Annwyl Benaethiaid Adran ITM,
Fel y gwyddoch, nôd y Cynllun Dyfodol Byd-eang, a luniwyd ym mis Hydref 2015 gan Lywodraeth Cymru, yw hyrwyddo
a chefnogi dysgu Ieithoedd Tramor Modern yng Nghymru. Mae’r cynllun hwn yn caniatáu’r Consortia i gefnogi ysgolion
gydag amryw o weithgareddau a digwyddiadau hyfforddi er mwyn cynyddu’r niferoedd sy’n dewis astudio ITM, gwella
dysgu ac addysgu a gwella lefelau cyrhaeddiad. Mae’r rhan fwyaf ohonoch yn ymwybodol o’r gweithgareddau a’r
digwyddiadau hyn, megis: y cyfarfodydd Hwb Rhanbarthol, Cynhadledd Dyfodol Byd-eang ym mis Chwefror 2016,
sesiynau hyfforddiant I-pad, prosiectau GTPM, prosiectau ITM Cynradd, Llysgenhadon Myfyrwyr, Cynllun Mentora
Myfyrwyr, gweithdai adnoddau TGAU a Siaradwyd Gwadd fel Tim Penn. Ein blaenoriaeth y tymor yma oedd sicrhau
bod yr holl ymarferwyr ITM yn mynychu’r DPP Lefel A a TGAU CBAC drwy gyfrannu at gost y DPP a sefydlu cyfarfodydd
Rhwydwaith yn yr holl ranbarthau trwy’r Ymarferwyr Arweiniol.
Ar gyfer tymor y Gwanwyn, hoffwn eich atgoffa o’r gefnogaeth sydd ar gael i chi:
Ymweliad Cydlynydd ITM i’ch ysgol chi
Os hoffai’r Adran ITM dderbyn mwy o gefnogaeth (niferoedd y pwnc neu addysgu a dysgu) yna cysylltwch â Ciara
Brennan, Cydlynydd ITM, GwE:CiaraBrennan@gwegogledd.cymru
Ymweld ag ysgol arall i rannu arfer dda
Gallech hefyd drefnu i ymweld ag Adran ITM yn Ysgol Eirias, ein Ysgol Arweiniol ITM, er mwyn arsylwi gwersi neu i
drafod cefnogaeth bwrpasol fel:
 Technegau cyflwyno addysgu & dysgu
 Gwaith grŵp mewn ITM
 Strategaethau Siarad ac Ynganiad ITM
Cysylltwch â Bev Gordon, Pennaeth Adran ITM, Ysgol Eirias, er mwyn trefnu ymweliad:bgn@eirias.conwy.sch.uk
Cefnogaeth Hwb drwy Ymarferwyr Arweiniol
Mae cyfarfodydd Hwb yn cael eu rhedeg gan eich Ymarferwr Arweiniol; cysylltwch efo’r Ymarferwr Arweiniol Hwb am
fwy o wybodaeth ynghylch y cyfarfodydd:
Gwynedd/Môn: Ymarferwr Arweiniol Einir Williams, emw@ystj.anglesey.sch.uk
Conwy/Sir Ddinbych: Ymarferwr Arweiniol Ilid Williams,iws@eirias.conwy.sch.uk
Sir y Fflint/Wrecsam: Ymarferwr Arweiniol i’w gadarnhau (cysylltwch â Ciara Brennan am y tro)
TGAU
Mae DPP CBAC ar Ionawr y 5ed yn Glasdir, Llanrwst (cofrestrwch ar wefan swyddogol CBAC)
http://shop.wjec.co.uk/index.php?nav=13&stage=4&cID=661&cmID=4941&langID=1

