
 

 

 
       

       

Rhannwch ein bwletin â thîm staff yr ysgol i gyd ac anogwch eich holl gyd-weithwyr i ymuno â’n rhestr bostio. 

Bwletin GwE - 10 Tachwedd 2022 - Rhifyn 259 

Cynhelir gweithdai i Benaethiaid a hyd at un aelod o'r Uwch Dîm Rheoli yn ystod yr hanner tymor hwn ar:  
 

Cynllunio Gwelliant Effeithiol [CDY Effeithiol] 

Arweiniad ar sut i gynllunio gwelliannau a llunio CDY effeithiol. Gweithdai ymarferol i chi ystyried effeithiolrwydd eich CDY fel 

cynllun i yrru gwelliannau yn yr ysgol. 

Gweithdai Monitro a Hunan Arfarnu 

Cyfle i drafod beth yw nodweddion prosesau arfarnu, monitro a chynllunio gwelliant effeithiol a fydd yn cynnwys edrych ar 

egwyddorion hunan arfarnu llwyddiannus, ffynonellau tystiolaeth a hefyd yr adnodd cenedlaethol gwerthuso a gwella. 

Mae’r gweithdai hyn yn addas i unrhyw Bennaeth sydd yn newydd i’r swydd, aelodau o’r Uwch Dîm sydd yn newydd i’r rôl ac/

neu Benaethiaid profiadol sydd yn awyddus i gael diweddariad ar yr hyn sy’n gwneud CDY effeithiol ac adolygu prosesau 

Hunan Arfarnu. 

Dewch â chopi o’ch CDY cyfredol i’r gweithdy cyntaf gan y bydd hwn yn sail i drafodaethau yn ystod y sesiwn. 
 

Mae croeso i chi fynychu gweithdai mewn sir gyfagos os yw hyn yn well o ran dyddiad, lleoliad neu gyfrwng iaith.   
 

Cofrestrwch drwy G6 – gweler y dyddiadau a’r lleoliadau o dan Cynnig Proffesiynol GwE.  

https://www.gwegogledd.cymru/cysylltwch-a-ni/
https://www.gwegogledd.cymru/cysylltwch-a-ni/
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/
https://twitter.com/GwEGogleddCymru
mailto:post@gwegogledd.cymru
https://www.gwegogledd.cymru/
https://g6.gwegogledd.cymru/ux/login
https://www.youtube.com/channel/UC2LAIei_EayKmcst0owvn0Q
https://www.gwegogledd.cymru/newyddion/bwletin/


 

 

 

 
Cofrestrwch drwy G6 os gwelwch yn dda. 

Sicrhewch eich bod yn cofrestru ar G6 o leiaf 48 awr cyn y dyddiad cychwyn. 

10/11/2022 - 23/12/2022 Dyddiad Cyfrwng 

Gweithdy Cynllunio Gwelliant Effeithiol (Clwb Pêl-droed Porthmadog) 15/11/2022 Cymraeg 

Gweithdy Cynllunio Gwelliant Effeithiol (Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug) 15/11/2022 Saesneg 

Gweithdy Cynllunio Gwelliant Effeithiol (Gwesty Bae Trearddur) 15/11/2022 Cymraeg 

Gweithdy Cynllunio Gwelliant Effeithiol (Gwesty'r Fic, Llanberis) 16/11/2022 Cymraeg 

Gweithdy Cynllunio Gwelliant Effeithiol (Venue Cymru, Llandudno) 16/11/2022 Cymraeg 

Gweithdy Cynllunio Gwelliant Effeithiol (Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug) 16/11/2022 Cymraeg 

ALPs Hyfforddiant (ar-lein) Sesiwn 1: Cyflwyniad i ALPs 16/11/2022 Saesneg 

Gweithdy Cynllunio Gwelliant Effeithiol (Clwb Pêl-droed Wrecsam) 17/11/2022 Saesneg 

Gweithdy Cynllunio Gwelliant Effeithiol (Venue Cymru, Llandudno) 17/11/2022 Saesneg 

