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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.

Yn dilyn ein llythyr wedi’i ddyddio 21 Ebrill, dilynwch y ddolen hon i weld yr amserlen ar gyfer Dysgu Proffesiynol Cwricwlwm i
Gymru sydd i ddilyn ar ôl hanner tymor. Fe welwch ein bod wedi cadw’r wythnos gyntaf ar ôl hanner tymor yn glir, ac y cynhelir 3
gweithdy wedyn yn ystod wythnosau 2, 3 a 4. Bwriad y gweithdai hyn yw parhau i ddatblygu trafodaethau eich clystyrau ar greu
gweledigaeth a rennir yn y sesiwn cyntaf, ac yna fe fydd gweithdai 2 a 3 yn ddilyniant i’r weminar sydd yn edrych ar Fframwaith y
Cwricwlwm, a fydd ar gael ar 26 Mai. Mae’r gweithdai yn dilyn yr un fformat â’r gweithdai Rheoli Newid gyda chyfle rheolaidd i drafod
mewn grwpiau llai.
Mawr obeithiwn y byddwch yn gallu mynychu’r gweithdai hyn ac y bydd cyfleoedd cyfoethog i chi gynnal trafodaethau pellach ar y
daith ddiwygio.
Bydd posib cofrestru ar gyfer y gweithdai trwy G6 ble byddwch wedyn yn derbyn linc Zoom a llawlyfr i gefnogi’r gweithdy.

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 Cynnig GwE, sy’n cynnwys holl fanylion yr hyfforddiant datblygiad proffesiynol y mae GwE yn ei gynnig ar gyfer y flwyddyn
nesaf, bellach yn fyw ar G6 [https://g6.gwegogledd.cymru].
Er mwyn cofrestru i fynychu’r hyfforddiant sydd wedi’i restru, bydd angen i holl staff yr ysgol greu cyfrif personol yn G6. Mae
modd gwneud hynny drwy ddilyn y ddolen hon a chlicio ar y botwm ‘Cofrestrwch Nawr’. Gweler y cyfarwyddiadau yma.
Sicrhewch eich bod yn cofrestru ar G6 o leiaf 48 awr cyn y dyddiad cychwyn.
18/05/2021 - 18/06/2021

DYDDIAD

CYFRWNG

Darnau Meddwl ar y Daith Ddiwygio

20/05/21

Cymraeg

Darnau Meddwl ar y Daith Ddiwygio

20/05/21

Saesneg

ANG - Gweithdy Diwrnod 3 Asesu ar gyfer Dysgu - Prosiect Shirley Clarke

25/05/21

Cymraeg

ANG - Gweithdy Diwrnod 3 Asesu ar gyfer Dysgu - Prosiect Shirley Clarke

26/05/21

Saesneg

Gweminar Cynllunio ar gyfer Newid Cwricwlwm (Sesiwn 1)

26/05/21

Cymraeg

Gweminar Cynllunio ar gyfer Newid Cwricwlwm (Sesiwn 1)

26/05/21

Saesneg

ANG – Gweithdy Diwrnod 3 Asesu ar gyfer Dysgu – prosiect Shirley Clarke (dwyieithog)

27/05/21

Dwyieithog

ANG - Gweithdy Diwrnod 3b: Cymhwysedd Digidol i ANG

27/05/21

Cymraeg

ANG - Gweithdy Diwrnod 3b: Cymhwysedd Digidol i ANG

28/05/21

Saesneg

Datblygu Deilliannau Effeithiol a Defnyddio’r Dilyniant Cymorth (Carfan 6 - Sesiwn 1)

08/06/21

Saesneg

Datblygu Deilliannau Effeithiol a Defnyddio’r Dilyniant Cymorth (Carfan 7 - Sesiwn 1)

