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Ysgolion Indiaidd yn yr Amser Pandemig

Cyfarfod â’r Awdur
Mae Nita Arora yn bennaeth ar  Ysgol Rhyngwladol Sri 
Venkateshwar. Mae ganddi 39 mlynedd o brofiad ym 
myd addysg.  Mae’n gweithio fel hyfforddwr i CBSE, 
ymgynhorydd i Cyngor Prydeinig a gwasanaethau TATA, 
archwilydd EQFI asiantaeth athrawon yn ogystal a 
dirprwy bennaeth clwstwr CBSE Sankalp Sahodaya.

A allwn ni wir ddefnyddio’r 
ymadrodd, ‘Post Covid’ wrth 
drafod agor ysgolion? Pe bai hyn 
yn wir, ni fyddem yn siarad am 
asesiadau risg amlwg a mesurau 
diogelu digynsail y mae’n rhaid 
i ysgolion, rhieni a chymunedau 
eu cymryd i gadw ein plant 
yn ddiogel wrth sicrhau’r 
continwwm dysgu

Pryd a sut i agor yr ysgol yw’r 
cwestiwn dadleuol!

Yn India, nid oes unrhyw un yn 
sicr, gan gynnwys llywodraethau 
canolog a gwladwriaethol. Er y 
bu sôn am gynnal arholiadau 
CBSE ym mis Gorffennaf, gan 
sicrhau bod y marcio, y crynhoad 
a’r datganiad canlyniad yn barod 
erbyn canol mis Awst er mwyn 
agor yr ysgolion ar ddiwedd mis 
Awst.

Dechreuodd yr ysgolion gynllunio 
ar gyfer agor, fel glanhau dwys, 
hyfforddi’r gwarchodwyr a’r 
staff cymorth, ychwanegu at 
seilwaith ac adnoddau, ystyried 
yr addasiadau cludiant, gosod 
desgiau, cyfrif nifer y disgyblion y 
dydd, pa ddosbarthiadau, amseru 
ac ati. 

Fodd bynnag, clywon ni bod y Goruchaf Lys Anrhydeddus, India 
wedi gofyn i CBSE, a allai ddatgan canlyniadau’r arholiad heb 
gynnal yr arholiad ar gyfer y pynciau penodol. Arhosodd y cwestiwn, 
A fydd yr ysgolion yn wirioneddol agor ym mis Awst, o ystyried y 
nifer cynyddol o achosion Covid?

Mae rhieni’n bryderus, yn poeni am ddiogelwch yn erbyn y pathogen 
anweledig hwn a’r angen i ddychwelyd i’r gwaith. Efallai na fydd gan 
bob un y moethusrwydd o weithio gartref. Gallai athrawon weithio 
gartref yn ystod yr amser cloi ac yn ddiweddarach hefyd. Rydym yn 
gwerthfawrogi gwytnwch a phenderfyniad yr athrawon a’r plant yn 
fawr wrth symud y dysgu yn ei flaen.

Mewn gwirionedd, mae llawer o fyfyrwyr wedi dangos 
arweinyddiaeth ragorol ac wedi dysgu hobïau newydd ac wedi 
dangos nodweddion o fod yn ddysgwyr annibynnol, yn barod i 
rannu eu hannibyniaeth newydd trwy drefnu digwyddiadau mewn 
timau bach.

Daeth athrawon yn hyddysg mewn technoleg, trefnodd ysgolion 
lwyfannau ar-lein a threfnu hyfforddiant ar-lein parhaus, CBSE, 
FICCI Arise, Sankalp Sahodaya, CII, TCS, Microsoft, Scholastic 
India, Prifysgolion Rhyngwladol, Adventure Unlimited, Rocksports 
a Publishing Houses a drefnwyd Hyfforddiant ar-lein, llawer 
yn rhad ac am ddim. Roedd gweminarau Academïau Addysgu, 
Entrepreneuriaeth a Chanllawiau Gyrfa a llawer o gyfleoedd eraill 
ar gael yn rhad ac am ddim. Roeddem yn rhwbio ysgwyddau gyda 
hyfforddwyr rhyngwladol ac yn rhan o gynulleidfa fyd-eang.

Dros nos symudodd llawer o benaethiaid ymlaen o reoli eu 
hysgolion eu hunain i ysgogi ac arwain eraill trwy gymryd Gweithdai 
a Gweminarau. Buddsoddodd rhieni mewn rhoi Sgiliau Bywyd 
i blant a thalwyd eu hymdrechion. Nid oedd myfyrwyr ifanc yn 
cwyno, roeddynt yn addasu i’r arferol newydd yn hyfryd.


