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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.

Cyfle am swydd barhaol neu secondiad
Swyddi parhaol - bydd Telerau ac Amodau Llywodraeth Leol yn berthnasol.
Secondiadau ar delerau ac amodau presennol - rhaid i'r Corff Llywodraethu gytuno cyn i chi ymgeisio.
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 24 Mawrth 2022
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag Elfyn Vaughan Jones, Uwch Arweinydd: Uwchradd:
(07557759240 / elfynjones@GwEGogledd.Cymru).
Am fwy o fanylion cliciwch yma— Manylion (llyw.cymru)

Cyfle am swydd barhaol neu secondiad
Swyddi parhaol - bydd Telerau ac Amodau Llywodraeth Leol yn berthnasol.
Secondiadau ar delerau ac amodau presennol - rhaid i'r Corff Llywodraethu gytuno cyn i chi ymgeisio.
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 31 Mawrth 2022
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Marc B Hughes, Uwch Arweinydd
(07969324329 / marcberwhughes@gwegogledd.cymru).
Am fwy o fanylion cliciwch yma - Manylion (llyw.cymru)

Cyfle am swydd barhaol neu secondiad
Swyddi parhaol - bydd Telerau ac Amodau Llywodraeth Leol yn berthnasol.
Secondiadau ar delerau ac amodau presennol - rhaid i'r Corff Llywodraethu gytuno cyn i chi ymgeisio.
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 24 Mawrth 2022
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag Elfyn Vaughan Jones, Uwch Arweinydd: Uwchradd:
(07557759240 / elfynjones@GwEGogledd.Cymru).
Am fwy o fanylion cliciwch yma—Manylion (lyw.cymru)





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.

16/03/2022-08/04/2022

DYDDIAD

CYFRWNG

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

DYDDIAD

AMSER

CYFRWNG

28/03/2022

9:15-12:00

CYMRAEG

31/03/2022

9:15-12:00

ENGLISH

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

Cofrestrwch drwy 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)



23/03/2022 

13:00-15:30 

Digwyddiad Ar-lein

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

Cyrsiau Sabothol Iaith Gymraeg
DARPARIAETH PRIFYSGOL BANGOR 2022 – 23
Cymraeg Mewn Blwyddyn - Rhagor o fanylion:
https://www.gwegogledd.cymru/sabothol-dwyieithog-bangor/
https://www.youtube.com/watch?v=te9Ev7al5fY

Cwrs Hunan-astudio Dysgu Cymraeg Lefel Mynediad i Athrawon
CYFLE I DDATGAN DIDDORDEB
Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cynnig Cwrs Hunan-astudio Lefel Mynediad i Athrawon - ar gael ar-lein
(120 awr) i 200 o athrawon cyfrwng Saesneg cynradd ac uwchradd ar draws Cymru.
Am fwy o wybodaeth ac i ddatgan diddordeb cliciwch yma. Bydd angen defnyddio’r cyfrinair “ha2022”.

Y Gymraeg: mae’n perthyn i ni i gyd
ARAITH GWEINIDOG Y GYMRAEG AC ADDYSG
Mae testun yr araith a fideo wedi’i chyhoeddi ar wefan LlC gyda rhagair gan Ned Thomas ar y ddolen ganlynol: https://
llyw.cymru/maer-gymraeg-yn-perthyn-i-ni-i-gyd

Adnoddau i Gefnogi’r Gymraeg
Am restr o adnoddau newydd i gefnogi’r Gymraeg cliciwch yma.

