwys fi fy hun, yn cael eu 
disgrifio fel ‘brodor digidol’. Fodd bynnag, am y mis diwethaf rydym 
wedi ymdrechu i newid ein dull o addysgu a dysgu yn sylweddol, o fodel 
wyneb yn wyneb i blatfform ar-lein. Mae wedi bod yn galonogol arsylwi 
ar y cymunedau ymarfer sydd wedi tyfu’n organig o’r newid hwn mewn 
dull gweithredu. Bu gwir ewyllys a phwrpas cyffredin i gefnogi o fewn 
meysydd dysgu ac ar draws meysydd, gan alluogi staff i gofleidio’r dull 
newydd hwn. Mae staff wedi datblygu hyder newydd i dreialu gwahanol 
ddulliau gyda’r sicrwydd nad yw bob amser yn mynd i weithio y tro 
cyntaf. Wedi’r cyfan, mae camgymeriadau’n rhan o’r broses ddysgu ac 
rydym wedi ailddarganfod y gostyngeiddrwydd gwirioneddol sydd ei 
angen i ddysgu o’r newydd.

 Nawr…

Dros y pum wythnos ddiwethaf rydym wedi ceisio gwneud y gorau dros 
ein cymuned gyfan. Ydyn ni wedi gwneud pethau’n iawn? Nid trwy’r 
amser. Ond rydym yn mireinio ein dull yn barhaus wrth i ni barhau i dyfu a 
datblygu dull ymatebol o arwain ysgolion, ar bob lefel.

Yng ngeiriau Barack Obama, “Pan fydd amseroedd yn anodd, nid ydym 
yn rhoi’r gorau iddi. Rydyn ni’n codi. ”


