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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, 16 MEHEFIN 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.

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.
09/06/2022-22/07/2022

Dyddiad

Cyfrwng

Ieithoedd Rhyngwladol- Sector Cynradd - Sesiynau hyfforddi: Power Language

16/06/2022

Saesneg

Dylanwad Cadarnhaol Chwarae

27/06/2022

Saesneg

Rhwydwaith y Cyfnod Sylfaen tymor yr haf (cyfrwng Cymraeg)

28/06/2022

Cymraeg

Rhwydwaith y Cyfnod Sylfaen tymor yr haf (cyfrwng Saesneg)

30/06/2022

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
Gwahaniaethu Siarad, Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu ar gyfer dysgwyr ADY mewn gwersi prif ffrwd
gyda Mike Gershon
Meithrin Dyfalbarhad a Chymhelliant Dysgwyr ADY gyda Mike Gershon

21/07/2022

Saesneg

21/07/2022

Saesneg

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.

Gweler fanylion isod am gyfarfodydd i Gydlynwyr THS / BAC GwE. Bydd Arwel Jones a Sian Coathup (Swyddogion
Cefnogi Rhanbarthol y THS, CBAC) yn eich tywys trwy ddiweddariadau a bydd cyfle i chi drafod unrhyw ymholiadau
pellach sydd gennych.
Gweler y manylion a dolen i ymuno yn y sesiynau Teams isod. Rhennir yr un wybodaeth gan Arwel a Sian felly gallwch
ymuno ym mha sesiwn bynnag sydd fwyaf cyfleus – sylwer y bydd rhai sesiynau yn Gymraeg yn unig.
DIM ANGEN COFRESTRU – DIM OND CLICIO AR Y DDOLEN/LINC TEAMS PERTHNASOL
 CYMRAEG

 14/06/2022

 10:00-11:00

 Arwel Jones, CBAC



Ymunwch yma

 SAESNEG

 14/06/2022

 15:30-16:30

 Sian Coathup, CBAC



Ymunwch yma

 SAESNEG

 16/06/2022

 10:00-11:00

 Sian Coathup, CBAC



Ymunwch yma

 CYMRAEG

 16/06/2022

 15:30-16:30

 Arwel Jones, CBAC



Ymunwch yma

Holiaduron Siarter Iaith
Mae’r dolenni ar gyfer holiaduron Tymor yr Haf 2022 yn awr yn fyw ar Hwb. Mae modd i chi gwblhau’r holiaduron er
mwyn cymharu â chanlyniadau dechrau’r flwyddyn. Cliciwch yma am drosolwg ac ar gyfer y dolenni.

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)

Sesiwn briffio 30-munud ar 13/06/22 i’ch diweddaru am y cyfleoedd i gymryd rhan yn Rhaglen Ddysgu UNBOXED
yn ystod tymor yr haf a gwyliau’r haf.
Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, cliciwch yma.

14-16 MEHEFIN 2022
Bydd y digwyddiad tridiau ar-lein hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn dod ag ystod o ddylanwadwyr cenedlaethol a
rhyngwladol ynghyd i rannu eu gwybodaeth a'u sylwadau am greadigrwydd a sut i ddysgu’n greadigol drwy wahanol
themâu o fewn y Cwricwlwm i Gymru. Bydd sgyrsiau panel, cyfres o sesiynau rhyngweithiol a gweithdai wedi’u teilwra i
athrawon. Bydd cyfle i glywed gan nifer o ysgolion am sut maen nhw’n defnyddio creadigrwydd o fewn cyd-destun y
Cwricwlwm i Gymru. Bydd y sesiynau yn cynnwys “Hanes Pobl Ddu yn y Cwricwlwm”, “Creadigrwydd mewn

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/





Mae’r gystadleuaeth Awn am Sero gyda IKEA wedi’i lansio ac mae ar agor i geisiadau
gan ysgolion hyd at ddydd Iau, 30 Mehefin 2022. Manylion llawn ar gael yma.
Er mwyn ymgeisio, rhaid i ysgolion fod wedi ymuno â’r ymgyrch Awn am Sero.

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.

