
23 Hydref 2018  -  Rhifyn 124 

 

Bwletin GwE 
 

 

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru – 
Enwebiadau ar Agor Nawr!  

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn cael eu cynnal eto yn 2019! 
Os ydych yn athro, athrawes, myfyriwr, rhiant, cyflogwr neu gyd-weithiwr ac yn gwybod am rywun sy’n 
haeddu Gwobr Addysgu Proffesiynol, mae gennych tan hanner nos ar 30 Tachwedd 2018 i enwebu ar-lein 
yma.  
Am ragor o fanylion, dilynwch y ddolen hon.                              
 

 

 

 

Y Gymdeithas Frenhinol a’r Academi Brydeinig yn 
canmol gwaith GwE gydag ysgolion mewn adroddiad 
ar waith ymchwil addysg yn y DU  NEWYDD 
 
Mae adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Y Gymdeithas Frenhinol, a ddatblygwyd ar y cyd â’r Academi 
Brydeinig, yn asesu cyflwr presennol ymchwil addysg ac yn gosod gweledigaeth uchelgeisiol i’r dyfodol.  Mae’r 
adroddiad yn asesu cyflwr presennol ymchwil addysg yn y DU a’i rôl yn yr ecosystem addysg ehangach. Ystyrir 
llif pobl, cyllid a gwybodaeth drwy system addysg y DU a chyfeirir at y bartneriaeth bwysig rhwng GwE a’r 
Sefydliad Cydweithredol dros Ymchwil Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI, Prifysgol Bangor) a Phrifysgol 
Warwick o ran helpu athrawon ‘i wella eu gwybodaeth eu hunain o ymchwil a sgiliau wrth ymholi, a dysgu am 
syniadau ac arferion newydd i wella eu haddysgu.’   
                                                                                       
 

 

 

 

Cynnig GwE ar G6 

Fel y gwyddoch, mae Cynnig GwE, sy’n cynnwys holl fanylion yr hyfforddiant datblygiad proffesiynol y mae 
GwE yn ei gynnig ar gyfer y flwyddyn nesaf, bellach yn fyw ar G6 [https://g6.gwegogledd.cymru]. 
Er mwyn cofrestru i fynychu’r hyfforddiant sydd wedi’i restru, bydd angen i holl staff yr ysgol greu cyfrif 
personol yn G6. 
Mae modd gwneud hynny drwy ddilyn y ddolen hon a chlicio ar y botwm ‘Cofrestrwch Nawr’. Gweler y 
cyfarwyddiadau yma. 
 
 

https://beta.llyw.cymru/gwobrau-addysgu-proffesiynol-cymru?_ga=2.242360832.344936061.1539074798-4968776.1520604516
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/gwobrau-addysgu-proffesiynol-cymru-enwebiadau-ar-agor-nawr/
https://royalsociety.org/topics-policy/projects/royal-society-british-academy-educational-research/
https://g6.gwegogledd.cymru/
https://g6.gwegogledd.cymru/ux/login
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/cyfarwyddiaduron-g6/
http://www.gwegogledd.cymru/cy


 

HYFFORDDIANT DYDDIAD LLEOLIAD 
Cynhadledd Unedau Cefnogi 

Disgyblion GwE  
  05/11/2018 Venue Cymru, Llandudno  

Cracio’r Cod – Anturiaethau Pellach 

gyda ‘Crumble’ [Cynradd – Saesneg – 

Cyffordd Llandudno] 

  06/11/2018 Canolfan Fusnes Conwy  

   

Trin Data yng NghA2 [Cym, Plas 

Menai] 
  06/11/2018 Plas Menai, Caernarfon  

Addysgu sy’n Seiliedig ar Dystiolaeth 

[Plas Menai, Caernarfon] 
  07/11/2018 Plas Menai, Caernarfon 

Trin Data yng NghA2 [Saesneg, Yr 

Wyddgrug] 
  07/11/2018 Linden House, Yr Wyddgrug 

Ysgolion sy’n wybodus am drawma 
[dwyieithog] 

