
Bwletin GwE  - 29 Medi 2020 – Rhifyn 194 

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. 

Mae safle Canolfan Cefnogaeth GwE yn fyw ac ar gael i ysgolion weld unrhyw adnoddau a ddatblygwyd ac a rannwyd yn 
ystod y cyfnod COVID. Mae modd cael mynediad i’r Ganolfan drwy glicio'r ddolen hon neu drwy wefan GwE.  

07/10/2020 – 3.45pm-4.45pm   (Sesiwn cyfrwng Cymraeg) 
06/10/2020 – 3.45pm-4.45pm   (Sesiwn cyfrwng Saesneg) 
 
Rhifedd Cynradd ac Uwchradd - Cyflwyniad i'r adnoddau SAFMEDS newydd a fydd yn cefnogi'r Rhaglen Dysgu Carlam 
mewn ysgolion. Yn addas ar gyfer pob ysgol, gan gynnwys ysgolion nad ydynt wedi mynychu hyfforddiant SAFMEDS o'r 
blaen. 
Addas i Uwch Arweinwyr, Athrawon a Staff Cymorth.  
 
Cliciwch ar y ddolen hon i ymuno â’r sesiwn cyfrwng Cymraeg. Cliciwch yma i ymuno â’r sesiwn cyfrwng Saesneg. 
 
Os na allwch ymuno â’r sesiwn bydd dolen ar gael i wylio’r recordiad pan mae’n gyfleus.  
Anfonwch e-bost i  llythrenneddarhifedd@gwegogledd.cymru  os oes gennych unrhyw gwestiwn  

https://www.gwegogledd.cymru/newyddion/bwletin/
mailto:post@gwegogledd.cymru
https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cc-gwe-sc
https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cc-gwe-sc
https://www.youtube.com/watch?v=ccADZ9mZ1zc
mailto:llythrenneddarhifedd@gwegogledd.cymru


 

DYDDIAD CAU:  03/11/2020 
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. 

 Mae gwefan Hwb Asesiadau Personol bellach yn fyw ar gyfer Rhifedd (Gweithdrefnol) a Darllen (Cymraeg a 
Saesneg).   

 NI FYDD  FFENESTR BROFI STATUDOL AR GYFER MIS MAI 2021, NAC YN UNRHYW FLWYDDYN AR ÔL HYNNY.   

 Mae asesiadau personol ar-lein ar gael trwy gydol y flwyddyn academaidd i fod yn ddull hyblyg i ysgolion gasglu 
gwybodaeth am sgiliau darllen a rhifedd eu dysgwyr.  Anogir ymarferwyr i ddefnyddio'r asesiadau hyn ar adeg yr 
ystyrir sy'n briodol i gefnogi cynnydd dysgwyr unigol, ac i'w helpu i adnabod y camau nesaf yn y dysgu.  Ceir 
canllawiau ar gyfer hydref 2020 yma:  https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-07/canllawiau-
ddysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-dymor-yr-hydref.pdf 

 Mae gweminar wedi’i recordio i gefnogi’r Asesiadau Personol, yn esbonio sut i ddeall a defnyddio’n effeithiol 
adborth ar ddysgwyr ac adroddiadau grŵp, ar gael yma. 

 Ni fydd Asesiadau Personol Ymresymu Rhifyddol eleni gan y bu oedi yn y treialu oherwydd Covid-19.  Ni fydd 
Asesiadau Personol Ymresymu Rhifyddol tan blwyddyn academaidd 2021/22.  

 Cyhoeddir llawlyfr gweinyddu newydd yr asesiadau personol ar gyfer 2020/21 maes o law:   https://hwb.gov.wales/
cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/#guidance-for-schools  

 Anfonwch unrhyw ymholiadau i  profion@gwegogledd.cymru 

 

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 penodi 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. 