08/06/21

Dwyieithog

Datblygu Gweledigaeth a Rennir & Cynllunio ar gyfer Newid Cwricwlwm, Sesiynau 2 & 3 (David Hughes, Llangefni, Y
Bont)
Datblygu Gweledigaeth a Rennir & Cynllunio ar gyfer Newid Cwricwlwm, Sesiynau 2 & 3 (Morgan Llwyd, Maes
Garmon)
Datblygu Gweledigaeth a Rennir & Cynllunio ar gyfer Newid Cwricwlwm, Sesiynau 2 & 3 (Maelor, St Joseph's, St
Christopher's)
Datblygu Gweledigaeth a Rennir & Cynllunio ar gyfer Newid Cwricwlwm, Sesiynau 2 & 3 (Creuddyn, D. Conwy, Glan
Clwyd)

14/06/21 21/06/21 28/06/21

Cymraeg

14/06/21 21/06/21 28/06/21

Cymraeg

14/06/21 21/06/21 28/06/21

Saesneg

15/06/21 22/06/21 29/06/21

Cymraeg

Rhagor o ddyddiadau i’w cael ar ein gwefan.

Mae Cylch 3 y Rhaglen Datblygu Darpar CALU yn cychwyn ym mis Medi 2021.
Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 18 Mehefin 2021.
Cliciwch yma am wybodaeth am y Rhaglen a sut i ymgeisio.
Cewch ragor o fanylion yn y fideo.

CYFLEOEDD AM SWYDDI PARHAOL A SECONDIADAU
Croesawir ceisiadau o’r sector cynradd, uwchradd, arbennig, UCD ac arbenigwyr pwnc mewn Saesneg (Uwchradd).
Mae'n gyfnod cyffrous o ddiwygio yng Nghymru ac mae paratoi ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru yn flaenoriaeth i'r rhanbarth.
Bydd yr ymgeisydd/ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio mewn tîm i gefnogi ysgolion ar draws y continwwm 3 i 16. Bydd(ant) yn
gweithio gydag ysgolion i gefnogi pob agwedd ar wella ysgolion gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth gydag amrywiol
randdeiliaid
DYDDIAD CAU: 10.00AM, DYDD LLUN, 24 MAI 2021
(Dyddiadau cyfweld: 27-28/05/21)
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Marc Berw Hughes, Uwch Arweinydd: Cynradd (07969324329 /
marcberwhughes@GwEGogledd.Cymru ) neu Elfyn Vaughan Jones, Uwch Arweinydd: Uwchradd (07557759240 /
elfynjones@GwEGogledd.Cymru).
Am ragor o fanylion cliciwch yma. I ymgeisio, dilynwch y ddolen hon.

Mae ceisiadau'n dal i fod ar agor ar gyfer TAR Uwchradd y Brifysgol Agored mewn Mathemateg, Cymraeg, Saesneg a
Gwyddoniaeth. Gellir astudio cyrsiau yn Gymraeg neu yn Saesneg ac mae llwybrau cyflogedig a rhan-amser ar gael. Mae
cyfraniad ariannol o hyd at 55% ar gael i ysgolion uwchradd sy'n cymeradwyo myfyriwr cyflogedig. Mae rhagor o wybodaeth ar
gael yn http://www.open.ac.uk/courses/choose/cymru/tar neu cysylltwch â ceriwilliams3@gwegogledd.cymru
Mae'r Brifysgol Agored yn cynnal Diwrnod Agored ar-lein ar 18 Mai am 6pm i unrhyw un a allai fod â diddordeb mewn dysgu mwy
am y TAR – dilynwch y ddolen i gofrestru Diwrnod Agored TAR Uwchradd

Mae Google wedi rhyddhau ei raglen hyfforddiant a datblygiad sydd yn arbennig ar gyfer athrawon Cymru. Mae'n addas i
ddefnyddwyr profiadol Google for Education a hefyd i athrawon sy'n dymuno dysgu mwy am y llwyfan dysgu digidol. Cliciwch yma i
weld beth sydd ar gael.
Mae hefyd wedi rhyddhau cyfres o sesiynau yn canolbwyntio ar ddatblygu llythrennedd a rhifedd drwy ddefnyddio rhaglenni Google
yn ogystal â sesiynau yn manylu ar agweddau ar y Dyniaethau. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

