
 

 

 
       

       

Bwletin GwE - 7 Rhagfyr 2021 - Rhifyn 240 

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

 

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. 
 
 
08/12/2021-16/03/2022 DYDDIAD CYFRWNG 

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 

ITM/Ieithoedd Rhyngwladol - Sector Uwchradd:  Trosglwyddo i'r Cwricwlwm i Gymru: Rhannu 
profiadau o ysgolion yn yr Alban - Gillian Campbell-Thow 

13/12/2021 Saesneg 

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 

ANG - Rheoli Ymddygiad yn eich Ystafell Dosbarth (Sesiwn 4, Cyfrwng Saesneg, ailredeg) 18/01/2022 Saesneg 

ANG a Lles Disgyblion (Sesiwn 3, Cyfrwng Saesneg, ailredeg) 26/01/2022 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 allan nag i mewn', Dr Coral Harper 09/03/2022 Saesneg 

Hyfforddiant Arferion sy'n Wybodus am Drawma i  Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar 16/03/2022 Saesneg 

https://www.gwegogledd.cymru/cysylltwch-a-ni/
https://www.gwegogledd.cymru/cysylltwch-a-ni/
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/
https://twitter.com/GwEGogleddCymru
mailto:post@gwegogledd.cymru
https://www.gwegogledd.cymru/
https://g6.gwegogledd.cymru/ux/login
https://www.youtube.com/channel/UC2LAIei_EayKmcst0owvn0Q
https://www.gwegogledd.cymru/newyddion/bwletin/
https://g6.gwegogledd.cymru/ux/login
https://www.gwegogledd.cymru/arweiniad-archebu-hyffforddiant-yn-cynnig-gwe-g6/


 

 

 

YDYCH CHI AM WELLA LLESIANT DISGYBLION? 

Rydym wedi canfod rhaglen iechyd a lles addawol ar sail ymchwil ar gyfer ysgolion cynradd o’r enw Connect. 

Cyflwynir Connect trwy themâu a gwersi tymhorol, ac mae’r rhaglen wedi’i chynllunio’n ofalus i wella lles emosiynol  a 

gwytnwch disgyblion. Cliciwch yma am ragor o fanylion. 

Rydym yn falch o wahodd ysgolion i fynychu ein hail garfan o hyfforddiant ar strategaethau 

Rhuglder Geiriau Amlder Uchel Darllen Ailadroddol i helpu darllenwyr sy'n ei chael hi'n anodd yn 

CA2 a CA3 is. Cliciwch yma am ragor o fanylion. 

 

Mae’r sesiynau hyfforddi rhanbarthol ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso yn fyw ar G6 bellach.  Noder, yn benodol, y 

bydd y sesiynau ANG a Lles Disgyblion ac ANG – Rheoli Ymddygiad yn eich Dosbarth yn ailredeg (cyfrwng Saesneg) ar 

26/01/22 ac ar 18/01/22. Am ragor o fanylion a dyddiadau, gweler uchod o dan Cynnig Proffesiynol GwE, yma ac ar G6. 
 

 

RECORDIAD CYMRAEG RECORDIAD SAESNEG 

ANG Sesiwn 1 (Cymraeg) NQT Session 1 (English) 

ANG Sesiwn 3 a 4 (Cymraeg) – i’w llwytho yr wythnos hon 
i G6 / Gwefan GwE  

NQT Sessions 3 and 4 (English) – to be uploaded this week 
onto G6 / the GwE website  

Sesiwn 1 Mentor Sefydlu  (Cymraeg) Induction Mentor Session 1 (English) 

Hyfforddiant Gwirwyr Allanol (Cymraeg) External Verifier  Training (English) 

Gwybodaeth bellach:  

Negeseuon Allweddol ar gyfer 2021-2022: https://tinyurl.com/negeseuon-allweddol   

Asesiadau Personol – Rhifedd (Rhesymu): https://tinyurl.com/rhifedd-rhesymu 

CYFARFODYDD I’R DYFODOL 

Boreau: 

 

 
• Dydd Mawrth 14 Rhagfyr 2021 

• Dydd Mawrth 25 Ionawr 2022 

• Dydd Mercher 2 Mawrth 2022 

• Dydd Mawrth 5 Ebrill 2022 

• Dydd Mercher 27 Ebrill 2022 

• Dydd Mawrth 7 Mehefin 2022 

• Dydd Mercher 29 Mehefin 2022 

DIGWYDDIAD CYFRI'R DYDDIAU CYN COP26 

Yn ein digwyddiad TEDx arloesol yn Theatr Clwyd cyflwynodd blant ysgolion gogledd Cymru y sgyrsiau TED hyn i alw am 

weithredu ar newid hinsawdd. Rhagor o fanylion i’w cael ar dudalen TEDxGwE ar wefan GwE. 

https://t.co/Az34mDxLX8
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2021/11/HF-RR-flyer-Nov-21-FINAL-CY.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/dysgu-proffesiynol/athrawon-newydd-gymhwyso-ang/
https://youtu.be/pmnhSVcWlyw
https://www.youtube.com/watch?v=bdf7hi2PBvU
https://youtu.be/oDPvJkhEZGE
https://youtu.be/C6HzmMB8e84
https://youtu.be/lgbs89Ah594
https://youtu.be/n3Lg12-68F0
https://tinyurl.com/negeseuon-allweddol
https://tinyurl.com/rhifedd-rhesymu
https://www.gwegogledd.cymru/TEDxGwE/
https://www.gwegogledd.cymru/tedxgwe/


 

 

 

 

Mae Partneriaeth Llesiant y Consortia wedi gweithio gyda @MindCymru i ddarparu mynediad at becyn e-ddysgu 

ymwybyddiaeth iechyd meddwl 45 munud i weithwyr 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, AauLl ayb.  Os 

ydych chi’n gweithio ym maes Addysg, rydych chi’n gymwys i ddilyn y rhaglen ar-lein hon.  
 

