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Cwrdd ag Ann Slater  
Ymgynghorydd Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau 
Ansawdd Ieuenctid ac Ôl-16 

Dechreuais fy ngyrfa lawn amser yn 
niwydiant cemegol Manceinion, gan weithio 
mewn labordai dadansoddol. Yng nghanol 
y 1990au, dewisais newid gyrfa ac yna 
cwblheais Radd BA mewn Addysg Anffurfiol 
yng Ngholeg YMCA George Williams yn 
Llundain.

Pryd hynny roeddwn i’n byw yng Ngogledd 
Orllewin Lloegr ac roeddwn i’n gweithio 
fel gweithiwr ieuenctid mewn amrywiaeth 
o rolau ar gyfer gwasanaethau ieuenctid 
Cynghorau Lleol.

Yn 2000, symudais i Dde Cymru i ymgymryd 
rôl fel uwch weithiwr ieuenctid. Roedd 
hyn mewn prosiect addysg amgen gyda 
lleoliad unigryw ar fferm gymunedol. Yn 
ystod y cyfnod yma, gweithiais hefyd gyda 
Gwasanaethau Ieuenctid Morgannwg yn eu 
clybiau ieuenctid.

Deng mlynedd yn ddiweddarach yn 
2010, symudais hyd yn oed ymhellach i’r 
gorllewin yng Nghymru. Cymerais swydd 
fel Gweithiwr Ieuenctid Arweiniol ysgol ar 
gyfer Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid Sir 
Gaerfyrddin. Yn y rôl hon gweithiais mewn 4 
ysgol uwchradd wahanol yn y sir. 

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn o addasu i ffyrdd newydd o weithio. Rwyf 
wedi bod yn gweld pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol eraill yn defnyddio 
Zoom, Skype a Teams, ac erbyn hyn mae gennym ffordd newydd o 
gyfarfod o’r enw “Ymweliadau Gardd”! Mae edrych ar y tywydd wedi dod 
yn dasg ddyddiol!

Nawr ym mis Medi 2020, rwy’n gwynebu her newydd, wrth i mi ymgymryd 
rôl secondiad “Ymgynghorydd Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau 
Ansawdd Ieuenctid ac Ôl-16” ar gyfer yr Academi Genedlaethol ar gyfer 
Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

Mae’r secondiad hwn yn mynd i gynnig profiadau newydd i mi, a chyfle 
i gydweithio â gweithwyr addysgol proffesiynol o bob rhan o Gymru. 
Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi.

Dydw i ddim yn gwybod yn iawn beth i’w ddisgwyl eto, ond rwy’n hyderus 
y gwnaf y gorau o’r flwyddyn i ddod.

Pan nad ydw i’n gweithio, rwy’n cadw’n brysur iawn. Rwyf hyn o bryd yn 
rhan o’r gwaith trwodd o adnewyddu fy ffermdy ar dyddyn yng nghefn 
gwlad Sir Gaerfyrddin. Mae hyn yn fy ngalluogi i gadw rhai anifeiliaid 
gwych.

Yn ystod y cyfnod clo, prynais bwll nofio uwchben y ddaear. Mae’n fwy 
o faint nag a sylweddolais ac mae wedi llenwi’r ysgubor yn llwyr! Yn wir, 
mae fy ngheffyl George yn difyrru i wylio o’i ddrws stabl, wrth imi sblasio 
o gwmpas yn ceisio cadw’n heini. 

Felly os oes gennym gyfarfod Zoom, ac mae fy ngwallt yn edrych braidd 
yn wlyb, siawns yw mai dyna le treuliais fy amser cinio!

Edrychaf ymlaen at flwyddyn heriol a phleserus gyda’r Academi 
Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.


