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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

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 / 
MÔN 

04/07/2019 
Adeilad Trefnai, Safle’r Normal, 

Prifysgol Bangor 
Dwyieithog 

Cliciwch i archwilio’r 

cwricwlwm newydd 

Cliciwch ar y botwm 

gwyrdd i fynd at y 

ffurflenni adborth 

Cliciwch i archwilio’r 

cwricwlwm newydd 

https://www.gwegogledd.cymru/
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2019/06/Cynnig-Proffesiynol-GwE-2019-20-CYM.pdf
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022
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/


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 Saesneg 

 
 



Rhaglenni Proffesiynol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Y Diweddaraf am Asesiadau Personol 

Bydd adroddiadau dysgwyr ar gael cyn hir a fydd yn cynnwys y man cychwyn ar gyfer cynnydd yn yr Asesiad Personol Rhifedd (Gweithdrefnol), a hefyd sgôr 
safonedig ar sail oedran ar gyfer pob dysgwr. 
Cliciwch yma am ragor o fanylion. 

 

  

 

Hyfforddiant Gwahaniaethu Mike Gershon 

Wythnos diwethaf, cynhaliwyd Hyfforddiant Gwahaniaethu ar draws y rhanbarth gyda Mike Gershon.  
Mae’r sleidiau o’r hyfforddiant ar gael yn y Llyfrgell Adnoddau ar G6. 
 
 

 

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.  

Ymarfer 

myfyriol 
Cydweithio 

effeithiol 

Llwybr Datblygu 

Arweinyddiaeth 

Hyffor

ddi a  

mento

ra 

Rhaglenni ac 

adnoddau 
Defnyddio data a  

thystiolaeth o waith  

ymchwil 

 

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.  

https://www.gwegogledd.cymru/index.php/y-diweddaraf-am-asesiadau-personol/
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2019/06/RhDAG-2019-20.docx
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/rhaglen-datblygu-arweinyddiaeth-ol-16/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNSkAYGL9iy4m01VtV6eTkX-mKU_6o8-Vx2Jj1w5dep-5jJQ/viewform


  

 

Cynadleddau a Chyfleoedd gan Eraill   

Gweler isod manylion 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: 
 

 

Mantell yr Arbenigwr – Noson Rwydweithio 
HEDDIW, DYDD MAWRTH, 2 GORFFENNAF 2019 – YSGOL SEALAND 
Yn anffodus mae’r digwyddiad hwn wedi ei ohirio tan dymor yr Hydref. 
 

 

Y Cliciadur  
E-bapur newydd i ddisgyblion CA2. Rhifyn newydd allan bob hanner 
tymor.  
 

Mae’r fersiwn ddiweddaraf o’r Cliciadur ar gael ar 
wefan Hwb. 
 

 

 

Dewch i Ddathlu! Yn Llandudno 

DYDD MERCHER, 17 GORFFENNAF 2019 – VENUE 
CYMRU 
Bydd Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol drwy’r 
celfyddydau yn Venue Cymru, Llandudno yn gyfres o 
ddigwyddiadau rhad ac am ddim i athrawon, artistiaid, 
dysgwyr a rhanddeiliaid o Gymru a thu hwnt. Cliciwch 
yma am ragor o fanylion. 
 

 

 

Hyfforddiant Delwedd Gorfforol 

DYDD LLUN, 2 MEDI 2019 – YSGOL ABERCONWY 
Mae Ysgol Aberconwy yn awyddus i hybu delwedd 
gorfforol gadarnhaol ymhlith myfyrwyr, ac wedi 
adnabod y byddai eu staff yn croesawu hyfforddiant yn 
y maes hwn. Rhagor o fanylion ar gael yma. 
 

 
 

Swyddi ADY gyda Sir Ddinbych 
 

Swyddog Cefnogi Gweithredu ADY 
DYDDIAD CAU: 8 GORFFENNAF 2019 
 
Swyddog Cynhwysiant – Gweithredu ADY x 2 
DYDDIAD CAU: 8 GORFFENNAF 2019 
 

 

 

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. 
 

 

Newyddlen SSCE Cymru  
Mae’r fersiwn ddiweddaraf o newyddlen SSCE Cymru i’w gael ar eu gwefan. Cliciwch 
yma.  
 
 

 

Llwybrau Amgen i Addysgu yng Nghymru trwy’r 
Brifysgol Agored 

Mae’n bosibl eich bod eisoes yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi 
ariannu datblygiad dau lwybr arall i addysgu a fydd yn dechrau yn 2020 – 
llwybr ar sail cyflogaeth a llwybr rhan amser. Cliciwch yma am ragor o 
fanylion. 

 
 

 

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 

 

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau i ysgolion, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol a 
rhanddeiliaid allweddol eraill ynglŷn â mesurau perfformiad interim Cyfnod Allweddol 4 
Cliciwch isod am fanylion: 

 Trefniadau Perfformiad Ysgol Interim Cyfnod Allweddol 4: Mesurau a Dadansoddiadau 

 Llythyr i gyd-fynd 
 

  

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. 

 
 
 

 

 

https://www.gwegogledd.cymru/index.php/hyfforddiant-delwedd-gorfforol/
https://workfor.denbighshire.gov.uk/jobdescriptions/ECES/ECES00009.pdf
https://workfor.denbighshire.gov.uk/jobdescriptions/ECES/ECES00010.pdf
https://dysgucymraeg.cymru/cymraeg-gwaith/camau/
https://dysgucymraeg.cymru/cymraeg-gwaith/camau/cynllun-hyfforddi-blynyddoedd-cynnar/
https://www.sscecymru.co.uk/home.php?page_id=50&setLanguage=2
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/llwybrau-amgen-i-addysgu-yng-nghymru-trwyr-brifysgol-agored/
http://www.open.ac.uk/about/employment/vacancies/science-subject-tutor-pgce-wales-16195
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2019/07/Trefniadau-Perfformiad-Ysgol-Interim-Cyfnod-Allweddol-4-Mesurau-a-Dadansoddiadau.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2019/07/20190628-Llythyr-o-SV.pdf
http://www.gwegogledd.cymru/cy/
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/cookie-policy/
mailto:bwletin@gwegogledd.cymru