Biophilia - ‘Gwell allan nag i mewn’, Dr Coral Harper 18/11/2022 Saesneg 

ALPs: hyfforddiant (ar-lein) Sesiwn 2: Defnyddio ALPs Connect i olrhain cynnydd yn effeithiol ar lefel pynciol a lefel 
myfyrwyr 

23/11/2022 Saesneg 

Gweithdy Monitro & Hunan-Arfarnu (Clwb Pêl-droed Porthmadog) 29/11/2022 Cymraeg 

Gweithdy Monitro & Hunan-Arfarnu (Beaufort Park Hotel, Mold) 29/11/2022 Saesneg 

Gweithdy Monitro & Hunan-Arfarnu (Gwesty Bae Trearddur) 29/11/2022 Saesneg 

Gweithdy Monitro & Hunan-Arfarnu (Gwesty'r Fic, Llanberis) 30/11/2022 Cymraeg 

Gweithdy Monitro & Hunan-Arfarnu (Venue Cymru, Llandudno) 30/11/2022 Cymraeg 

Gweithdy Monitro & Hunan-Arfarnu (Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug) 30/11/2022 Cymraeg 

ALPs: hyfforddiant (ar-lein) Sesiwn 3: Defnyddio ALPs Connect yn effeithiol i ddadansoddi canlyniadau a chynllunio 
gwelliant 

30/11/2022 Saesneg 

Gweithdy Monitro & Hunan-Arfarnu (Clwb Pêl-droed Wrecsam) 01/12/2022 Saesneg 

Gweithdy Monitro & Hunan-Arfarnu (Venue Cymru, Llandudno) 01/12/2022 Saesneg 

Mae cynnig dysgu proffesiynol dysgu digidol ar gyfer 2022-23 yn fyw!  

Cliciwch yma i weld yr hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd ar gael: 

https://sites.google.com/hwbcymru.net/cdpplo/iaith-language 

https://sites.google.com/hwbcymru.net/cdpplo/iaith-language


 

 

 

Bydd Cylch 6 y Rhaglen Datblygu Darpar CALU yn cychwyn ym mis Ionawr 2023. 

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 25/11/2022. 

Cliciwch yma am wybodaeth am y Rhaglen a sut i ymgeisio.  Cewch ragor o fanylion yn y fideo. 

 

Mae dyddiadau’r dysgu proffesiynol ar gyfer ANG a fydd yn gweithio yn eich ysgol o fis Medi 2022 ar gael  yma.  

Mae'n bwysig bod pob ANG yn mynychu'r Dysgu Proffesiynol. 

 

CYFLE AM SWYDD BARHAOL  

Rydym yn recriwtio Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant: Cynradd sydd yn meddu ar lefelau sgiliau, gwybodaeth a phrofiad 

a fydd yn gallu cynnig atebion cyflym a phendant i broblemau ac yn mynnu safonau uchel ymhob agwedd ar ei (g)waith.   

Bydd cyfleoedd i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio mewn tîm i gefnogi ysgolion ar draws y continwwm 3 i 16. Bydd yn 

gweithio gydag ysgolion i gefnogi pob agwedd ar wella ysgolion gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth gydag 

amrywiol randdeiliaid.   

Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn ddymunol. 

DYDDIAD CAU:  10.00AM, DYDD IAU, 17 TACHWEDD 2022 

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag Euros Davies, Uwch Arweinydd – Cynradd ar 07580 706766 neu e-bost 

eurosdavies@gwegogledd.cymru 

Am ragor o fanylion a ffurflen gais, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01286 679076.   

 

CYFLE AM SWYDD BARHAOL  

Rydym yn recriwtio Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant: Uwchradd sydd yn meddu ar lefelau sgiliau, gwybodaeth a 

phrofiad a fydd yn gallu cynnig atebion cyflym a phendant i broblemau ac yn mynnu safonau uchel ymhob agwedd ar ei 

(g)waith.   

Bydd cyfleoedd i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio mewn tîm i gefnogi ysgolion ar draws y continwwm 3 i 16. Bydd yn 

gweithio gydag ysgolion i gefnogi pob agwedd ar wella ysgolion gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth gydag 

amrywiol randdeiliaid.   

Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn ddymunol. 

DYDDIAD CAU:  10.00AM, DYDD IAU, 17 TACHWEDD 2022 

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.llyw.cymru neu ffonio 01286 679076.   

https://www.gwegogledd.cymru/rhaglen-genedlaethol-newydd-ar-gyfer-darpar-calu-yn-arwain-at-asesiad-calu/
https://youtu.be/vuAKpGTefZI
https://www.gwegogledd.cymru/dysgu-proffesiynol/athrawon-newydd-gymhwyso-ang/
mailto:eurosdavies@gwegogledd.cymru
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/SwyddiArLein/cy/Swydd/Manylion/23403
mailto:elfynjones@GwEGogledd.Cymru
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/SwyddiArLein/cy/Swydd/Manylion/23404


 

 

 

Education Support 
Ydych chi eisiau teimlo eich bod wedi’ch adfywio, yn llawn egni ac am ddatblygu yn eich rôl? 

Cliciwch yma i weld y gefnogaeth les a ariennir yn llawn i arweinwyr ysgol a ddarperir gan Education Support. 
 

Diploma mewn Ysgolion a Chymunedau sy’n Wybodus am Drawma ac Iechyd Meddwl 
STATWS YMARFERYDD 

Cliciwch yma am wybodaeth ynghylch y cwrs GwE 11 sydd yn dechrau ym mis Hydref 2022 yn Ysgol Gyfun Llangefni. 

Ffurflen gais yma. 

Am wybodaeth ynglŷn â’r cwrs GwE 12 sydd yn dechrau ym mis Ionawr 2023 yn Ysgol Glan Clwyd / Gwesty’r Oriel, 

cliciwch yma. 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â lindsay@traumainformedschools.co.uk / alys@traumainformedschools.co.uk 

Cynhelir 3 sesiwn ar-lein rhwng 15:45 a 16:45: 
 

Sesiwn 1: Cyflwyniad i Alps - 16/11/2022 
 

Sesiwn 2: Defnyddio Alps i olrhain cynnydd yn effeithiol ar lefel pwnc a lefel myfyriwr  -  23/11/2022 
 

Sesiwn 3: Defnyddio Alps Connect yn effeithiol i ddadansoddi canlyniadau a chynllunio gwelliant - 30/11/2022 
 

Manylion llawn a chofrestru ar gael yma. 

Cliciwch yma i weld yr holl leoliadau a dyddiadau. Nid oes angen cofrestru ar gyfer mynychu’r sesiynau yma. 

Cliciwch yma am negeseuon allweddol ar gyfer 2022/2023. 

Banc o adnoddau ar gyfer datblygiad proffesiynol cymorthyddion addysgu.  
 

Mae’r adnoddau yn cynnwys pynciau megis:  

• Y Cyngor Gweithlu Addysg – defnyddio eich Pasbort Dysgu Proffesiynol  

• Safonau Proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu  

• Statws CALU  

• Cwricwlwm i Gymru  

• Adnoddau Hwb  

• Dysgu Cymraeg  

….. a llawer mwy.  Ychwanegir adnoddau newydd yn rheolaidd.  
 

Y cod er mwyn ymuno â’r dudalen yw ghlyepw. Bydd angen defnyddio eich e-bost Hwb i ymuno.   
 

Defnyddiwch y ddolen hon am gyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad i’r dudalen drwy ddefnyddio eich cyfrif Hwb:  

https://cutt.ly/Cyfarwyddiadau-Google-Classroom-i-Gymorthyddion  
 

Cliciwch yma am gyfarwyddiadau dwyieithog ar sut i ddefnyddio Google Classroom.  Dyma linc i droslais yn egluro beth 

sydd yn y Google Classroom: https://cutt.ly/Troslais-Google-Classroom  

Mae’r Rhaglen Ymsefydlu Cynorthwywyr Addysgu i unigolion sydd newydd eu penodi i’r swydd. Cyflwynir y rhaglen 

genedlaethol hon ar lwyfan digidol. Bydd modd cwblhau’r hyfforddiant ar amser sydd yn gyfleus i’r cynorthwywyr ac i’w 

lleoliad. Am fwy o wybodaeth a manylion am sut i gofrestru, cliciwch yma. 

