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Rydym i gyd yn yr un storm!
Cwrdd ein rhanddeiliad
Y mae Carys yn Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun 
Gwynllyw, ysgol Gymraeg ym Mhontypŵl. Mae’n arwain ar y 
cwriciwlwm newydd ar hyn o bryd ac yn mwynhau’r her yn 
y cyfnod cyffrous sydd ohoni. Mae wedi sefydlu gweithgor 
cwriciwlwm gyda 2 ysgol gyfun arall er mwyn cydweithio 
i ddatblygu cwriciwlwm cyfoethog a chyffrous ar gyfer 
dysgwyr o bob gallu a diddordeb. Mae Carys hefyd yn aelod o 
dîm o uwch arweinyddion sydd yn ffocysu ar y cwriciwlwm yn 
ystod y cyfnod pontio o’r cynradd i’r uwchradd. Nod y cynllun 
yw i sicrhau dilyniant o ran medrau a chynnydd academaidd.

“Rydym i gyd yn yr un 
storm, ond mae ein cychod 
yn go wahanol.” Mae’r 
ymadrodd yma wedi ei hail-
adrodd yn aml yn ystod 
y pandemig rhyngwladol 
ac wrth i ni groesawi ein 
dysgwyr yn ôl i’r ysgol y mis 
yma, mae’r bwlch rhwng 
dysgwyr penodol yn fwy 
amlwg nag erioed. 
Tra’n dosbarthu 
cliniaduron a dongles i 
gartrefi dysgwyr yn ystod 
y gwanwyn, roedd yn gwbl 
amlwg bod rhai dysgwyr 
wedi gweld y storm yn fwy 
garw nag eraill a’r difrod 
yn ei sgîl yn drychinebus. 
Un elfen yn unig yw 
cydraddoldeb digidol; 
mae yna anghyfartaledd 
academaidd ac emosiynol 
wedi ei brofi gan ein pobl 
ifanc.

Fel athrawes Saesneg, mae’r termau ac ymadroddion 
newydd wedi bod yn ddifyr; gan gynnwys “digynsail” (sydd 
wedi ei or-ddefnyddio’n druenus), y “normal newydd” 
a “phellhau cymdeithasol” (sydd yn gamarweiniol). 
Pan gododd y term “blended learning” gyntaf fe fathom 
ni’r term “pleth ddysgu” yn ein hysgol ( o bosib wedi 
ei ysbrydoli gan ymdrechion rhai ohonom i guddio ein 
gwallt gwyn a’r blerwch wrth i’n gwallt dyfu’n wyllt)! 
Newidwyd ein tasgau Datblygiad Proffesiynol wythnosol 
ar gyfer athrawon a chynorthwy-wyr yn ystod y cyfnod 
tan glo i gynnwys ymchwil ar ddysgu cydamserol ac 
anghydamserol, arbrofi gyda llwyfannau megis Google 
Meets a’r amrywiol weithredoedd ar gael yn Google 
Classroom a datblygu defnydd o lwyfannau adalw 
gwybodaeth megis Kahoots i olrhain cynnydd ein dygwyr a 
chadw cymhelliant.
Mae dysgwyr annibynnol wedi ffynnu yn y cyfnod yma 
a’r her o’n blaenau yw i annog pob dysgwr i feithrin 
annibyniaeth academaidd, bod yn medru arfarnu eu 
hydrechion, adnabod bylchau mewn gwybodaeth neu 
fedrau a mynd i’r afael â nhw. Mae ysgolion wedi goroesi’r 
storm; mae difrod addysgol wedi bod ond mabwysiadwyd 
strategaethau yn gyflym iawn er mwyn lleihau’r effaith 
negyddol. Ychwanegwyd at fedrau athrawon yn chwim 
iawn, iawn!


