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Bwletin GwE 
 
 

Cyfeiriad URL Gwefan GwE NEWYDD 
Nodwch, os gwelwch yn dda, fod ein gwefan wedi symud i barth newydd. Cyfeiriad URL ein gwefan bellach yw 
http://www.gwegogledd.cymru/  
 
 
 

Cyfleoedd gyda GwE 
 

Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant – Arweinydd Digidol Strategol NEWYDD 
SECONDIAD LLAWN AMSER – 01/09/2018 TAN 31/08/2020 
Cliciwch yma am gopi o’r hysbyseb. 
Gwahoddir ceisiadau trwy lythyr erbyn 10:00 O’R GLOCH, DYDD MAWRTH, 26 MEHEFIN 2018 at anwengwilym@gwegogledd.cymru  
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Ruth Tackray, Uwch Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth (Ysgolion Arloesi) ar 0300 500 8087 neu e-
bost ruththackray@gwegogledd.cymru   
 
 

  

 

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018 
 

Datganiad y Pennaeth ar gyfer Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018  
Mae’r dyddiad ar gyfer cyflwyno i profion@gwegogledd.cymru wedi’i ymestyn. Dyddiad cau: Dydd Gwener, 15 Mehefin 2018. 
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth. 
 
 

 

Cyfleoedd Hyfforddi Cynradd 
 

Llafaredd GwE (Oracy@GwE) NEWYDD 
Gwahoddir ceisiadau gan ysgolion i gymryd rhan yng 
Ngharfan 2 y prosiect arbenigol, Llafaredd GwE (Oracy@GwE) 
sy’n ceisio cael plant i wneud mwy o gynnydd yn eu dysgu 
drwy ddatblygu llafaredd. Am ragor o fanylion, cliciwch yma. 
 

Cyfarfodydd Rhwydwaith y Cyfnod Sylfaen 
NEWYDD 
AR GYFER ARWEINWYR AC ATHRAWON Y CYFNOD SYLFAEN 
Yn ystod y cyfarfodydd, trafodir materion a datblygiadau 
lleol, rhanbarthol a chenedlaethol am y cyfnod sylfaen yn 
ogystal â rhannu astudiaeth achos ‘arfer dda’. 
Cliciwch yma am ragor o fanylion. 
 

Prosiect Rhanbarthol Shirley Clarke  
TIMAU YMCHWIL GWEITHREDOL ASESU FFURFIANNOL 
Mae lle i hyd at 200 o ysgolion y rhanbarth i ymuno â haen 2 y 
prosiect cyffrous hwn ar gyfer 2018-2019. 
Y bwriad yw bod pob ysgol ar draws y rhanbarth yn rhan o’r 
prosiect erbyn 2019-2020. 
Manylion llawn i’w cael yma.     

 

 

Cyfleoedd Hyfforddi 
Uwchradd 
 

Hyfforddiant DPP NEWYDD 
I ATHRAWON BAGLORIAETH CYMRU / TYSTYSGRIF HER 
SGILIAU 
Mae'r gwahoddiad ar gyfer unrhyw un sy'n darparu'r 
Fagloriaeth/Tystysgrif Her Sgiliau, boed hynny'n athrawon sy'n 
newydd i'r cwrs ym mis Medi, athrawon sydd am ddatblygu 
hyder, cydlynwyr sy'n teimlo y byddai'r hyfforddiant yn fuddiol 
neu aelodau UDA a hoffai gael goleuni pellach ar y cwrs. 
Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i gofrestru. 
 

Cynhadledd Haf Dyfodol Byd-Eang GwE 
NEWYDD 
DYDD GWENER, 6 GORFFENNAF 2018 – VENUE CYMRU, 
LLANDUDNO 
Bydd ein siaradwyr gwadd yn rhannu eu gwybodaeth a’u 
harbenigedd ar arwain dysgu ac addysgu sy’n seiliedig ar yr 
ymchwil diweddaraf, ac ar dystiolaeth a phrofiad ymarferol 
o weithio gydag ysgolion.    
Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i gofrestru. 
 

http://www.gwegogledd.cymru/
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Cyfarfod Rhwydwaith Llythrennedd a 
Rhifedd,  
Tymor yr Haf  
Bydd Helen Bowen yn arwain ar ddatblygu Llafaredd, gan 
symud ymlaen o’r sesiwn cyntaf, a rhoi rhagor o arweiniad i 
Arweinwyr ar ddatblygu Llafaredd pwrpasol i gefnogi dysgu, 
meddwl a chyfathrebu ar draws y cwricwlwm cyfan a bywyd 
yr ysgol. 
Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i gofrestru. 

