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Bwletin GwE

#Diolch
Rhannwch ein bwletin â thîm staff yr ysgol i gyd ac anogwch eich holl gyd-weithwyr i ymuno â’n rhestr bostio.

Cysylltu â GwE
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.

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru
Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn ôl ac, eleni, rydym yn edrych ymlaen at weld enwebiadau unigryw
ysbrydoledig o ranbarth GwE i ddathlu’r gweithlu addysg rhagorol sydd wedi mynd y filltir ychwanegol i ddisgyblion, eu
rhieni a’u staff. Trwy gydol y pandemig, mae ysgolion a gweithwyr addysg proffesiynol ledled Cymru wedi arloesi ac wedi
parhau i ysbrydoli nid yn unig disgyblion a’u rhieni, ond y genedl.
Nawr yw’r amser i roi’r gydnabyddiaeth y maen nhw’n ei haeddu iddyn nhw trwy enwebu ar-lein fan hyn: www.llyw.cymru/
gwobrauaddysgu
Mae yna 10 Gwobr: Gwobr (newydd) Betty Campbell MBE am hyrwyddo cyfraniadau a safbwyntiau cymunedau Du, Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig; Pennaeth y Flwyddyn; Defnyddio’r Gymraeg mewn Modd sy’n Ysbrydoli; Gwobr y Disgybl (neu’r
Disgyblion) am yr Athro Gorau; Cefnogi Athrawon a Dysgwyr; Rheolwr Busnes Ysgol/Bwrsar; Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion
a’r Gymuned; Athro’r Flwyddyn mewn Ysgol Uwchradd; Athro’r Flwyddyn mewn Ysgol Gynradd; Athro Newydd Eithriadol
Mae gennych tan hanner nos ar 23/11/21 i enwebu.

Cynnig Proffesiynol GwE
Cynnig Proffesiynol GwE ar G6
Mae Cynnig GwE ar G6 yn cynnwys holl fanylion yr hyfforddiant datblygiad proffesiynol y mae GwE yn ei gynnig ar gyfer y flwyddyn ysgol.
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.
08/11/2021-16/03/2022

Dyddiad

Cyfrwng

ANG a Lles Disgyblion (Sesiwn 3, Cyfrwng Cymraeg)

08/11/2021

Cymraeg

ANG a Lles Disgyblion (Sesiwn 3, Cyfrwng Saesneg)

11/11/2021

Saesneg

Ieithoedd Rhyngwladol yn y cynradd: sesiynau galw heibio ar gyfer athrawon cynradd. Dyfodol Byd-eang GwE

11/11/2021

Dwyieithog

Hyfforddiant PACE a Sgiliau Perthynol ar gyfer Ysgolion a Sefydliadau

12/11/2021

Saesneg

Rhaglen genedlaethol Cymorthyddion wrth eu Gwaith

23/11/2021

Saesneg

Rhaglen genedlaethol Cymorthyddion wrth eu Gwaith

24/11/2021

Cymraeg

ANG - Rheoli Ymddygiad yn eich Ystafell Ddosbarth (Sesiwn 4, Cyfrwng Cymraeg)

24/11/2021

Cymraeg

ANG - Rheoli Ymddygiad yn eich Ystafell Ddosbarth (Sesiwn 4, Cyfrwng Saesneg)

25/11/2021

Saesneg

Y Rhestr Wirio Arsylwi

26/11/2021

Saesneg

Chwarae sy’n Seiliedig ar Berthynas

03/12/2021

Saesneg

ANG - Cwricwlwm i Gymru - Hyrwyddo Addysgeg (Sesiwn 5, Cyfrwng Saesneg)

07/12/2021

Saesneg

Ysgolion sy'n Wybodus am Drawma

08/12/2021

Saesneg

Rôl yr Oedolyn Allweddol

10/12/2021

Saesneg

ANG - Cwricwlwm i Gymru - Hyrwyddo Addysgeg (Sesiwn 5, Cyfrwng Cymraeg)

10/12/2021

Cymraeg

ANG - Asesu Ffurfiannol a Rhaglen Shirley Clarke (Sesiwn 6, Cyfrwng Cymraeg)

