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Golwg Secondiad

Sue Roberts  
Ymgynghorydd Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrwydd 
Ansawdd – Ysgolion  

Mae hi bellach yn dair wythnos ers i mi ddechrau fy secondiad 
gyda’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol fel 
Ymgynghorydd Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrwydd Ansawdd ar gyfer 
Ysgolion, ac roeddwn i’n meddwl ei bod yn amserol i mi bostio rhai 
sylwadau am fy mhrofiad hyd yn hyn.

Fel athrawes am dros ddeng mlynedd ar 
hugain, deuddeg o’r rheini fel Pennaeth, 
rydw i wedi cael ystod eang o brofiadau 
mewn nifer o agweddau ar addysg. Rydw 
i’n wirioneddol awyddus i ddatblygu 
arweinyddiaeth ledled Cymru ac roedd 
fy mhenodiad yn aelod o garfan gyntaf o 
Gymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth yn 
2018 yn fraint wirioneddol. Ddwy flynedd yn 
ddiweddarach, gyda’r cyfleoedd dwi wedi’u 
cael a’r profiadau dwi wedi’u hennill fel 
Cydymaith, roedd y cyfle i gael secondiad am 
ddeuddeng mis yn un na allwn ei wrthod.

Cymhelliant a Her 
Dwi’n angerddol fel Pennaeth ond rydw 
i hefyd yn angerddol am ddatblygu 
arweinyddiaeth addysgol, felly mae gallu 
rhoi cynnig ar rywbeth newydd trwy’r 
secondiad hwn yn gyffrous ac yn ysgogol 
iawn. Mae’n heriol hefyd, o ran gallu gollwng 
fy rôl sylweddol am ychydig. Ni allwn 
ystyried cymryd y cyfle hwn heb fy mod 
yn gwbl sicr bod gan yr ysgol ddigonedd o 
adnoddau arweinyddol, a gan wybod hefyd 
am y cyfleoedd datblygu proffesiynol y 
byddai pob un o’r tîm arweinyddiaeth yn eu 
hennill o ganlyniad.

Cyfleoedd 
Mae cyfleoedd gwych eisoes wedi codi i mi gymryd rhan mewn ystod 
eang o brofiadau arweinyddiaeth: dealltwriaeth gwell o Ymchwil 
Gwerthfawrogol fel offeryn a fframwaith ar gyfer galluogi newid; hwyluso 
yng Ngweithdai Arloesi Ar-lein newydd yr Academi Arweinyddiaeth; a 
diwygio polisi a chanllawiau ar gyfer Ardystio a Sicrwydd Ansawdd, i enwi 
dim ond rhai…

Mewnwelediad 
Mae’r secondiad wedi rhoi persbectif gwahanol i mi ar ochr gorfforaethol 
datblygu arweinyddiaeth. Rydw i’n gwerthfawrogi’n fawr fy mod yn gallu 
profi’r ochr strategol o sefydlu’r Academi Arweinyddiaeth fel sefydliad 
gyda threfniadau llywodraethiant cadarn a rôl eglur a dealladwy o fewn 
system addysg Cymru.

Rhwydweithio 
Trwy weithio yn yr Academi Arweinyddiaeth rydw i eisoes wedi 
gwneud cysylltiadau â chydweithwyr newydd o bob rhan o Gymru, 
fydd yn gysylltiadau allweddol ar gyfer camau nesaf fy ngwaith. Bydd 
cydweithredu yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau ein bod yn 
cyflawni ein nod i wella ansawdd, ystod a hygyrchedd darpariaeth 
datblygu arweinyddiaeth ledled Cymru.

Amser i feddwl 
Wrth gwrs mae natur fy rôl newydd yn wahanol iawn i’r gwaith ymarferol 
o arwain ysgol brysur, yn enwedig trwy heriau cyfredol Covid-19. Rydw 
i’n gwerthfawrogi’n fawr cael peth amser i feddwl a chynllunio yn fy rôl 
newydd a dwi’n mawr obeithio y bydd fy mhrofiad, mewnwelediad a 
brwdfrydedd o fudd i’r Academi Arweinyddiaeth a hefyd i ddatblygiad 
arweinyddiaeth ledled Cymru.