https://www.gwegogledd.cymru/school-leaders-service-leaflet-welsh/
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/10/28.11.22-GWE11-Practitioner-Flyer-Welsh-3.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/10/GWE-11-Application-28.11.22.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/10/30.01.23-GWE12-Practitioner-Flyer-Welsh.pdf
mailto:lindsay@traumainformedschools.co.uk
mailto:alys@traumainformedschools.co.uk
https://t.co/dzsM6CdrgP
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/10/Rhwydwaith-3-8-Tymor-yr-Hydref.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/regional_la-update-new-school-year-messages-for-schools-cymraeg-october-2022/
https://cutt.ly/Cyfarwyddiadau-Google-Classroom-i-Gymorthyddion
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/03/Google-Classroom.pdf
https://cutt.ly/Troslais-Google-Classroom
https://forms.office.com/r/4Z7a3nNT6u


 

 

 

 

Digwyddiad Ein Llais Ni: Datblygu Siaradwyr y Dyfodol 
 
 

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae bron i 100 o ysgolion cyfrwng Cymraeg/dwyieithog ar draws y rhanbarth wedi bod yn rhan o brosiect 

datblygu a chefnogi llafaredd o’r enw Ein Llais Ni.  

Cynhelir Digwyddiad Dathlu ar 22/11/22 yn Venue Cymru, Llandudno  -  cyfle i roi llwyfan i waith ysgolion Ein Llais Ni a rhannu’r 

bwriadau ar gyfer gwreiddio a dyfnhau’r gwaith ymhellach. 

Os nad oeddech chi’n un o’r ysgolion a oedd yn rhan o’r Prosiect, ac rydych eisoes wedi cael gwahoddiad - mae nifer cyfyngedig o 

lefydd ar gael (ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg/dwyieithog). Cofrestrwch drwy’r ffurflen yma erbyn 14/11/22.  Ni fydd cost i 

fynychu, ond ni ellir cynnig costau llanw.  
 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu/datblygu eich sgiliau Cymraeg? 
Mae amrywiaeth o gyfleoedd dysgu proffesiynol ar gael i ymarferwyr ddatblygu eu sgiliau Cymraeg drwy'r Cynllun Sabothol a'r 

Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.  

Mae mwy o wybodaeth ar Hwb am ddatblygu'r Gymraeg yn eich ysgol.  
 

Cyfrifiad Blynyddol o’r Gweithlu Ysgolion - 08/11/2022  
CYNLLUNIO DATBLYGIAD IAITH GYMRAEG I YMARFERWYR  
Bydd y  rhestr chwarae  hon yn helpu arweinwyr ysgolion i adrodd yn gywir am Sgiliau Iaith Gymraeg ymarferwyr yn erbyn y 

Fframwaith Cymhwysedd Iaith Gymraeg wrth gwblhau Cyfrifiad Blynyddol o’r Gweithlu Ysgolion (CBGY), a chynllunio dysgu 

proffesiynol addas i ddatblygu cymhwysedd iaith pob ymarferydd yn strategol. Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif Hwb i gael 

mynediad i'r rhestr chwarae hon.  

 22/11/2022  9:00-15:30  Venue Cymru, Llandudno 

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/ 
 

Diwrnod Hyfforddiant [wyneb yn wyneb] i athrawon ysgol gynradd 

16/11/2022 - 9:00-15:30 - Siaradwr: Richard Tallaron, Power Language 

Cynlluniwyd y diwrnod ar y cyd gyda'n partneriaid yn Power Language, a'r bwriad yw rhoi syniadau ymarferol i athrawon allu 

gwreiddio ieithoedd yn effeithiol yn eu cwricwlwm. Cyfle da hefyd i gyfarfod â chyd-weithwyr, datblygu rhwydwaith cymorth 

proffesiynol ar draws y rhanbarth ar gyfer IRh yn y cynradd a thrafod ffyrdd o ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol ag ysgolion 

tramor. 
 

