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Profiad go wahanol fel arweinydd yn ystod 
cyfnod COVID 19

Cwrdd ein rhanddeiliad
Mae Owain Gethin Davies ar hyn o bryd yn Ddirprwy 
Bennaeth yn Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn. Yn mis Medi 
2020 bydd yn cychwyn fel Pennaeth Ysgol Dyffryn Conwy, 
Llanrwst. Mae Owain Gethin yn gyfrifol am sefydlu Canolfan 
Rhagoriaeth OLEVI Gogledd Cymru sydd yn partneriaeth 
rhwng Ysgol y Creuddyn, Ysgol Dyffryn Conwy ac Ysgol Glan 
Clwyd. Mae ganddo brofiad helaeth fel hwylysudd yr holl 
raglenni sydd yn cael ei cynnig gan y ganolfan.

Ers mis Mawrth yr wyf wedi bod yn gweithredu 
fel Dirprwy Bennaeth Ysgol y Creuddyn yn 
ystod cyfnod  heriol  COVID 19. Yr wyf wedi bod 
yn brysur fel rhan o rota yn cynorthwyo gyda 
dysgwyr yn yr ysgol ac yn gweithio o adref ar 
faterion dysgu o bell a chynllunio darpariaeth 
yn yr ysgol. 

Pwy fasa yn dychmygu derbyn gwahoddiad 
am gyfweliad am swydd gyntaf fel Pennaeth 
ysgol uwchradd arall yn ystod cyfnod fel hyn? 

Yn dilyn cyflwyno cais ysgrifenedig yn ystod 
mis Ebrill ar gyfer swydd Pennaeth Ysgol 
Dyffryn Conwy, Llanrwst cefais alwad gan 
Gadeirydd y corff llywodraethol am gyfweliad. 
Ond nid cyfweliad cyffredin o bell ffordd! 
Cyfweliad dan amgylchiadau ymbellhau 
cymdeithasol. Roedd y broses gyfweld am fod 
drwy ddefnyddio technoleg arlein Zoom!

Ar fore diwrnod cyntaf y cyfweliadau mi 
godais a gwisgo fy ngwisg cyfweliad ffurfiol a 
theithio i Ysgol y Creuddyn! Ia nid Ysgol Dyffryn 
Conwy ond i fy lleoliad gwaith arferol! Yn dilyn 
meddwl am leoliad addas mi benderfynnais 
fynd i stafell ddosbarth dawel yng nghanol 
yr ysgol a gosod fy ngliniadur i fyny ar ddesg. 
A dyna ni – barod i fynd! Yn hytrach na 
disgwyl mewn stafell yn yr ysgol roeddwn 
yn mewngofnodi i ‘‘stafell aros rhithiol’ yn 
disgwyl i dderbyn mynediad i’r cyfweliad 
cyntaf. Neb yno i’m cyfarch – dim bwrlwm 
ysgol arferol! Dim ond distawrwydd!

A dyna gychwyn y cyfweliad cyntaf gan weld y panel cyfweld 
mewn blychau bychain ar y sgrin o’m blaen. Pawb yn gwisgo pâr o 
glustffonau gyda meicroffon ynghlwm. Yn sicr roedd yn brofiad gwbl 
gwahanol hollol swreal! Fel arfer mewn cyfweliad mae angen meddwl 
am iaith corfforol, cyfathrebu gyda phawb ar y panel drwy gyswllt 
llygaid a sicrhau bod eich atebion yn glir ac eglur. Ond roedd siarad 
gyda’r cyfrifiadur a gweld gwynebau’r panel ar y sgrin yn brofiad go 
wahanol. Yn yr un modd roeddwn yn gweld fy hyn ar ysgrîn!

Yn dilyn cyfweliad proffesiynol, llais y dysgwr a staff roedd hi yn 
ddiwedd ar y diwrnod cyntaf. Wrth fynd adref am y noson a chael 
seibiant i fyfyrio ar y profiad. Roedd hi yn anodd credu fy mod wedi 
bod mewn cyfweliad am swydd pennaeth! Heb fynd i’r ysgol, cyfarfod 
staff ac ysgwyd llaw a sgwrsio yn anffurfiol gyda staff o fy amgylch.  

Ar yr ail ddiwrnod roedd angen gwneud cyflwyniad a chyfweliad 
gyda’r llywodraethwyr – nol a mi i’r stafell ar ben fy hun yn fy ysgol. 
Disgwyl eto yn yr ystafell aros rhithiol ac yna mewn a fi! Cyflwyniad 
gyntaf a rhannu’r cyflwyniad ar y sgrîn ac arwain y panel drwy fy 
ngweledigaeth. Ac i gloi y cyfweliad llawn olaf – erbyn hyn roeddwn 
wedi ymlacio yn llwyr i’r drefn newydd o gynnal cyfweliad, roeddwn 
yn dechrau mwynhau’r profiad o ymateb i’r sgrin. Wrth fyfyrio ar 
y broses  roeddwn wedi mwynhau’r profiad o drafod fy nulliau 
arwain, fy mhrofiadau o waith arweinyddol fel Dirprwy Bennaeth a fy 
ngweledigaeth o arwain yr ysgol ymlaen.

Roedd yn bleser cael galwad gan y cadeirydd ar ddiwedd y broses 
gyfweld yn cynnig swydd Pennaeth Ysgol Dyffryn Conwy i mi ! Yr wyf 
yn edrych yn eiddgar i arwain Ysgol Dyffryn Conwy ymlaen i gyfnod 
newydd a chyffrous fel arweinydd egniol a brwdfrydig.

Mi fydd gadael Ysgol y Creuddyn yn anodd! Ond yr wyf yn yr un 
modd yn gyffrous am gyfnod newydd a her newydd yn fy ngyrfa fel 
arweinydd!