 

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

 
Caru Dysgu Drwy Ffilm  
DYDD MAWRTH, 10 GORFFENNAF 2018 – GALERI, 
CAERNARFON 
Dyma’r trydydd hyfforddiant fel rhan o bartneriaeth GwE ac Into 
Film Cymru. Bydd cyfle yn ystod y dydd i gyfarfod a dysgu mwy 
am waith llysgenhadon Into Film yng Ngogledd Cymru, ac 
enillwyr gwobrau cenedlaethol o’r rhanbarth. Cynhelir gweithdy 
animeiddio yn ystod y dydd.  
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ac i gofrestru. 
 

Cynhadledd Haf GwE i Benaethiaid ac Uwch 
Arweinwyr Uwchradd   
DYDD MAWRTH, 3 GORFFENNAF 2018 – GWESTY’R KINMEL, 
ABERGELE 
Arwain Dysgu ac Addysgu: Yr Arferion Gorau yn Ein 
Dosbarthiadau 
Bydd ein siaradwyr gwadd yn rhannu’u gwybodaeth a’u 
harbenigedd o ran arwain y dysgu a’r addysgu, ar sail y gwaith 
ymchwil, y dystiolaeth a’r profiad ymarferol diweddaraf o 
weithio gydag ysgolion. 
Cliciwch yma am ragor o fanylion. 
I gofrestru, dilynwch y ddolen hon.   
 
 

 

Cyfleoedd Hyfforddi Eraill 
 

Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 
2018  
Gallwch chi nawr gofrestru ar gyfer y Digwyddiad Dysgu 
Digidol Cenedlaethol sy’n cael ei gynnal yn y Neuadd 
Arddangos, Celtic Manor, Casnewydd, ddydd Mercher, 20 
Mehefin 2018. I gael mwy o wybodaeth neu i gofrestru, ewch 
i dudalen digwyddiad 2018. 
 
 

Cyfleoedd Datblygu 
Proffesiynol 

 

CALU 
Yn dilyn sesiynau hyfforddiant a gwybodaeth yn ddiweddar ar 
gyfer darpar CALU, mae pecyn cais ar gyfer y garfan nesaf ar 
gael bellach ar ein gwefan. Sylwch mai’r dyddiad cau yw 1:00 
o’r gloch ar 6 Gorffennaf 2018. 
 

 

Cynadleddau a Chyfleoedd gan Eraill 
 

Sefydlu Senedd Ieuenctid Newydd i Gymru NEWYDD 
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn creu llwyfan cenedlaethol i 60 o bobli ifanc i’w lleisiau gael eu clywed gan eu cynrychiolwyr 
cenedlaethol etholedig. Cliciwch yma am ragor o fanylion. 
 
 

 

Cyfleoedd Allanol 
 

Pennaeth – Ysgol Gymunedol Cylch y Bala NEWYDD 
YN EISIAU: AR GYFER 1 IONAWR 2019 
Cliciwch yma am gopi o’r hysbyseb. 
Gellir cael manylion pellach a/neu sgwrs anffurfiol am y swydd trwy gysylltu â Mr Garem Jackson, Pennaeth Addysg Cyngor 
Gwynedd (01286 679467). 
DYDDIAD CAU: HANNER DYDD, DYDD IAU, 28 MEHEFIN 2018 
  
  

 

Newyddion 
 

Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Mathemateg  
ARWEINWYR MATHEMATEG: BETH YDYCH CHI EISIAU? BETH YDYCH CHI ANGEN? 
Dyma eich cyfle olaf i gwblhau holiadur byr. Anfonwch eich ymatebion erbyn Dydd Gwener, 20 Gorffennaf 2018. 
Am ragor o fanylion, cliciwch yma. I gwblhau’r holiadur, dilynwch y ddolen hon. 
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Cofiwch ddilyn @GwEGogleddCymru ar Twitter 

 
 

Rydych yn derbyn yr e-bost yma gan eich bod wedi tanysgrifio i dderbyn Bwletin wythnosol GwE. 
I ddatdanysgrifio, anfonwch e-bost at bwletin@gwegogledd.cymru yn nodi’r cyfeiriad e-bost sydd wedi’i gofrestru. 

 
 

 

 

  

GwEGogledd.Cymru  

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan 
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