CYFRWNG CYMRAEG



04/04/2022 

15:45-17:00 

Digwyddiad Ar-lein

CYFRWNG SAESNEG



29/03/2022 

15:45-17:00 

Digwyddiad Ar-lein

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





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:
Cyfle am gyllid ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol
Mae tîm Dyfodol Byd-eang GwE yn cynnig cyfle i ysgolion cynradd yng ngogledd Cymru wneud cais am danysgrifiad i adnoddau Power
Language Schools, wedi ei ariannu’n llawn.
Mae'r adnoddau hyn ar gyfer athrawon arbenigol ac anarbenigol o'r Cyfnod Sylfaen ymlaen, a darperir pob cymorth: nodiadau i'r
athro, ffeiliau sain i helpu efo ynganu, cyfleoedd asesu ...
Os hoffech wneud cais am y tanysgrifiad dwy flynedd hwn, cwblhewch y ffurflen fer hon drwy ddilyn y ddolen isod erbyn 30/3/22:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kx6yEiQl3z5Kp1eGpNfH4ZUMkM1RVE0VTBFNjRPQU5JR0tMNTZZMFQ3Sy4u
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru

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.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru erbyn 20/3/22

CERDD IAITH: Ffordd greadigol o gyflwyno ieithoedd. Hyfforddiant Ebrill/Mai 2022 (British Council Wales)
Defnyddio cerddoriaeth a drama i addysgu Cymraeg a Sbaeneg. Am gostau, mwy o wybodaeth ac i gofrestru ar sesiwn, cysylltwch â
stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru mor fuan â phosib.

SECTOR CYNRADD AC UWCHRADD
Trafod Addysgeg:
Mae'r sesiynau hyn yn canolbwyntio ar ddulliau addysgegol o gefnogi cyflwyno ieithoedd rhyngwladol.
21.3.22 3:45-5.00 yp
25.4.22 3:45-5.00 yp
Os ydych yn aelod o Drafod Addysgeg byddwch yn derbyn gwahoddiadau i'r sesiynau hyn yn awtomatig.
Neu cliciwch yma i ymuno â Trafod Addysgeg.
Lle na allwch fynychu sesiwn, caiff ei recordio a'i uwchlwytho i’r tîm Trafod Addysgeg ar y sianel briodol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Miller Research, mewn cydweithrediad ag Ymchwil OB3, i gasglu a dadansoddi adborth
ymgynghori ar y fframwaith drafft ar gyfer y Gymraeg mewn ysgolion a lleoliadau cyfrwng Saesneg. Ceir rhagor o wybodaeth am yr
ymgynghoriad a’r fframwaith drafft yma: https://llyw.cymru/fframwaith-drafft-ar-gyfer-y-gymraeg-mewn-addysg-cyfrwng-saesneg
Cynhelir cyfres o weithdai ymgynghori rhithiol ym mis Mawrth, Ebrill a Mai i gofnodi safbwyntiau ar y canllawiau drafft mewn mwy o
fanylder.
Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn un o'r gweithdai hyn, cysylltwch â Tom Bajjada am ragor o wybodaeth:
tom@miller-research.co.uk





Bwriad y cynllun cysgodi yw codi ymwybyddiaeth ymhlith plant a phobl ifanc o deitlau’r rhestr fer wrth gynnig
cyfle i fwynhau darllen a thrafod y llyfrau â’u cyfoedion.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Cynhelir Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru o 28/03/22 tan 03/04/22. Fe’i
threfnwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru.
Ymunwch â’r dathliad fel addysgwr, rhiant neu ddysgwr ac ewch allan i’r awyr agored.

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 27/03/22.
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.

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].

Cyrsiau ar-lein yn rhad ac am ddim ar gael i rieni gan Addysg Oedolion Cymru.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae academyddion o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn cynnal cwrs ar-lein rhad ac am ddim, sy'n cefnogi ANGon ac
athrawon cyflenwi a sicrhaodd statws athro cymwysedig yn ystod haf 2020 neu 2021.
Am ragor o fanylion ac i gofrestru, cliciwch yma.

Am fwy o fanylion am y gweithdy cliciwch yma.

Cyfres o sesiynau dysgu proffesiynol ar gael i arweinwyr, athrawon a staff cymorth.
Archebwch le ar gyfer y sesiynau hyn trwy dudalen eventbrite DARPL.