08/11/2018 

21/11/2018 

Y Galeri, Caernarfon   DYDDIAD NEWYDD 

Porth Eirias, Bae Colwyn  

Addysgu sy’n Seiliedig ar Dystiolaeth 
[Cyffordd Llandudno] 

08/11/2018 Canolfan Fusnes Conwy 

Cracio’r Cod – Anturiaethau Pellach gyda 
‘Crumble’ [Cynradd – Dwyieithog – Bangor] 

08/11/2018 Tŷ Menai, Bangor  

Ysgolion sy’n wybodus am drawma 
[Caernarfon – SESIWN DWYIEITHOG]  

08/11/2018 Y Galeri, Caernarfon  

Addysgu sy’n Seiliedig ar Dystiolaeth 
[Wrecsam] 

09/11/2018 Canolfan Catrin Finch, Wrecsam  

 
 

*Rhagor o ddyddiadau hyfforddiant i ddilyn yn y bwletin nesaf ar ôl  hanner tymor * 

 

  Parcio yn Swyddfeydd GwE 
Ydych chi’n mynychu hyfforddiant / cyfarfodydd yn un o swyddfeydd GwE? 
Gan mai dim ond nifer cyfyngedig o lefydd parcio sydd ar gael i ymwelwyr ym mhob un o’n swyddfeydd, 
rydym wedi creu map ar gyfer y tair swyddfa sydd yn nodi lle’n union y cewch barcio. Gofynnwn yn garedig 
i chi barcio yn y llefydd a nodir ar y map, neu wneud trefniadau teithio eraill. Mae’r mapiau ar gael ar ein 
gwefan ar y dudalen ‘Cysylltwch â Ni’: https://www.gwegogledd.cymru/index.php/cysylltwch-a-ni/  
 
Er hwylustod, gweler ddolen at bob map isod: 
 

Penrallt, Caernarfon  Bryn Eirias, Bae Colwyn  Linden House, Yr Wyddgrug 
 

 

 
 

 

Cyfleoedd gyda GwE 

 

Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant – STEM [Uwchradd]  
[Llawn Amser]  
SECONDIAD NEU GYTUNDEB DROS DRO AM FLWYDDYN YN Y LLE CYNTAF GYDA PHOSIBILRWYDD O’I 
YMESTYN AM 2 / 4 BLYNEDD 
HYSBYSEB SWYDD – YMGYNGHORYDD CEFNOGI GWELLIANT – STEM [UWCHRADD][LLAWN AMSER] 
SWYDD DDISGRIFIAD – YMGYNGHORYDD CEFNOGI GWELLIANT – STEM [UWCHRADD][LLAWN AMSER] 
Gwahoddir ceisiadau trwy lythyr gan gynnwys CV erbyn 10:00YB, DYDD IAU, 8 TACHWEDD 2018 at 
anwengwilym@gwegogledd.cymru  
Am sgwrs anffurfiol cysylltwch ag Alwyn Jones, Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar 0300 500 8087 neu anfon e-
bost at alwynjones@gwegogledd.cymru  
 

Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant – Arweinydd ADY – Trawsnewid  
SWYDD LLAWN AMSER – AIL HYSBYSEB 
HYSBYSEB SWYDD – YCG – ARWEINYDD TRAWSNEWID ADY [AIL HYSBYSEB] 
SWYDD DDISGRIFIAD – YCG – ARWEINYDD TRAWSNEWID ADY   

