Dyfodol Byd-Eang GwE
Newyddlen ITM/Ieithoedd Rhyngwladol
Sector Uwchradd
RHIFYN 4: Mawrth-Ebrill 2022
RHY DDA I'W GOLLI!
Cyllid Dyfodol Byd-eang GwE i adrannau ITM Uwchradd.

Mae'n bleser gan Dyfodol Byd-eang GwE ddweud bod swm o £270 wedi'i anfon i bob ysgol
uwchradd i sylw'r Adran ITM.
Gobeithio y bydd yr arian hwn yn gymorth i adrannau brynu adnoddau defnyddiol ac effeithiol
ar gyfer dysgu ac addysgu ieithoedd rhyngwladol. (h.y. cyfraniadau at wefan dysgu
iaith/llwyfannau digidol, adnoddau ar gyfer dulliau dysgu cyfunol, adnoddau i greu brawddegau,
dyfeisiau recordio ac ati).
Gellir defnyddio'r arian hwn hefyd tuag at gostau llanw a defnyddio'r amser y mae'n ei ryddhau i
ddatblygu gwaith cynllunio neu baratoi at y CiG.
Sylwch, bydd angen i chi fod wedi gwario'r arian erbyn y Pasg (cyn diwedd y flwyddyn ariannol).
Holwch eich ysgol am y trefniadau.
Byddem yn hynod o ddiolchgar pe byddai Pennaeth yr Adran ITM yn cwblhau'r ffurflen fer iawn
erbyn 15 Mawrth er mwyn i ni gael cofnod o'ch bwriadau gyda'r arian hwn.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kx6yEiQl3z5Kp
1-eGpNfH4ZUQ1lNMTJWVUpWREpGREVZWjNEVlJSTjhWQS4u
Cynnig Dysgu Proffesiynol Dyfodol Byd-eang GwE: Ieithoedd Rhyngwladol/ITM paratoi am y
CiG.
Peidiwch â methu'r ddwy sesiwn olaf efo'n harbenigwyr gwadd: Rachel Hawkes a Gillian
Thompson-Thow i weithio ar ddatblygiadau ar gyfer ITM a'r CiG.
Cofrestru ar G6.
Mae'r sesiynau i gyd yn cael eu recordio a'u rhannu efo athrawon sydd methu mynd neu i ddal
fyny. Fe welwch y dolenni i sesiynau tymor diwethaf isod. Anfonir fideos ac adnoddau ar e-bost
wedi'r diwrnod, a'u rhoi ar Teams Rhwydwaith ITM/IRh Uwchradd. Byddant i gyd yn cael eu
huwch lwytho ar Ganolfan Cefnogaeth GwE cyn gynted â phosibl.
Os nad ydych chi'n gallu eu gweld nhw, neu eisiau mynd at yr adnoddau, mae croeso i chi
gysylltu. stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru
Dydd Llun 13
Rhagfyr
3.45-5.00yp
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isod)
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Siaradwr gwadd:
Rachel Hawkes
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Siaradwr gwadd:
Rachel Hawkes
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Siaradwr gwadd:
Rachel Hawkes

Rhannu profiadau
ysgolion yn yr Alban

Rhannu profiadau
ysgolion yn yr Alban

https://youtu.be/56uO
6fv3DFI

dolen i adnoddau:
https://drive.google.co
m/drive/folders/1cRh
wVirT0vv8gwDz0an1sf
0XITrebZoJ?usp=sharin
g

Diffinio'r cwricwlwm
ieithoedd
Manylion: Adnabod
elfennau craidd dysgu
ac addysgu iaith ac
ystyried sut i roi trefn
arnynt er mwyn creu
cwricwlwm ieithoedd
ystyrlon.

