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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 CYFRWNG 

Cyfarfod Rhwydwaith ar gyfer Arweinwyr Llythrennedd Uwchradd Conwy / 
Dinbych 

16/10/2019 GwE, Bryn Eirias, Bae Colwyn Saesneg 

Cyfarfod Rhwydwaith i Arweinwyr Llythrennedd Uwchradd Fflint / 
Wrecsam 

17/10/2019 GwE, Linden House, Yr Wyddgrug Saesneg 

Llythrennedd a rhifedd trawsgwricwlaidd yn CA2 [lleoliad yng Ngogledd 
Orllewin Cymru] 

17/10/2019 Lleoliad i’w gadarnhau Dwyieithog 

Cyfnod Sylfaen (ar gyfer CD, yn Gymraeg - Gwesty'r Celt) Gwreiddio’r 12 
egwyddor addysgegol yn ein harferion beunyddiol 

17/10/2019 Gwesty’r Celt, Caernarfon Cymraeg 

Cyfnod Sylfaen (ar gyfer Athrawon, yn Gymraeg - Gwesty'r Celt) 
Gwreiddio’r 12 egwyddor addysgegol yn ein harferion beunyddiol 

17/10/2019 Gwesty’r Celt, Caernarfon Cymraeg 

SAFMEDS: Gwella Ansawdd y Ddarpariaeth mewn Rhifedd [Caernarfon, 
sesiwn bore] 

21/10/2019 Plas Menai, Caernarfon Dwyieithog 

Datblygu Llafaredd ar draws y Cwricwlwm 21/10/2019 
Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd 

Llandudno 
Saesneg 

SAFMEDS: Gwella Ansawdd y Ddarpariaeth mewn Rhifedd [Plas Menai, 
sesiwn pnawn] 

21/10/2019 Plas Menai, Caernarfon Dwyieithog 

SAFMEDS: Gwella Ansawdd y Ddarpariaeth mewn Rhifedd [Wrecsam, 
sesiwn bore] 

22/10/2019 Ysgol y Grango, Wrecsam Dwyieithog 

Iechyd a Lles; Cadw’n dysgwyr a’n staff yn saff rhag peryglon y byd digidol 
[Canolfan Catrin Finch, Wrecsam] 

22/10/2019 Canolfan Catrin Finch, Wrecsam Dwyieithog 

SAFMEDS: Gwella Ansawdd y Ddarpariaeth mewn Rhifedd [Wrecsam, 
sesiwn pnawn] 

22/10/2019 Ysgol y Grango, Wrecsam Dwyieithog 

IZak9: Cydweithio gyda grwpiau o ddysgwyr sy’n tangyflawni mewn 
mathemateg, trwy ddefnyddio IZak9 

23/10/2019 GwE, Bryn Eirias, Bae Colwyn Saesneg 

Iechyd a Lles; Cadw’n dysgwyr a’n staff yn saff rhag peryglon y byd digidol 
[OpTIC, Llanelwy] 

23/10/2019 OpTIC, Llanelwy Dwyieithog 

Gwella effaith ymyrraeth Llythrennedd - Addas ar gyfer : Cymorthyddion 
dysgu / Athrawon â chyfrifoldeb dros ddarparu ymyrraeth Llythrennedd i 
ddysgwyr CA3 

23/10/2019 Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug Saesneg 

Cyfarfod Tymor yr Hydref Rhwydwaith Arweinwyr Pwnc Gwyddoniaeth 
Uwchradd 

24/10/2019 Canolfan Fusnes Conwy Dwyieithog 

 
 
 

COFRESTRWCH 

YMA 

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.eventbrite.co.uk/e/cynhadledd-cenedlaethol-gogledd-national-conference-north-tickets-75153501145?utm_term=eventurl_text
https://www.eventbrite.co.uk/e/cynhadledd-cenedlaethol-gogledd-national-conference-north-tickets-75153501145?utm_term=eventurl_text


 

Grantiau Llywodraeth Cymru 

Mae gwybodaeth am grantiau Llywodraeth Cymru 2019/20, h.y. y Grant Gwella Addysg, y Grant Datblygu Disgyblion a'r Grant Dysgu Proffesiynol, ar gael ar 
G6.  Mae manylion am sut i gael hyd i’r wybodaeth ar gael wrth ddilyn y ddolen hon. 
 
Dros yr wythnosau nesaf, bydd Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant GwE yn trafod â chi eich defnydd o’r grantiau am y flwyddyn. Rydym yn gofyn am i gynlluniau pob 
ysgol fod wedi’u huwchlwytho i’r ffeil berthnasol ar G6 erbyn 8 Tachwedd, 2019. 
 