https://www.gwegogledd.cymru/index.php/cysylltwch-a-ni/
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2018/10/Map-Parcio-Caernarfon.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2018/10/Map-Parcio-Bryn-Eirias-3.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2018/10/Parking-Map-No-Post-Code.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2018/10/HYSBYSEB-SWYDD-Ymgynghorydd-Cefnogi-Gwelliant-STEM-UwchraddLlawn-Amser-_-JOB-ADVERT-Supporting-Improvement-Adviser-STEM-Secondary.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2018/10/SWYDD-DDISGRIFIAD-Ymgynghorydd-Cefnogi-Gwelliant-STEM-UwchraddLlawn-Amser.pdf
mailto:anwengwilym@gwegogledd.cymru
mailto:alwynjones@gwegogledd.cymru
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2018/10/HYSBYSEB-SWYDD-YCG-Arweinydd-ADY-Trawsnewid-Ail-Hysbyseb-_-JOB-ADVERT-SIA-ALN-Reform-Lead.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2018/10/SWYDD-DDISGRIFIAD-YCG-Arweinydd-ADY-Trawsnewid.pdf


Gwahoddir ceisiadau trwy lythyr erbyn 10:00yb, Dydd Iau, 8 Tachwedd 2018 i 
sionwynevans@gwegogledd.cymru  
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Margaret Davies, Arweinydd Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol 
Rhanbarth y Gogledd ar [01824] 708031 neu anfon e-bost at margaret.davies@denbighshire.gov.uk  
 

Swyddog Cyllid Cefnogol [Dros Dro hyd at 31/08/2019]  
SWYDD LLAWN AMSER OND YSTYRIR CEISIADAU AM WNEUD Y SWYDD YN RHAN AMSER 
Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 
HYSBYSEB SWYDD – SWYDDOG CYLLID CEFNOGOL [DROS DRO] 
DYDDIAD CAU: 10:00YB, DYDD IAU, 1 TACHWEDD 2018 
Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Sion Wyn Evans, Rheolwr Busnes GwE [dros dro] ar 0300 500 8087 neu 
anfon e-bost at SionWynEvans@gwegogledd.cymru  
Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais ewch i www.gwynedd.gov.uk neu cysylltwch â 01286 679076. 
 
 

 

Cwricwlwm i Gymru 

 

Agweddau Hanfodol i’w Hystyried ar Genhadaeth Ein Cenedl NEWYDD 
Yma, ceir llyfryn sydd yn cynnig arweiniad ar yr holl agweddau Hanfodol i’w Hystyried ar Genhadaeth Ein 
Cenedl.  
 

Cyflwyniadau yr Athro Mick Waters 
Am gopi o gyflwyniadau o sesiynau Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth gyda’r Athro 
Mick Waters, cliciwch yma. 
 
 

 

Hyfforddiant Cynradd 
 
DATBLYGU DINASYDDIAETH DDIGIDOL NEWYDD 
Mae GwE yn falch iawn o allu cynnig hyfforddiant am ddim gan Dr Sangeet Bhullar o Wise Kids i 
athrawon cynradd y rhanbarth. Bydd y sesiwn yn edrych ar ddulliau ymarferol o ddatblygu 
dealltwriaeth o ddinasyddiaeth ddigidol a lles dysgwyr cynradd yn y cyd-destun hwn. Cliciwch yma 
am ragor o wybodaeth ac i gofrestru.  

 
 

DYDDIAD I’R DYDDIADUR  
DYDD IAU, 20 TACHWEDD 2018 – GWESTY FAENOL FAWR, BODELWYDDAN 
Diwrnod gyda Hywel Roberts, awdur y llyfr ‘Adventures in Learning’. 
Digwyddiad diwrnod cyfan i athrawon Cynradd. 
Rhagor o fanylion i ddilyn! 
 

 

Digwyddiadau Uwchradd 

 

