Bwletin GwE - 13 Hydref 2020 – Rhifyn 196

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.

Iechyd a Lles: Strategaethau i gefnogi’r dysgu.
CYFARFOD CYFRWNG CYMRAEG: 15/10/2020 - 16:00-17:00
YMUNWCH Â’R CYFARFOD YN GYMRAEG.

Cyhoeddwyd gwaith GwE yn UCD Conwy yn ddiweddar yng Nghylchgrawn Addysg Cymru. Cliciwch yma i ddarllen yr
erthygl.

Mae Cylch 2 Rhaglen Datblygu Darpar CALU yn cychwyn yn Ionawr 2021. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 20
Tachwedd 2020.
Cliciwch yma am wybodaeth am y Rhaglen a’r dull ymgeisio (dolen i’r wefan). Ceir rhagor o fanylion yn y fideo hwn:
https://youtu.be/1nzAKOC3BFs

Mae’r Rhaglen Ymsefydlu Cynorthwywyr Addysgu ar gyfer unigolion sydd newydd eu penodi i’r swydd. Cyflwynir y
rhaglen genedlaethol hon ar lwyfan digidol. Bydd modd cwblhau’r hyfforddiant ar amser sydd yn gyfleus i’r
cynorthwywyr ac i’w lleoliad. Am fwy o wybodaeth a manylion am sut i gofrestru, cliciwch yma.

GWEITHDAI I YSGOLION UWCHRADD
Cynnwys y rhaglen - cyflwynir ar ffurf pedwar rhith-weithdy rhyngweithiol, sy'n para awr yr un.
Mae arweinyddiaeth mewn ysgolion yn newid drwy'r adeg - ac yn fwy nag erioed o’r blaen yn ystod y cyfnod cythryblus
hwn. Un o nodau'r rhith-weithdai rhyngweithiol hyn yw rhoi'r cyfle i Arweinwyr Canol fyfyrio ar eu barn nhw ar
Arweinyddiaeth yn ystod pandemig ac edrych ar arferion ac arloesedd yn genedlaethol, ac yn rhyngwladol, ochr yn ochr
â'n cyd-destun lleol ni. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.
Gyda heriau anferthol i'w hwynebu o ran logisteg, sylweddolwn nad oes gan bob ysgol Arweinwyr Canol sydd yn barod i
ddysgu'n broffesiynol y tymor hwn, felly gwirfoddol yw'r gweithdai. Bydd cyfle i ymuno â charfan arall unwaith eto yn
Nhymor y Gwanwyn/Haf.
Mae lle i ddau aelod o bob ysgol uwchradd ar y gweithdai. Gofynnir i chi gwblhau'r Ffurflen Gofrestru yma erbyn Dydd
Llun, 19 Hydref, 2020

DYDDIAD CAU: 03/11/2020
Mae'r rhaglen ddatblygu hon dros flwyddyn yn gyfle dysgu proffesiynol i 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.

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.

CYFLEOEDD I FANTEISIO ARNYNT!
Cynllun Mentora Myfyrwyr 2020: Mae’n newydd sbon, yn cadw at reolau Covid ac yn hyblyg!
Cynllun mentora Bl 8/9:
Er mwyn cofrestru ar gynllun blwyddyn 8/9, cysylltwch â OwenGH@cardiff.ac.uk.
Cynllun mentora myfyrwyr: Sesiynau siarad a seminarau Safon U ac UG: Cychwyn mis Tachwedd 2020.
RHAGLEN WYCH!!!!: Gall myfyrwyr gofrestru o fis Hydref.
Cysylltwch â KirkbyR1@cardiff.ac.uk am fwy o fanylion neu dilynwch y cyswllt isod.
Am fwy o wybodaeth, ewch ar:
Saesneg: https://sway.office.com/nozlRHxJhcQMCH2H
Cymraeg: https://sway.office.com/Dwo4EWj6xp2oG8sS?ref=Link

Mae Estyn yn adolygu pa mor dda y mae ysgolion / UauCD a’u cymunedau yn cael eu cefnogi ers dechrau’r tymor.
Maen nhw eisiau i arweinwyr, athrawon, staff cymorth, llywodraethwyr, dysgwyr a rhieni / gofalwyr rannu eu
safbwyntiau mewn arolwg byr dienw.
Cymerwch ran: https://www.estyn.llyw.cymru/adborth-arolygu/arolwg

DYDD MERCHER - 11 TACHWEDD 2020 - 16:30-17:30
Bydd Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol Cymru yn cynnal digwyddiad 'Blether Rhyngwladol' mewn
cydweithrediad â'n cyd-weithwyr yn Iwerddon a'r Alban. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.
Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim, ond oherwydd nifer cyfyngedig o lefydd, mae angen archebu lle - https://
www.eventbrite.co.uk/e/international-blether-keeping-oil-in-your-lamp-tickets-124107706491

Mae panel yr Adolygiad Annibynnol o Ddyfarnu Graddau yng Nghymru 2020 yn ceisio barn ystod eang o randdeiliaid er
mwyn sicrhau bod gwersi'n cael eu dysgu o brofiad eleni.
Os ydych am rannu eich profiadau, gwnewch hynny drwy'r holiadur hwn erbyn 18 Hydref 2020

HER DDARLLEN [Cymraeg]
Mae Darllen Dros Gymru yn her ddarllen hwyliog i ddisgyblion oedran cynradd yng Nghymru. Ceir rhagor o wybodaeth
yma.
Cliciwch yma i weld yr heriau a’r adnoddau i ddatblygu sgiliau adolygu llyfrau.
Am ragor o fanylion, cysylltwch â’r trefnydd rhanbarthol:

HER DDARLLEN [SAESNEG]
Mae BookSlam yn her ddarllen hwyliog i ddisgyblion oedran cynradd yng Nghymru. Ceir rhagor o wybodaeth yma. Gellir
lawrlwytho’r rhestr lyfrau yma.
Cliciwch yma i weld yr heriau a’r adnoddau i ddatblygu sgiliau adolygu llyfrau.
Am ragor o fanylion, cysylltwch â threfnydd rhanbarthol GwE:
Vicky Lees  Vickylees@gwegogledd.cymru  07966 266973

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.

post@gwegogledd.cymru