Cynllunio'n wahanol
ar gyfer CiG
https://youtu.be/batul
_bygIg

dolen i adnoddau:
https://youtu.be/jXvz
m-0lAVE

dolen i adnoddau:

https://drive.google.co
m/drive/folders/1cRh
wVirT0vv8gwDz0an1sf
0XITrebZoJ?usp=sharin
g

Gwybodaeth glir ac
arferion ystyrlon
Manylion: Mae
cyflwyno gwybodaeth
glir yn sicrhau chwarae
teg i bawb, ac mae
arferion ystyrlon yn
gwneud i'r iaith gydio.
Rhan 1:
https://youtu.be/vaXk
FPOnCBo

Trosglwyddo: Sut i
sicrhau parhad a
chynnydd

Rhan 2:
https://youtu.be/KJELg
nJxfW8

Geirfa: ehangder a
dyfnder
Manylion: Beth mae'n
ei olygu i wybod gair?
Edrych ar
weithgareddau i
ddatblygu ehangder a
dyfnder gwybodaeth
eiriol.
(Ni fydd rhai o'r
agweddau ar ddyfnder
gwybodaeth eirfaol yn
rhan o faes
gwybodaeth y
cynradd, ond bydd y
sesiwn yn gymorth i
weld y darlun mwy.)

dolen i adnoddau:
https://drive.google.co
m/drive/folders/1RCt5
G3sgwUcSE9Wc7by4Hm4w6TwV1qy?us
p=sharing

https://drive.google.co
m/drive/folders/1RCt5
G3sgwUcSE9Wc7by4Hm4w6TwV1qy?us
p=sharing

Gillian Campbell-Thow
Swyddog Gwella Ieithoedd Modern/Arweinydd Strategol Dysgu ac Addysgu Iaith ac addysg trwy
gyfrwng y Gaeleg. Ieithoedd Rhyngwladol/ITM
Rachel Hawkes
Cyd-gyfarwyddwr NCELP/Cyfarwyddwr Addysg ac Ymchwil Rhyngwladol y Comberton Academy
Trust.
Safon A UG: Strategaethau ac adnoddau i godi hyder disgyblion ar gyfer yr arholiad llafar
Gweminar a drefnwyd gan EAS:

Safon A UG: Strategaethau ac adnoddau i godi
hyder disgyblion ar gyfer yr arholiad llafar

AS Level: Strategies and resources to raise pupils’
confidence for the speaking examination

Darparwyr: Ariane Laumonier (Institut Français a
Phrifysgol Caerdydd)

Provider: Ariane Laumonier (Institut Français and
Cardiff University)

Cynulleidfa darged: HoD and teachers of
International Languages. GCSE teachers might
also like to attend as part of their Professional
development as some strategies are applicable
across phases.

Target audience: HoD and teachers of
International Languages. GCSE teachers might
also like to attend as part of their Professional
development as some strategies are applicable
across phases.

Dyddiad: 7fed o Fawrth 2022

Date: 7th March 2022

Time: 15.00 i 16.30 ar-lein

Time: 15.00 to 16.30 online

Dolen gyswllt: Click here to join the meeting

Joining link: Click here to join the meeting

Fel y nodwyd yn un o'r negeseuon a anfonwyd y tymor diwethaf, rydym wedi trefnu
rhaglen lawn o ddysgu proffesiynol i weithio ar ddatblygiadau ar gyfer ITM a'r CiG.
Yn dilyn ein sesiynau gyda'r arbenigwyr ITM, Rachel Hawkes a Gillian Thompson-Thow, a law yn
llaw â'r sesiynau sydd gan GwE ar y gweill i athrawon, ein gobaith yw trefnu sesiynau dilynol yn
nhymor yr Haf i rannu syniadau, datblygu ein harferion, cynllunio'n wahanol a manteisio ar y
rhyddid a'r cyfleoedd a ddaw gyda'r fframwaith CiG.
Gellir cynnig cyfarfod rhwydwaith galw heibio cyn gwyliau'r Pasg i athrawon a fyddai'n falch o
gael cyfarfod rhwydwaith mwy anffurfiol. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru.
Anfonir diweddariadau rheolaidd ar e-bost ond mae croeso i chi gysylltu â ni unrhyw bryd os oes
angen unrhyw beth arnoch chi.
'TEAMS' RHWYDWAITH ITM/IEITHOEDD RHYNGWLADOL UWCHRADD
Cofiwch fod ein Teams Rhwydwaith ITM/IEITHOEDD RHYNGWLADOL
Uwchradd yno i chi.
Mae croeso i chi ei ddefnyddio i gysylltu â'ch gilydd, holi cwestiwn, rhannu
syniadau, adnoddau neu gadw llygad am ddiweddariadau.
Os nad ydych chi'n rhan o'r Teams eto, ond y byddech chi'n hoffi ymuno, yna anfonwch eich
manylion cyswllt at stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru

