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Pwer cydweithredu

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.

Ers dyddiau cynnar iawn yr 
achosion o Covid-19 rydym wedi 
adnabod buddion cydweithredu ar 
draws sawl sefyllfa . Er enghraifft, 
adeiladu ysbytai maes ledled 
y wlad, grwpiau cymunedol yn 
darparu gwasanaethau i aelodau 
o gymdeithas sydd wedi’u nodi 
‘mewn perygl’ ac ysgolion yn 
gweithio ar y cyd yn eu hybiau 
ar hyd a lled Cymru i ddosbarthu 
cyflenwadau i deuluoedd allweddol 
yn wytnnosol.

Ailgydio, Dal i Fyny, Paratoi

Fe wnaeth y cyhoeddiad am 
“Ailgydio, Dal i Fyny, Paratoi” i 
ddarparu addysg yn ystod Covid-19 
roi oddeutu tair wythnos inni 
baratoi. Yn ddiau, roedd llawer 
o arweinwyr ledled y wlad yn 
wynebu cwestiynau tebyg gan 
bob aelod o gymuned eu hysgol, 
gan geisio eglurder ar adegau o 
ansicrwydd. Tra bod y paratoadau 
hyn yn cynnig heriau amrywiol 
e.e. gan gadw at fesurau pellhau 
cymdeithasol wrth gyrraedd a 
gadael yr ysgol, budd amlwg oedd 
bod ein dull cydweithio a thryloyw 
yn ailgyflwyno ac yn ailgysylltu 
cymuned yr ysgol gan ein galluogi i 
symbylu’r ymddiriedaeth, yr hyder 
a’r sicrwydd i symud ymlaen.

Yn ystod yr amser hwn roedd cwestiynau’n cynyddu, sut olwg fydd ar fis Medi ar gyfer 
ysgolion yng Nghymru. O ganlyniad, fe wnaethom sefydlu 3 chynllun gwahanol ar 
gyfer mis Medi, er ar ffurf ddrafft! Rhannwyd rhain gyda’r tîm arweinyddiaeth ganol 
a roddodd gyfle i drafod, gwerthuso a phennu blaenoriaethau ar gyfer y myfyrwyr 
i symud ymlaen. Roeddem eisoes wedi nodi rhaglen o ddysgu proffesiynol ar gyfer 
cydweithwyr: cynllunio ar gyfer dysgu cyfunol, gwella ansawdd modelu a chyfarwyddo 
a defnyddio TGCh i wella dysgu.

Ymlaen yn gyflym i ddydd Iau 9 Gorffennaf a Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi y bydd 
myfyrwyr yn dychwelyd i’r ysgol yn llawn amser gyda nifer o amodau i sicrhau bod 
hyn yn cael ei gyflawni. Am eiliad roedd yna ymdeimlad o ansicrwydd: roedd yr amser 
cynllunio a weithredwyd gennym ar gyfer un grŵp blwyddyn yn unig yn feichus, ac 
felly yn gadael ychydig iawn o amser inni sicrhau y byddai’r ysgol yn barod ar gyfer 
dychwelyd yr holl fyfyrwyr ym mis Medi a hynny cyn i ni dorri ar gyfer gwyliau’r Haf. 
Roedd hyn yn ffactor pwysig i ni fel tîm arweinyddiaeth. Roeddem yn teimlo ei bod 
yn hanfodol bod yr holl staff, gan gynnwys gofalwyr, staff gweinyddol, athrawon a 
chynorthwywyr addysgu yn cael cyfle i siarsio eu batris yn barod ar gyfer y ‘normal 
newydd’ ym mis Medi. Fodd bynnag, cymerodd y canllawiau gweithredol fwy o amser 
na’r disgwyl i gael ei ryddhau ac o’r herwydd roedd amser yn brin.

5 diwrnod i fynd ... yr wythnos DERFYNOL!

Nid yw’r injan mewn roced yn tanio heb wreichionen fach. Mae angen gwreichion bach 
ar bob un ohonom, cyflawniadau bach yn ein bywydau i danio’r rhai mawr. Pe bai ein 
cynllun uchelgeisiol yn dwyn ffrwyth, byddai angen i staff fod yn hyblyg ac adeiladu ar 
fuddugoliaethau llai eu gorffennol wrth iddynt lywio’r heriau trwy gydol yr wythnos. 
Daeth cydweithwyr ynghyd o fewn eu timau maes i ail-lunio’r cwricwlwm ar gyfer 
wythnosau agoriadol y tymor. Fe wnaethant nodi cysyniadau trothwy allweddol yn eu 
pynciau, cymryd rhan mewn cyd-gynllunio gwersi wrth iddynt nodi’r dulliau addysgeg 
mwyaf addas ar gyfer eu gwersi asyncronig ac addasu eu modelau asesu i sicrhau 
bod myfyrwyr yn cael y profiad dysgu gorau posibl yn ystod wythnosau cychwynnol y 
flwyddyn hyd yn oed os yw’n cael ei gyfuno. 

Geiriau olaf

Mae ansicrwydd y pandemig hwn wedi cael effaith ddiffiniol oes ar y system addysg 
gyfan a heb os, mae yna lawer o bethau annisgwyl o’n blaenau o hyd. Yn y tymor hir, 
rydym yn gynnyrch yr amgylchedd yr ydym yn gweithredu ynddo. Mae’n amlwg eu bod 
wedi ei chael yn haws i lawer o gydweithwyr addasu eu dulliau o addysgu a dysgu yn yr 
hinsawdd o gyd-gefnogaeth sydd wedi’i sefydlu ar lefel ficro, meso a macro’r sefydliad. 
Y pŵer cydweithredu hwn, yn aml, ond nid bob amser, ar lefel wyneb yn wyneb, 
sydd wedi arwain at gynllun uchelgeisiol, terfynol, beth bynnag yw’r heriau sydd o’n 
blaenau.

“Ni all unrhyw un chwibanu 
symffoni. Mae’n cymryd 

cerddorfa gyfan i’w chwarae”
H.E. Luccock


