Bwletin GwE - 1 Rhagfyr 2020 – Rhifyn 202

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.

Dilynwch y ddolen hon at Gynnig GwE ar gyfer y flwyddyn 2020-2021. Mae’r cynnig wedi’i symleiddio eleni ac yn
canolbwyntio ar 5 prif faes sef Lles, Y Daith Ddiwygio, Datblygu’r Gweithlu, Cyflymu Dysgu a Digidol. Bydd eich
Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant yn trafod eich anghenion Dysgu Proffesiynol gyda chi yn eich cyfarfodydd
unigol ac/neu clwstwr er mwyn adnabod cynllun unigryw ar gyfer eich dalgylch.

Bydd llyfrgell o adnoddau dysgu cyfunol; wedi'u creu gan athrawon, ar gael yn fuan.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth:
Saesneg - School Guide | Cymraeg – Gwybodaeth i ysgolion
Mae tudalen wybodaeth i'ch Llywodraethwyr hefyd, cliciwch yma am fwy o wybodaeth:
Saesneg – Governors Guidance | Cymraeg – Canllawiau Llywodraethwyr

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.

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.
Mae dyddiadau sesiynau hyfforddi Awdurdodau Lleol ar gyfer ANG hefyd ar gael yma, ynghyd â’r manylion cyswllt ar gyfer pob
Awdurdod.

Mae posib cofrestru yn G6 ar gyfer yr hyfforddiant mis Rhagfyr, ond gall bod rhywfaint o oedi cyn bod posib i chi gofrestru ar gyfer y
dyddiadau yn y flwyddyn newydd.

Ymarfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn
Datblygu Deilliannau Effeithiol a Defnyddio'r Dilyniant Cymorth
Mae hwn yn becyn 3 sesiwn a bydd angen ymrwymo ar gyfer y 3
SESIWN 1 Paratoi, dysgu beth sy'n bwysig, pwy sy'n bwysig a ble mae'n bwysig i’r unigolyn

03/12/2020

09:30-12:00

07/12/2020

13:30-16:00

10/12/2020

09:30-12:00

SESIWN 1 Delio gyda sefyllfaoedd anodd

11/12/2020

9:30 – 12:00

SESIWN 2 Rheoli Sgyrsiau Anodd

16/12/2020

9:30 – 12:00

14/12/2020

13:00-14:00

SESIWN 2

Y Dilyniant Canlyniadau (ysgrifennu canlyniadau effeithiol sy'n canolbwyntio ar yr
unigolyn)

SESIWN 3 Y System Gymorth (gwirio datrysiadau a datrys problemau)

Osgoi anghytundebau
Delio gyda sefyllfaoedd anodd a Rheoli Sgyrsiau Anodd
Mae hwn yn becyn 2 sesiwn ac felly rydym yn awgrymu i chi ymrwymo i’r ddau

Strategaethau cyfathrebu cadarnhaol
SESIWN 1 Strategaethau cyfathrebu Cadarnhaol
Am ragor o fanylion a dyddiadau ychwanegol, cliciwch yma.
Am arweiniad ar sut i archebu lle trwy G6, cliciwch yma.

Cliciwch yma i wylio gweithdy lles diweddar ar gyfer Penaethiaid. Mae’r gweithdy 'Gofalu amdanaf fi fy hun' yn edrych ar ystyr lles
a sut y gallwn greu persbectif cytbwys o ran bywyd a gwaith. Dyma'r gweithdy cyntaf mewn rhaglen lles ehangach sydd ar gael i
arweinwyr a staff ysgolion.

Mae adnoddau newydd i gefnogi defnyddio strategaeth rifedd SAFMEDS yn yr ysgol ac yn y cartref bellach ar gael i'w lawr lwytho o
Ganolfan Cefnogaeth GwE.
Mae cymorth gweithredu ar gael drwy gyswllt fideo i bob ysgol yn rhanbarth GwE. Bydd y sesiynau hyn wedi'u haddasu i
anghenion ysgolion, athrawon, neu staff cymorth unigol. Bydd Kaydee Owen (Swyddog Cefnogi Ymchwil) yn cynnal sesiynau galw
heibio (rhwng 9yb a 5yp) ar y dyddiadau hyn:

 9 Rhagfyr

 6 Ionawr *

 9 Chwefror

 11 Mawrth

Trefnwch amser ar-lein ar gyfer cyfarfod un i un : https://calendly.com/safmeds/drop-in.
Er mwyn cael unrhyw gymorth ychwanegol tu allan i'r dyddiadau neilltuol hyn, anfonwch e-bost at kaydee.owen@bangor.ac.uk.
Ar gyfer unrhyw athrawon neu staff cymorth sydd eisiau hyfforddiant SAFMEDS llawn ar-lein, gwyliwch y fideo sydd yn cyflwyno
addysgu manwl a strategaeth SAFMEDS.
*Sylwch fod y dyddiad wedi newid.

