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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.

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.

Manteisiwn ar y cyfle hwn, yn fuan yn y tymor newydd, i roi diweddariad i chi ar y cymorth y bydd GwE yn ei ddarparu i
chi a'ch tîm o ran 'cyflymu'r dysgu' gydag ystod oedran y disgyblion sydd yn eich ysgol. Bydd gweithredu Rhaglen Dysgu
Carlam, yn y tymor byr, yn greiddiol i'n strategaeth. Ond, wrth symud ymlaen, bydd hyn hefyd yn cynnwys
cefnogaeth ar gyfer datblygu a gwreiddio dysgu ac addysgu effeithiol ymhellach.
Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol a’r effaith ar brosesau arferol yr asesiad CPCP, bydd model ychwanegol CPCP Asesiad yn Unig ar gael yn y flwyddyn academaidd 2020-21. Mae hyn yn benodol er mwyn cefnogi’r arweinwyr ysgol
hynny sydd ar drothwy prifathrawiaeth ac sy’n disgwyl gwneud cais am swydd Pennaeth yn y 12 mis nesaf. Bwriedir y
rhaglen ar gyfer ymarferwyr sy’n barod am asesiad yn awr ac nid yw’n cynnwys cefnogaeth ddatblygol. Dylai ymgeiswyr
sicrhau ardystiad eu Pennaeth a’u rhanbarth. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y drefn.
Os ydych yn awyddus i ddilyn rhaglen sy’n arwain at gymhwyster CPCP ond nad ydych ar drothwy prifathrawiaeth,
dylech ystyried dilyn y llwybr datblygol, sef ymgeisio am y rhaglen a ganlyn:
Mae'r rhaglen ddatblygu hon dros flwyddyn yn gyfle dysgu proffesiynol ar gyfer arweinwyr ysgol profiadol sy'n dymuno
bod yn benaethiaid yn y dyfodol. Mae angen cwblhau'r rhaglen 5-diwrnod hon er mwyn cael mynediad at yr asesiad
CPCP yn 2022.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y drefn, y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio ac ati

Yn 2020-21, bydd newidiadau sylweddol i reoliadau Sefydlu ANG, a bydd yn bwysicach nag erioed bod pob Mentor
Sefydlu ysgol (MS), ANG a Gwiriwr Allanol (GA) yn mynychu un o’r sesiynau hyfforddi/ briffio cenedlaethol. Bydd ystod o
sesiynau pwrpasol ar-lein ar gyfer pob rôl.
[Dylai ysgolion enwebu MS i fynychu sesiwn hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi recriwtio athro fydd yn ANG ym mis
Medi ar hyn o bryd, gan fod y mwyafrif o ysgolion yn cyflogi ANG ar ryw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd].
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth/am ddyddiadau’r sesiynau hyfforddi.

Cliciwch ar y ddolen hon am awgrymiadau amserol ac ymarferol ar gyfer cefnogi ein dysgwyr mwy abl a thalentog dros
y cyfnod dyrys hwn, a ddatblygwyd gan dîm MATh traws-ranbarthol y consortia yn sgil y pandemig.

Cliciwch yma am wybodaeth a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru yn gofyn i ysgolion fynegi diddordeb yn y prosiect
‘Taith Dysgu Proffesiynol 2’
Mae’r holl wybodaeth sydd arnoch ei hangen am y prosiect yn yr atodiad ynghyd â linc i’r ffurflen mynegi diddordeb.
Mae angen cwblhau’r ffurflen erbyn 2 Hydref.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad agored ar ddiwygiadau i weithdrefnau llywodraethu ysgolion. Daw'r
ymgynghoriad i ben ar 23 Medi.

