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Bwletin GwE
Gweithdy Penaethiaid Newydd
DYDD IAU, 8 MAWRTH 2018 – 8:45YB-5:00YH – OpTIC, LLANELWY
Gweithdy Rhanbarthol GwE ar gyfer Penaethiaid Newydd: ‘Arweinyddiaeth Effeithiol mewn Byd sy’n Brysur Newid’
Ar gyfer pob Pennaeth newydd yn ystod blwyddyn gyntaf eu swydd sylweddol. Mae croeso i Benaethiaid Dros Dro yn ystod eu
blwyddyn gyntaf.
Ceir rhagor o fanylion am y gweithdy a manylion cofrestru wrth glicio yma.

********DYDDIAD I’CH DYDDIADUR*******

Cynhadledd Uwchradd –
Arwain Addysgu a Dysgu
DYDD MAWRTH, 3 GORFFENNAF 2018 – MANYLION
COFRESTRU I DDILYN

*************************************

Cynhadledd i Arweinwyr
Chweched Dosbarth
DYDD IAU, 22 MAWRTH 2018 – GLASDIR, LLANRWST
Bydd GwE yn cynnal cynhadledd wedi’i hanelu at
arweinwyr ac uwch arweinwyr chweched dosbarth sy’n
gyfrifol am godi safonau ym Mlynyddoedd 12 a 13. Y prif
siaradwr fydd Tracey Greenaway-Jones a fydd yn
canolbwyntio ar ei phrofiad o godi safonau a gwella
ansawdd.
Am ragor o fanylion, cliciwch yma.
I gofrestru, dilynwch y ddolen hon.

Cyfleoedd Hyfforddi Cynradd

Asesu ar gyfer Dysgu: Gweithio’n
ddoethach, nid yn galetach –
Gareth Coombes NEWYDD
Hyfforddiant ar gyfer holl Benaethiaid neu Arweinwyr
Dysgu Ysgolion y Rhanbarth
Lle i un cynrychiolydd o bob ysgol
Arweiniad ar sicrhau defnydd effeithiol a chyson o
Asesu ar gyfer Dysgu drwy’r ysgol.
Rhagor o fanylion ar gael yma.

Defnydd Effeithiol o Asesu ar gyfer Dysgu i
Leihau Baich Gwaith NEWYDD
CYFLWYNIAD I YSGOLION CYNRADD AC ARBENNIG I
DDEUNYDDIAU CEFNOGOL SY’N CAEL EU RHANNU’N
GENEDLAETHOL
Gwahoddiad i un cynrychiolydd o bob ysgol – Pennaeth,
Arweinydd Canol, Arweinydd Asesu neu Arweinydd Addysgu.
Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i gofrestru.

Cyfarfodydd Rhwydwaith Rhifedd a
Llythrennedd Cynradd
Diben y cyfarfod Rhwydwaith Llythrennedd/Rhifedd hanner
diwrnod hwn yw dod ag Arweinwyr Llythrennedd/Rhifedd

Cyfleoedd Hyfforddi Eraill

Cracio’r Côd - Cyfarfod ‘Digimeet’
NEWYDD
Dyma gyfle cyffrous i weld beth mae
ysgolion sy’n rhan o raglen ‘Cracio’r Côd’
wedi bod yn ei wneud gyda’u disgyblion i
ddatblygu eu sgiliau codio.
Rhagor o fanylion yma.

Digwyddiadau a gynhelir gan EDAU:

• ‘Kids in Museums’
Dydd Mawrth, 6 Mawrth 2018 – 4:00yp-6:00yp –
Optic, Llanelwy

• Mantell yr Arbenigwr
Dydd Mawrth, 13 Mawrth 2018 – 4:00yp-6:00yp –
Ystafell Erddig, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam  

• O STEM i STEAM
Dydd Iau, 22 Mawrth 2018 – 4:00yp-6:00yp – Storiel,
Bangor

Ceir rhagor o fanylion am y digwyddiadau uchod ar ein
gwefan drwy glicio yma.
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ynghyd mewn cyfarfod anffurfiol i rannu, trafod ac
archwilio’r syniadau diweddaraf ym maes datblygu
llythrennedd a rhifedd yn ein hysgolion cynradd. Hwn fydd y
cyfarfod cyntaf o ddau yn ystod y flwyddyn ysgol hon.
Cliciwch ar y dolenni isod am ragor o fanylion ac i gofrestru:
Cyfarfodydd Llythrennedd | Cyfarfodydd Rhifedd

Cynnal Teithiau Dysgu Effeithiol yn y
Cyfnod Sylfaen
Gweithdy ar gyfer Penaethiaid a Dirprwyon
(addas ar gyfer unigolion sydd â chefndir o addysgu yn CA2
neu y rhai hynny sy’n dymuno derbyn arweiniad pellach
ynglŷn â beth yw safonau a darpariaeth dda neu well yn y 
Cyfnod Sylfaen).

