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Rhannwch ein bwletin â thîm staff yr ysgol i gyd ac anogwch eich holl gyd-weithwyr i ymuno â’n rhestr bostio.

Fel y gwyddoch, bu Awdurdodau Lleol y rhanbarth yn gweithio mewn partneriaeth agos gyda GwE ar Fframwaith
cefnogol ar gyfer rhoi cyngor ac arweiniad i ysgolion. Mae’r fframwaith ar gael ar ffurf dangosfwrdd cynhwysfawr
un stop, sy’n hwylus i chi fynd ato a’i ddefnyddio.
Rhannwyd copi o’r dangosfwrdd â Phenaethiaid heddiw.
Mae’r Fframwaith yn cynnwys canllawiau a deunyddiau cefnogol yn y meysydd a ganlyn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iechyd a Diogelwch;
Safle a chyfleusterau;
Cludiant;
Staffio;
Dysgu ac addysgu;
Cymorth i ddysgwyr;
Cyfathrebu;
Tasgau rheolaethol allweddol eraill.

Mae detholiad o fodelau Dysgu o Bell enghreifftiol GwE, a ddosbarthwyd i ysgolion, bellach wedi'u haddasu i
gynnwys dull Dysgu Cyfunol. Mae’r rhain ar gael yn adran Dysgu ac Addysgu y Fframwaith. Hefyd, dros yr
wythnosau nesaf, bydd yr Arweinwyr Craidd a'r Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant yn cydweithio'n agos â chi, a'ch
Arweinwyr Dysgu, i finiogi a datblygu dulliau dysgu cyfunol ar gyfer mis Medi ymlaen. Ble bydd angen, byddwn
hefyd yn hwyluso proses o gyd-lunio rhwng cymheiriaid.

Bydd yr awdurdodau lleol yn eich cefnogi gyda’r agweddau perthnasol eraill ar y Fframwaith.
Bydd y dangosfwrdd hefyd yn cael ei ddiweddaru fel y daw canllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru.
Diolch am eich cefnogaeth.

Darllenwch y llythyr agored, anfonwyd ddydd Gwener, 12 Mehefin, at staff ysgolion yng Nghymru.

Bydd pob plentyn yn cael cyfle i “Ddod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi”, cyhoeddodd
Kirsty Williams yn ddiweddar wrth iddi gyhoeddi manylion y cam nesaf i ysgolion yng Nghymru.
Cliciwch yma i ddarllen llythyr gan y Gweinidog Addysg a anfonwyd at Benaethiaid a Llywodraethwyr ar y cam nesaf
i ysgolion yng Nghymru - “Dod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi”.
Cliciwch yma i ddarllen y Datganiad Ysgrifenedig: Cyhoeddi canllawiau i gefnogi lleoliadau addysgol i gynyddu
capasiti.
·

Canllawiau Gweithredol

·

Canllawiau Gofal Plant

·

Canllawiau ar ddysgu dros dymor yr haf

·

Adran Cwestiynau Cyffredin - Llywodraeth Cymru

CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL:
• Rhaglen Cadw’n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu
• Cyngor ar gyfer lleoliadau, ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion (UCD) i’w cefnogi yn eu gwaith gyda dysgwyr - Datblygu
dulliau i gefnogi dysgu o bell
• Cyngor i rieni/gofalwyr
• Offer dysgu o bell drwy Hwb
• Cyngor newydd i gynorthwyo arweinwyr ysgolion ac UCDau i barhau â busnes ysgol
• Cefnogi eich plant i ddefnyddio’r Gymraeg gartref

Rydym yma i helpu! Rydym ar-lein ac wrth law i gefnogi ysgolion a llywodraethwyr.
Cysylltwch â ni ar post@gwegogledd.cymru ac fe atebwn cyn gynted ag y bo modd.

DYDD IAU, 9 GORFFENNAF 2020 - 08:45 - 16:30
Yn y digwyddiad ar-lein hwn, cawn edrych ar y Cwricwlwm i Gymru gan ganolbwyntio ar Ddinasyddion moesol,
gwybodus.
Cewch fod yn rhan o amryw o sesiynau yn ystod y dydd, a fydd yn dangos gwaith gwahanol sefydliadau i helpu
cefnogi a datblygu pobl ifanc.
Ar gyfer pob sesiwn, bydd cod mynediad unigryw ar gyfer TEAMS. Gallwch gofrestru ar gymaint o sesiynau ag y
mynnwch.
Bydd dolenni i gofrestru trwy Eventbrite yn dilyn maes o law. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Cliciwch yma am gopi diweddaraf o’r cylchlythyr.