SECTOR CYNRADD AC UWCHRADD
 Newyddlen Dyfodol Byd-eang GwE
Newyddlen Gynradd | Newyddlen Uwchradd
 Routes Cymru:
Adnoddau addysgu:
www.worldoflanguages.co.uk : gêm am ddim sy’n cynnwys naw gweithgaredd er mwyn dathlu ieithoedd y byd, sut maent yn
cysylltu â’i gilydd a sut mae geiriau na ellir eu cyfieithu yn rhan annatod o ddiwylliant.
SECTOR UWCHRADD
Routes Cymru: Safon Uwch
 Dosbarthiadau Meistr UG/Uwch:
Bydd Routes Cymru yn rhyddhau pedwar dosbarth meistr UG/Uwch yn ychwanegol at y rhestr wreiddiol a gyhoeddwyd .
Gallwch gofrestru ar gyfer Dosbarth Meistr ar ‘La Rafle’, ‘Das Pferd auf dem Balcon’, ‘La Classe (Entre les murs)’ a ‘Como agua para
chocolate’ ar ein gwefan: Digwyddiadau – Llwybrau at Ieithoedd Cymru Routes into Languages Cymru.
 Adnoddau Dysgu
Cambridge Collaborative A-level Resources for Languages (CCARL): Cyfres o fideos byrion yn yr iaith darged ar destunau
Ffrangeg ac Almaeneg Safon Uwch megis La Haine, Kiffe kiffe demain, Das Leben der Anderen a Barbara. Mae’r adnoddau ar
gael ar eu sianel YouTube
 Mentora ITM : Adnoddau CA3+
Prifysgolion https://mflmentoring.padlet.org/mflmentoring/prifysgolion
Sesiynau Blasu https://mflmentoring.padlet.org/mflmentoring/SesiynauBlasu

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.
Bydd Kaydee Owen (Swyddog Cefnogi Ymchwil) yn cynnal sesiynau galw heibio (rhwng 9yb a 5yp) ar y dyddiadau hyn:
Trefnwch amser un i un ar-lein: https://calendly.com/safmeds/drop-in.
 8 Mehefin
I gael 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.

Cynhaliwyd Wythnos Ffocws GDD ym mis Mawrth 2021, digwyddiad cenedlaethol i ddathlu, rhannu a llywio’r
defnydd o GAD.
Roedd yr wythnos ddysgu a rhannu hon yn dathlu gwaith o bob rhan o Gymru parthed y ddarpariaeth a chynnydd dysgwyr
difreintiedig trwy wariant GDD wedi'i dargedu.
Roedd yr wythnos wedi’i chynllunio i dynnu sylw at bwysigrwydd cyplysu’r GDD ag ymyriadau sy'n seiliedig ar ymchwil a datblygiad
mewn arferion Addysgu a Dysgu er mwyn cynorthwyo'r dysgwr difreintiedig a chymryd rhan mewn dysgu wyneb yn wyneb.
Yn ystod yr wythnos, cyflwynodd y consortia, ysgolion a lleoliadau a phartneriaid proffesiynol ystod o weithdai datblygiad
proffesiynol, trafodaethau a sgyrsiau.
Cliciwch yma i gael mynediad i gyflwyniadau siaradwyr allweddol ynghyd â’r adnoddau.

DYLAI POB YSGOL FOD YN BAROD YM MIS MEDI 2021 AR GYFER ANG
Cliciwch yma i weld y camau sy’n rhaid i bob ysgol eu dilyn er mwyn sefydlu ANG o fis Medi 2021 ymlaen.
Am ragor o fanylion, cysylltwch â ieuanjones@gwegogledd.cymru

