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Bwletin GwE
Cyfleoedd gyda GwE
Cyfieithydd (Dros Dro)

CYTUNDEB DROS DRO DROS GYFNOD MAMOLAETH
Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
Cliciwch yma am gopi o’r hysbyseb.
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Sion Wyn Evans, Rheolwr Busnes (Dros Dro) GwE ar 0300 500 8087 neu ebost sionwynevans@gwegogledd.cymru
Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, ewch i www.gwynedd.gov.uk neu cysylltwch ar 01286 679076
DYDDIAD CAU: 10:00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 26 EBRILL 2018

YMGYNGHORWYR CEFNOGI GWELLIANT:
Y Gymraeg [Uwchradd] NEWYDD

RHAN AMSER – 3 DIWRNOD YR WYTHNOS
Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
Cliciwch yma am gopi o’r hysbyseb.
Am sgwrs anffurfiol cysylltwch ag Elfyn Jones, Uwch Arweinydd Uwchradd ar 0300 500 8087 neu e-bost
elfynjones@gwegogledd.cymru
Gwahoddir ceisiadau trwy lythyr gan gynnwys CV erbyn 10:00 O’R GLOCH, DYDD MAWRTH, 8 MAI 2018 at
anwengwilym@gwegogledd.cymru

Profion Cenedlaethol 2018
Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018 – Canllaw Cyflym i Ysgolion

Cliciwch yma er mwyn cael gafael ar ganllaw i ysgolion ar weinyddu’r profion. Mae’r canllaw yn cynnwys dyddiadau allweddol, a
gwybodaeth datgymhwyso, monitro a chymedroli.

Sesiynau Marcio Cefnogol Cynradd – Ymresymu Rhifyddol

Bydd GwE yn cynnig cefnogaeth i ysgolion cynradd ar farcio’r prawf Rhifedd (Ymresymu) eto eleni. Cynhelir y sesiynau ar draws y
rhanbarth rhwng y 9fed a’r 16eg o Fai. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Cyfleoedd Hyfforddi Cynradd
Hyfforddiant Talk4Writing

Dyma gyfle cyffrous i ysgolion y rhanbarth gael hyfforddiant
swyddogol eto ar Talk4Writing:
• Talk4Writing – Ysgrifennu Ffuglennol i’r Cyfnod Sylfaen
DYDD LLUN, 21 MAI 2018 – VENUE CYMRU, LLANDUDNO
Edrychir ar sut i ddefnyddio Talk4Writing a’i roi ar waith yn
ystafell ddosbarth y Cyfnod Sylfaen i ddatblygu ysgrifennu
ffuglennol ar draws y Cwricwlwm.

Cyfleoedd Hyfforddi
Uwchradd
Cynlluniau Gwaith CA3 a’r Datblygiadau
Newydd

DYDDIAD A LLEOLIAD I’W CADARNHAU NEWYDD
Sesiwn diwrnod llawn i Benaethiaid Adrannau Cymraeg ar lunio
Cynlluniau Gwaith yn y cyfnod pontio rhwng diwallu anghenion y
cwricwlwm a'r manylebau presennol a'r cynlluniau i'r dyfodol.

Cliciwch yma i gofrestru.
• Talk4Writing – Ysgrifennu Ffeithiol i CA2
DYDD MAWRTH, 22 MAI 2018 – VENUE CYMRU,
LLANDUDNO
Edrychir ar sut i ddefnyddio Talk4Writing a’i roi ar waith yn
ystafell ddosbarth CA2 i ddatblygu ysgrifennu ffeithiol ar
draws y cwricwlwm.
Cliciwch yma i gofrestru.

Datblygu Sgiliau Ymresymu Rhifyddol
Disgyblion Meithrin/Derbyn

Gweithdy hanner diwrnod i ymarferwyr Cyfnod Sylfaen er
mwyn datblygu eu dulliau o ddarparu gweithgareddau
ymresymu rhifyddol.
Am ragor o fanylion, cliciwch ar y ddolen berthnasol isod:
Hyfforddiant ar gyfer Athrawon
Hyfforddiant ar gyfer Cymorthyddion Dysgu

Asesu ar gyfer Dysgu: Gweithio’n
ddoethach, nid yn galetach – Gareth
Coombes

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.

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.

Cyfleoedd Datblygu
Proffesiynol
Y Rhaglen Athrawon Graddedig

Mae’r Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG) yn llwybr wedi'i
seilio ar gyflogaeth i mewn i addysgu yng Nghymru, sy'n
cynnig ffordd i gymhwyso fel athro/athrawes tra byddwch
yn gweithio.
Am ragor o fanylion, cliciwch yma.