Gweithdy Dinasyddiaeth Ddigidol i Ddysgwyr ac Athrawon Uwchradd 
NEWYDD 
Mae GwE a Wise Kids yn gwahodd grwpiau o hyd at bump (1 athro/athrawes a 4 o ddisgyblion) o ysgolion y 
rhanbarth i fynychu gweithdy ymarferol gyda Dr Sangeet Bhullar. Themâu’r gweithdy fydd Hyrwyddo 
Dinasyddiaeth Ddigidol, Cymhwysedd Digidol a Lles Digidol, a'r nod fydd helpu ysgolion i weithio gyda phobl 
ifanc i ddatblygu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a'u cymhwysedd digidol ac i ddefnyddio technolegau ar-

mailto:sionwynevans@gwegogledd.cymru
mailto:margaret.davies@denbighshire.gov.uk
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2018/10/HYSBYSEB-SWYDD-Swyddog-Cyllid-Cyfnod-mamolaeth-JOB-ADVERT-Finance-Support-Officer-Maternity-Leave.pdf
mailto:SionWynEvans@gwegogledd.cymru
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/ADNSwyddi/rhestr_swyddi.asp?iaith=cy#GwE
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2018/10/Llyfryn-Cwricwlwm-i-Gymru-Cymraeg.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/cwricwlwm-i-gymru/diweddariad-ar-ddatblygiadau-cwricwlwm-i-gymru/
https://wisekidsprimaryschools.eventbrite.co.uk/


lein yn effeithiol ac yn gyfrifol. Mae lle i 8 o ysgolion ar sail y cyntaf i'r felin - cliciwch yma am ragor o 
wybodaeth ac i gofrestru. 
 

Gweithdy Ymgysylltu Rhanbarthol Llywodraeth Cymru ar Fesurau  
Perfformiad Ôl-16 Cyson  NEWYDD 
Gofynnir i bob ysgol sydd â chweched dosbarth anfon cynrychiolydd i Weithdy Ymgysylltu Rhanbarthol 
Llywodraeth Cymru ar Fesurau Perfformiad Ôl-16 cyson. Cynhelir y gweithdy yn y Glasdir ddydd Gwener 30 
Tachwedd.  
I gadw lle, cysylltwch ag Eirian Harris drwy anfon e-bost - eirianharris@gwegogledd.cymru  

 
 

Addysgu Mathemateg TGAU  
DATBLYGIAD PROFFESIYNOL I ATHRAWON MATHEMATEG CA3 A CA4 
Mae GwE yn cynnig cyllid llawn i aelodau cymwys, yn amodol ar bresenoldeb llawn. 
Cliciwch yma am ragor o fanylion neu cysylltwch â delythellis@gwegogledd.cymru  
 

Cyfarfodydd Tymor yr Hydref i Gydlynwyr Rhifedd Uwchradd  
Ceir copi o raglen y dydd yma. MAE’N RHAID ARCHEBU LLE DRWY DDEFNYDDIO EVENTBRITE, AC ANFON 
UNRHYW ANGHENION DIATEGOL AT delythellis@gwegogledd.cymru  
 

 

Cynadleddau a Chyfleoedd gan Eraill 

 
 

2 Gynhadledd gan Brifysgol Bangor:  
Y Gymraeg mewn Addysg a Dwyieithrwydd
DYDD GWENER, 9 TACHWEDD 2018 – CYFRWNG CYMRAEG AR GYFER YSGOLION CYMRAEG/DWYIEITHOG 
– TŶ MENAI, BANGOR 
DYDD IAU, 22 TACHWEDD 2018 – CYFRWNG SAESNEG AR GYFER YSGOLION SAESNEG – GWESTY 
BEAUFORT PARK, YR WYDDGRUG 
Yn dilyn ymateb 160 o benaethiaid [neu aelodau o uwch dîm rheoli] i’r Arolwg Sgiliau Iaith Gymraeg yn 
nodi y byddent yn gwerthfawrogi “sesiwn adfywio’r Gymraeg,” mae Prifysgol Bangor yn cynnig cynhadledd 
fydd yn gosod cyd-destun i’r Gymraeg o ran cyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru a chynnig trosolwg 
cynhwysfawr o ddwyieithrwydd. 
Cofrestrwch drwy G6.  
 