 

  

 

Gwybodaeth Amrywiol ac Arolygon 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 
A ydych chi’n adnabod athro neu athrawes ragorol sy’n haeddu cael ei gydnabod/chydnabod? A oes rhywun yn eich 
ysgol leol sy’n haeddu clod? A yw eich staff addysgu yn dangos y ffordd gyda’u dulliau gwych o gefnogi dysgu 
disgyblion?  
 
Wel, mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn eu hôl ar gyfer 2020! Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, 
yn chwilio am y gweithwyr addysgu proffesiynol gorau yng Nghymru a’r rheini sydd wedi gwneud gwahaniaeth go 
iawn i’w hysgol neu leoliad addysg. 
  
Mae 9 categori eleni, gan gynnwys y wobr newydd Athro Gorau’r Disgybl/Disgyblion, felly mae digon o gyfle i’ch 
ysgol gael y gydnabyddiaeth y mae’n ei haeddu.  
 
Os ydych chi’n athro, myfyriwr, rhiant, cyflogwr neu gyd-weithiwr ac yn adnabod rhywun sy’n deilwng o Wobr 
Addysgu Proffesiynol, mae gennych tan hanner nos ar 22 Tachwedd 2019 i wneud enwebiad ar-lein yn: 
www.llyw.cymru/gwobrau-addysgu-proffesiynol-cymru  
 

 

 

CYMWYSTERAU CYMRU 
HOFFAI CYMWYSTERAU CYMRU SIARAD AG ATHRAWON AM ASESIAD DI-ARHOLIAD [NEA] AR GYFER TGAU  
Mae Cymwysterau Cymru yn gwahodd athrawon y pynciau TGAU canlynol i gymryd rhan mewn trafodaethau grŵp bach am eu canfyddiadau a'u profiadau o 
ddarparu ac asesu asesiadau di-arholiad (NEA): 
 

1. Dylunio a Thechnoleg 
2. Bwyd a Maeth 
3. Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg 
4. Hanes 

5. Astudio’r Cyfryngau 
6. Cerddoriaeth 
7. Cymraeg Ail Iaith 
 

 

 

Bydd Cymwysterau Cymru yn hwyluso trafodaethau yn ymwneud â’r pynciau penodol mewn pum lleoliad ar draws Cymru rhwng Tachwedd 2019 ac Ionawr 2020. Os 
ydych yn addysgu manyleb TGAU CBAC un o'r pynciau yma mewn ysgol uwchradd a gynhelir, coleg addysg bellach (AB), Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) neu ysgol 
annibynnol yng Nghymru, byddai Cymwysterau Cymru yn falch iawn o glywed eich barn. Mae rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru ar gyfer mynychu grŵp ffocws 
ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru yma.  
 

YMGYNGHORIAD 
MYNEDIAD I GWRICWLWM LLAWN, ADDYSG GREFYDDOL AC ADDYSG CYDBERTHYNAS A RHYWIOLDEB 
Dydd Iau, 3 Hydref 2019 fe lansiwyd Ymgynghoriad – Mynediad i gwricwlwm llawn, Addysg Grefyddol ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb  
gan Lywodraeth Cymru. 
Gweler ei dogfen briffio i randdeiliaid am ragor o fanylion. 
Daw’r ymgynghoriad i ben ar 28 Tachwedd 2019.  
Dilynwch y ddolen hon i’r ymgynghoriad. 
 

  

 

DISGYBLION MWY ABL A THALENTOG YNG NGHYMRU 
Pa ddarpariaeth sydd gennych ar waith ar gyfer eich disgyblion mwy galluog a thalentog? 
Mae’r ddogfen hon yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i helpu ysgolion i fyfyrio ar y ddarpariaeth bresennol wrth i ni baratoi i 
symud i gwricwlwm newydd. 
Dyma’r ail o gyfres o ddogfennau canllaw i’ch cefnogi.  
 

 
  

 

  

 

Y Gym raeg 
 

Cwrs Sabothol y Gymraeg [Lefel Sylfaen] 
DYDDIAD CAU ANFON CEISIADAU: 1 TACHWEDD 2019 
Cwrs ar gyfer athrawon ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg sydd â gafael ar y Gymraeg sy’n addysgu Cymraeg fel ail iaith ac yn medru defnyddio’r 
iaith i gyfarch, ond sydd eisiau magu hyder i gyflwyno’r Gymraeg i’r plant a datblygu adnoddau Cymraeg i’r ysgol. 
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth. 
 

Newyddion Dysgu Cymraeg gan Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 

Cliciwch yma i weld newyddion diweddaraf Dysgu Cymraeg gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. 
 
 

` 
 
 
 
 
 

YDYCH CHI’N 

ADNABOD ATHRO 

ANHYGOEL? 