Mae ANG ITM mewn ysgolion uwchradd bellach yn cyfarfod yn rheolaidd i
rannu syniadau, cael cymorth a datblygu arferion.
Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â
stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru.
Cyfarfod nesaf: 31/3/22 3.45pm
Tiwtorialau adolygu CA4: Erbyn Mawrth 2022
Mae'r tiwtorialau wrthi'n cael eu cwblhau a byddant yn cael
eu rhannu, yn y lle cyntaf, yn y gyriant cyffredin isod:
https://drive.google.com/drive/folders/1mtTsXDU0hU9SFvAS
RqTOq4vUGh33PNeB?usp=sharing

Daliwch ati i wirio'r gyriant gan nad yw pob ffeil wedi'i
llwytho eto: byddwn yn eu hychwanegu cyn gynted ag y
byddant wedi'u gorffen.
Bydd y set o diwtorialau wedi'u recordio yn cefnogi gwaith
adolygu TGAU mewn Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg.
Gall disgyblion neu athrawon eu defnyddio, yn
anghydamserol neu yn y dosbarth.
Nid oes tiwtorialau Cymraeg ar gael eto, ond rydym yn
bwriadu eu cynhyrchu maes o law.
Diolch enfawr i'n cydweithwyr a fu'n gweithio'n galed iawn i
gynhyrchu'r set o diwtorialau gwych.
Gobeithio y byddant yn ddefnyddiol i chi.
Rhestr o diwtorialau.

Carlam Cymru- e-sgol: sesiynau adolygu i bawb.
Bydd e-sgol yn darparu 4 sesiwn 45 munud ym mis Mawrth 2022.
I bob ysgol ar draws Cymru, y bwriad yw cefnogi dysgwyr i
ddatblygu ymhellach eu dealltwriaeth o wahanol destunau/unedau
ar gyfer TGAU a Safon Uwch/UG mewn Ffrangeg, Almaeneg a
Sbaeneg.
Cofiwch edrych ar eu gwefan.
https://e-sgol.cymru/cyrsiau-carlam-cymru/

CBAC: Trefnwyr Gwybodaeth.
Rhag ofn y gall fod yn ddefnyddiol, rwyf wedi lawr lwytho'r holl
drefnwyr gwybodaeth a theithiau drwy arholiadau sydd ar gael gan
CBAC. Mae nhw i gyd i'w cael yma ar ein ffeiliau Teams Uwchradd.
(CA4 a CA5).
https://drive.google.com/drive/folders/1PXvFFpuOAcQGeeRkCk10
3Ny92GrT5hyd?usp=sharing

Canolfan Cefnogaeth GwE: Adnoddau
Beth am fwrw golwg ar y diweddariadau a'r holl wybodaeth
am gymorth ac adnoddau Dyfodol Byd-eang GwE?
Mae'r dudalen ar Ganolfan Cefnogaeth GwE> Adnoddau
GwE> Pynciau All-graidd
Neu cliciwch yma
Saesneg: http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddaugwe/pynciau-allgraidd-adnoddau-gwe/?lang=en

