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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.

DYDDIAD CAU: 10:00yb, DYDD IAU, 26 MAI 2022
Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag Elfyn Vaughan Jones, Uwch Arweinydd: Uwchradd (07557759240 /
elfynjones@GwEGogledd.Cymru).
Am ragor o fanylion a ffurflen gais, ewch i www.gwynedd.gov.uk neu ffonio 01286 679076.

DYDDIAD CAU: 10:00yb, DYDD GWENER, 27 MAI 2022
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag Alwyn Jones, Cyfarwyddwr Cynorthwyol [0300 500 8087 /
alwynjones@gwegogledd.cymru].
Am ragor o fanylion a ffurflen gais, ewch i www.gwynedd.gov.uk neu ffonio 01286 679076.





DYDDIAD CAU: 10:00yb, DYDD GWENER, 27 MAI 2022
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag Alwyn Jones, Cyfarwyddwr Cynorthwyol [0300 500 8087 /
alwynjones@gwegogledd.cymru].
Am ragor o fanylion a ffurflen gais, ewch i www.gwynedd.gov.uk neu ffonio 01286 679076.

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.
26/05/2022-22/07/2022

Dyddiad

Cyfrwng

ANG: Hyfforddiant ar gyfer athrawon sy'n gweithio gyda dysgwyr 3-8 oed (cyfrwng Saesneg)

26/05/2022

Saesneg

Ieithoedd Rhyngwladol: sector Cynradd – Sesiynau hyfforddi Power Language

16/06/2022

Saesneg

Dylanwad Cadarnhaol Chwarae

27/06/2022

Saesneg

Ysgolion sy'n Wybodus am Drawma

12/07/2022

Saesneg

Dysgu Digidol ar waith gyda Nina Jackson

15/07/2022

Saesneg

Trwyddedi Ymarfer sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

20/07/2022

Dwyieithog

Gwahaniaethu gyda Mike Gershon

21/07/2022

Saesneg

"Sut i ddefnyddio trafodaeth" gyda Mike Gershon

21/07/2022

Saesneg

Bydd Cylch 5 o’r Rhaglen Datblygu Darpar CALU yn cychwyn ym mis Medi 2022. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
yw 23 Mehefin 2022. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am y Rhaglen a’r broses ymgeisio. Am fwy o fanylion,
gwyliwch y fideo hwn.

Negeseuon Rhanbarthol - Dechrau Tymor yr Haf 2022
Cliciwch yma am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Datganiad Ysgrifenedig: Asesiadau Personol Rhifedd [Rhesymu]
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, a hynny er mwyn cefnogi a llywio eu haddysgu a chynllunio cynnydd mewn darllen a rhifedd.
Manylion llawn ar gael yma.





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/

GWYBODAETH I YSGOLION CYNRADD AC UWCHRADD:
https://www.gwegogledd.cymru/itm_mfl/

CYLCHLYTHYR EBRILL/MAI
Cynradd | Uwchradd

Mae Tîm Mwy Abl a Thalentog y Consortia Addysg yn falch o ddarparu gweminar wedi'i
recordio ymlaen llaw i helpu athrawon i wella strategaethau adolygu ar gyfer eu dysgwyr
MATh wrth baratoi at yr arholiadau. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Mae’r Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol yn cael ei datblygu ar hyn o bryd ar y cyd â Llywodraeth
Cymru. I gael rhagor o fanylion ar sut gallwch chi gyfrannu at y gwaith o gyd-awduro’r Hawl, gweler y ddolen isod.
Hawl ar gyfer Dysgu Proffesiynol Ffurflen archebu - Cyfarfodydd ag ysgolion (office.com)

MAE LLEFYDD WEDI’U HARIANNU YN LLAWN AR Y RHAGLEN MEISTR ADDYSG GENEDLAETHOL YN
CYCHWYN YM MIS MEDI 2022
Mae gan Ysgol y Gwyddorau Addysgol, Prifysgol Bangor lefydd wedi'u hariannu'n llawn yn dechrau ym mis Medi 2022
ar gyfer:
•
MA Addysg Cenedlaethol (Cymru),
•
MA Addysg Cenedlaethol (Cymru) Arweinyddiaeth
•
MA Addysg Cenedlaethol (Cymru) Anghenion Dysgu Ychwanegol
Am fwy o wybodaeth am gynnwys y rhaglen, y gofynion mynediad a'r cymhelliannau ariannol posibl, ewch i Addysg
Cenedlaethol (Cymru) | Prifysgol Bangor neu cysylltwch â Dr. Tanya Hathaway t.hathaway@bangor.ac.uk

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn gwahodd ysgolion cynradd GwE i gymryd rhan yn
eu harolwg dwyieithog HAPPEN. Mae’r arolwg wedi ei gynllunio i helpu ysgolion i werthuso
iechyd a lles disgyblion ac mae’n cefnogi dull yn seiliedig ar dystiolaeth o ymdrin â'r maes
darpariaeth pwysig hwn.
Cofrestrwch i gael cyfarwyddyd cam wrth gam ar sut i gynnal arolwg Happen yn eich ysgol:
https://happen-wales.co.uk/register-to-take-part/
Am restr o Gwestiynau Cyffredin ac i gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon:
https://happen-wales.co.uk/faqs/





Yn ddiweddar, cynhaliwyd rowndiau sirol her ddarllen BookSlam. Cafwyd sgyrsiau gwych am ystod eang o lyfrau,
gyda darllenwyr brwd ysgolion y Gogledd yn trafod yn ddoeth, yn aeddfed ac yn drwyadl.
Bydd timau o ysgolion St Elfod, Sychdyn ac Acrefair yn cystadlu yn y rownd derfynol yn Aberystwyth fis nesaf.

YMUNWCH Â’R YSGOLION SY’N BRWYDRO YN ERBYN NEWID HINSAWDD.
Rhagor o fanylion i’w cael yma. Cofrestrwch eich ysgol ar www.letsgozero.org/cy/

Mae’n bleser gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru gyhoeddi rownd newydd o’r Cynllun arloesol
Ysgolion Creadigol Arweiniol.
Mae manylion am y sesiynau briffio ac am sut i wneud cais i gymryd rhan ar gael trwy ddilyn y ddolen hon - https://
arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/sesiynau-briffio-cynllun-ysgolion-creadigol-arweiniol-ar-gyfer
Dyddiad cau: 17:00 ar 31/05/22

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].

Cynhelir y gynhadledd hon ar 07/07/22. Am fwy o wybodaeth a sut i gofrestru cliciwch yma.

Cynhelir diwrnod cenedlaethol Diolch i Athrawon ar 26/05/22. Am ragor o fanylion cliciwch yma.