12/01/2022

Cymraeg

Cyflwyniad i Ymddygiadau Amddiffynnol i gefnogi lles

14/01/2022

Saesneg

ANG - Asesu Ffurfiannol a Rhaglen Shirley Clarke (Sesiwn 6, Cyfrwng Saesneg)

14/01/2022

Saesneg

Hyfforddiant PACE a Sgiliau Perthynol ar gyfer Ysgolion a Sefydliadau

26/01/2022

Saesneg

Ysgolion sy'n Wybodus am Drawma

16/02/2022

Saesneg

'Bioffilia' - 'Gwell mewn nag allan', Dr Coral Harper

09/03/2022

Saesneg

Hyfforddiant Arferion sy'n Wybodus am Drawma i Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar

16/03/2022

Saesneg

Rhaglenni Cenedlaethol
Dyddiadau Dysgu Proffesiynol ANG 2021-2022
Mae’r sesiynau hyfforddi rhanbarthol ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso yn fyw ar G6 bellach.
Am ragor o fanylion a dyddiadau, gweler uchod o dan Cynnig Proffesiynol GwE, yma ac ar G6.

Recordiadau a fideos hyfforddiant cenedlaethol ANG 2021-22
RECORDIAD

DOLEN YOUTUBE

NQT Session 1 (English)

https://www.youtube.com/watch?v=bdf7hi2PBvU

ANG Sesiwn 1 (Cymraeg)

https://youtu.be/pmnhSVcWlyw

Induction Mentor Session 1 (English)

https://youtu.be/C6HzmMB8e84

Sesiwn 1 Mentor Sefydlu (Cymraeg)

https://youtu.be/oDPvJkhEZGE

External Verifier Training (English)

https://youtu.be/n3Lg12-68F0

Hyfforddiant Gwirwyr Allanol (Cymraeg)

https://youtu.be/lgbs89Ah594

Rhaglen Datblygu Darpar CALU
Lansiwyd Cylch 4 y Rhaglen Datblygu Darpar CALU ym Medi 2021. Mae’r dyddiad cau ar gyfer ymgeisio wedi’i ymestyn i 26
Tachwedd 2021. Cliciwch yma am wybodaeth am y Rhaglen a sut i ymgeisio. Cewch ragor o fanylion yn y fideo.

Rhaglen genedlaethol i Gymorthyddion wrth eu Gwaith
Mae’r Rhaglen genedlaethol i Gymorthyddion wrth eu Gwaith ar gyfer rhai sydd gyda mwy na dwy flynedd o brofiad, ac a
fyddai’n croesawu cael gwybod beth yw’r diweddaraf am y newidiadau i gyd-destun y proffesiwn.
Bydd y rhaglen yn cynnig gwybodaeth yn ymwneud â’r safonau proffesiynol, strategaethau perthnasol cyfredol i gefnogi eu
hymarfer, Cwricwlwm i Gymru a dewis o syniadau a strategaethau i ysbrydoli proffesiynoldeb yn ôl yn yr ysgol. .
Cyflwynir y rhaglen drwy TEAMS dros 4 sesiwn (dwy awr) , gan ddechrau ar 23/11/2021 (cyfrwng Saesneg) neu 24/11/2021
(cyfrwng Cymraeg) rhwng 1.15yp a 3.15yp.
Cofrestrwch drwy G6. Telir costau llanw.

Cyfle cyffrous i Gynorthwywyr Addysgu newydd!
Mae’r Rhaglen Ymsefydlu Cynorthwywyr Addysgu i unigolion sydd newydd eu penodi i’r swydd. Cyflwynir y rhaglen
genedlaethol hon ar lwyfan ddigidol. 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.

