
Arweiniad ar sut i archebu lle ar ddatblygiad proffesiynol drwy Gynnig GwE ar G6  

O’r fwydlen, dewiswch Cynnig GwE  

  

 



O blith y tabiau sydd ar frig y dudalen, dewiswch Cyrsiau sydd ar gael. Yna, defnyddiwch yr hidlwr i ddod o hyd i’r hyfforddiant perthnasol. Er mwyn gweld 

manylion yr hyfforddiant, cliciwch ar yr icon isod yn y golofn Archebu. 

 

 

 



Mae’r dudalen nesaf yn cynnig trosolwg o’r hyfforddiant. 

 

 

Trwy glicio ar y saethau ar waelod y dudalen, gallwch gael gwybodaeth ychwanegol, megis manylion yr hyfforddiant, deunyddiau a thagiau chwilio.  

 

 



Os ydych am fynychu’r hyfforddiant, cliciwch ar Archebu lle  

 

Bydd wedyn yn ymddangos yn Fy nghyrsiau, a bydd y golofn statws yn nodi p’un ai yw eich lle wedi’i gadarnhau, neu eich bod ar restr aros, os yw’r 

hyfforddiant yn llawn.   

 

 



  

 

Gallwch adolygu eich archeb drwy glicio ar yr icon yn y golofn Archebu. Gallwch hefyd ei ganslo yma.  

 

 



Yn ogystal, bydd y system yn anfon e-bost atoch i gadarnhau eich lle (mae hyn yn dibynnu ar fanylion eich cyfrif G6, hynny yw fod eich cyfeiriad e-bost cywir 

wedi ei gynnwys).   

 

Annwyl Llyr,  

Nodyn sydyn i'ch hysbysu bod eich cais i fynychu’r hyfforddiant isod wedi’i ganslo  

1C Ymsefydlu i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) 

Sydd i'w gynnal 2019-01-15 am 08:45. 

Yn OpTIC Prifysgol Glyndŵr University Parc Busnes Llanelwy / St Asaph Business Park Ffordd William Morgan Llanelwy / St Asaph 

Sir Ddinbych / Denbighshire 

Os mai camgymeriad oedd hyn, gallwch ailglustnodi lle yn yr adran Cyrsiau, sydd ar gael yn modiwl Cynnig GwE ar G6. 

Peidiwch ag ymateb i’r e-bost hwn. Mae’r manylion cyswllt ar gyfer yr hyfforddiant i’w gweld yn manylion yr hyfforddiant ar G6, ac os ydynt yn hysbys ar 

hyn o bryd, cliciwch yma - marianwynwilliams@gwegogledd.cymru.  

 

Bydd y system hefyd yn anfon negeseuon er mwyn:   

 atgoffa pan fo’r hyfforddiant ar y gorwel  

 hysbysu bod y cwrs yn llawn a’ch bod ar restr aros 

 hysbysu bod lle gwag ar gael ar gwrs a oedd yn llawn  

 hysbysu pan fydd manylion neu drefniadau hyfforddiant wedi newid  

 

Er gwybodaeth, fe fydd eich pennaeth yn ogystal yn derbyn e-bost pan y byddwch yn archebu lle ar unrhyw hyfforddiant.     
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