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Croeso yn ôl i’r ysgol!!

Paratoi am y Cwricwlwm i Gymru newydd:
Tîm Cynradd Dyfodol Byd-eang GwE ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol:
Mae ein 9 ysgol ac ymarferwyr arweiniol ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol yng Ngogledd Cymru
ar gael i roi cymorth ysgol i ysgol neu ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych am sut i wreiddio
Ieithoedd Rhyngwladol yn eich Cwricwlwm.
Ein nod yw datblygu ein rhwydwaith ac arferion da efo pob ysgol. Am fwy o wybodaeth, neu i roi
eich enw ar ein rhestr bostio, mae croeso i chi gysylltu â
stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru neu unrhyw un o’r Ysgolion Arweiniol (manylion
isod).
Cyfle am GYLLID ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol
Mae Tîm Dyfodol Byd-eang GwE yn chwilio am ysgolion cynradd sydd eisiau datblygu eu
darpariaeth ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol yn eu paratoadau at y Cwricwlwm i Gymru.
Rydym yn cynnig y cyfle i nifer o ysgolion yng Ngogledd Cymru i gael tanysgrifiad wedi’i
ariannu’n llawn i adnoddau Power Language Schools.
Â diddordeb? Eisiau gwneud cais am y tanysgrifiad sydd yn cael ei ariannu’n llawn am flwyddyn?
Yna cysylltwch â stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru erbyn 15 Hydref.

Canolfan Cefnogaeth GwE: Adnoddau
Mae adran ITM/Ieithoedd Rhyngwladol Canolfan Cefnogaeth
GwE bellach wedi’i diweddaru ac yn barod!
Awgrymaf yn gryf i chi edrych ar yr adran hon yn rheolaidd i
gael diweddariadau a’r holl wybodaeth am gymorth ac
adnoddau Dyfodol Byd-eang GwE.
Gallwch ddod o hyd i’r dudalen o dan Canolfan Cefnogaeth
GwE> Adnoddau GwE> Pynciau Allgraidd,
neu glicio yma
Cymraeg: http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddaugwe/pynciau-allgraidd-adnoddau-gwe/.

CYNHADLEDD GYNRADD ‘ALL NE’
Dydd Sadwrn, 6 Tachwedd 9am - 3pm ar Zoom.
Cwricwlwm ieithoedd uchelgeisiol yn y cynradd’ (An
ambitious primary languages curriculum'.)
Clare Seccombe a phum cyflwyniad arall yn ystod y dydd ar
arweinyddiaeth, cynllunio cynllun gwaith, dewis a dylunio
gweithgareddau; darparu ar gyfer anghenion pob disgybl ac
asesu.
Bydd cyflwynwyr ychwanegol sydd yn brofiadol ac yn llawn
ysbrydoliaeth yn siarad am y testunau hyn - Kate Percival,
Vicky Cooke, Lisa Stevens, Ellie Chettle Cully a Marie Allen.
Bydd y sesiynau i gyd yn cael eu recordio ac ar gael am 30
diwrnod wedyn i unrhyw un sydd wedi prynu ticed. Am fwy o
wybodaeth, dilynwch y ddolen hon i gael gweld y
rhaglen: www.tinyurl.com/plconfprog
Mae cost y ticedi yn dal i fod yr un fath ers y llynedd, sef £5 i
BOB aelod a hyfforddai, £25 i bawb nad ydynt yn aelodau.
Dyma’r ddolen i gadw lle: www.tinyurl.com/plconf21
Sylwch y dyddiad cau ar gyfer cofrestru: Dydd Llun, 1
Tachwedd.

RHANNU ARFERION DA
Cadwch lygad am y cyngor ar ddysgu ac addysgu yn ein hadran
Ieithoedd Rhyngwladol ar Ganolfan Cefnogaeth GwE.
Bydd y rhain yn cael eu hychwanegu:
- Corffori Ieithoedd Rhyngwladol yn y cwricwlwm cynradd:
Pecyn cychwynnol Ysgolion Arweiniol GwE – cyfres o fideos
byrion wedi’u creu gan ein hysgolion arweiniol ar ystod o
gwestiynau ar sut i gyflwyno Ieithoedd Rhyngwladol mewn
ysgolion cynradd yn dechrau ar eu taith at wireddu’r CiG.
- Egwyddorion dysgu ac addysgu ac enghreifftiau ymarferol.
Research in Primary Languages: Teacher Education Toolkit gan
Dr Alison Porter (Prifysgol Southampton). Mae Cydweithwyr
wedi cytuno’n garedig i rannu adnoddau gwych, clir a chryno
efo ni sy’n amlinellu prif egwyddorion dysgu ac addysgu Iaith
Ryngwladol yn y sector cynradd.
Mae pob adran yn canolbwyntio ar dair brif egwyddor ac yn
cynnwys gwahanol fideos gan ymarferwyr sy’n rhannu eu
gwaith yn y dosbarth. Mae gwaith ymchwil hefyd a thasg
ddarllen i ymarfer.

- Datblygu Amlieithrwydd:
Amrywiol adnoddau ymarferol a deunyddiau darllen ar
amlieithrwydd yn y dosbarth a’r gymuned.
Mae’r adnoddau hyn yn bennaf ar gyfer ysgolion uwchradd
ond mae rhai yn berthnasol i’r cynradd hefyd.

A oes gennych chi syniadau eraill yr hoffech i ni eu
datblygu, neu hoffech chi rannu unrhyw beth?
Cysylltwch â’r tîm!

EIN PARTNERIAID
Routes into Languages Cymru:
http://routesintolanguagescymru.co.uk/
Institut français
https://ifprofs.org/uk
Goethe Institute:
https://www.goethe.de/ins/gb/en/new.html
Consejería Española:
https://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/en_GB/oficinas
ycentros.html

Confucius Institute: https://www.bangor.ac.uk/confuciusinstitute/

The British Council: https://wales.britishcouncil.org/en
Mentora ITM/ Mentoring MFL:
https://cymraeg.mflmentoring.co.uk/

AC HEFYD
Power Language:
https://powerlanguage.school/

Primary Languages Network:
https://primarylanguages.network/

Linguascope: https://www.linguascope.com/

Association for Language learning: https://www.alllanguages.org.uk/
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Bwletin wythnosol GwE https://www.gwegogledd.cymru/newyddion/bwletin/
Cyfrif Twitter GwE: @GwEGogleddCymru

