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Bwletin GwE
Cynnig Proffesiynol GwE 2019-2020
Mae cynnig proffesiynol GwE yn un cynhwysfawr ac eang sy’n cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol i holl staff yr ysgol, o gymorthyddion
dysgu sydd eisiau cymhwyster Cynorthwywyr Addysg Lefel Uwch, i Raglen Datblygu Darpar Arweinwyr, Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth
Ganol a chymhwyster CPCP ar gyfer darpar benaethiaid. Mae hefyd yn cynnwys cyfleoedd Dysgu Proffesiynol amrywiol eraill sydd yn
cynnwys, er enghraifft: Llythrennedd a Rhifedd yn y cynradd, pynciau craidd yn yr uwchradd, cynllunio’r cwricwlwm a llesiant.
Cliciwch yma i lawrlwytho copi.

Cwricwlwm i Gymru – Dweud eich Dweud
Mae’r ‘Cwricwlwm drafft i Gymru 2022’ bellach ar gael ichi fynd i’r afael ag o. Mae wedi’i gyhoeddi ar Hwb, y wefan sy’n ganolbwynt i addysgu a dysgu yng
Nghymru. Gallwch roi adborth ar fframwaith y cwricwlwm ar-lein tan Gorffennaf 19eg. Gweler y cyfarwyddiadau isod ar sut i wneud hynny:

Defnyddiwch y linc yma: https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022

Cliciwch i archwilio’r
cwricwlwm newydd

Cliciwch ar y botwm
gwyrdd i fynd at y
ffurflenni adborth
Cliciwch i archwilio’r
cwricwlwm newydd




Cynhadledd sy'n edrych ar sut y gall ymgysylltu â ‘dinasyddion
egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd' sicrhau newid











Dymuna
GwE,

gwybodus
yng






















mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, estyn gwahoddiad i chi i Gynhadledd sy'n edrych ar sut y gall ymgysylltu â ‘dinasyddion egwyddorol,
Nghymru a’r byd' sicrhau newid.

Dydd Mercher 3 Gorffennaf
Venue Cymru
9.00 yb - 3.30 yp
Am ragor o wybodaeth am gynnwys a ffocws y dydd, cliciwch yma.
Er mwyn cofrestru, cliciwch ar y linc isod:
https://www.eventbrite.com/e/cynhadledd

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

CYFRWNG

Defnydd Effeithiol o’r Teclyn Olrhain Cynnydd Ysgol Gyfan [Dwyieithog –
Linden House – Bore]

26/06/2019

Swyddfa GwE, Linden House, Yr
Wyddgrug

Dwyieithog

Defnydd Effeithiol o’r Teclyn Olrhain Cynnydd Ysgol Gyfan [Dwyieithog –
Linden House – Prynhawn]

26/06/2019

Swyddfa GwE, Linden House, Yr
Wyddgrug

Dwyieithog

Gweithdy ADY efo Mike Gershon

26/06/2019

Venue Cymru, Llandudno

Saesneg

Gweithdy ADY efo Mike Gershon [Glasdir, Llanrwst]

27/06/2019

Glasdir, Llanrwst

Saesneg

Cyfarfod Tymor yr Haf Rhwydwaith Arweinwyr Pwnc Gwyddoniaeth
Uwchradd

28/06/2019

Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd
Llandudno

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

28/06/2019

Swyddfa GwE, Linden House, Yr
Wyddgrug

Saesneg

Google for Education – Symud Ymlaen gyda G-Suite [Cymraeg, OpTIC,
Llanelwy]

01/07/2019

OpTIC, Llanelwy

Cymraeg

GWYDDONIAETH UWCHRADD - Cyfarfod rhwydwaith Ffiseg - GWYNEDD /
MÔN

02/07/2019

Adeilad Trefnai, Safle’r Normal,
Prifysgol Bangor

Dwyieithog

GWYDDONIAETH UWCHRADD - Cyfarfod rhwydwaith Cemeg - Sir y Fflint /
Wrecsam

02/07/2019

Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug

Dwyieithog

GWYDDONIAETH UWCHRADD - Cyfarfod rhwydwaith Bioleg - CONWY /
DINBYCH

02/07/2019

Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd
Llandudno

Dwyieithog

Google for Education – Symud Ymlaen gyda G-Suite [Saesneg - Linden
House, Yr Wyddgrug]