Cynadleddau a Chyfleoedd
gan Eraill
Digwyddiadau a gynhelir gan Techniquest ar
gyfer Ysgolion Cynradd:
•

Asesu Dysgu a Datblygu yn yr Awyr Agored

DYDD GWENER, 27 EBRILL 2018
YMDDIRIEDOLAETH PLAS DERW CYF, LLANEURGAIN, CH7
6AA

Bydd enghraifft o waith un o'r ysgolion arloesi a chyfle i weithio
ar unedau gwaith ar y cyd dan arweiniad.
Cofrestru drwy gysylltu â : eirianharris@gwegogledd.cymru
Os am fwy o fanylion, cysylltwch â :
rhianmairjones@gwegogledd.cymru
******************DYDDIAD I’CH
DYDDIADUR******************

Cynhadledd Uwchradd – Arwain Addysgu a
Dysgu

DYDD MAWRTH, 3 GORFFENNAF 2018 – MANYLION
COFRESTRU I DDILYN
******************************************************
*****

Newyddion Uwchradd
Holiadur Arholiad Haf 2018 NEWYDD

Mae Cymwysterau Cymru yn gwahodd dysgwyr ac unrhyw un
sydd â diddordeb yn arholiadau’r haf i rannu eu eu barn drwy
gwblhau holiadur byr ar-lein. Bydd yr holiadur ar agor o 8 Mai
tan 6 Gorffennaf. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Cystadleuaeth Rysáit i Ennill iPad
NEWYDD
Mae Arloesi Bwyd Cymru yn gwahodd disgyblion 11 – 16 oed i
greu cynnyrch bwyd a diod newydd yng Nghymru i gael y cyfle
i ennill iPad.
Cystadlwch nawr!

Cyfleoedd Hyfforddi Eraill
Sioe Ffordd Safonau Addysgu Proffesiynol
NEWYDD

DYDD MAWRTH, 15 MAI 2018
Mae Llywodraeth Cymru a GwE yn hwyluso dwy Sioe Ffordd
hanner diwrnod yr un, ar y Safonau Addysgu Proffesiynol.
Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Hyfforddiant Newydd Cenedlaethol ar
gyfer Darpar CALU NEWYDD

DDYDD MAWRTH, 15 MAI 2018 – GLASDIR, LLANRWST
Cynhelir diwrnod o hyfforddiant ar gyfer cymorthyddion
dysgu sydd â diddordeb mewn dilyn y rhaglen CALU yn 20182019. Cynhelir y sesiynau gwybodaeth CALU arferol hefyd ym
mis Mehefin, ond mae hwn yn gyfle i chi gael gwybodaeth
ehangach, i rwydweithio, cydweithio a datblygu’n
broffesiynol. Ad-delir un diwrnod o gostau llanw i’ch ysgol.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Cracio’r Cod NEWYDD

Cliciwch yma i weld dyddiadau a lleoliadau’r hyfforddiant ‘Cracio’r
Cod’ ble cewch gyfarwyddyd ac adnoddau ar gyfer cynnal Clwb
Codio yn eich ysgol.

•

Arweinyddiaeth Effeithiol mewn Gwyddoniaeth
DYDD IAU A DYDD GWENER, 3 A 4 MAI 2018
CANOLFAN FUSNES CONWY, CONWY, LL31 9XX

Ceir rhagor o fanylion am y digwyddiadau uchod ar ein
gwefan drwy glicio yma.

Cynhadledd Estyn – Arloesi’r Cwricwlwm
mewn Ysgolion Cynradd

GLASDIR, LLANRWST – DYDD MAWRTH, 22 MAI 2018
Dysgwch sut mae ysgolion cynradd ac ysgolion pob oed wedi
bod yn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd trwy weithdai ar
arfer effeithiol a chipolygon o arolygu.
Am ragor o fanylion, cliciwch yma.

Cynhadledd Ranbarthol 2018 Sefydliad
Arweinyddiaeth Busnes Ysgol

DYDD IAU, 7 MEHEFIN 2018 – THE QUAY HOTEL & SPA,
DEGANWY, CONWY
Cynlluniwyd y digwyddiad hwn yn benodol ar gyfer gweithwyr
proffesiynol ym maes busnes ysgol a phenaethiaid yng
Nghymru. Bydd hefyd anerchiad gan Kirsty Williams,
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.
Defnyddiwch y cod CM7m6Opn i archebu eich lle am ddim, a
chliciwch ar y ddolen hon am ragor o fanylion.