Cymraeg: http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddaugwe/pynciau-allgraidd-adnoddau-gwe/
Datblygiadau rhwydwaith rhanbarthol a lleol
Gellir dod o hyd i'r holl ddatblygiadau, dysgu proffesiynol ac
adnoddau ar wefan GwE.
DWEUD EICH DWEUD A RHANNU ARFERION DA
Mae The Language Show bellach wedi uwch lwytho'r holl
recordiadau o sgyrsiau The Language Show mis Tachwedd
2021 ar YouTube ble gallwch eu gwylio yn rhad ac am ddim.
Mae'r dolenni i'w cael ar eu gwefan nhw yma https://languageshowlive.co.uk/talks/
Adnoddau dysgu cyfunol CA4 a CA5:
Nodyn i'ch atgoffa o'r adnoddau i ni eu creu a'u rhannu â chi
y llynedd, sy'n dal yn gallu bod yn berthnasol wrth baratoi at
arholiadau neu dasgau asesu a graddau a bennir gan
ganolfannau.
Sgiliau Siarad TGAU: Ionawr 2021
https://drive.google.com/drive/folders/13TDltLXiUo4w0mP1f
UTZiLVRpvYWng-1?usp=sharing
TIWTORIALAU CA4/CA5
Dolen i diwtorialau wedi'u recordio
https://drive.google.com/drive/folders/1vM2BPC1tZCPt2K8N
kRQC2Fkl_-d-GNTQ?usp=sharing
Dolenni i gyflwyniadau PowerPoint
https://drive.google.com/drive/folders/1ZE5OJrSHAUWHyt4SdC19vehLi5qgl90?usp=sharing
Geiriadur Ffrangeg-Cymraeg/Cymraeg-Ffrangeg ar-lein, yn
rhad ac am ddim. Mae'n addas i'r rheiny sy'n astudio TGAU
ac uwch. Mae'n seiliedig ar y geiriadur print a gyhoeddwyd
gan CAA yn 2000 ond gyda miloedd o eiriau newydd wedi'u
hychwanegu.
https://www.geiriadurffrangeg.cymru/
Adnoddau/tiwtorialau Carlam Cymru: Ffrangeg Safon Uwch
Gwanwyn 2021

https://e-sgol.cymru/

Oes gennych chi syniadau eraill yr hoffech i ni eu
datblygu, neu hoffech chi rannu rhywbeth?
Cysylltwch â’r tîm!

Talk Pedagogy
Mae'r sesiynau hyn yn canolbwyntio ar y dulliau pedagogaidd i
gefnogi cyflwyno ieithoedd rhyngwladol.
31.1.22 3:45-5.00 pm
21.3.22 3:45-5.00 pm
25.4.22 3:45-5.00 pm
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 lanlwytho i'r tîm
Trafod Addysgeg yn y sianel briodol

EIN PARTNERIAID
Routes Cymru:
Dosbarthiadau Meistr UG / Uwch – Diolch i’r sawl ohonoch sydd
wedi cefnogi ein weminarau byw hyd yn hyn. Yn ogystal â bod yn
gyfle i wrando ar ddarlith, maent wedi bod yn gyfle gwych i
fyfyrwyr chweched dosbarth, ac athrawon, i holi cwestiynau i’n
harbenigwyr pwnc. Mae dal gennym nifer o weminarau i ddod gan
gynnwys ‘Ser joven en la España de hoy: tendencias, retos y cambios’ ar y 15/3/2022; sesiwn ar ‘La Classe/Entre les Murs’ ar y
16/3/22 a chyflwyniad ar ‘Amrywiaeth a Gwahaniaeth yn Ffrainc’
ar y 21/3/22. Ewch i’r dudalen ddigwyddiadau ar ein gwefan er
mwyn cofrestru am y sesiynau yma.
Digwyddiad Rhithwir Ieithoedd Modern Seren Sylfaen – Byddwn
yn cydweithio gyda rhaglen Seren Sylfaen Llywodraeth Cymru a
Choleg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen i gynnig dwy sesiwn ar ôl ysgol
ar y 30ain a’r 31ain Mawrth ar gyfer dysgwyr blwyddyn 89. Byddwch yn derbyn gwybodaeth am y digwyddiad yn uniongyrchol wrth Seren felly cadw’ch golwg allan amdano!