Adnoddau GwE ar Google Classroom
· Cyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad i’r dudalen drwy
ddefnyddio eich cyfrif Hwb
· Cyfarwyddiadau dwyieithog ar sut i ddefnyddio Google
Classroom
· Linc i droslais yn egluro beth sydd yn y Google Classroom

Cysylltwch â WendyWilliams@gwegogledd.cymru
i dderbyn y cod mynediad newydd ar gyfer y
Google Classroom i Gymorthyddion Dysgu.

!

· Arweiniad ar Google Classroom a Microsoft Teams
· Gwybodaeth bellach

Diweddariadau Covid-19 GwE
· Holl ddiweddariadau gwybodaeth GwE a anfonwyd i ysgolion

Cylchlythyrau
· Newyddlen y Gymraeg

Mae’r Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn cyfeirio pobl ifanc 11 i 25 oed at amrywiaeth o adnoddau ar-lein
a all eu helpu trwy’r cyfyngiadau symud a’r tu hwnt. Ym mhob un o’r chwe adran mae gwefannau, apiau, llinellau
cymorth a mwy, sy’n cefnogi iechyd meddwl a lles.

Sicrhewch eich bod yn derbyn diweddariadau a datblygiadau wythnosol Llywodraeth Cymru ar y sectorau addysg a
hyfforddiant yng Nghymru. Cofrestrwch i dderbyn Dysg yma

Mae dolenni defnyddiol eraill Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r coronafirws i’w gweld isod:
• Gwefan Coronafirws Llywodraeth Cymru
• Coronafeirws (COVID-19): canllawiau lleoliadau addysgol
• Addysg a gofal plant: coronafeirws
• Coronafeirws: canllawiau teithio i sefydliadau addysg a myfyrwyr
• Cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-amcoronavirusnewydd-covid-19/
• Dilynwch ar Twitter @LlC_Addysg neu www.facebook.com/addysgcymru

Bu i Estyn wrando ar sut mae ysgolion ac UCDau wedi ymateb i’r argyfwng presennol i fwrw ymlaen â busnes ysgol.
Darllenwch eu henghreifftiau yma.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am y gystadleuaeth gyfieithu i ddisgyblion bl. 10-13.

Mae Plant yng Nghymru yn gofyn i ysgolion gyflwyno’u ffyrdd arloesol o addasu er mwyn sicrhau bod disgyblion o
deuluoedd difreintiedig ac incwm isel yn cael cymorth a chefnogaeth yn ystod Covid-19. Mae ysgolion eisoes wedi
dangos tystiolaeth o’u hymroddiad a’u cydymdeimlad â dysgwyr ac mae llawer yn cael ei wneud yn barod. Cewch
fynediad i’r alwad yma.

Fel rhan o’r gefnogaeth i ysgolion a phlant yn ystod COVID-19, mae Plant yng Nghymru wedi rhyddhau canllaw bach i
gefnogi’r canllawiau Pris Tlodi Disgyblion i Ysgolion yng Nghymru.
Mae’r canllaw bach yn berthnasol i’r sefyllfa bresennol ac yn ei hanfod yn atgoffa ysgolion sut gallan nhw barhau i
helpu disgyblion o deuluoedd difreintiedig ac incwm isel yn ystod Covid -19, yn unol â’r prif ganllawiau pris tlodi
disgyblion a ryddhawyd gan Lywodraeth Cymru.
Gallwch gyrchu’r canllawiau bach yma.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am y Cwrs Sabothol Cymraeg mewn Blwyddyn ac i wneud cais.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am y Cwrs Sabothol Cymraeg Lefel Ganolradd ac i
wneud cais.

Nodwch fod
dyddiad cynnal y
cwrs wedi newid.

!

Eisiau gloywi eich iaith? Cyfleoedd gwych yma…manteisiwch arnyn nhw!

HEADSPROUT
Bellach, mae trwyddedau 90 diwrnod RHAD AC AM DDIM gan Headsprout, sy’n rhoi mynediad i hyfforddiant darllen
a phecyn hyfforddiant cynhwysfawr ar-lein gan Brifysgol Bangor, sydd hefyd AM DDIM.
Am ragor o fanylion, cliciwch yma.
Os hoffech chi ymuno â’r prosiect, neu ofyn unrhyw gwestiwn, anfonwch e-bost at sarah.e.roberts@bangor.ac.uk

Cameos a syniadau gan ysgolion ac UCDau ar barhau â
busnes ysgol

Blog Pobl Ifanc

Taith Ddigidol Amser Gartref
Adnoddau
Pecyn Ymgyrch ar gyfer y Llinell Gymorth
Canllawiau ar sail tystiolaeth i rieni

Canllawiau cyllid i ysgolion yng Nghymru

Meddalwedd sy’n gwirio sillafu a gramadeg Cymraeg
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