**DYDDIAD OLAF I GOFRESTRU: 07/03/2018**
Parhewch i ddarllen yma...

Talk4Writing – Ysgrifennu Ffeithiol i’r
Cyfnod Sylfaen/CA2
Dyma gyfle cyffrous i ysgolion y rhanbarth gael hyfforddiant
swyddogol eto ar Talk4Writing.
Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Darllen Dan Arweiniad a Darllen yn
Drawsgwricwlaidd yn CA2
Dyma gyfle cyffrous i ysgolion y rhanbarth gymryd rhan
mewn gweithdy hyfforddiant sy’n ceisio cyfoesi ac
adnewyddu’r gweithgareddau darllen ar lefel uwch, Darllen
dan Arweiniad, a darllen yn drawsgwricwlaidd yn CA2.
Parhewch i ddarllen yma...

Datblygu Cymhwysedd Digidol yn y Cyfnod
Sylfaen
DYDD MERCHER, 18 EBRILL 2018 – 9:30YB-3:00YP – GALERI,
CAERNARFON
*NODYN ATGOFFA*
Dyma gyfle arbennig i athrawon y Cyfnod Sylfaen ddatblygu
eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o wahanol linynnau o’r
Fframwaith Cymhwysedd Digidol.
Ceir rhagor o fanylion am y digwyddiad hwn yma.

Cymhwysedd Digidol
Cliciwch yma i weld yr holl gyrsiau newydd sydd wedi eu
cynnwys.
Mae’n bosib cofrestru ar gyrsiau sydd yn cael eu cynnal o rŵan 
hyd at ddiwedd Gorffennaf 2018.

Hyfforddiant Mr P ar gyfer Athrawon
Cyfnod Sylfaen
DYDD GWENER, 23 MAWRTH 2018 – TŶ MENAI, BANGOR – 
9:00YB-4:00YP
Mae GwE yn cynnig cyfle arbennig i athrawon y Cyfnod Sylfaen
fynychu hyfforddiant gyda Mr P. Cewch gyfle i ddysgu am
amrywiaeth o syniadau ar sut i gyfoethogi’r dysgu a’r addysgu
drwy ddefnyddio technoleg symudol ac offer ar-lein.
Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i gofrestru. *LLEFYDD
YCHWANEGOL BELLACH AR GAEL*

Cyflwyniad i Explorify
• DYDD MAWRTH, 13 MAWRTH 2018 – TŶ MENAI, 

PARC MENAI

• DYDD MERCHER, 14 MAWRTH 2018 – TECHNIQUEST
GLYNDŴR, WRECSAM 

Cyfle i fynychu sesiwn ymgyfarwyddo i athrawon yn
Techniquest ar sut i ddefnyddio’r adnoddau anhygoel AM
DDIM sydd ar gael i chi.
Rhagor o fanylion i’w cael yma.

Asesu Dysgu a Datblygu yn yr Awyr
Agored
DYDD GWENER, 9 MAWRTH 2018 – PRIFYSGOL GLYNDŴR, 
CAMPWS LLANEURGAIN
Hyfforddiant a drefnir gan Techniquest a STEM Learning
Cliciwch yma am ragor o fanylion.
I gofrestru, cliciwch yma.