LEFEL A
Mae Ruben Chapela-Orri & Phrifysgol Bangor yn cynhyrchu adnoddau ffilm fydd ar gael ar wefan y Brifysgol ac yn
darparu gweithdai ffilm ar gyfer tymor y Gwanwyn. Bydd mwy o fanylion i ddilyn ar ôl y Nadolig.
Cyllid
Ar gyfer Tymor y Gwanwyn, bydd pob Adran ITM yn derbyn £250 er mwyn helpu efo costau talu am gefnogaeth ITM, i
archebu adnoddau fydd yn eich cynorthwyo efo’r TGAU/Lefel A newydd neu gallech ei ddefnyddio fel rhan daliad tuag
at brosiect Erasmus+ (sy’n costio £350) er mwyn cynyddu niferoedd ITM yn eich ysgol.
Adnoddau Newydd
 Mae gweithgorau ITM yn cael eu sefydlu trwy gydol y flwyddyn academaidd hon er mwyn gweithio ar adnoddau
Ffilm UG, pecyn cyfieithu TGAU a thasgau asesu diwygiedig ar gyfer CA3. Os ydych yn awyddus i gymryd rhan yn
y gweithgorau hyn, cysylltwch â’ch Ymarferwr Arweiniol neu Ciara BrennanCiarabrennan@gwegogledd.cymru
Diweddariadau
Cofiwch ddefnyddio Hwb i rannu a chael mynediad i unrhyw adnoddau sydd gennych.
www.hwb.wales.gov.uk ac yna chwiliwch am ITM GwE (bydd angen i chi ymuno â’r grŵp er mwyn cael mynediad i’r
adnoddau– gwelwch aelod o’r UDA yn eich ysgol i gael eich manylion mewngofnodi a chyfrinair).
Gweler diweddariadau ar www.gwegogledd.cymru hefyd a byddwn hefyd anelu i e-bostio cylchlythyr i chi bob hanner
tymor gyda gwahanol ddiweddariadau/adnoddau/digwyddiadau – mae croeso i chi e-bostio eich Ymarferwr Arweiniol
gydag unrhyw beth yr hoffech ei ychwanegu at y cylchlythyr.
Digwyddiadau Blwyddyn 9 GTPM ITM (STEM)
Gwynedd/Môn: Ionawr 31ain Ysgol Uwchradd Caergybi
Cysylltwch â: Gillian Mortlock gillmortlock@yuc.cymru
Conwy/Sir Ddinbych: Rhagfyr 8fed Ysgol Aberconwy
Cysylltwch â: Jamie Mc Allister jamie.mcallister@aberconwy.conwy.sch.uk
Sir y Fflint/Wrecsam: Ionawr 31ain Ysgol Uwchradd y Fflint
Cysylltwch â: Victoria Smith Victoria.Smith@flint.flintshire.sch.uk
Hyfforddiant I Pad
Cyflwynodd Joe Dale dair sesiwn hyfforddiant i-pad ar draws GwE y llynedd. Os hoffai eich ysgol/adran ITM fuddsoddi
mewn hyfforddiant pellach, mae croeso i chi gysylltu ag ef yn gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost isod.
Joe Dale joedale100@gmail.com
Diweddaraiadau a chysylltiadau prosiectau gan Ruben Chapela-Orri:r.chapela@bangor.ac.uk
Llwybrau at Ieithoedd Cymru
http://routesintolanguagescymru.co.uk/

Project Mentora Myfyrwyr ITM Cydlynydd prosiect: Elen Daviesdaviese65@cardiff.ac.uk
www.bangor.ac.uk/research-support/news/four-north-wales-schools-complete-the-modern-foreign-languagestudent-mentoring-scheme-27654
www.cardiff.ac.uk/people/view/208369-davies-elen
Cysylltu Ysgolion Rhyngwladol (gyda chefnogaeth gan British Council Cymru) – talir ffi unffurf gan ysgolion (£350)
Cydlynydd prosiect: Emily Daly:EDaly@cardiff.gov.uk
Rhaglen Prosiect CID (Cynorthwyydd Iaith Dramor), cysylltwch â Sian Beidas:s.beidas@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/ml/staff/Beidas.php
Mae Tim Penn (Signature Leather, Pencampwr Ieithoedd Busnes) yn gwneud gwaith gwych wrth deithio ledled
Cymru yn siarad â disgyblion blwyddyn 9:tim@signature-leather.com
Manylion cyswllt:
Ciara Brennan: Cydlynydd ITM GwECiaraBrennan@gwegogledd.cymru
Gwenno Jarvis: Ymgynghorydd Her CBC, ITM a Rhwydwaith Arloesi GwEgwennojarvis@gwegogledd.cymru

Nadolig Llawen! Joyeux Noël! Merry Christmas! Feliz Navidad!
Fröhliche Weihnachten!