Cyfle cyffrous i chi, arweinwyr ôl-16. Gan weithio gyda chonsortia rhanbarthol eraill, rydym wedi trefnu dysgu 
proffesiynol yn seiliedig ar waith Martin Griffin a Steven Oakes, awduron A Level Mindset.  
Ceir rhagor o fanylion am y rhaglen a ffurflen archebu yma. 

https://www.gwegogledd.cymru/rhaglen-genedlaethol-i-ddatblygu-darpar-benaethiaid/
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-07/canllawiau-ddysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-dymor-yr-hydref.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-07/canllawiau-ddysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-dymor-yr-hydref.pdf
http://varndean.adobeconnect.com/p2jb1p5lu84k/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/#guidance-for-schools
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/#guidance-for-schools
mailto:profion@gwegogledd.cymru
https://www.gwegogledd.cymru/dysgu-proffesiynol/athrawon-newydd-gymhwyso-ang/
https://www.gwegogledd.cymru/vespa-ol-16/


 

CERDD IAITH: Defnyddio dulliau creadigol i ddysgu ieithoedd 
 

SBAENEG / CYMRAEG / SAESNEG 

Mae British Council Cymru yn cynnig rhaglen hyfforddi ar-lein newydd i helpu athrawon ysgolion cynradd i addysgu      

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 fwy o wybodaeth, manylion costau a sut i gofrestru ar gyfer sesiwn, cysylltwch  â 

stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GOETHE INSTITUTE: Hyfforddiant ar gyfer Athrawon Cynradd 

ALMAENEG 

Defnyddio Rhythm a Chaneuon mewn Ystafell Ddosbarth Almaenig Gynradd: 14-10-2020, 5pm – 5:40pm 

https://www.goethe.de/ins/gb/en/spr/unt/ver/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21968482 

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.  

At sylw Cydlynwyr BAC/Tystysgrif Her Sgiliau 

Sgiliau’r Dyfodol: Ymgynghoriad ar y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch a Bagloriaeth Uwch Cymru 

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i’r wefan sydd yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.  

Bydd yr ymgynghoriad Sgiliau’r Dyfodol ar agor am gyfnod o 8 wythnos, a bydd yn cau am hanner dydd 13 
Tachwedd.  

https://www.cerddiaith.com/
mailto:stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru
https://www.goethe.de/ins/gb/en/spr/unt/ver/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21968482
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/03/Prosiect-E-adnoddau-Dysgu-Proffesiynol-cam-2.docx
https://qualificationswales.org/cymraeg/cymerwch-ran/ymgynghoriadau-ac-arolygon/ymgynghoriad-ar-y-dystysgrif-her-sgiliau-uwch-a-bagloriaeth-uwch-cymru/


post@gwegogledd.cymru 

Mae'n bleser gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru gyhoeddi bod ceisiadau ar agor unwaith eto i 
gymryd rhan yng Nghynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, fel rhan o ail gam dysgu creadigol trwy'r celfyddydau - cynllun 
gweithredu ar gyfer Cymru. 

Dyma gyfle i ysgolion gychwyn ar daith gofiadwy a fydd yn caniatáu ichi archwilio creadigrwydd a sicrhau newidiadau 
sylfaenol yn y ffordd rydych chi'n gweithio. Byddwch yn ymuno â miloedd o weithwyr proffesiynol o'r un anian sydd 
wedi ymrwymo i helpu dysgwyr i gyflawni eu potensial creadigol a chyflawni eu gorau ym mhob maes dysgu a datblygu. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17.00 ar 7 Hydref 2020. 

Am fanylion pellach ar sut i wneud cais, cliciwch yma. 

Cliciwch yma i gofrestru: https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=159257105264 

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, ar sail y cyntaf i’r felin.  

Dyddiad cau: 13 Hydref 2020. 
 

Ceir rhagor o fanylion am Pori Drwy Stori yma. 

https://arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/mae-ceisiadau-am-y-cynllun-ysgolion-creadigol-arweiniol-arloesol-yn
https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=159257105264
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/09/Pori-Drwy-Stori.pdf

