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Bwletin GwE

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

Gwyddoniaeth – Ennyn Diddordeb Dysgwyr [Uwchradd – Dwyieithog – Llandudno]

26/03/2019

Venue Cymru, Llandudno

Google – Camau Cyntaf gyda G-Suite [Saesneg – Swyddfeydd Cyngor Conwy]

26/03/2019

Swyddfa Cyngor Conwy, Coed Pella

Gweithdy rhannu gwybodaeth – GDD Rhanbarthol i Blant mewn Gofal 2019-20 [Penrallt]

26/03/2019

Penrallt, Caernarfon

Cracio’r Cod – Addysgu Rhaglennu gyda Chodio yn seiliedig ar Flociau [Saesneg – Yr Wyddgrug]

27/03/2019

Linden House, Yr Wyddgrug

Google for Education – Symud Ymlaen gyda G-Suite [Cymraeg – Plas Menai]

27/03/2019

Plas Menai, Caernarfon

Cracio’r Cod – Addysgu Rhaglennu gyda Chodio yn seiliedig ar Flociau [Dwyieithog – Caernarfon]

28/03/2019

Penrallt, Caernarfon

Google – Camau Cyntaf gyda G-Suite [Saesneg – Linden House]

28/03/2019

Linden House, Yr Wyddgrug

Shirley Clarke: Cynhadledd i Benaethiaid

29/03/2019

Venue Cymru, Llandudno

2U Ymsefydlu i ANG [Llanelwy]

02/04/2019

Canolfan OpTIC, Llanelwy

Gweithdy rhannu gwybodaeth – GDD Rhanbarthol i Blant mewn Gofal 2019-20 [Llanelwy]

02/04/2019

Canolfan OpTIC, Llanelwy

2U Ymsefydlu i ANG [Plas Menai]

03/04/2019

Plas Menai, Caernarfon

Google for Education – Symud Ymlaen gyda G-Suite [Saesneg – Gwesty’r Beaufort Park, Yr
Wyddgrug]

03/04/2019

Gwesty’r Beaufort Park, Yr Wyddgrug

2U Ymsefydlu i ANG [Yr Wyddgrug]

04/04/2019

Linden House, Yr Wyddgrug

Gweithdy rhannu gwybodaeth – GDD Rhanbarthol i Blant mewn Gofal 2019-20 [Linden House]

04/04/2019

Linden House, Yr Wyddgrug

Gweithdy rhannu gwybodaeth – GDD Rhanbarthol i Blant mewn Gofal 2019-20 [Llangefni]

10/04/2019

Ysgol Gyfun Llangefni, Llangefni

Cyd-gynllunio Cymraeg a Saesneg yn fwriadus [Plas Menai]

10/04/2019

Plas Menai, Caernarfon

EBRILL 2019



Rhaglenni Datblygu GwE
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.

Cyfarfodydd Rhwydweithiau Y Cyfnod Sylfaen
Cliciwch yma i weld y rhestr llawn o ddyddiadau a lleoliadau.

Dysgu Cymraeg yn y Gwaith [Learn Welsh]
Ydych chi’n gymhorthydd dosbarth? Fyddech chi’n hoffi gwella eich sgiliau iaith Gymraeg?
Cliciwch yma am ragor o fanylion.
COFRESTRWCH DRWY G6.

DIGWYDDIADAU A GYNHELIR GAN LLYWODRAETH CYMRU
Online Safety Live
Dyma gyfle gwych i dderbyn diweddariad am ddatblygiadau ym maes e-ddiogelwch. Mae Online Safety Live yn hyfforddiant sy’n
teithio ar hyd a lled Prydain a bydd yn ymweld ag Ynys Môn a Wrecsam. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ac i gofrestru.

