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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 

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 

 

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

 



 

Cyfarfod Ysgolion Arloesi – Dyddiad i’r Dyddiadur  NEWYDD 
Wrth i ni symud at y cam nesaf o weithio gyda’r cwricwlwm drafft fydd ar gael ar ôl mis Ebrill, fe hoffwn gael cyfle i ddod ynghyd i drafod ystod o faterion. 
Rhennir agenda benodol maes o law. Fodd bynnag, fe fydd cyfle i drafod y briff i ysgolion fydd yn cynnwys Dysgu Proffesiynol / Arloesi / Gwella Ansawdd. 
Mae llawer ohonoch wedi gofyn hefyd a fydd cyfle i glywed am y datblygiadau diweddaraf mewn ysgolion ac ar hyd a lled y rhanbarth. 
Cynhelir y cyfarfod hanner diwrnod hwn yn benodol ar gyfer Ysgolion Arloesi ar 1 Mai yng Nghanolfan Glasdir, Llanrwst. Er mwyn i ni allu trefnu’r bore, a 
fyddech cystal â chofrestru drwy G6 erbyn 29 Ebrill os gwelwch yn dda. 
Mae’r ysgolion perthnasol eisoes wedi derbyn gwahoddiad drwy e-bost. 
 

   

 

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru  NEWYDD 
Mae Llywodraeth Cymru yn falch iawn o gyhoeddi pwy yw’r bobl arbennig sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau 
Addysgu Cymru 2019.  
Gweler isod restr o’r categorïau a’r sawl sydd yn deilwng o ranbarth GwE: 
 

Cefnogi Athrawon a Dysgwyr:   Shaun Pearson - Ysgol John Bright, Llandudno 

Defnyddio’r Gymraeg mewn Ffordd sy’n Ysbrydoli: Nia Williams - Ysgol Alun, Yr Wyddgrug 

Hybu Cydweithio i Wella Cyfleoedd Dysgu:   Richard Watkins - GwE 

Pennaeth y Flwyddyn:   Tracy Jones – Ysgol Merllyn, Bagillt 

Athro Newydd Eithriadol:   Gruff Arfon – Ysgol Tryfan, Bangor 

Rheolwr Busnes Ysgol/Bwrsar:   Gillian Stevenson – Ysgol Uwchradd Elfed, Bwcle 

Gwyn Jones – Ysgol Eirias, Bae Colwyn 

Athro/Athrawes y Flwyddyn: Cheryl Roberts – Ysgol Tryfan, Bangor 

Caiff enillwyr y gwobrau eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo ar ddydd Sul 19 Mai yn Neuadd Soughton, ger yr Wyddgrug yn 

Sir y Fflint. 

 
 
 
 

Dymuniadau gorau a phob hwyl i chi gyd yn y seremoni wobrwyo. 

 

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/


 

Grant Datblygu Disgyblion a Phlant Mewn Gofal  NEWYDD 

 

Adnodd Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal ar gyfer Cymru 
Dilynwch y ddolen hon am wybodaeth i sefydliadau addysg am adnoddau/gwybodaeth defnyddiol ar gyfer cefnogi Plant Mewn Gofal. 
 

Tystiolaeth ar gyfer GDD PYD 

Gweler isod neges drydar gan yr Education Endowment Foundation [EEF] parthed y Grant Datblygu Disgyblion â Phrydau Ysgol am Ddim: 
 

 

 

Y Gymraeg mewn Addysg 
 

Clipiau Fideo Cynhadledd y Gymraeg mewn Addysg a Dwyieithrwydd  NEWYDD 

I gyd-fynd â’r llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog lansiwyd yn y gynhadledd fis Tachwedd diwethaf, cliciwch yma ar gyfer darganfod clipiau fideo o’r 
gynhadledd. 
 

 

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: 

 

 

Erasmus+ 
Ymhlith ceisiadau Erasmus+ gogledd Cymru eleni  yr oedd mwy na 50 o geisiadau gan aelodau staff yn ysgolion GwE i wneud DPP 

mewn gwahanol wledydd yn yr Undeb Ewropeaidd. Parhewch i ddarllen yma.  

 

 

Ymgynghoriad a Diweddariad Alps ar gyfer Rheolwyr Data Ysgolion  NEWYDD 

DYDD MAWRTH, 11 MEHEFIN 2019 – 1:30YP-3:30YP – SWYDDFA GWE, BRYN EIRIAS 

 

I gofrestru, cliciwch ar y ddolen hon. 
 
 
 
 

Uwch Swyddog Cyfathrebu   
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 
 

 

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

 

Cystadleuaeth Datblygu Cynnyrch   
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! 
DYDDIAD CAU: 14 MEHEFIN 2019 

 

 

 
 

 

https://afaeducation.org/looked-after-children-in-education-resource-for-wales/
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2019/02/Llyfryn-Dulliau-Addysgu-Dwyieithog-CY.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2LAIei_EayKmcst0owvn0Q
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/erasmus/
https://afaeducation.org/looked-after-children-in-education-resource-for-wales/
https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-1/brand-2/user-1347/candidate/so/pm/1/pl/6/opp/5609
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/diwrnod-agored-mantell-yr-arbenigwr/
mailto:Karen.roberts@ycn.flintshire.sch.uk
https://www.jobs.ac.uk/job/BRC999/phd-studentship-well-being-of-pupils-and-teachers-in-north-wales-schools
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/cyfarwyddwr-y-rhaglen-tar-cymru/
http://www.cardiffmet.ac.uk/CystadleuaethDCN


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. 
 

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 

 

Newyddlen Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru  NEWYDD 
Dilynwch y ddolen hon i’r rhifyn cyntaf o newyddlen yr Academi Arweinyddiaeth. Cofrestrwch yma i dderbyn eu rhifynnau yn y dyfodol.  
 

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

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. 

 
 
 

 
 

http://www.open.ac.uk/wales/cy/newyddion/llywodraeth-cymru-yn-cyhoeddi-cytundeb-newydd-%C3%A2r-brifysgol-agored-ar-gyfer-hyfforddiant
mailto:pauldavies@gwegogledd.cymru
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/cynhadledd-gofalwyr-grymuso-gofalwyr-mewn-addysg-a-gwaith/
https://mailchi.mp/4e62e4d6cb77/ein-galwad-i-weithredu-our-call-to-action
https://mailchi.mp/d1a90b0e39bd/subscribetothenael
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/profion-darllen-a-rhifedd-cenedlaethol-ac-asesiadau-personol-2018-19-canllaw-cyflym-i-ysgolion/
http://www.gwegogledd.cymru/cy/
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/cookie-policy/
mailto:bwletin@gwegogledd.cymru