CERDD IAITH: Dull creadigol o addysgu ieithoedd (British Council Cymru) i athrawon ysgol gynradd 
Defnyddio cerdd a drama i addysgu Saesneg, Cymraeg ac Almaeneg. 

Diwrnod hyfforddiant posibl ar-lein ar gyfer Almaeneg: 29/11/2022 – yn dibynnu ar y galw.  
 

Cyfarfod Rhwydwaith Hwb ITM Uwchradd: Hydref 2022 
Cadwch y dyddiad a chofrestrwch erbyn 10/11/2022. 

Dyma gyfle i gyfarfod â chyd-weithwyr, ffeirio syniadau a chydweithio i gyfoethogi ein cynnig i ddysgwyr. 

Mae croeso i chi fynd i'r rhwydwaith/rhwydweithiau o'ch dewis chi. Agenda i ddilyn. Yr ysgol fydd yn gyfrifol am gostau llanw. 

Dyddiadau 14/11/22 - 9:00-12:00 25/11/22 - 9:00-12:00 21 /11/22 - 9:00-12:00 

Lleoliad Ysgol Uwchradd Prestatyn  Ysgol Dyffryn Ogwen Ysgol Y Grango 

A oes gan eich ysgol chi ddiddordeb mewn datblygu athrawon fel ymholwyr proffesiynol?  

A oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio sgiliau ymchwil ac ymholi fel rhan o werthuso eich gwaith Cwricwlwm i Gymru a'ch 

darpariaeth ehangach?  Os felly, hwyrach y byddai gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â'r Prosiect Ymholi Proffesiynol 

Cenedlaethol (NPEP) yn 2022-23.   Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. 

Mae GwE ac ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi llunio cyfres o strategaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a hynny er mwyn 

gwella sgiliau darllen Cymraeg a Saesneg dysgwyr sy'n cael anhawster. Mae'r prosiectau hyn bellach wedi'u crynhoi mewn canllaw  

i arweinwyr ysgol a gwahoddir ysgolion i gael mynediad at hyfforddiant ar wella rhuglder darllen, fersiwn Saesneg rhaglen ddarllen 

RILL a Rhaglen Ddarllen Headsprout.  

https://forms.gle/tBGt9tkdq6UFwLvz7
https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/gweithlu-addysg/
https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/gweithlu-addysg/
https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/datblygur-gymraeg-yn-eich-ysgol/
https://hwb.gov.wales/playlists/view/cadb595e-518f-42e0-b6ef-c43493c8afbd/cy/1?options=ZkQM%252F1nCCs1Wd%252Fgj6KE8rgAmNJWnEvcANCMna8WWCwJ4cZtlWi8Gb3J5M31kdw18hbxJzpl1psFoyfXTixQKoA%253D%253D
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/ieithoedd-rhyngwladol-sector-cynradd/
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddau-gwe/pynciau-allgraidd-adnoddau-gwe/
https://forms.office.com/r/6NEHcwjRLc
https://www.gwegogledd.cymru/npep-c/
https://www.gwegogledd.cymru/gwe-reading-projects-policy-overview-2021-final-cy/
https://www.gwegogledd.cymru/gwe-reading-projects-policy-overview-2021-final-cy/
https://www.gwegogledd.cymru/ifor_flyer_oct_2022_final-welsh/
https://www.gwegogledd.cymru/gwe-reading-projects-policy-overview-2021-final-cy/
https://www.gwegogledd.cymru/gwe-reading-projects-policy-overview-2021-final-cy/
https://www.gwegogledd.cymru/headsprout-kpr-webinars-2022-welsh/


 

 

 

 

Er 2020, rydym wedi bod yn cynnal 'Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi' i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i randdeiliaid 

am ddatblygiadau dysgu proffesiynol. Cyflwynir y sesiynau 1-awr rhyngweithiol gan ymarferwyr ysgolion ar secondiad i 

Lywodraeth Cymru. 