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] – Sir Conwy a Sir Ddinbych
5 MEHEFIN – 9 GORFFENNAF 2019 – ADEILAD LLYS YR ORSAF, FFORDD YR ORSAF, BAE COLWYN
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:

Darpariaeth Datblygu Arweinyddiaeth ar gyfer Penaethiaid Profiadol NEWYDD
Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol [Academi Arweinyddiaeth] wedi ymroi i sicrhau bod Cymru’n lle
gwych i fod yn arweinydd addysg, a thrwy arweinyddiaeth o safon uchel yn ein ysgolion a phob lleoliad addysg byddwn yn
gwireddu ein uchelgais beiddgar ar gyfer dysgwyr.
Cliciwch yma i ddarllen mwy...

Cynhadledd Gofalwyr: Grymuso Gofalwyr mewn Addysg a Gwaith NEWYDD
DYDD GWENER, 14 MEHEFIN 2019 – NEUADD REICHEL, SAFLE FFRIDDOEDD, BANGOR, LL57 2TW
I nodi Wythnos Gofalwyr 2019, mae Canolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a
Phartneriaeth Ymestyn yn Ehangach yn cydweithio i gyflwyno cynhadledd undydd yn canolbwyntio ar gefnogi gofalwyr mewn
addysg a gwaith. Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i gofrestru.

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cytundeb newydd â’r Brifysgol Agored ar gyfer
hyfforddiant athrawon NEWYDD
Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn falch o dderbyn contract gan Lywodraeth Cymru i ddarparu rhaglen hyfforddiant
athrawon newydd yng Nghymru, sy’n rhan-amser neu’n seiliedig ar waith. Cliciwch yma am ragor o fanylion.
Mae cyllid llawn ar gael, ac mae GwE yn chwilio i ddechrau am ystod o ysgolion ar draws y rhanbarth sydd â diddordeb mewn
cymryd rhan yn y fenter gyffrous hon. Bydd gwaith cychwynnol yn cynnwys datblygu’r rhaglen gyda’r Brifysgol Agored cyn symud
ymlaen at gyflwyno’r rhaglen yn yr ysgol gyda charfan o fyfyrwyr.
Cysylltwch â pauldavies@gwegogledd.cymru am ragor o wybodaeth neu i gofrestru datganiad o ddiddordeb.

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

Cynhadledd URC i Benaethiaid a Dirprwy Benaethiaid 
DYDD MERCHER, 27 MAWRTH 2019 – PRIFYSGOL GLYNDŴR, WRECSAM
DYDD IAU, 28 MAWRTH 2019 – PRIFYSGOL BANGOR
Am ragor o fanylion, cliciwch yma.

Digwyddiadau gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Gwybodaeth Amrywiol ac Arolygon
Addysg Feithrin ar gyfer Plant 3 a 4 oed yng Nghymru
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw Meithrin o fewn y Cyfnod Sylfaen i rieni a gofalwyr yn ddiweddar. Diben y canllawiau yw rhoi gwybodaeth i
rieni a gofalwyr am sut a phryd y gall eu plentyn elwa ar ddarpariaeth Meithrin y Cyfnod Sylfaen.

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.

Llwyddiant Ysgolion GwE
Mae gennym ddiddordeb mawr mewn clywed beth sydd yn digwydd yn eich ysgol chi. Rydym yn croesawu newyddion, straeon, cyflawniadau neu arferion
da i’w rhannu yn ein bwletin wythnosol er mwyn dathlu llwyddiannau disgyblion, athrawon/staff ac ysgolion y rhanbarth.
Anfonwch eich newyddion da i bwletin@gwegogledd.cymru

Cystadleuaeth Creadigol ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’ NEWYDD
Llongyfarchiadau i’r unigolion o Ysgol Borras Park, Wrecsam a Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun a ddaeth i’r brig allan o filoedd o gyfranogwyr a channoedd o
geisiadau terfynol, ac sydd wedi ennill gwobr yng Nghystadleuaeth Greadigol 2019 ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’ yng Nghymru.
Cliciwch yma i weld yr holl geisiadau buddugol.

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.

