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Sut i oroesi dechrau’r tymor?  A wnaethoch chi?
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Trefn, trefn a mwy o drefn – 
brawddeg berffaith i ddisgrifio 
dechrau ein blwyddyn 
academaidd arferol.  Pawb yn 
gwybod y patrwm a phawb yn 
ymwybodol o’r drefn.   

Ond does dim wedi bod yn 
arferol am y flwyddyn 2020 a 
doedd dechrau tymor ysgol 
chwaith ddim yn eithriad.  Yn 
sicr mae wedi bod yn newid 
byd.   

Rhyw deimlo ydw i, ar adegau, 
fel y bochdew bach sy’n rhedeg 
a rhedeg mewn olwyn heb 
gyrraedd dim unman yn y 
pendraw.  Rwyf wedi defnyddio 
llond troli o egni ond heb adael 
rhyw lawer o farc.   

Dwi’n siwr nad oedd symud celfi, glanhau byrddau, mesur 
ystafelloedd a desgiau, cario dŵr a saniteiddwyr, archebu masgiau 
a thywelion a ffedogau yn fy nisgrifiad swydd yr amser hyn llynedd.  
Beth ddigwyddodd?  Y pandemig wrth gwrs a sgîl effeithiau yr holl 
newidiadau a orfodwyd arnom, er gwell neu er gwaeth.   

A beth am y rhwystredigaethau a’r heriau?  Dim atebion – llu o 
gwestiynau.  Newid meddwl.  Newid cyfeiriad.  Cyhoeddiad newydd.  
Penderfyniad newydd.  Dim unman i droi.  Trefniadau cinio.  
Trefniadau TTP.  Acronymau newydd.  Y rhestr yn ddi-ben-draw. 

Bydd bywyd ysgol byth yr un peth am wn i.  Rwy’n siwr na fyddwn 
yn gorfod teithio milltiroedd i gyfarfodydd byrion bellach gan bod 
Teams wedi tra arglwyddiaethu.  Bydd ein gwybodaeth ddigidol 
wedi gwella ar ei ganfed a bydd dim troi nôl ar hynny.  Bydd 
systemau un-ffordd efallai yma i aros, trefniadau rhedeg yr ysgol o 
ddydd i ddydd wedi gwella, mwy o hyblygrwydd o ran dysgu o bell a 
mwy o greadigrwydd yn ein dysgu.   

Mae’r mis wedi dod i ben ac wrth edrych nôl ni’n sicr wedi dysgu 
cryn dipyn.  Does dim goleuni pen arall y twnel ar hyn o bryd ond 
mae’r bochdew bach yn dechrau llonyddu.   


