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Bwletin GwE
Rhaglen Beilot Ymgysylltiad Cymheiriaid  óNEWYDDó
Ar 22 Ionawr 2019 yn Venue Cymru, Llandudno, gweithredwyd camau cyntaf proses ymgynghori â Phenaethiaid ar agweddau amrywiol ar y Daith Ddiwygio
Genedlaethol.
Roedd hyn yn cynnwys ymgynghori ar ddatblygu fframwaith cenedlaethol ar gyfer cymorth ac ymgysylltiad cymheiriaid.
Mae GwE a’r chwe awdurdod lleol rhanbarthol am weithio gydag ysgolion i sefydlu model rhanbarthol ar gyfer ymgysylltiad cymheiriaid, sy’n llawn
adlewyrchu’r egwyddorion a’r gwerthoedd a nodwyd gan Benaethiaid.
Gwahoddwn ddatganiad o ddiddordeb gan grwpiau o ysgolion i gymryd rhan mewn rhaglen beilot ymgysylltiad cymheiriaid (gweler y papur yma am ragor o
wybodaeth).
Cwblhewch y Templed Datganiad o Ddiddordeb a’i ddychwelyd at Anwen Gwilym ( anwengwilym@gwegogledd.cymru ) erbyn Dydd Mawrth, 19 Mawrth
2019.
Am ragor o fanylion, cliciwch yma.

Profion Cenedlaethol 2019  óNEWYDDó

Dyddiad Olaf ar gyfer Datgymhwyso o Brofion Cenedlaethol 2019
Y dyddiad olaf ar gyfer gofyn am ddatgymhwyso unrhyw blentyn o Brofion Cenedlaethol 2019 yw DYDD GWENER, 22 MAWRTH 2019.
A fyddech cystal â sicrhau eich bod wedi cysylltu â Manon Davies / Vicky Lees drwy profion@gwegogledd.cymru / tests@gwegogledd.cymru i drefnu hyn.

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.

HYFFORDDIANT DYDDIAD LLEOLIAD
2C Ymsefydlu i ANG [Llanelwy] 12/03/2019 OpTIC, Llanelwy

2C Ymsefydlu i ANG [Plas Menai] 13/03/2019 Plas Menai, Caernarfon

Gwyddoniaeth – Herio Disgyblion Mwy Abl [Uwchradd – Saesneg – Ysgol Friars, Bangor] 13/03/2019 Ysgol Friars, Bangor

2C Ymsefydlu i ANG [Wrecsam] 14/03/2019 Canolfan Catrin Finch, Wrecsam

Cyfarfod Cydlynwyr Rhifedd Conwy a Dinbych [UWCHRADD] – Ysgol Emrys ap Iwan 19/03/2019 Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele

Datblygu Cynlluniau Gwaith CA3 i ateb gofynion statudol y presennol [Cymraeg – Llanrwst] 20/03/2019 Glasdir, Llanrwst

Cyfarfod Cydlynwyr Rhifedd Fflint a Wrecsam [UWCHRADD] – Ysgol Maes Garmon 20/03/2019 Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug

Cyfarfod Cydlynwyr Rhifedd Gwynedd a Môn [UWCHRADD] – Ysgol Eifionydd 21/03/2019 Ysgol Eifionydd, Porthmadog

Gwyddoniaeth Uwchradd – Datblygu Sgiliau Llafaredd yn ymwneud â Gwyddoniaeth 25/03/2019 Venue Cymru, Llandudno

Gwyddoniaeth – Ennyn Diddordeb Dysgwyr [Uwchradd – Dwyieithog – Llandudno] 26/03/2019 Venue Cymru, Llandudno

Cracio’r Cod – Addysgu Rhaglennu gyda Chodio yn seiliedig ar Flociau [Saesneg – Yr Wyddgrug] 27/03/2019 Linden House, Yr Wyddgrug

Cracio’r Cod – Addysgu Rhaglennu gyda Chodio yn seiliedig ar Flociau [Dwyieithog – Caernarfon] 28/03/2019 Penrallt, Caernarfon

Shirley Clarke: Cynhadledd i Benaethiaid 29/03/2019 Venue Cymru, Llandudno
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Shirley Clarke: Cynhadledd i Benaethiaid
DYDD GWENER, 29 MAWRTH 2019 – 8:50YB-4:00YP – VENUE CYMRU, LLANDUDNO
Cyfle i holl Benaethiaid y rhanbarth gael gwybodaeth uniongyrchol gan Shirley Clarke am ymchwil a datblygiadau ym maes Asesu Ffurfiannol.
COFRESTRWCH DRWY G6.

Rhaglenni Datblygu GwE
Rhaglen Datblygu Darpar Benaethiaid [RhDDB] – Carfan Saesneg  óNEWYDDó
***PWYSIG*** Nodwch y cynhelir  ‘Diwrnod 4’ y Garfan Saesneg DDYDD MAWRTH, 19 MAWRTH 2019 yn yr OpTIC, Llanelwy.
Mae dyddiad ‘Diwrnod 4’ y Garfan Gymraeg dal yr un fath [Dydd Iau, 14 Mawrth 2019].

