
 

 

 
       

       

Bwletin GwE - 3 Mawrth 2022 - Rhifyn 246 

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. 
 
 03/03/2022-08/04/2022 DYDDIAD CYFRWNG 

'Bioffilia' - 'Gwell allan nag i mewn', Dr Coral Harper 09/03/2022 Saesneg 

Ieithoedd Rhyngwladol/ITM  (SECTOR CYNRADD AC UWCHRADD) Trosglwyddo i'r Cwricwlwm i 
Gymru: Trosglwyddo: Sut i sicrhau parhad a chynnydd 

10/03/2022 Saesneg 

Cynorthwywyr Addysgu wrth eu Gwaith (Sesiwn 4, Cyfrwng Saesneg) 15/03/2022 Saesneg 

Cynorthwywyr Addysgu wrth eu Gwaith (Sesiwn 4, Cyfrwng Cymraeg) 16/03/2022 Cymraeg 

Hyfforddiant Arferion sy'n Wybodus ynghylch Trawma i  Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar 16/03/2022 Saesneg 

Ieithoedd Rhyngwladol/ITM  (SECTOR CYNRADD AC UWCHRADD) Trosglwyddo i'r Cwricwlwm i 
Gymru: Geirfa: ehangder a dyfnder 

17/03/2022 Saesneg 

Digwyddiad Datblygu CALU  23/03/2022 Dwyieithog 

Hyfforddiant ANG ar gyfer athrawon sy’n gweithio gyda dysgwyr 3-8 oed. 28/03/2022 Cymraeg 

Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen 29/03/2022 Saesneg 

Hyfforddiant ANG ar gyfer athrawon sy’n gweithio gyda dysgwyr 3-8 oed. 31/03/2022 Saesneg 

Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen 04/04/2022 Cymraeg 

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/


 

 

 

 

ANG Sesiwn 1 (Cymraeg)  |  NQT Session 1 (English) ANG Sesiwn 3 (Cymraeg)  | NQT Session 3 (English) 

ANG Sesiwn 4 (Cymraeg)  |  NQT Session 4 (English) ANG Sesiwn 5 (Cymraeg)  | NQT Session 5 (English) 

NQT Session 6 (English)  

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

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

Cofrestrwch drwy G6. 

TEITL DYDDIAD AMSER CYFRWNG 

Ffocws – Canllawiau Cwricwlwm i Gymru – Galluogi Dysgu 
Sut i ddarparu amgylcheddau dysgu effeithiol o safon uchel, wedi’u cefnogi 
gan oedolion  sy’n galluogi dysgu. 

 28/03/2022  9:15-12:00  CYMRAEG 

Focus – Curriculum for Wales Guidance – Enabling Learning 
How to provide high quality effective environments, supported by enabling 
adults. 

 31/03/2022 9:15-12:00  ENGLISH 

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau cyfle unigryw i Staff Addysg ledled Cymru fynychu'r gynhadledd flaenllaw 
hon – gan dalu holl gostau cofrestru ar gyfer grwpiau staff allweddol. 
 

Yn ogystal â mynediad byw i’r digwyddiad, mae mewngofnodi yn rhoi mynediad llawn i chi at sesiynau wedi’u recordio am 
flwyddyn lawn ar amser sy’n cyd-fynd ag amserlenni eich ysgol, gan roi ffordd gost-effeithiol a hyblyg i wella a chyfoethogi 
dysgu proffesiynol eich ysgol trwy gydol y flwyddyn. 
 

Am y tro cyntaf eleni bydd llwyfan pwrpasol ar gyfer sgyrsiau sy’n arbennig o berthnasol i flaenoriaethau addysg Cymru a 
ddatblygwyd gyda chydweithwyr yn y rhanbarthau a Phrifysgolion Cymru. 
 

Er mwyn sicrhau bod gan bob ysgol yng Nghymru o leiaf un mewngofnodiad ar gyfer y digwyddiad, rydym yn sicrhau bod 
nifer o leoedd ar gael ar gyfer penaethiaid yn unig am gyfnod byr.  
 