Peidiwch ag anghofio bod yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gael mynediad i'r adnoddau yn adran Sgiliau Carlam Canolfan
Cefnogaeth GwE ar gael ar y dudalen gweminarau. Dilynwch y ddolen hon i weld recordiadau am SAFMEDS, Headsprout, Cyflymu
Llythrennedd a sgiliau Rhifedd, yn ogystal â'r adolygiadau o becynnau cymorth llythrennedd a rhifedd ar-lein .
Anfonwch unrhyw ymholiadau i llythrenneddarhifedd@gwegogledd.cymru
Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Mae Llywodraeth Cymru, drwy gaffael Adoption Cymru, wedi cynnig hyd at 50 aelodaeth broffesiynol flynyddol i bob consortiwm
rhanbarthol ar gyfer ysgolion sydd â phlant mabwysiedig. Byddai’r aelodaeth yn cychwyn mis Ionawr, 2021. Gyda’r aelodaeth,
gallai ysgolion fanteisio ar ystod o waith ymchwil yn seiliedig ar dystiolaeth/strategaethau/adnoddau ar gefnogi plant
mabwysiedig, a’r opsiwn o ddefnyddio llinell gymorth rad ac am ddim.
Â diddordeb yn yr aelodaeth sydd am ddim? Yna anfonwch eich manylion at Catrin Meirion Owen erbyn dydd Mawrth, 8 Rhagfyr
2020 - catrinmeirion@gwegogledd.cymru

Mae dau Ddosbarth Google dysgu cyfunol dwyieithog newydd o’r enw ‘Nadolig’ ac ‘Enwogion y Castell’ wedi’u creu ar gyfer
athrawon CA2. Maent yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Digidol. Mae cysylltiadau gyda modelau
Dysgu Carlam sydd ar gael ar Ganolfan Cefnogaeth GwE a chyda 4 diben Cwricwlwm i Gymru.
Efallai y bydd y casgliad hwn o weithgareddau yn ddefnyddiol i chi. Nid ydynt yn themâu cydlynus, ond yn gasgliad o unedau sy’n
modelu dysgu cyfunol y gallwch ddewis a dethol ohonynt. Mae’r dosbarth Nadolig yn cynnwys cyfuniad o weithgareddau digidol a
thraddodiadol.
Gweler y codau ar gyfer derbyn mynediad i’r dosbarthiadau isod. Pe byddech yn dymuno copi athro o’r dosbarthiadau, mae dolen o
fewn y dosbarthiadau o dan y pennawd ‘Cyflwyniad’. Dilynwch y cyfarwyddiadau ‘Gwneud cais am gopi athro’.
Codau’r dosbarthiadau newydd felly yw:
Nadolig / Christmas (kei6znf )
Enwogion yn y Castell/Celebrities in the Castle (w2h755h )

Gwahoddir pob ymarferydd sydd yn gweithio gyda dysgwyr 9 i 12 oed i gymryd rhan ym mhrosiect Braenaru Cymru. Bwriad y
prosiect yw rhoi cyfleoedd i ymarferwyr ddatblygu'n broffesiynol er mwyn cefnogi gwybodaeth, sgiliau ac agweddau eu dysgwyr
ym meysydd allweddol addysg ariannol. Ariennir y prosiect gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau ac fe'i gyflwynir gan Young
Money gyda chymorth GwE dros dymor y Gwanwyn a'r Haf, 2021. Darperir hyfforddiant, adnoddau a chymorth parhaus yn rhad ac
am ddim i bawb a fydd yn cymryd rhan, a thelir costau llanw hefyd.
Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

GALW AM LEOLIADAU MEWN YSGOLION I ATHRAWON CYSWLLT
Rydym yn chwilio am leoliadau i fyfyrwyr CaBan (cynradd ac uwchradd) o fis Ionawr 2021. Mae'r myfyrwyr wedi treulio'r tymor
hwn yn cael hyfforddiant yn y mentrau addysgol a'r wybodaeth ddiweddaraf, ac mae ganddynt y ddealltwriaeth berthnasol i
gefnogi dysgu yn ystod cyfnod Covid, megis sgiliau ymchwil ac ymholi a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddysgu cyfunol a dysgu
digidol.
Bydd ysgolion arweiniol a staff CaBan yn cefnogi ysgolion a mentoriaid trwy gydol y cyfnod yn yr ysgol, a bydd
ysgolion yn derbyn ad-daliad ariannol.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â cabanplacements@bangor.ac.uk neu tamasinecroston@gwegogledd.cymru

