
 

 

 
       

       

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

Bwletin GwE - 20 Rhagfyr 2022 - Rhifyn 262 

 

Ceir mynediad at adnoddau gweithdai tymor yr hydref yma: 

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi gyd am eich gwaith aruthrol yn ystod y tymor hwn.  Unwaith eto, rydych wedi 
wynebu nifer o heriau, a rhaid i mi eich llongyfarch ar sut yr ydych wedi mynd ati i sicrhau bod y plant a'r myfyrwyr yn 
eich gofal yn cael yr addysg orau bosibl.  

Rydym hefyd yn llwyr werthfawrogi’r cryn heriau sy’n parhau o'n blaenau ac felly, yn y flwyddyn newydd, yn awyddus i rannu 
gwybodaeth â chi ynglŷn â ffrydiau cyllid ychwanegol fydd ar gael i chi fel ysgolion, clystyrau a chynghreiriau.   

Er mwyn cyflwyno hyn i chi, mae cyfarfodydd Zoom wedi’u trefnu ar yr amseroedd/dyddiadau a ganlyn: 

 

 

 

 

Fe wnawn ein gorau i’ch cefnogi mewn unrhyw ffordd a thrwy barhau i weithio gyda’n gilydd rwy’n siŵr y gallwn ddatrys 
unrhyw heriau pellach gaiff eu cyflwyno.  

Pe byddech am drafod unrhyw beth dros y gwyliau, yna gallwch gysylltu ag  Euros Davies neu Elfyn V Jones. 

Gobeithio y cewch Nadolig dedwydd, gorffwysol a diogel, a chyfle i dreulio amser gwerthfawr gyda'ch teuluoedd, eich 
cyfeillion a'ch anwyliaid.  

Dymuniadau gorau am Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.   

 
 

 15:45 ar 11/01/2023  Cyfrwng Cymraeg 

 15:45 ar 12/01/2023  Cyfrwng Saesneg 

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/
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/cynllunio-gwelliant-effeithiol-cdy-effeithiol/
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/monitro-a-hunan-arfarnu/


 

 

 

 
Cofrestrwch drwy G6 os gwelwch yn dda. 

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

20/12/2022 - 31/03/2023 Dyddiad Cyfrwng 

Cariad@Ddarllen - 3 sesiwn (Canolfan Fusnes Conwy)  

25/01/2023 
02/03/2023 
16/03/2023 

Dwyieithog 

Gweithdy Mathemateg (Venue Cymru) 03/02/2023 Saesneg 

Ysgolion sy'n Wybodus am Drawma - HYG (Canolfan Fusnes Conwy, Cyfrwng Saesneg, Sesiwn Bore) 06/02/2023 Saesneg 

Ysgolion sy'n Wybodus am Drawma - Bioffilia (Canolfan Fusnes Conwy, Cyfrwng Saesneg, Sesiwn Prynhawn) 06/02/2023 Saesneg 

Gweithdy i Gymorthyddion sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug) 

06/02/2023 Saesneg 

Gweithdy i Gymorthyddion sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(OpTIC, Llanelwy) 

06/02/2023 Cymraeg 

Gweithdy i Athrawon sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug) 

06/02/2023 
20/03/2023 

Saesneg 

Gweithdy i Athrawon sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth (OpTIC, 
Llanelwy) 

06/02/2023 
21/03/2023 

Cymraeg 

Gweithdy i Gymorthyddion sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(Ramada Inn, Wrecsam) 

07/02/2023 Saesneg 

Gweithdy i Gymorthyddion sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(Coed y Brenin, Dolgellau) 

07/02/2023 Cymraeg 

Gweithdy i Athrawon sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(Sesiwn 1 yn Ramada Inn, Wrecsam; Sesiwn 2 yng Nghlwb Pêl-droed Wrecsam) 

07/02/2023 
21/03/2023 

Saesneg 

Gweithdy i Athrawon sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth (Coed y 
Brenin, Dolgellau) 

07/02/2023 
27/03/2023 

Cymraeg 

Gweithdy i Gymorthyddion sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(Plas Menai, Y Felinheli) 

08/02/2023 Cymraeg 

Gweithdy i Athrawon sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth (Plas 
Menai, Y Felinheli) 

08/02/2023 
22/03/2023 

Cymraeg 

Gweithdy i Athrawon sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(Beaufort Park, Yr Wyddgrug) 

09/02/2023 
23/03/2023 

Cymraeg 

Gweithdy i Gymorthyddion sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(Beaufort Park, Yr Wyddgrug) 

09/02/2023 Cymraeg 

Gweithdy i Gymorthyddion sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(Gwesty'r Oriel, Llanelwy) 

14/02/2023 Saesneg 

Gweithdy i Gymorthyddion sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(Oriel Môn, Llangefni) 

14/02/2023 Cymraeg 

Gweithdy i Athrawon sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(Gwesty'r Oriel, Llanelwy) 