I hawlio eich lle cliciwch y linc hwn a dilynwch y cyfarwyddiadau.  Yna byddwch yn gallu ychwanegu cynrychiolwyr 
ychwanegol pan fyddwn yn agor i gofrestriad ehangach, neu fel arall gall staff gofrestru eu hunain bryd hynny drwy 
ddefnydio’r un linc. 
 

Byddwn yn agor y cyfle i grŵp ehangach o ymarferwyr ar 4/3/22, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn sicrhau lle i’ch ysgol 
nawr.  Rhagor o fanylion yma. 

 

 

Cynhelir Digwyddiad Datblygu CALU ar 23 Mawrth, 2022 ar gyfer cynorthwywyr addysgu sydd â statws CALU.   

Siaradwraig wadd: Nina Jackson - llysgennad iechyd a lles emosiynol. 

Cyfle i glywed am esiamplau o arfer dda mewn ysgolion ar draws rhanbarth GwE, gyda’r pwyslais ar les. 

Nid oes ffi ar gyfer mynychu’r digwyddiad ac ad-delir costau llanw.  

COFRESTRWCH TRWY G6 

 23/03/2022  13:00-15:30  Digwyddiad Ar-lein 

https://youtu.be/pmnhSVcWlyw
https://www.youtube.com/watch?v=bdf7hi2PBvU
https://youtu.be/RYRfm343EAo
https://youtu.be/9WgwrQYl-Y0
https://youtu.be/8oz0HNAUTYc
https://youtu.be/jJrHGTdTy_g
https://youtu.be/sAAKQvDE7Js
https://youtu.be/OMkIbcmXwxg
https://youtu.be/bGDycYhLmWo?list=PLiD9DW0PWhFTGxA8MmkBGyUMqROpMLJyh
https://youtu.be/oDPvJkhEZGE
https://youtu.be/C6HzmMB8e84
https://youtu.be/lgbs89Ah594
https://youtu.be/n3Lg12-68F0
https://www.worldedsummit.com/my-account/attendees/?group=193&booking=194521
https://www.gwegogledd.cymru/the-world-education-summit-guide-2022/


 

 

 

CHWARAE GEMAU AR-LEIN 

Mae gemau ar-lein yn fwy poblogaidd nag erioed. Yn ôl Ofcom roedd tua saith o bob deg o blant 

5-15 oed yn chwarae gemau ar-lein yn 2020. Mae llawer o arbenigwyr yn cytuno y gall chwarae 

gemau ar-lein gynnig manteision corfforol a chymdeithasol i blant a phobl ifanc.  Ond, fel gyda 

sawl agwedd ar eu bywydau digidol, gall fod anfanteision hefyd. Ar gael drwy eich 

gwasanaethau gwrando arferol neu drwy glicio yma. 

CYNLLUNIO SESIYNAU AR GYFER GWANWYN / HAF 2022  

Trwy gydweithio ag Ysgolion, y Consortia Rhanbarthol, yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ac 

Addysg Uwch, datblygwyd y calendr hwn. Cynhelir pob sesiwn am 15:45 oni nodir yn wahanol.  

 
 

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/ 
 

NEWYDDLEN ITM DYFODOL BYD-EANG:  
 

UWCHRADD: Cymraeg | Saesneg  CYNRADD: Cymraeg | Saesneg  
 

SECTOR CYNRADD: 
Awdur o'r Almaen ar daith o gwmpas ysgolion Cynradd Cymru - Mai 2022. 

Prosiect cyffrous gan y Goethe Institut i godi proffil Almaeneg ac ymwybyddiaeth o'r iaith,  a hwyluso cyswllt 

gwreiddiol â hanes a diwylliant yr Almaen.  

 

 

 
 

Ffocws: 

• Diweddariad ar ‘Galluogi Dysgu’  Fframwaith Cwricwlwm i Gymru 

• Camau allweddol ar gyfer datblygu ysgrifenwyr( cyd fynd â gofynion Cwricwlwm i Gymru) 

• Diweddariad ar fodiwlau hyfforddi cenedlaethol 3-8 oed. 
 