DYDD MERCHER, 2 RHAGFYR 2020, 16:00-17:00
Paratoi ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru!
PowerLanguage for Schools - Mae PowerLanguage yn cefnogi ysgolion yr Alban i weithredu polisi iaith 1+2 y Llywodraeth, yn
ogystal â nifer cynyddol o ysgolion cyfrwng Cymraeg. Ymunwch â ni i ganfod pam!
Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, dilynwch y ddolen: https://pwlg.link/2TVJ00l

Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr a’r rhai gyrhaeddodd y rownd derfynol yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2020.
Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo, ar-lein, ddydd Sul 29 Tachwedd am 6:00pm.
Athro Newydd Eithriadol
Maya Gill-Taylor, Ysgol Aberconwy - Rownd derfynol
Cefnogi Athrawon a Dysgwyr
Teresa Humphreys, St Christopher’s School - Rownd derfynol
Rheolwr Busnes / Bwrsar Ysgol
Catrin Williams, Ysgol Glan Clwyd - Enillydd
Kuljit Bratch, Ysgol Aberconwy - Rownd derfynol

Defnydd Ysbrydoledig o’r Gymraeg
Dyfed Williams, Ysgol Eirias - Enillydd
Lisa Roberts, Ysgol y Creuddyn - Rownd derfynol
Athro’r Flwyddyn mewn Ysgol Uwchradd
Dr Gareth Evans, Ysgol y Creuddyn - Rownd derfynol
Gwobr Disgybl [neu Ddisgyblion] am yr Athro Gorau
Rebecca Ebanks, Ysgol Gynradd Rhosneigr - Rownd derfynol

Mae fersiynau rhyngweithiol o’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol nawr ar gael trwy ddilyn
y ddolen hon.

Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n casglu safbwyntiau am statws gorfodol Saesneg yn y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru). Yn unol â
hyn, ein cynnig yw diwygio'r Bil i wneud Saesneg yn orfodol o 7 oed ymlaen. Byddai hyn yn golygu mai mater i ysgolion fyddai
penderfynu a ddylid addysgu Saesneg cyn yr oedran hwnnw a sut i wneud hynny.
Gallwch ymateb i'r arolwg yma https://www.smartsurvey.co.uk/s/UIYLI7/?lang=515913
DYDDIAD CAU: DYDD GWENER, 4 RHAGFYR 2020

BOB DYDD MERCHER YN YSTOD TYMOR YR YSGOL: 11:00-11:30
Beth ydych chi wedi’i wneud yn ddiweddar i gefnogi eich lles eich hun?
Ymunwch â man lles wythnosol yr Academi Arweinyddiaeth i Benaethiaid.
Man diogel ar-lein i rannu a gwrando. Nid oes angen cyfrannu na pharatoi unrhyw beth.
Grwpiau bach o 2 - 3 Pennaeth gydag aelod o’r Academi Arweinyddiaeth.
Anfonwch e-bost i post@agaa.cymru i dderbyn dolen a anfonir y diwrnod cyn y cyfarfod.

DYDD MERCHER - 2 RHAGFYR 2020 - 16:00-17:30
Dymuna’r Schools Partnership Programme eich gwahodd i’w cyfarfod cyntaf yn eu cyfres o gyfarfodydd cenedlaethol tymhorol,
dan y teitl:
Cefnogi arweinyddiaeth dosturiol a chydweithredol drwy gydweithio ac adolygu gan gymheiriaid, yn sgil cyfnod o darfu ar
ysgolion.
Cliciwch yma am ragor o fanylion [dolen allanol Saesneg]

Hoffai Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig wahodd eich ysgol i gymryd rhan yn y Fenter yn 2021, a fydd ar ffurf cystadleuaeth
ddigidol. Ceir rhagor o fanylion yma.

Beth wyt ti eisiau ei wybod am astudio Cymraeg fel pwnc Safon Uwch?
Dilyna @Cymraeg neu glicio yma i weld mwy.

RHAGLEN ACHREDU DPP AR GYFER YSGOLION CYNRADD AC ATHRAWON
Nod y sesiynau hyn yw gwella gwybodaeth athrawon am Gyfrifiadureg a Meddwl Cyfrifiannol, cymhwyso’r sgiliau
hyn yn yr ystafell ddosbarth ac yn strategol ar draws yr ysgol. Cysylltir hyn â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol
gan weithio ar draws Meysydd Dysgu a Phrofiad newydd y cwricwlwm newydd.
Cliciwch yma am ragor o fanylion.

GWEITHDAI RHITHWIR I YSGOLION
Mae Technocamps yn cynnig gweithdai Rhithwir Cyfrifiadureg am ddim i ysgolion yng Nghymru.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

post@gwegogledd.cymru

