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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 

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 

AR ÔL GWYLIAU’R PASG  

Google for Education – Symud Ymlaen gyda G-Suite [Cymraeg – OpTIC, Llanelwy] 03/05/2019 Canolfan OpTIC, Llanelwy 

Cracking the Code – Teaching Programming with Block Based Coding [Bilingual - Caernarfon] 15/05/2019 Penrallt, Caernarfon 

Effective Modelling through the use of Spreadsheets [Welsh - Plas Menai] 15/05/2019 Plas Menai, Caernarfon  

Cracio’r Cod – Addysgu Rhaglennu gyda Chodio yn seiliedig ar Flociau [Saesneg – Yr Wyddgrug] 16/05/2019 Linden House, Yr Wyddgrug 

Google – Camau Cyntaf gyda G-Suite [Cymraeg – Plas Menai] 17/05/2019 Plas Menai, Caernarfon 

Google – Camau Cyntaf gyda G-Suite [Saesneg – Swyddfeydd Cyngor Conwy] 20/05/2019 Swyddfa Conwy Conwy, Coed Pella 

 
 



 

Rhaglenni Datblygu GwE  
 

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. 
 

 

 

Gair o ddiolch gan Bwyllgor Elusen GwE 

Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at Elusennau Calon Lleol ac elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn ystod gweithdy Shirley Clarke wythnos diwethaf. 
Casglwyd £230.55 tuag at yr achosion da hyn.  
 

 

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: 

 

 

Uwch Swyddog Cyfathrebu  NEWYDD 

LLYWODRAETH CYMRU – WEDI’I LEOLI YNG NGHAERDYDD 
Am ragor o fanylion parthed y swydd hon, cliciwch yma. 
DYDDIAD CAU: 16:00YP, Dydd Mawrth, 9 Ebrill 2019 
 

 

 

https://www.gwegogledd.cymru/
http://www.gwegogledd.cymru/cy/amdanom-ni/cyfleoedd
https://g6.gwegogledd.cymru/
https://g6.gwegogledd.cymru/ux/login
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/cyfarwyddiaduron-g6/
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/cyfarfodydd-rhwydweithiau-y-cyfnod-sylfaen/
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2019/03/flyer-Cymraeg-FW.pdf
https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-1/brand-2/user-1347/candidate/so/pm/1/pl/6/opp/5609


 

Diwrnod Agored Mantell yr Arbenigwr  NEWYDD 

DYDD MERCHER, 12 MEHEFIN 2019  - YSGOL CAE’R NANT, CEI CONNAH 
Ceir rhagor o fanylion yma. 
Mae llefydd yn brin, a dylid cadw lle drwy gysylltu â Karen.roberts@ycn.flintshire.sch.uk  
 

 

 

Ysgoloriaeth Ymchwil PhD  NEWYDD 

LLESIANT DISGYBLION AC ATHRAWON YN YSGOLION GOGLEDD Cymru 
Cliciwch yma am ragor o fanylion parthed y cyfle hwn. [Hysbyseb Saesneg yn unig]. 
DYDDIAD CAU CEISIADAU: 4:00 O’R GLOCH, DYDD MERCHER, 29 MAI 2019. 
 

 

 

Cyfarwyddwr y Rhaglen TAR – Cymru  NEWYDD 

Cliciwch yma am ragor o fanylion parthed y swydd hon.  
DYDDIAD CAU: HANNER DYDD, DYDD MAWRTH, 16 EBRILL 2019. 
  

 

 

Cystadleuaeth Datblygu Cynnyrch  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.  Ewch ati i gystadlu nawr! 

 

 

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cytundeb newydd â’r Brifysgol Agored ar gyfer 
hyfforddiant athrawon   
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. 
 

 

 

Digwyddiadau gan Gyngor Celfyddydau Cymru 

Cliciwch yma am ragor o fanylion. 
 

 

 

Cynhadledd Gofalwyr: Grymuso Gofalwyr mewn Addysg a Gwaith   
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. 
 

 

   

 

Gwybodaeth Amrywiol ac Arolygon 

 

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ac Asesiadau Personol 2018-2019  NEWYDD 
Cliciwch yma am gopi o’r canllaw cyflym i ysgolion. 
 

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. 

 

  

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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