Cofrestru drwy G6 

CYFRWNG CYMRAEG  04/04/2022  15:45-17:00  Digwyddiad Ar-lein 

 29/03/2022  15:45-17:00  Digwyddiad Ar-lein CYFRWNG SAESNEG 

Am fwy o wybodaeth am weithgareddau ym maes Y Gymraeg, cliciwch yma i gael mynediad at y cylchlythyr.  

https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-research/childrens
https://anchor.fm/gwegogledd/episodes/Gemau-Ar-lein-e1d8qfq/a-a7983a3
https://www.gwegogledd.cymru/trafod-addysgeg-gwanwyn-haf-2022/
mailto:stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/ieithoedd-rhyngwladol-sector-cynradd/
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddau-gwe/pynciau-allgraidd-adnoddau-gwe/
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/01/Newyddlen-Uwchradd-Dyfodol-Byd-Eang-GwE-Ion-Chwe-2022.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/01/Secodnary-Newsletter-GwE-Global-futures-Jan-Feb-2022.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/01/Newyddlen-Cynradd-Dyfodol-Byd-Eang-GwE-Ion-Chwe-2022.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/01/Primary-Newsletter-GwE-Global-Futures-Jan-Feb-2022.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/y-gymraeg/


 

 

 

 

Gohiriwyd dyddiadau’r Rhaglen Bartneriaeth Lles ac Iechyd Meddwl tymor diwethaf.  

Mae dyddiadau newydd ar gael isod. Cliciwch ar y ddolen hon am fanylion ac i archebu.   

 

Mae academyddion o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn cynnal cwrs ar-lein sy'n cefnogi athrawon newydd gymhwyso 

(ANG) yng Nghymru. Mae’r cwrs hwn yn rhad ac am ddim ac ar gael i’w gwblhau gan ANGon ac athrawon cyflenwi a 

sicrhaodd statws athro cymwysedig yn ystod haf 2020 neu 2021.  
 

Am ragor o fanylion ac i gofrestru, cliciwch yma. 

Cliciwch yma am ddweddariad ar y Rhaglen Pori Drwy Stori i Ddosbarthiadau Derbyn a Meithrin. 

Bydd Carlam Cymru yn parhau yn Nhymor y Gwanwyn gyda sesiynau byw ar gael i fyfyrwyr 

TGAU, UG a Safon Uwch. 

Bydd y digwyddiadau yn rhedeg ar ôl ysgol am bedair wythnos, gan ddechrau ar 7 Mawrth, a 

byddant yn canolbwyntio ar ystod eang o bynciau, craidd ac ail-graidd.  Bydd myfyrwyr yn gallu 

cael mynediad atynt gartref, a byddant hefyd yn cael eu recordio a’u rhoi ar wefan e-sgol. 

Ceir rhagor o fanylion yma. 

https://tinyurl.com/Rhaglenni-MIND
https://www.cardiff.ac.uk/cy/professional-development/available-training/short-courses/view/developing-expertise-a-free-online-course-specifically-tailored-to-support-newly-qualified-teachers-NQTs-experiences-in-Wales
https://www.cardiff.ac.uk/cy/professional-development/available-training/short-courses/view/developing-expertise-a-free-online-course-specifically-tailored-to-support-newly-qualified-teachers-NQTs-experiences-in-Wales?utm_medium=email&utm_campaign=Developi
https://www.gwegogledd.cymru/pori-drwy-stori-2022/
https://www.gwegogledd.cymru/carlam-cymru-mawrth-march-2022/


 

 

 

Mae Cystadleuaeth Gohebydd Ifanc y BBC yn ôl ac yn gyfle i bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed adrodd am stori neu fater sy’n bwysig i’w 

bywyd neu’r byd o’u cwmpas.  
 

