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Cyfweld yn ystod covid-19

Cwrdd ag aelodau ein bwrdd
Dr Martin Price yw is-gadeirydd y llywodraethwyr yn 
ysgol uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn, y Barri, Bro 
Morgannwg. 

Martin yw Cadeirydd Grŵp Llywio Llywodraethwyr 
Consortiwm Canolbarth y De a Chadeirydd Cymdeithas 
Llywodraethwyr Ysgol Bro Morgannwg. Mae wedi gweithio 
mewn amryw o swyddi uwch reoli ac arwain yn y trydydd 
sector yng Nghymru, gan gynnwys bod yn Gadeirydd 
Sefydliad Codi Arian Cymru am sawl blwyddyn ac yn 
Gadeirydd Cwmnïau Cymdeithasol Cymru.

Un o’r tasgau pwysicaf y 
mae llywodraethwyr ysgol 
yn ei chyflawni yw penodi 
uwch arweinwyr.  Eleni, 
mae gennym her hyd yn 
oed yn fwy: sut i benodi 
uwch arweinwyr pan nad yw 
cyfweliadau wyneb-yn-wyneb 
arferol yn bosibl yn y ‘dan clo’ 
Covid-19.

Cyfwelwyd â ni ar ddechrau 
mai 2020 ar gyfer Dirprwy 
Brifathrawiaeth ysgol 
uwchradd yn gyfangwbl bron: 
y cyntaf o’r llywodraethwyr, 
y pennaeth, y cynghorydd 
herio a Chyfarwyddwr yr 
esgobaeth.  

Rwyf wedi bod yn defnyddio 
Zoom yn broffesiynol am 
fwy na blwyddyn – cyn iddo 
ddod yn ffasiynol a thalu 
am gyfrif fy hun.   Llawer o 
amheuon, ond y gyfrinach 
fel gyda llawer o bethau yw 
cynllunio’n dda.   

Beth ddysgon ni?

• Gwnaethom ddefnyddio cyfleuster ystafell aros Zoom er 
mwyn i’r panel allu cael hêl eu meddyliau ac yna ddod â 
phob ymgeisydd i mewn ar adeg briodol.

• Gwnaethom gynnig treial i bob ymgeisydd er mwyn 
sicrhau bod y dechnoleg yn gweithio ac yn lleihau eu 
lefelau straen.  Ni fanteisiodd neb ar hyn.

• Roeddem wedi cynnwys egwyl rhwng cyfweliadau ar 
gyfer y panel, ond hefyd ym mhob cyfweliad er mwyn 
torri pethau i fyny.  Mae syllu ar sgrin a chanolbwyntio 
rywsut yn fwy anodd na chyfweliad wyneb yn wyneb.

• Trefnwyd pob cyfweliad gyda hanner awr o gwestiynau; 
egwyl o bum munud i’r ymgeisydd trefnu ei hun; 
cyflwyniad llafar am ddeg munud, ac yna hanner awr 
pellach o gwestiynau.

• Hysbyswyd yr ymgeiswyr bod cyfweliadau i gael eu 
recordio, a gofynnwyd i bob un gadarnhau tegwch y 
broses.  Cafodd y recordiadau eu dileu ar ôl wythnos.

• Gwnaethom leihau’r panel i bump.   Roeddwn yn 
cadeirio ac yn cynnal y cyfarfod, gan fudo a dad-fudo 
cyfranogwyr.  O edrych yn ôl, efallai y byddai wedi bod yn 
well rhannu’r rolau hynny.  Mae angen lefel ychwanegol o 
ganolbwyntio.  

Gweithiodd y broses yn dda yn dechnegol.  Dim rwystrau.  
Roeddem yn gallu penodi gyda phenderfyniad unfrydol.   Yna 
fe es i ymlaen i orffwys y llygaid a’r ymennydd am weddill y 
dydd!