Am ragor o fanylion a mynediad: Rhaglen Partneriaeth Lles [PDF] / Mind - Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn y Gwaith [SCORM] 

 
 

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/ 
 

SECTOR UWCHRADD: 

• Trosglwyddo i'r Cwricwlwm i Gymru: Rhannu profiadau o ysgolion yn yr Alban - Gillian Campbell-Thow 

13/12/21: 3.45-5.00pm 

Rhagor o fanylion a chofrestru ar G6. 

• Geiriadur Ffrangeg-Cymraeg / Cymraeg-Ffrangeg ar-lein, agored  

https://www.geiriadurffrangeg.cymru/ 

• Cystadleuaeth ac Adnoddau i Ysgolion yng Nghymru: Gwobr Anthea Bell i Gyfieithwyr Ifanc  

Rhagor o wybodaeth a manylion cofrestru ar gael yma. 

Er mwyn rhoi cyfle i bob gweithiwr addysg proffesiynol gael cefnogaeth les, mae'r Consortia Addysg yn cynnig sesiynau 

man myfyriol. Am fanylion ac i gael mynediad at gymorth, gweler y ddolen: https://tinyurl.com/yckmsb84  

Mae rhaglen Deialog Ddigidol:  Cymru yn cynnig DPP am ddim i athrawon, gwerth tair 

awr o adnoddau addysgu a sesiynau rhyngweithiol ar-lein gyda gwleidyddion lleol a 

chenedlaethol.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma. 

https://sewaleseas.org.uk/cymraeg/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/MIND-Mental-Health-Awareness-E-Learning-Module_welsh.pdf
https://tinyurl.com/EAS-MindCymru-MentalHealth
mailto:stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/ieithoedd-rhyngwladol-sector-cynradd/
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddau-gwe/pynciau-allgraidd-adnoddau-gwe/
https://www.geiriadurffrangeg.cymru/
https://www.queens.ox.ac.uk/anthea-bell-prize-competition-schools-wales
https://tinyurl.com/yckmsb84
https://www.thepoliticsproject.org.uk/digital-dialogue-wales


 

 

 

GAN YSGOL GWYDDORAU ADDYSG, PRIFYSGOL BANGOR

Bydd y gyfres hon o 8 podlediad am faes penodol Plentyndod ac Ieuenctid yn edrych ar y materion hynny sy'n ymwneud 
â phlant a phobl ifanc yng Nghymru heddiw. Bydd aelodau'r paneli yn cynnwys aelodau staff o Brifysgol Bangor yn 
ogystal ag arbenigwyr sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc neu dros blant a phobl ifanc mewn amrywiol feysydd. 
Dilynwch y ddolen hon i wrando ar y podlediad. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â r.tomos@bangor.ac.uk 

Bu’r cwrs ar-lein Cynorthwyo eich Plentyn i Ddarllen yn boblogaidd gyda rhieni ac mae croeso i rieni Cyfnod Sylfaen 

ymuno â’r cwrs hwn ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr. Yn ychwanegol, bydd cwrs Cynorthwyo eich Plentyn gyda 

Mathemateg, cwrs ar-lein yn cynnig  syniadau i rieni Cyfnod Sylfaen ar sut i ymarfer rhifedd gartref a deall sut mae eu 

plentyn yn dysgu yn yr ysgol. Rhagor o fanylion yma. 

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer cronfeydd Ewch i Weld ac Ewch i Greu, fel rhan o raglen Dysgu Creadigol drwy’r 
Celfyddydau. Gall ysgolion wneud cais am grantiau bach o hyd at £1,000 i ariannu ymweliadau unigol â digwyddiadau 
celfyddydol a diwylliannol. Gall ysgolion hefyd wneud cais am grant o £1,000 i weithio gydag ymarferydd creadigol i'w 
cefnogi i ddarparu dulliau creadigol o ymgysylltu â dysgwyr. 
Cliciwch yma am yr holl wybodaeth ynglŷn â'r ddwy gronfa.  

Roedd 1 Medi, 2021 yn nodi cychwyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) newydd Cymru.  
 

Dros y tair blynedd nesaf bydd plant a phobl ifanc ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn symud ymlaen fesul cam i'r 

system Anghenion Dysgu Ychwanegol. 
 

Cliciwch yma am ragor o fanylion ynghylch y canllawiau newydd a hyfforddiant gweithlu i gefnogi’r gweithredu.  

Dyma gyfle gwych i chi ennill £1500 er mwyn creu gardd newydd sbon i’ch ysgol drwy gymryd rhan yng 

nghystadleuaeth Llaeth y Llan, ‘Tyfu gyda’n gilydd’. Holl fwriad y gystadleuaeth yw dylunio ardal tu allan 

yn yr awyr agored, sy’n hyrwyddo addysg awyr agored ac iechyd a lles y disgyblion.  Manylion llawn ar 

gael yma. 

https://linktr.ee/amblant
mailto:r.tomos@bangor.ac.uk
https://www.gwegogledd.cymru/26-10-new-bulletin/
https://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/dysgu-creadigol?mc_cid=bfae9b4da5&mc_eid=UNIQID
https://www.gwegogledd.cymru/gweithredu-anghenion-dysgu-ychwanegol-diweddariad-tachwedd2021/
https://www.llaethyllan.co.uk/cystadlaethau
https://www.llaethyllan.co.uk/cystadlaethau