Mae'r holl fanylion a'r ffurflen i uwchlwytho syniadau am stori ar-lein: www.bbc.co.uk/cystadleuaethgohebyddifanc 

Y dyddiad cau yw dydd Sul 27 Mawrth 2022. 
 

Mae ceisiadau am weithdai adrodd am straeon a rhagor o fanylion am sgiliau cyfryngau a gweithgareddau allgymorth Gohebydd 

Ifanc y BBC drwy gydol y flwyddyn ar gael drwy gysylltu â youngreporter@bbc.co.uk neu gofrestru yma. 

Cliciwch yma am ragor o fanylion parthed Ysgol Haf Meddygaeth Prifysgol Caerdydd a gynhelir mewn partneriaeth 

ag Ymddiriedolaeth Sutton rhwng 21 a  27 Gorffennaf.  

Dyddiad cau ceisiadau: Dydd Mercher, 9 Mawrth 2022 

 

 

Mae NDNA Cymru wedi ymuno â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddatblygu a chyflwyno digwyddiad rhithwir 

byw ar Gyd-feddwl Parhaus. Cliciwch yma am ragor o fanylion.  

 10/03/2022  10:30-12:30  Digwyddiad Ar-lein 

 

Cyrsiau ar-lein yn rhad ac am ddim ar gael i rieni gan Addysg Oedolion Cymru.  

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. 

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.  

PRIFYSGOL GLYNDŴR, WRECSAM 

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam 50 o lefydd wedi'u hariannu'n llawn ar gyfer y rhaglen astudio gyffrous hon.  

Am ragor o fanylion am y cyfleoedd a ariennir, cliciwch yma neu cysylltwch â Kelly Smith, Arweinydd y Rhaglen 

[K.Smith2@glyndwr.ac.uk].  

A yw eich ysgol wedi cynnal prosiect sy’n ymwneud â threftadaeth Gymreig eich disgyblion eleni?  Mae’r Fenter Ysgolion y 

Dreftadaeth Gymreig yn cynnig gwobrau hael am brosiectau sydd ar fformat digidol .  Gallwch ddarllen am enillwyr 2021 a 

dysgu mwy am gystadleuaeth 2022 yma.  Bydd angen cofrestru cyn hanner tymor a chyflwyno’r prosiect erbyn 18 Mawrth 

2022. 

Mae cystadleuaeth ar wahân, Gwobr EUSTORY, i ddisgyblion ôl-16.  Bydd angen cofrestru cyn diwedd Chwefror a 

chyflwyno’r prosiect erbyn 21 Ebrill 2022. 

Mae gweminarau dysgu proffesiynol trawsgwricwlaidd CNC ar gael am ddim, ac maent bellach ar gael i’w harchebu 

ar gyfer y tymor i ddod.  Cliciwch yma am ragor o fanylion. 

http://www.bbc.co.uk/cystadleuaethgohebyddifanc
mailto:youngreporter@bbc.co.uk
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fsend%2Fu99071222&e=c56e375b&h=0c0a9223&f=y&p=n
https://www.gwegogledd.cymru/cardiff-university-medicine-summer-school/
https://www.gwegogledd.cymru/fpen-event-2022-flyer-cym/
https://www.adultlearning.wales/cym/cyrsiau/canlyniadau-cwrs?&subject=cefnogi-teuluoedd
https://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/dysgu-creadigol?mc_cid=bfae9b4da5&mc_eid=UNIQID
https://glyndwr.ac.uk/cy/cyrsiau/cyrsiau-ol-raddedig/addysg-cymru/
mailto:K.Smith2@glyndwr.ac.uk
https://cy.whsi.org.uk/
https://www.gwegogledd.cymru/cyfoeth-naturiol-cymru-dpp/


 

 

 

Cynhelir y gynhadledd ar-lein hon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Am fwy o fanylion cliciwch yma. 

Hyfforddiant am ddim gan NDNA Cymru. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma. 

https://www.porth.ac.uk/cy/collection/cynhadledd-gweithio-gyda-phlant-a-phobl-ifainc
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/01/FPEN-Flyer-Cymraeg.pdf