Cynhadledd Flynyddol Genedlaethol Penaethiaid 2018 – Lansio Model 
Cenedlaethol Cymru ar gyfer Dysgu Proffesiynol 
DYDD IAU, 15 Tachwedd 2018 – PRIFYSGOL BANGOR  
Ffocws y gynhadledd fydd y model dysgu proffesiynol cenedlaethol newydd a beth mae hyn yn ei olygu i   
benaethiaid ac athrawon yng Nghymru.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth. I gofrestru, dilynwch y linc  

 

Cwrs Sabothol Cymraeg  
AR GYFER ATHRAWON CYNRADD CYMRAEG AIL IAITH [YSGOLION SAESNEG] 
Cwrs i athrawon sy’n siarad rhywfaint o Gymraeg yn barod, ac sydd eisiau defnyddio mwy o Gymraeg yn yr 
ysgol. 
Cliciwch yma am ragor o fanylion. 
DYDDIAD CAU ANFON CEISIADAU: 12 TACHWEDD 2018 
 

 

 

 

Gwybodaeth Amrywiol ac Arolygon 
 

https://wisekidsdigcitsecondaryschools.eventbrite.co.uk/
mailto:eirianharris@gwegogledd.cymru
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2018/10/Manylion-Pellach-Addysgu-Mathemateg-TGAU-MEI.pdf
mailto:delythellis@gwegogledd.cymru
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/cydlynwyr-rhifedd-uwchradd-cyfarfodydd-tymor-yr-hydref-2018/
https://www.eventbrite.co.uk/o/gwe-17865976488
mailto:delythellis@gwegogledd.cymru
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/cynhadledd-flynyddol-genedlaethol-penaethiaid-lansio-model-cenedlaethol-cymru-ar-gyfer-dysgu-proffesiynol/
https://www.eventbrite.co.uk/e/cynhadledd-flynyddol-genedlaethol-penaethiaid-2018-gwe-annual-national-headteacher-conference-2018-tickets-50126015261
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2018/10/Cwrs-Sabothol-Cymraeg.pdf


 

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig  
Cliciwch yma am gopi o’r daflen sy’n hysbysebu eu cystadleuaeth ar gyfer eleni. 
 

Categoreiddio Cenedlaethol 2018-2019  
Bydd Categoreiddio Cenedlaethol yn parhau ar gyfer 2018-2019. Mae’r canllawiau atodol yn rhoi cyngor i 
ysgolion, consortia ac ymgynghorwyr cefnogi gwelliant ar y ffordd y dylid cymhwyso’r dyfarniad mewn 
perthynas â’r gallu i wella a’r penderfyniad ynghylch y categori cymorth mewn achosion lle y gall bod angen 
ystyried ffactorau cyd-destunol a ffactorau eraill. 
Cliciwch yma i weld yr amserlen. 

 
Sgrinio Ffilm Human Flow a Gweithdy Dwyieithog Gydag Oxfam 
NEWYDD 
Fel rhan o’r Wŷl Ffilmiau am ddim, bydd ffilm Human Flow yn cael ei arddangos yn Cineworld Cyffordd 
Llandudno o 10:00 i 12:50 ddydd Gwener 9 Tachwedd. Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer disgyblion 14+ 
a gall fod yn ddefnyddiol ar gyfer rhai sy’n astudio Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol neu Fagloriaeth 
Cymru. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth. 
 

 
 

Cofiwch ddilyn @GwEGogleddCymru ar Twitter 

 

 

GwEGogledd.Cymru  

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan 
 

Rydym wedi diweddaru ein polisi preifatrwydd i adlewyrchu newidiadau i’r ddeddf gwarchod data. Gallwch weld y polisi yma 
Rydych wedi tanysgrifio i dderbyn bwletin GwE. Fodd bynnag, os nad ydych yn dymuno derbyn y bwletin rhagor gallwch 

ddatdanysgrifio drwy gysylltu â bwletin@gwegogledd.cymru yn nodi’r cyfeiriad e-bost sydd wedi’i gofrestru. 
 

 

https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2018/10/Taflen-Menter-Ysgolion-y-Dreftadaeth-Gymreig.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2018/09/2018-2019-Canllaw-Categoreiddio.pdf
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