Newyddion a Gwybodaeth GwE
Dyfodol Byd-Eang GwE: Ieithoedd Rhyngwladol
Am ragor o wybodaeth neu am gymorth gyda’r eitemau isod, cysylltwch â stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru
Canolfan Cefnogaeth GwE: Ieithoedd Rhyngwladol – Sector Cynradd a sector Uwchradd: gwybodaeth, arweiniad,
cyfleoedd ac adnoddau
Cymraeg: http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddau-gwe/pynciau-allgraidd-adnoddau-gwe/
Newydd: Integreiddio Ieithoedd Rhyngwladol yn y Cwricwlwm Cynradd: Pecyn Cychwynnol Ysgolion Arweiniol GwE
Ystod o fideos byrion wedi'u creu gan ein hysgolion Arweiniol ar amrywiaeth o gwestiynau am addysgu Ieithoedd
Rhyngwladol mewn ysgolion cynradd sy'n cychwyn ar eu taith tuag at wireddu'r CiG.
Sector Cynradd
Ieithoedd Rhyngwladol yn y cynradd: sesiynau galw heibio- Dyfodol Byd-eang GwE
Ymunwch â ni am sesiwn anffurfiol iawn i ddod i 'nabod y tîm, datblygu rhwydwaith cydweithredol a chefnogol ar draws y
rhanbarth a rhannu ein profiadau wrth ddatblygu ieithoedd rhyngwladol yn y cynradd. Rydym yn deall y bydd ysgolion
mewn llefydd gwahanol ar eu taith tuag at gyflwyno ieithoedd rhyngwladol. Gyda’n gilydd, gallwn ymateb i'r her o'n
blaenau ac edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi i gyd. Bydd ein cyfarfod cyntaf ar 11/11/21. Byddwn ar gael unrhyw adeg
rhwng 15:45 a 16:30. Cofrestrwch ar G6 a galwch heibio os allwch chi, pan allwch chi.
Dysgu Proffesiynol Dyfodol Byd-eang GwE i athrawon cynradd: gwreiddio ieithoedd rhyngwladol yn y cwricwlwm.
Ymunwch â thîm PowerLanguage mewn sesiwn ymarferol ar ddysgu ac addysgu iaith wrth i chi baratoi a chynllunio ar
gyfer ieithoedd rhyngwladol o fewn CiG 2022. Cewch archwilio syniadau newydd o Lwyfan PowerLanguage gan gynnwys
adnoddau newydd sy’n gysylltiedig â COP 26! Bydd y sesiwn hwn yn fodd i athrawon ddatblygu syniadau a gwella hyder
wrth gyflwyno ieithoedd rhyngwladol yn eu cwricwlwm. Ble bynnag ydych chi ar eich taith mae croeso i bawb i’r sesiwn, ac
edrychwn ymlaen at eich gweld chi ar 22/11/21 o 15:45 tan 16:45. Cliciwch yma i gofrestru: https://pwlg.link/3BiMluu

Newyddion a Gwybodaeth Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol

Pecyn E-Ddysgu Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
Mae Partneriaeth Llesiant y Consortia wedi gweithio gyda @MindCymru i ddarparu mynediad at becyn e-ddysgu
ymwybyddiaeth iechyd meddwl 45 munud ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol yng Nghymru.
Bydd y rhaglen hunan-gyfeiriedig hon—i wella dealltwriaeth a chodi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl—yn fyw
am y 22 mis nesaf. Nid oes angen cyfrinair na manylion mewngofnodi i gael mynediad at yr e-ddysgu.
Mae’n agored i bawb ym maes Addysg: Cymorthyddion, Llywodraethwyr, Athrawon, LlC, ESTYN, NAEL, ALlau ayb. Os
ydych chi’n gweithio ym maes Addysg, rydych yn gymwys i ddilyn y rhaglen ar-lein hon.
Am ragor o fanylion a mynediad:
https://sewaleseas.org.uk/cymraeg/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/MIND-Mental-Health-Awareness-E-LearningModule_welsh.pdf

https://tinyurl.com/EAS-MindCymru-MentalHealth

Gwybodaeth ac Arweiniad gan Eraill
Adnoddau Cymraeg ar Hwb - gan athrawon, i athrawon
Hanfod Y Pair Bach (cynradd), Y Pair (uwchradd) a’r Gist (ail iaith uwchradd) yw annog athrawon o bob rhan o Gymru i
rannu adnoddau cyfrwng Cymraeg. Mae croeso i chi osod adnoddau ynddynt yn ogystal â defnyddio'r rhai mae eraill yn
eu gosod.
Y Pair Bach: https://hwb.gov.wales/networks/ed60cea0-f6d8-4fce-a522-5a2c388aa647/overview
Y Pair: https://hwb.gov.wales/networks/191820d6-cc3b-4e62-a0a1-0f119947350b
Y Gist: https://hwb.gov.wales/networks/a4e8b2f7-086b-4ff5-abe2-d4c9014f4554