Drwy Lywodraeth Cymru, mae hyfforddiant a ddatblygwyd gan Rwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWREN)
bellach ar gael i holl uwch dimau arweinyddiaeth ysgolion Gogledd Cymru. Bydd ‘Supporting Schools in Challenging Racism’/‘Cefnogi
Ysgolion i Herio Hiliaeth’ yn eich helpu chi i ddatblygu gallu staff a myfyrwyr i weithio tuag at gyflawni’r nod o oddef dim hiliaeth
mewn addysg yng Nghymru.
Bwriadwyd i’r hyfforddiant fod wyneb yn wyneb, yn hyfforddi a datblygu’r aelodau ond gyda chyfyngiadau COVID-19 bu’n rhaid i’r
Rhwydwaith ddarparu’r adnodd ar-lein.
Mae’r rhaglen wedi’i strwythuro i:
 Feithrin hyder i adnabod a delio gydag agweddau hiliol
 Gwella gallu athrawon a rheolwyr addysg i alluogi eu myfyrwyr i adnabod a herio hiliaeth.
 Rhoi modd i athrawon a rheolwyr gorffori cydraddoldeb hiliol yn y cwricwlwm.
Am fwy o wybodaeth ac i fynd at yr hyfforddiant, cliciwch yma.

Mae prifysgolion ledled Cymru wedi dod ynghyd i ddatblygu y platfform newydd Barod ar gyfer Prifysgol.
Hwb hawdd ei ddefnyddio sy’n cynnig cefnogaeth a gwybodaeth i symud i addysg uwch mor syml a di-straen ag y bo modd.
Lle bynnag rydych chi’n mynd ym mis Medi, byddwch yn #BarodArGyferPrifysgol heddiw: openlearn.com/barod-ar-gyfer-prifysgol

Mae UK-German Connection yn falch o gyhoeddi ail-lansio eu grantiau ar gyfer gweithgareddau partneriaeth rhwng y DU a’r
Almaen.
Mae cyllid ar gael ar gyfer ymweliadau cynllunio, teithiau blasu a gweithgareddau ar y cyd, gan gynnwys prosiectau rhithwir.
Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Hoffech chi fanteisio ar ffyrdd arloesol o ymgysylltu â’ch disgyblion? Oes ganddyn nhw ddiffyg diddordeb mewn rhai o'r pynciau
STEM?
Mae Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! (Techniquest Glyndŵr gynt) yma i'ch helpu i droi syniadau cymhleth yn sesiynau
rhyngweithiol a difyr.
Ble?
Gallwch ymweld ag Xplore! Wrecsam ble mae mesurau Covid ar waith
Gall Xplore! Wrecsam ddod atoch chi yn eich ysgol
Rhowch gynnig ar ein sesiynau rhithwir poblogaidd; yn fyw neu wedi'u recordio.
Rydym ni’n barod amdanoch chi. Cysylltwch â ni heddiw ar bookings@xplorescience.co.uk

Mae rhai digwyddiadau a chystadlaethau cyffrous ar y gweill y gallwch ddarllen amdanynt yma. Yn y cyfamser, dilynwch y sianel
cyfryngau cymdeithasol (@technocamps).

Mae'r rhaglen dysgu creadigol drwy'r celfyddydau yn darparu cyllid ar gyfer ysgolion yng Nghymru i’w galluogi i weithio gyda'u
dysgwyr a'u hathrawon, ochr yn ochr ag ymarferwyr creadigol, i ganolbwyntio ar adfywio, ail-greu a chysylltu eto â dysgu; gan
archwilio ffyrdd chwareus a dychmygus o ddysgu lle mae’r ffocws yn dynn ar lesiant dysgwyr ac athrawon. Y dyddiad cau ar gyfer
ceisiadau yw 5pm, 17 Mehefin 2021. Am fanylion pellach dilynwch y ddolen: https://arts.wales/cy/cronfa-adfer-dysgu-creadigol

MAE’R CYRSIAU AR GYFER ATHRAWON YSGOLION CYFRWNG SAESNEG
Manylion llawn ar gael yma. Cliciwch yma i weld y fideo.
I gofrestru, cysylltwch â’ch awdurdod lleol:
YNYS MÔN: OwenDavies@ynysmon.gov.uk

SIR DDINBYCH: gareth.williams@denbighshire.gov.uk

CONWY:

SIR Y FFLINT:

rhian.roberts@flintshire.gov.uk

WRECSAM:

Buddug.SelwayJones@wrexham.gov.uk

Diane.Evans@conwy.gov.uk

post@gwegogledd.cymru