Hyfforddiant ‘Google for Education’
HYFFORDDIANT TYMOR Y GWANWYN / HAF
Mae ein digwyddiadau hyfforddiant Google for Education bellach yn fyw ar G6! Cynigir dau fath o hyfforddiant - ‘Camau Cyntaf gyda G-Suite’ ar gyfer
defnyddwyr newydd neu athrawon sydd arnynt angen atgyfnerthu eu sgiliau sylfaenol,  a ‘Symud Ymlaen gyda G-Suite’ ar gyfer athrawon sydd eisoes â
dealltwriaeth sylfaenol o sut i ddefnyddio’r rhaglenni. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Gweithdai HackJam ‘Cracio’r Cod’
Mae GwE wedi trefnu cyfres o weithdai HackJam ‘Cracio’r Cod’ ar 20 a 21 Chwefror.
Ceir taflenni gwybodaeth ar fformat pdf yma y byddwch efallai am rannu â chyd-weithwyr, disgyblion a rhieni er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd i’r gweithdai
hyn.
Ceir rhagor o fanylion am y gweithdai, y dyddiadau a’r  lleoliadau yma.

DIGWYDDIADAU A GYNHELIR GAN LLYWODRAETH CYMRU

Cynhadledd Genedlaethol i Benaethiaid [CYNRADD] – LLYWODRAETH CYMRU
DYDD MERCHER, 13 MAWRTH 2019 – VENUE CYMRU
Manylion llawn ar gael yma

Hyfforddiant Gwrth-Hiliaeth
AR GYFER GWEITHWYR ADDYSG YNG NGHYMRU
DYDD IAU, 14 MAWRTH 2019 – CANOLFAN CATRIN FINCH, WRECSAM
Ceir rhagor o fanylion yma.

Cynhadledd Genedlaethol i Benaethiaid, Gwanwyn 2019 [UWCHRADD] –
LLYWODRAETH CYMRU
ADDYSG YNG NGHYMRU: CENHADAETH EIN CENEDL – LLE’R CWRICWLWM NEWYDD MEWN DIWYGIO EHANGACH
DYDD MERCHER A IAU, 20 A 21 MAWRTH 2019 – VALE HOTEL, CAERDYDD
Rhagor o fanylion ar gael yma.

Cyrsiau Sabothol Cymraeg
Cwrs Cymraeg mewn Blwyddyn
Cwrs i athrawon cynradd ysgolion cyfrwng Saesneg sydd am wella eu rhuglder a’u cywirdeb gramadegol yn y Gymraeg, ac sydd
am gynyddu eu hyder yn y Gymraeg yn gyffredinol ac wrth ddysgu ac addysgu.
Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Cwrs Sabothol Cymraeg [Lefel Mynediad]
29 EBRILL 2019 – 7 MEHEFIN 2019 – COLEG CAMBRIA LLANEURGAIN, LLANEURGAIN – CYNORTHWYWYR DOSBARTH AIL IAITH.
Cwrs i Gynorthwywyr Dosbarth Cymraeg Ail Iaith sydd efo ychydig iawn o wybodaeth o’r iaith Gymraeg ac sydd am ddefnyddio
mwy o Gymraeg yn yr ysgol.
Os oes gennych ddiddordeb yn y cwrs, cliciwch yma.

Cynadleddau a Chyfleoedd gan Eraill
Gweler isod fanylion y cyfleoedd a allai fod yn ddefnyddiol yn eich ysgol. Sylwch nad yw GwE o reidrwydd yn cymeradwyo nac
yn sicrhau ansawdd y cyfleoedd isod. Cysylltwch â’r sefydliadau’n uniongyrchol os oes gennych ymholiadau:

Eich Tiroedd Ysgol – Techniquest  óNEWYDDó
Cwrs 2 ddiwrnod i athrawon cynradd.
Dilynwch y ddolen hon am ragor o fanylion.

Digwyddiad Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant 2019 – NSPCC
óNEWYDDó
DYDD LLUN, 18 MAWRTH 2019 – YSTAFELL GYNHADLEDD, COLEG CAMBRIA GLANNAU DYFRDWY
Ceir rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn yma.
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Digwyddiadau gan Edau  óNEWYDDó
Mae EDAU yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ar gyfer athrawon ym mis Mawrth.
Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Ysgol Haf Gwyddorau Bwyd – Prifysgol Metropolitan Caerdydd  óNEWYDDó
Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnal ysgol haf gwyddor bwyd am ddim  i fyfyrwyr Blwyddyn 12.
Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Rhaglen Addysgu Graddedigion – CaBan  óNEWYDDó
Ceir rhagor o fanylion am y rhaglen a gynigir gan CaBan yma.

Gwybodaeth Amrywiol ac Arolygon
Llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog
Mae’r llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog gafodd ei lansio yn ein Cynhadledd Dwyieithrwydd fis Tachwedd diwethaf bellach ar gael yn electroneg. Am gopi
PDF cliciwch yma, neu am fersiwn e-lyfr dilynwch y linc yma.

Cenhadaeth ein cenedl: Cwricwlwm sy’n gweddnewid – Cynnig am fframwaith deddfwriaethol
newydd
Cliciwch yma i ddarllen datganiad gan Lywodraeth Cymru yn cadarnhau ei bwriad y bydd trochi plant yn y Gymraeg yn parhau o dan drefniadau’r cwricwlwm
newydd.

Newidiadau Arfaethedig i Ysgolion ar Ofynion Gosod Targedau
Dyma gyfle i chi ddweud eich dweud am y newidiadau arfaethedig i’r gofynion statudol ar osod targedau i ysgolion yng Nghymru.
Cliciwch yma i weld sut y gallwch ymateb.
YMGYNGHORIAD YN CAU: 8 MAWRTH 2019

Datganiad Ysgrifenedig: Lansio Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol
Drafft
Mae’r ymgynghoriad ar y Cod ADY drafft a’r rheoliadau arfaethedig yn fyw.
Am ragor o fanylion, cliciwch yma. Lleisiwch eich barn yma.
YMGYNGHORIAD YN CAU: 22 MAWRTH 2019

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.
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