 

https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2019/10/Gwybodaeth-Grantiau-Llywodraeth-Cymru.pdf
http://www.llyw.cymru/gwobrau-addysgu-proffesiynol-cymru
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/ein-gwaith/ymchwil-ac-ystadegau/teacher-discussions-on-non-examination-assessment-nea-phase-2/
https://llyw.cymru/sicrhau-mynediad-ir-cwricwlwm-llawn?_ga=2.139538490.84387523.1570541796-1679539267.1554903055
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2019/10/Canllawiau-Disgyblion-MAT-yng-Nghymru.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/index.php/cwrs-sabothol-cymraeg-lefel-sylfaen/
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2019/10/Cylchlythyr-YGDCG-Hydref-2019.pdf


 

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:  
 
 

 

MINECRAFT EDUCATION EDITION:  
CYFOETHOGI'R CWRICWLWM NEWYDD 
Gan fod 'Minecraft Education Edition' bellach ar gael am ddim i ysgolion Cymru drwy Hwb, mae Llywodraeth Cymru yn cynnig 
sesiynau am ddim yn y rhanbarth i helpu athrawon i ddatgloi ei botensial i gyfoethogi'r cwricwlwm. Cliciwch yma am ragor o 
wybodaeth ac i archebu lle.   
 

 

  

 

HYFFORDDIANT PORI DRWY STORI MEITHRIN A DERBYN WRECSAM 
DYDD MERCHER, 6 TACHWEDD 2019 – 15:45 – 17:30 
PENYGELLI COMMUNITY PRIMARY SCHOOL 
 

Hyfforddiant Pori Drwy Stori Meithrin a Derbyn [Cyfrwng Saesneg] - RHAD AC AM DDIM 
Addas ar gyfer ymarferwyr sydd yn gweithio gyda phlant Meithrin a Derbyn mewn ysgolion a lleoliadau. 
COFRESTRWCH YMA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

BORE AGORED YSGOL EIRIOLWYR NUMICON 

DYDD MERCHER, 13 TACHWEDD 2019 – 9:30AM – 11:30AM 
 
Dewch draw i fore agored Ysgol Eiriolwyr Numicon, i weld holl ddulliau llwyddiannus ysgol-gyfan Numicon ar waith. 
LLEOLIAD: Ysgol Tŷ Ffynnon, King George Street, Shotton, Glannau Dyfrdwy, CH5 1HX 
Archebwch eich lle yma.  
Rhagor o fanylion ar gael yma [poster Saesneg yn unig].  

 

 

  

 

‘Y TU HWNT I SEREN’ 
Cyfleoedd Gyrfaol a Chyflogaeth i Raddedigion 
DYDD IAU, 21 TACHWEDD 2019 – VENUE CYMRU, LLANDUDNO – 13:30 – 16:30 
Crëwyd Rhwydwaith Seren gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod gan y myfyrwyr rhwng 13 a 19 oed sy’n perfformio 
orau yng Nghymru’r hawl i dderbyn y gefnogaeth gywir i wneud yn fawr o’u doniau academaidd. 
Pwrpas y digwyddiad hwn yw rhoi gwybod i fyfyrwyr Bl11 i Bl13 SEREN a’u rhieni/gofalwyr am y cyfleoedd a’r 
gyrfaoedd sydd ar gael ar ôl y Brifysgol, gyda ffocws arbennig ar ogledd Cymru a phwerdy gogledd Lloegr. 
Cliciwch yma am ragor o fanylion. 
I gofrestru, cysylltwch â elfedmorris@gwynedd.llyw.cymru  

 

 

  

 

BUDDSODDWYR MEWN TEULUOEDD 
DYDD GWENER, 22 TACHWEDD 2019 – THE VILLAGE HOTEL, EWLOE 
 
Hoffai Buddsoddwyr mewn Teuluoedd eich gwahodd i'w Seminar yng 
ngogledd Cymru. Rhoddir lle yn rhad ac am ddim yn y seminar i bob 
ysgol sydd wedi cofrestru efo Buddsoddwyr mewn Teuluoedd. Bydd 
cost o £95, yn cynnwys cinio, i ysgolion nad ydynt wedi cofrestru. 
Cofrestrwch yma. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â 
kate@waterman.education 
 

 

CYNHADLEDD RHYNGWLADOLI ADDYSG 
DYDD IAU, 7 TACHWEDD 2019 – NEUADD Y DDINAS, CAERDYDD 
 
Yn y gynhadledd, rhennir yr arferion da a gasglwyd wrth weithio 
gyda phartneriaid o wledydd partner ledled y byd,   yn gwella 
addysg i ddysgwyr ifanc.  
Cliciwch yma i gofrestru. 
 
Am unrhyw wybodaeth, cysylltwch ag Emily Daly 
emily.daly@internationallinks.co.uk neu  Ruben Chapela-Orri 
Ruben.Chapela-Orri@cardiff.gov.uk 
 

  

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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