02/07/2019

Swyddfa GwE, Linden House, Yr
Wyddgrug

Saesneg

GWYDDONIAETH UWCHRADD - Cyfarfod rhwydwaith Bioleg - GWYNEDD /
MÔN

03/07/2019

Adeilad Trefnai, Safle’r Normal,
Prifysgol Bangor

Dwyieithog

GWYDDONIAETH UWCHRADD - Cyfarfod rhwydwaith Ffiseg - SIR Y FFLINT /
WRECSAM

03/07/2019

Swyddfa GwE, Linden House, Yr
Wyddgrug

Dwyieithog

GWYDDONIAETH UWCHRADD - Cyfarfod rhwydwaith Cemeg - CONWY /
DINBYCH

03/07/2019

Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd
Llandudno

Dwyieithog

GWYDDONIAETH UWCHRADD - Cyfarfod rhwydwaith Cemeg - GWYNEDD /
MON

04/07/2019

Adeilad Trefnai, Safle’r Normal,
Prifysgol Bangor

Dwyieithog

GWYDDONIAETH UWCHRADD - Cyfarfod rhwydwaith Bioleg - SIR Y FFLINT
A WRECSAM

04/07/2019

Swyddfa GwE, Linden House, Yr
Wyddgrug

Dwyieithog

GWYDDONIAETH UWCHRADD - Cyfarfod rhwydwaith Ffiseg - CONWY A
DINBYCH

04/07/2019

Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd
Llandudno

Dwyieithog

Cynhadledd Haf ITM Dyfodol Byd-eang

12/07/2019

Venue Cymru, Llandudno

Dwyieithog

Saesneg



Rhaglenni Proffesiynol
RhDAG – Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol
Fel arfer ar yr adeg hon o'r flwyddyn, byddwn yn anfon y prosbectws a ffurflen gais ar gyfer carfan(au) nesaf y Rhaglen Datblygu
Arweinyddiaeth Ganol (RhDAG). Fodd bynnag, o dymor yr Hydref 2019, bydd y RhDAG yn Rhaglen Genedlaethol ar draws Cymru, a
gyflwynir yn lleol. Mae'r pedwar consortiwm yn cydweithio ar hyn o bryd ar lunio'r rhaglen hon. Am ragor o wybodaeth ac i fynegi
diddordeb, cliciwch yma.


Llwybr Datblygu
Arweinyddiaeth

RhDADB - Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Darpar Benaethiaid: Carfan 5 a 6
– 2019 2020
Mae’r rhaglen ddatblygu hon ar gyfer y rheiny sy’n uwch arweinwyr ar hyn o bryd.
Bydd y rhaglen yn defnyddio dull traws gyfnod a fydd yn galluogi’r cyfranogwyr i gyd i ddeall, gwerthfawrogi, rhannu a chydweithio â chydweithwyr ar draws y rhanbarth. Ceisiadau i’w dychwelyd erbyn 30 Mehefin i sylw
cerisiankenrick@GwEGogledd.Cymru. Am ragor o wybodaeth ac i ymgeisio, cliciwch yma. Cliciwch yma am gopi o’r prosbectws

Sesiynau ‘Defnydd Effeithiol o’r Teclyn Olrhain Cynnydd Ysgol Gyfan’
I YSGOLION CYNRADD
Sesiwn ar wneud defnydd effeithiol o’r traciwr gan gynnwys hidlo i holi’r data, adroddiadau enghreifftiol ar gynnydd carfanau a grwpiau o ddysgwyr a chyfarfodydd
cynnydd disgyblion.
Manylion llawn ar G6.
COFRESTRWCH DRWY G6

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ôl-16
Rydym yn falch o gyflwyno ein Rhaglen Datblygu Dysgu Ôl-16. Wedi'i hanelu at arweinwyr ôl-16 newydd neu ddarpar athrawon, mae'n cynnig cyfle i ddatblygu
gwybodaeth a sgiliau i wynebu heriau arweinyddiaeth ôl-16. Mae'n rhan o'r strategaeth genedlaethol ar gyfer cynllunio olyniaeth. Linc i’r rhaglen. I gadw eich lle
cliciwch yma.