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg ddatganiad sy’n rhoi diweddariad ar y rhaglen trawsnewid Anghenion Dysgu
Ychwanegol (ADY).
Trwy gydol y pandemig Covid-19, mae'r gwaith i gwblhau'r Cod a rheoliadau ADY wedi parhau. Bydd y rhain yn cael eu
gosod i'w cymeradwyo gerbron y Senedd ym mis Chwefror 2021, cyn i'r system ADY gychwyn dros gyfnod o dair blynedd
fesul cam o fis Medi 2021. Gweler llinell amser yma.
Bydd rolau statudol ADY yn cychwyn ym mis Ionawr 2021, a chyhoeddir canllawiau i gefnogi ein partneriaid cyflenwi.
Bydd y canllaw hwn, yn seiliedig ar destun o'r Cod diwygiedig, yn darparu eglurder pellach ar y rolau statudol trwy
ehangu ar yr hyn sydd eisoes yn bodoli yn Neddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.
Fel rhan o'n gwaith parhaus i gefnogi plant a phobl ifanc, eu teuluoedd, eu cynrychiolwyr ac ymarferwyr addysg, gan
gynnwys yng nghyd-destun y pandemig cyfredol, rydym wedi cyhoeddi canllawiau ar gefnogi dysgwyr bregus a
difreintiedig, gan gynnwys y rhai ag ADY, wrth i ysgolion a lleoliadau ddychwelyd yn llawn.
Gallwch ddarganfod mwy am y rhaglen trawsnewid ADY a chanllawiau ar y system AAA gyfredol yma gan gynnwys ein
cwestiynau cyffredin a ddiweddarwyd yn ddiweddar a'n canllaw rhaglen trawsnewid ADY.

Rydym hefyd wedi lansio ymgynghoriad ar gynigion sy’n caniatáu i gynrychiolwyr weithredu ar ran pobl ifanc a rhieni
plant nad yw’r gallu meddyliol ganddynt wrth arfer eu hawliau o dan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a
Thribiwnlysoedd Addysg (Cymru) 2018. Er mwyn sicrhau bod yr ymgynghoriad yn cyrraedd y bobl y bydd y cynigion yn
cael yr effaith fwyaf arnyn nhw, byddwn yn gweithio gyda Phlant yng Nghymru i sicrhau bod pobl ifanc nad yw’r gallu
meddyliol ganddynt yn cael eu targedu a'u cefnogi i ymgysylltu â'r ymgynghoriad. Mae hyn yn rhan hanfodol o'r gwaith
ar y cod a'r rheoliadau ADY.
Cyfeiriwch unrhyw ymholiadau at SENReforms@llyw.cymru

Gweler y dolenni isod i ddarnau newydd o ffilm gan Heather Payne, Pediatregydd – "Pryd a Sut i brofi eich plentyn"
Pryd y dylech gael prawf Covid-19 i’ch plentyn - https://youtu.be/ukTMGgkjSbU
Sut i gael prawf Covid-19 i’ch plentyn - https://youtu.be/GKAbL-YXkls

O 23 Medi, bydd ysgolion yn gallu gwneud cais unwaith eto i gymryd rhan yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol.
Bydd y cynllun yn mabwysiadu modelau dysgu cyfunol, yn addasu i anghenion unigryw amgylchiadau bob ysgol ac yn
parhau i gefnogi newid ysgol gyfan i baratoi ar gyfer Cwricwlwm Cymru 2022.
Mae rhagor o fanylion i’w cael yma. dysgu.creadigol@celf.cymru

Meic yw'r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. O ddarganfod beth sy'n digwydd
yn eich ardal leol i helpu i ddelio â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando hyd yn oed pan na fydd neb arall yn gwneud
hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Mae British Council Cymru’n cynnig rhaglen hyfforddi ar-lein newydd i helpu athrawon ysgolion cynradd i ddysgu trydedd iaith yn y dosbarth. Bydd y rhaglen hyfforddi’n tywys athrawon drwy adnoddau gwefan newydd Cerdd Iaith . Mae’r
wefan a’i hadnoddau ar gael am ddim ac yn cynnwys dros 30 o weithgareddau sy’n defnyddio cerddoriaeth a drama i
ddysgu Cymraeg a Sbaeneg.
Am ragor o wybodaeth, manylion costau a sut i gofrestru ar gyfer sesiwn, cysylltwch â TeamWales@britishcouncil.org

post@gwegogledd.cymru