Tir yr Ysgol – Cyfle i Ddysgu ac Addysgu
DIWRNOD 1: Dydd Mawrth, 20 Mawrth 2018 - Gardd
Fotaneg Bangor, Bangor, LL57 2RQ
DIWRNOD 2: Dydd Mawrth, 12 Mehefin 2018 - Gardd
Fotaneg Bangor, Bangor, LL57 2RQ
Hyfforddiant a drefnir gan Techniquest a STEM Learning
Cliciwch yma am ragor o fanylion.
I gofrestru, cliciwch yma.
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Cyfleoedd Datblygu Proffesiynol

GWYBODAETH BWYSIG I CALU A CHYMORTHYDDION DYSGU

A. “Cyfathrebu, Gwaith Tîm ac Arwain Eraill,”
15 a 20 Mawrth 2018
Rhaglen newydd undydd ar gyfer cymorthyddion dysgu a CALU sy’n cefnogi ac yn arwain ar brosiectau ysgol a/neu
sy’n rheoli eraill yn yr ysgol.

Ni fydd unrhyw gost am fynychu’r rhaglen a thelir costau llanw.
Am fanylion pellach ac i gofrestru, cliciwch yma.

B. **Cynhadledd CALU wedi ei ohirio tan 9 Mawrth 2018** NEWYDD
Trefniadau ac amseroedd eraill yn aros yr un fath. Cysylltwch â ni ar calu@gwegogledd.cymru gydag unrhyw gwestiynau.

Am fanylion pellach, cliciwch yma.

RHAGLEN HYFFORDDI ARWEINYDDIAETH CYFOEDION Y RHWYDWAITH
CENEDLAETHOL AR GYFER RHAGORIAETH MEWN MATHEMATEG (NNEM): NEWYDD
Mae gan y Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Mathemateg gyfleoedd i arweinwyr mathemateg o bob
lleoliad gymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi cyfoedion. Cliciwch yma am ragor o fanylion ar sut i wneud cais – Rhaglen
Hyfforddi Arweinyddiaeth Cyfoedion y Rhwydwaith
Dyddiad cau ar gyfer cais yw 12pm, ar 7 Mawrth, 2018. Unrhyw gwestiynau pellach e-bostiwch
llythrenneddarhifedd@gwegogledd.cymru

Cyfleoedd gyda GwE

Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant – Llesiant NEWYDD
Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
DYDDIAD CAU: 10:00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 8 MAWRTH 2018
Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Rhys Howard Hughes, Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar 07557 759762 neu e-bost
rhyshowardhughes@gwegogledd.cymru.
Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma. Am ffurflen gais, cliciwch yma, neu cysylltwch â 01286 679076.

Swyddog Cefnogol – Dros Dro (Cyfnod Mamolaeth)
Lleoliad: Swyddfeydd GwE, Bae Colwyn
Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
DYDDIAD CAU: 10:00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 8 MAWRTH 2018
Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Bethan Eleri Roberts / Susan Owen Jones ar 0300 500 8087 neu e-bost
bethaneleriroberts@gwegogledd.cymru / susanowenjones@gwegogledd.cymru
Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma. Am ffurflen gais, cliciwch yma, neu cysylltwch â 01286 679076.

Cofiwch ddilyn @GwEGogleddCymru ar Twitter

GwEGogledd.Cymru

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan

http://www.gwegogledd.cymru/cy/nav/dysgu-proffesiynol/llwybr-dysgu-cymorthyddion-dysgu
mailto:calu@gwegogledd.cymru
http://www.gwegogledd.cymru/cy/nav/dysgu-proffesiynol/llwybr-dysgu-cymorthyddion-dysgu
https://hwb.gov.wales/nnem/news/article/8df2f933-67f3-4108-965f-bf991f1a5326
https://hwb.gov.wales/nnem/news/article/8df2f933-67f3-4108-965f-bf991f1a5326
mailto:llythrenneddarhifedd@gwegogledd.cymru
mailto:rhyshowardhughes@gwegogledd.cymru
http://www.gwegogledd.cymru/Content/Uploaded/Downloads/GWE/55c8b897-4138-495c-83c5-922d06e0b956.pdf
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/ADNSwyddi/rhestr_swyddi.asp?iaith=cy#GwE
mailto:bethaneleriroberts@gwegogledd.cymru
mailto:susanowenjones@gwegogledd.cymru
http://www.gwegogledd.cymru/Content/Uploaded/Downloads/GWE/120ce54f-3a9e-4234-b9ff-255c7763310b.pdf
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/ADNSwyddi/rhestr_swyddi.asp?iaith=cy#GwE
http://www.gwegogledd.cymru/
http://www.gwegogledd.cymru/cy
http://www.gwegogledd.cymru/cy/

