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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: 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)

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.

31/03/2022-15/07/2022

DYDDIAD

CYFRWNG

Hyfforddiant ANG ar gyfer athrawon sy’n gweithio gyda dysgwyr 3-8 oed.

31/03/2022

Saesneg

Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen tymor y Gwanwyn (cyfrwng Cymraeg)

04/04/2022

Cymraeg

Lefel Sylfaen mewn Hyfforddiant Therapi Gwneud Llun a Siarad

12/05/2022

Saesneg

Dysgu digidol ar waith gyda Nina Jackson

15/07/2022

Saesneg





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)

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 nodi diddordeb cliciwch yma. Bydd angen defnyddio’r cyfrinair “ha2022”.

YN EISIAU: Cyfranogwyr i gwblhau holiadur fel rhan o brosiect ymchwil
I sylw athrawon uwchradd dwyieithog sy’n dysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yng
Nghymru i gyfrannu at brosiect ymchwil. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ac i gwblhau’r holiadur . Am fwy o
wybodaeth am yr ymchwil, cysylltwch â Cadi Siôn (cadi.sion@bangor.ac.uk) neu Yr Athro Enlli Thomas
(enlli.thomas@bangor.ac.uk)

FFRAMWAITH AR GYFER STRWYTHURO DATBLYGIAD STEM MEWN YSGOLION
Cyfeirio i’r dyfodol
 31/03/2022

 16:00-17:00

 Digwyddiad Ar-lein

Y drydedd mewn rhaglen o 5 sesiwn ar gyfer athrawon STEM a Chynllunwyr Cwricwlwm sydd â
diddordeb mewn datblygu STEM yn eu hysgolion neu golegau. Bydd Gyrfa Cymru a thîm STEM Gogledd
yn trafod Profiadau Gyrfaoedd a Byd Gwaith (CWRE) yn y sesiwn yma. Manylion llawn a chofrestru.

Mae asesiad personol Rhifedd (Rhesymu) ar-lein newydd ar gael bellach, a fydd yn helpu i sicrhau safonau uchel
ac uchelgeisiau i bawb. Hwn yw'r olaf yn y casgliad o asesiadau sydd ar gael i athrawon eu defnyddio fel y mynnant
drwy'r flwyddyn er mwyn cefnogi a llywio eu haddysgu a'u gwaith cynllunio cynnydd mewn darllen a rhifedd.
Manylion llawn ar gael yma.





Gweithredu Anghenion Dysgu Ychwanegol - diweddariad Mawrth 2022
Cliciwch yma i ddarllen am gyllid ychwanegol ar gyfer darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a newidiadau i’r
amserlen weithredu ADY.

Hyfforddiant Gwahaniaethu a “Sut i ddefnyddio trafodaeth” gyda Mike Gershon
Fis Mawrth 2022, cynhaliwyd sesiynau hyfforddiant ar Wahaniaethu ac ar “Sut i ddefnyddio trafodaeth” gan Mike
Gershon. Bu’r sesiynau yma yn andros o boblogaidd, ac rydym yn ymwybodol na lwyddodd nifer ohonoch i gadw lle.
Recordiwyd y sesiynau ac fe gewch chi fynediad i’r recordiadau a’r cyflwyniadau PowerPoint ar G6 neu drwy ddilyn y
dolenni yn y daenlen yma.

CYFRWNG CYMRAEG



04/04/2022 

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

GWYBODAETH AM RAGLEN GYFNEWID RYNGWLADOL - TAITH:
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/03/Taith-Gwybodaeth-i-Ysgolion.pdf

GWYBODAETH I YSGOLION CYNRADD AC UWCHRADD:
https://www.gwegogledd.cymru/gwybodaeth-ychwanegol-itm-further-information-itm/

MENTORA ITM
A YW’R NIFEROEDD SY’N ASTUDIO IEITHOEDD AR GYFER TGAU YN GOSTWNG YN EICH YSGOL?
Rhagor o fanylion.





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-gymraegmewn-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

Yng Ngwanwyn 2022 bydd RhGMBC ynghyd â’r Sefydliad Brenhinol yn cyflwyno dwy gyfres o ddosbarthiadau
meistr mathemateg ar-lein ac fe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn un gyfres. Manylion llawn ar gael yma.
Os oes gennych ddiddordeb i’ch ysgol gymryd rhan, anfonwch e-bost at e.w.clode@bangor.ac.uk yn syth.
Am ragor o fanylion, cysylltwch â f.h.hunt@swansea.ac.uk

Dewch i ddweud eich dweud ar ddyfodol amgylchedd naturiol Cymru yn y sgwrs genedlaethol - Natur a Ni.
Manylion llawn i’w cael yma.

CYNULLEIDFA: STAFF YSGOL, AELODAU RHWYDWAITH SSCE CYMRU, TEULUOEDD Y LLUOEDD ARFOG
CYMORTH LLES



06/04/2022



14:00-17:00

LLAIS PLANT Y LLUOEDD ARFOG



06/07/2022



14:00-16:30

CYMORTH I DEULUOEDD



12/10/2022



14:00-16:30

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i gadw lle.

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].

Mae academyddion o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn cynnal cwrs ar-lein rhad ac am ddim, sy'n cefnogi ANG 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.