Taith – Gyda lansiad rhaglen gyfnewid ryngwladol newydd i Gymru
yn ddiweddar, wedi ei atodi fe welwch gopi dwyieithog sy’n amlinellu amcanion a’r cyfleoedd y bydd ‘Taith’ yn ei gynnig i ysgolion.
Sesiynau Llysgenhadon Iaith Llwybrau at Ieithoedd Cymru – Os
hoffech wneud cais ar gyfer sesiwn gan un o’n Llysgenhadon Iaith
Prifysgol yna cwblhewch y ffurflen hon ar ein gwefan.
Cystadleuaeth Sillafu y 'Spelling Bee' - Cystadleuaeth ar lefel ysgol
yn unig eleni, gyda seremoni wobrwyo rithwir yn cael ei threfnu at
fis Gorffennaf 2022. Os hoffech i'ch ysgol gymryd rhan yn y
gystadleuaeth, yna cofrestrwch ar y dudalen 'Spelling Bee' ar ein
gwefan. Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru, ewch ar wefan y
gystadleuaeth i lawr lwytho'r Pecyn Athro a'r rhestri geiriau ar
gyfer pob iaith. Digwyddiad i ysgolion uwchradd yng Nghymru yw
hwn.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag:
info@routesintolanguagescymru.co.uk.

Mentora ITM/MFL Mentoring
Gellir gweld yr holl adnoddau bellach ar eu gwefan newydd
sbon. Rhagor i ddod yn fuan. Cadwch lygad amdanynt!
https://cymraeg.mflmentoring.co.uk/

Cystadleuaeth Fideo Cerddoriaeth Bop
Ffrangeg:🎶
Mae'r Institut français du Royaume-Uni, gyda chymorth
Francophonie UK, yn ail gynnal cystadleuaeth fideo cân Ffrangeg i
bob myfyriwr cynradd ac uwchradd yng nghyfundrefn addysg y DU,
gan gynnwys Cymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon ac
Ynysoedd y Sianel. Gall athrawon ac ysgolion sydd â diddordeb
mewn cymryd rhan gysylltu â'n tîm.

Gwobr Anthea Bell:
Mae Gwobr Anthea Bell i Gyfieithwyr Ifanc yn fenter gan y
Translation Exchange yng Ngholeg y Frenhines, Prifysgol
Rhydychen.

Mae'r llinyn Cymraeg a ddatblygwyd gan dîm Dyfodol Bydeang GwE bellach yn eistedd ochr yn ochr â'r Saesneg.
Bydd yr adnoddau trylwyr a chelfydd hyn yn tanio diddordeb
ein disgyblion, yn datblygu eu hymwybyddiaeth ddiwylliannol
ac yn gwella caffaeliaid iaith a sgiliau llythrennedd yn ogystal
â gwybodaeth a dealltwriaeth o amrywiol weithiau llenyddol.

Dyma gyfle cyffrous all helpu eich ysgol i ddatblygu'r gwaith
paratoi at y Cwricwlwm Newydd i Gymru.
Llwybrau at Ieithoedd Cymru:
http://routesintolanguagescymru.co.uk/
Institut français
https://ifprofs.org/uk
Goethe Institute:
https://www.goethe.de/ins/gb/en/new.html
Consejería Española:
https://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/en_GB/oficina
sycentros.html
Confucius Institute: https://www.bangor.ac.uk/confuciusinstitute/
Y Cyngor Prydeinig: https://wales.britishcouncil.org/
Mentora ITM/ Mentoring MFL:
https://cymraeg.mflmentoring.co.uk/

A HEFYD
Linguascope: https://www.linguascope.com/
Association for Language learning: https://www.alllanguages.org.uk/
CYSYLLTWCH Â NI
Tîm Dyfodol Byd-eang GwE:
Arweinydd Dyfodol Byd-eang GwE: Stephanie Ellis-Williams
stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru
Arweinydd Hwb Wrecsam/Sir y Fflint: Paul Conn (Ysgol Alun, Yr Wyddgrug)
Paul.conn@alun.flintshire.sch.uk
Arweinydd Hwb Conwy/Sir Ddinbych: Viviane Vick (Ysgol Uwchradd Prestatyn)
vvick@prestatynhigh.co.uk
Arweinydd Hwb Gwynedd/Ynys Môn: Emma Green (Ysgol Dyffryn Ogwen- Bethesda)
greene54@hwbcymru.net

Bwletin wythnosol GwE https://www.gwegogledd.cymru/newyddion/bwletin/
Twitter GwE: @GwEGogleddCymru