Cwrs Sabothol Cymraeg [Lefel Uwch]
10 MEDI – 11 RHAGFYR 2019 – CANOLFAN BEDWYR, BANGOR
Cwrs ar gyfer Cymorthyddion Dosbarth ysgolion cynradd sy’n gallu siarad Cymraeg yn rhugl [dysgwyr neu Gymry Cymraeg] ac sydd eisiau datblygu eu sgiliau a’u
gwybodaeth am yr iaith.
Cliciwch yma am ragor o fanylion.

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:

Gwahoddiad i fynychu sesiynau rhannu gwybodaeth ar gyfer Penaethiaid Saesneg Uwchradd
Derbyniodd nifer fechan o ysgolion dros y rhanbarth grant arloesi Saesneg eleni. Bydd dwy ohonynt yn rhannu eu gwaith ymchwil/rhaglenni gwaith/arbenigedd â
gweddill ysgolion y rhanbarth. Ysgol Uwchradd Y Fflint ac Ysgol Glan Clwyd.

Camau: Cynllun Dysgu Cymraeg Addysg a Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar
Cynllun Dysgu Cymraeg penodol yw hwn ar gyfer y gweithlu Addysg a Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar. Mae’r cynllun yn cynnwys pum cwrs ar wahanol lefelau
rhuglder. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma. I ddatgan diddordeb, cofrestrwch yma.

Mantell yr Arbenigwr - Noson Rwydweithio
Bydd Ysgol Sealand yn cynnal noson rwydweithio Mantell yr Arbenigwr ddydd Mawrth, 2 Gorffennaf am 4yp tan 5yp. Mae'r sesiwn yn agored i bob ysgol sydd â
diddordeb yn Mantell yr Arbenigwr. Yn ystod y sesiwn, bydd cyfleoedd i staff rwydweithio ag ysgolion eraill sydd wedi bod yn defnyddio’r dull. Bydd trafodaethau
anffurfiol o gwmpas y bwrdd dan arweiniad ysgolion cynradd sydd wedi bod yn defnyddio Mantell, a bydd ymarferwyr sydd wedi'u mentora gan Luke Abbott hefyd yn
cyfrannu. Dewch â'ch syniadau efo chi, ynghyd ag unrhyw gwestiynau y dymunwch eu holi am weithio yn y ffordd hon.
Bydd y sesiwn yn rhad ac am ddim i ysgolion, ond oherwydd maint yr ystafell, gofynnir yn garedig i chi nodi eich diddordeb drwy anfon e-bost at
cerisiankenrick@gwegogledd.cymru. Am ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu ag andreataylor@gwegogledd.cymru

Tiwtor Pwnc Gwyddoniaeth, TAR yng Nghymru
Mae’r Brifysgol Agored am benodi Tiwtor Gwyddoniaeth i gefnogi’r rhaglen TAR. Deilydd y rôl fydd Arweinydd Gwyddoniaeth TAR y
Brifysgol Agored yng Nghymru, a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr. Byddwch yn cydweithio â darpar athrawon, partneriaid
ysgol ac eraill er sicrhau ansawdd a chyflwyno’r rhaglen yng Nghymru drwy gyfrwng hyfforddiant o bell ar-lein. Am ragor o wybodaeth,
cliciwch yma.

Gwybodaeth Amrywiol ac Arolygon
Adroddiad Estyn - Cefnogi gofalwyr ifanc
Bydd hi’n Wythnos Gofalwyr cyn hir, felly gwnewch yn siŵr bod eich ysgol, coleg neu UCD yn defnyddio ein hadroddiad newydd sy’n cynnwys astudiaethau achos,
rhestr wirio ac argymhellion. Darllenwch yr adroddiad yma.

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.