Diwrnod Rhwydweithio a Hyfforddiant Plant
fel Ymchwilwyr
DYDD GWENER, 11 MAI 2018 – PRIFYSGOL BANGOR
Mae tîm Lleisiau Bach yn eich gwahodd i’w Diwrnod
Rhwydweithio a Hyfforddiant 2018.
Am ragor o fanylion, cliciwch yma.

Diogelwch ar y We

Gallwch bellach gofrestru ar ddau gwrs hyfforddiant newydd
gan South West Grid for Learning:
• EFFAITH Y RHYNGRWYD AR LES NEU IECHYD MEDDWL
POBL IFANC
Gan edrych yn benodol ar iechyd meddwl yng nghyd-destun
ymddygiad a rhyngweithio ar lein, bwriad y cyrsiau yw helpu
staff ysgolion i ddeall y mater cymhleth a dyrys hwn yn well.
• DIOGELWCH AR Y WE / ONLINE SAFETY LIVE
Mae Diogelwch ar y We / Online Safety Live yn rhaglen o
ddigwyddiadau, yn arbennig ar gyfer gweithwyr proffesiynol
sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.
Gellir cadw lle ar Hwb, neu drwy ddilyn y cysylltiadau
Eventbrite sydd ar gael dan bob digwyddiad hyfforddi ar Hwb.

Cyflwyno Asesiadau Personol

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno asesiadau personol newydd ar-lein o’r flwyddyn academaidd nesaf (2018/19).
Mae rhagor o fanylion i’w cael yma.

Newyddion
Platfform Hwb: Newidiadau i Drefniadau Mynediad NEWYDD

Mae Llywodraeth Cymru wedi newid y ffordd y mae ysgolion yn darparu mynediad i borth addysg Hwb a’r amgylchedd dysgu a reolir (y
Platfform Hwb) i’w staff a’u dysgwyr. Mae eglurhad o’r newidiadau hynny a’r hyn y mae angen i chi ei wneud nesaf ar gael yma.

Y Gymraeg mewn Addysg – Sgiliau Cymraeg y Gweithlu NEWYDD

CAIS I GWBLHAU HOLIADUR – CYFRANIAD ARIANNOL YN GYSYLLTIEDIG
**DYDDIAD CAU AR GYFER YR HOLIADUR WEDI’I YMESTYN i 27 EBRILL 2018**
Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod gweledigaeth a her glir i gynyddu nifer yr unigolion sy'n gallu siarad Cymraeg. Disgwylir i'r
sector addysg chwarae rhan flaenllaw mewn datblygu sgiliau Cymraeg pob dysgwyr ym mhob un o'n hysgolion, ac o ganlyniad i hyn,
datblygu sgiliau Cymraeg y gweithlu. Byddwch eisoes wedi derbyn y llythyr sydd wedi’i atodi gan eich Cyfarwyddwr Addysg. Nodwyd
ynddo bod bwriad gennym i drefnu awdit o sgiliau Cymraeg y gweithlu addysg ymhob ysgol ar draws y rhanbarth.
Am ragor o fanylion, cliciwch yma. I gwblhau’r holiadur, cliciwch yma.

Iaith yn y Gwaith yng Ngogledd Cymru NEWYDD

Mae adroddiad newydd ar sefyllfa’r iaith Gymraeg yng Ngogledd Cymru wedi ei lansio wythnos diwethaf, gyda chyfraniad gan GwE
ac Esyllt Maelor yn rhoi cyflwyniad ar strategaeth GwE.
Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Cylchlythyr Why & How

THE PRIMARY SCIENCE TEACHING TRUST NEWSLETTER
Mae’r cylchgrawn Why & How? ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn Gwyddoniaeth Cynradd.
Cliciwch ar y dolenni isod er mwyn lawrlwytho’r cylchlythyrau:
Cylchgrawn PSTT Tymor y Gwanwyn 2018
Cylchgrawn PSTT Tymor yr Hydref 2017

Addysg Cymru – Cenhadaeth Ein Cenedl

Mae’r rhifyn diweddaraf o’r cylchlythyr i randdeiliaid ar gael yma yn awr.

Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol – Prosiectau Trawsranbarthol

Mae pedwar consortia addysg Cymru wedi dod at ei gilydd i reoli naw prosiect trwy Gymru i wella deilliannau pob dysgwr. Y naw
prosiect yw:
• Gwella Adborth a Lleihau Baich Gwaith
• Datblygu Arweinwyr
• Darganfod Addysgu
• Gwella Safonau
• Cyfathrebu
• Dysgu Ôl-16
• Cwricwlwm i Gymru
• Melin Drafod Cymru Gyfan
• Dysgu Proffesiynol
Ceir rhagor o wybodaeth yma.

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