Miwsig y Siarter Iaith: Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith gartref,
mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion: https://www.bbc.co.uk/programmes/m0011dgg

Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru (AGAA)
Mae AGAA yn trefnu cyfarfod ar gyfer arweinwyr ysgolion i ganolbwyntio ar adnodd newydd Llywodraeth Cymru
“Trafod Addysgeg i Arweinwyr”. Gwahoddir arweinwyr ysgolion i’r sesiwn hwn i ddarparu adborth ar yr adnoddau
newydd hyn y bwriedir eu lansio yn Ionawr 2022. Noder mai nifer cyfyngedig o lefydd sydd yn y digwyddiad a ’i
fod yn dilyn ymlaen o Ddigwyddiad Mewnwelediad Polisi Llywodraeth Cymru a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf
2021. Ceir rhagor o wybodaeth a manylion cofrestru yma:
https://www.eventbrite.co.uk/e/arweinyddiaeth-strategol-addysgeg-i-strategic-leadership-of-pedagogy-tickets-192180084807

Y Newyddion Gwyddoniaeth Cynradd diweddaraf
gan Gweld Gwyddoniaeth:
https://www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk/whats-on/news/

Gweithdy ar-lein: Ymgyfarwyddo â MDaPh Mathemateg a Rhifedd
Mae’r gweithdy ar-lein hwn AM DDIM ac yn addas i athrawon Mathemateg ysgolion cynradd ac uwchradd y rhanbarth.
Dr Gareth Evans, Pennaeth Mathemateg Ysgol Y Creuddyn fydd yn arwain y sesiwn.
Ffocws y gweithdy yw crynhoi'r newidiadau ym maes dysgu a phrofiad mathemateg a rhifedd, cyn awgrymu tasgau a thechnegau
ar gyfer datblygu'r hyfedreddau mathemategol sy'n rhan allweddol o'r cwricwlwm newydd.
I gofrestru ar y gweithdy, cwblhewch y ffurflen gofrestru erbyn Dydd Mercher 10/11/21. Anfonir dolen ‘zoom’ at bawb sydd wedi
cofrestru.
Cyfrwng Cymraeg: 15 Tachwedd 16:00 - 17:00 Ffurflen Gofrestru
Cyfrwng Saesneg: 22 Tachwedd 16:00 - 17:00 Ffurflen Gofrestru

Carlam Cymru 2021-2022
Bydd Carlam Cymru yn dychwelyd ar gyfer 2021/22 gyda sesiynau byw ar gael i fyfyrwyr TGAU yn ystod yr Hydref, a myfyrwyr
TGAU, Uwch Gyfrannol, a Safon Uwch yn y Gwanwyn. Cynhelir y digwyddiadau byw yn ystod tymor yr Hydref ar ôl ysgol am bedair
wythnos, gan ddechrau ar 15 Tachwedd, a byddant yn canolbwyntio ar y pynciau craidd – Amserlen Hydref.
Bydd myfyrwyr ledled Cymru yn gallu cael mynediad AM DDIM i’r digwyddiadau byw hyn gartref, a byddant hefyd yn cael eu
recordio a’u rhoi ar wefan e-sgol. Gall ysgolion, athrawon a myfyrwyr ddefnyddio’r digwyddiadau byw hyn i atgyfnerthu ac
adolygu’r gwaith sydd wedi’i gwblhau yn eu hysgolion. Ewch i wefan e-sgol a chliciwch ar ‘Carlam Cymru’ am fwy o wybodaeth
www.e-sgol.cymru