Cynhelir y digwyddiadau’n rhithwir ac maent ar gael yn anghydamserol, fel fideo neu restr chwarae Hwb. 

Gellir cael mynediad i ddigwyddiadau diweddar all-lein yn yr adran adnoddau diweddar, gyda digwyddiadau blaenorol 

yn yr archif. 
 

DIGWYDDIAD I DDOD 
 

• 24/11/2022 - Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol [PYPC] 
 

I gael mynediad i'r 'Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi' yn fyw, cwblhewch y ffurflen gofrestru ar-lein. 
 

I gael mynediad i'r digwyddiadau hyn all-lein, edrychwch ar yr  adran adnoddau diweddar neu’r  archif. 

 

Dyma ddau fideo i helpu lleoliadau, ysgolion ac ymarferwyr i gefnogi rhieni/gofalwyr efo deall sut mae addysg yn newid 

yn sgil y Cwricwlwm i Gymru, a’r Cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir.   
 

Mae'r fideos yn canolbwyntio ar y canlynol: 

• Cwricwlwm i Gymru: Addysg feithrin i blant 3 a 4 oed - Cyflwyniad i rieni a gofalwyr 

• Cwricwlwm i Gymru: Addysg gynnar i blant rhwng 5 ac 8 oed - Cyflwyniad i rieni a gofalwyr 

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn ymgynghori ar newidiadau i’r canllawiau statudol ar bolisïau gwisg ysgol ac 

edrychiad disgyblion. 
 

Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg rhwng 18 Hydref a 28 Tachwedd. 
 

Mae manylion yr ymgynghoriad ar gael drwy’r ddolen hon. 

https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/digwyddiadau-mewnwelediad-polisi#adnoddau-diweddar
https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/digwyddiadau-mewnwelediad-polisi/#archif
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k-o3QIzEdh5Eu5nA5bErWa5UM0ZVWTlWU1EwSEQzWkkzWjg2UjMzWDE2Vy4u
https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/digwyddiadau-mewnwelediad-polisi/#adnoddau-diweddar
https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/digwyddiadau-mewnwelediad-polisi/#archif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTZvaU9CIF5s17gyuVl6GD8E_coWftZiC
https://www.youtube.com/watch?v=KEgGCgmEpQ8
https://www.youtube.com/watch?v=zCi_2T6B6WM
https://llyw.cymru/newidiadau-ir-canllawiau-statudol-ar-bolisiau-gwisg-ysgol-ac-edrychiad-disgyblion


 

 

 

 

Mae gan Brifysgol Bangor gymhwyster MA mewn Addysg wedi’i 

ariannu’n llawn i athrawon fel rhan o’u datblygiad proffesiynol.  
 

Cyflwynir y cymhwyster ar-lein ac mae ar gael trwy gyfrwng y 

Gymraeg a thrwy gyfrwng y Saesneg. Cynigir tri llwybr posibl: MA 

Addysg (Cymru), Anghenion Dysgu Ychwanegol, neu 

Arweinyddiaeth.   
 

Mae lleoedd a ariennir yn gyfyngedig, ac mae meini prawf yn 

berthnasol. Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion yma.  
 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Dr Kaydee Owen 
(E-bost: kaydee.owen@bangor.ac.uk).   

Cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf gan y CGA, yn cynnwys: 

• Ymuno â’r CGA 

• Cefnogaeth Dysgu Proffesiynol 

• CGA yn cyhoeddi Ystadegau Diweddaraf y Gweithlu 

• Digwyddiadau Datblybu Proffesiynol 

• Addysgwyr Cymru 

https://www.youtube.com/watch?v=U0Kly4AKQiE&feature=youtu.be
https://www.bangor.ac.uk/cy/courses/postgraduate-taught/addysg-cenedlaethol-cymru-cyfrwng-cymraeg-ma
mailto:kaydee.owen@bangor.ac.uk
https://www.gwegogledd.cymru/cyngor-y-gweithlu-addysg-cga/?lang=en