14/02/2023 
27/03/2023 

Saesneg 

Gweithdy i Athrawon sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth (Oriel 
Môn, Llangefni) 

14/02/2023 
29/03/2023 

Cymraeg 

Gweithdy i Gymorthyddion sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(Canolfan Fusnes Conwy) 

15/02/2023 Saesneg 

Gweithdy i Gymorthyddion sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(Clwb Golff Pwllheli) 

15/02/2023 Cymraeg 

Gweithdy i Athrawon sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth (Clwb 
Golff Pwllheli) 

15/02/2023 
28/03/2023 

Cymraeg 

Gweithdy i Athrawon sy'n addysgu dysgwyr 3-8 oed: Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Cyfannol drwy Wyddoniaeth 
(Canolfan Fusnes Conwy) 

15/02/2023 
29/03/2023 

Saesneg 

Diwrnod Datblygu CALU 16/03/2023 Dwyieithog 

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

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


 

 

 

 

Mae trefniadau sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru yn newid o 7 Tachwedd 2022. 

Gwyliwch y fideo yma i gael gwybod am newidiadau yn y trefniadau sefydlu. I ddarganfod mwy, dilynwch y ddolen hon. 

Banc o adnoddau ar gyfer datblygiad proffesiynol cynorthwywyr addysgu, yn cynnwys pynciau megis: Cyngor y 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.   
 

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

Defnyddiwch y ddolen hon am gyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad at y 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, a dyma ddolen 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. 

Ydych chi am ddatblygu diwylliant o ddarllen a darllen er pleser ar draws eich ysgol? 

Ymunwch â ni ar gyfer tridiau o raglen Dysgu Proffesiynol ddwyieithog ar gyfer lleoliadau cynradd ac 

uwchradd.  

Manylion llawn ar gael yma. Cofrestrwch ar G6. 

 

Cwblhawyd sesiynau 1 i 6 o’r Rhaglen genedlaethol ar gyfer Datblygiad Proffesiynol ANG, ac ni fyddwn yn 

defnyddio llwyfan Teams eto eleni.    
 

Os ydych wedi methu unrhyw un o'r 6 sesiwn cenedlaethol, gallwch wylio'r recordiadau ar Teams. Cysylltwch â ni ar  

ang@gwegogledd.cymru os cewch anhawster gwylio’r fideos. 
 

Darperir Rhaglen Ranbarthol ANG GwE yn ystod y ddau dymor nesaf, gyda’r sesiynau yn cychwyn ym mis Mawrth 2023. 

Rhennir y manylion â chi ddechrau’r tymor nesaf.  Bydd angen i chi gofrestru ar blatfform G6 GwE i gael mynediad at yr 

hyfforddiant rhanbarthol [NID y gofod Teams Cenedlaethol]. Gweler y manylion yma. 

 

 
 

 

Dymunwn hysbysu Arweinwyr Ôl-16 y rhanbarth y cynhelir Cynhadledd Arweinyddiaeth Ôl-16 yng Nghanolfan Fusnes 

Conwy ddydd Gwener, 3 Mawrth 2023 - manylion y rhaglen a chyfle i gofrestru drwy G6 i ddod yn y flwyddyn newydd. 

 03/03/2023  Canolfan Fusnes Conwy 

https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/11/Induction-for-newly-qualified-teachers-in-Wales-is-changing-on-7-Nov-2022-Cymraeg.mp4
https://www.gwegogledd.cymru/dysgu-proffesiynol/athrawon-newydd-gymhwyso-ang/
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
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/03/Cariad@ddarllen.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/sut-i-greu-cyfrif-newydd-yn-g6-2/


 

 

 

 

Gallwch gofrestru a chael adnoddau defnyddiol trwy ddilyn y ddolen hon: https://

oneworlduv.com/100-school-challenge/ 

GOFYNWCH I YMGYNGHORYDD CEFNOGI GWELLIANT EICH HYSGOL AM GÔD TALEB. 

 

Helpu Eich Plentyn i Ddysgu – CYNRADD / BLYNYDDOEDD 7 AC 8 
Cwrs cynhwysfawr i rieni plant 5-12 oed yw Helpu Eich Plentyn i Ddysgu gyda Mike Gershon, ac 

mae'n rhoi popeth sydd ei angen arnoch i gefnogi eich plentyn i ddysgu a'i helpu i dyfu a datblygu. 

ADNODDAU: CYMRAEG | ENGLISH 

 

Helpu Eich Plentyn yn eu Harddegau i Ddysgu – BLYNYDDOEDD 9, 10 AC 11 
Mae Helpu eich Plentyn yn ei Arddegau i Ddysgu, gyda Mike Gershon, yn gwrs cynhwysfawr i rieni 

plant rhwng 13 ac 16 oed, sy'n rhoi popeth sydd ei angen arnynt i gefnogi eu plentyn i ddysgu a'i 

helpu i adolygu a pharatoi at arholiadau. 

ADNODDAU: CYMRAEG | ENGLISH 

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 ar gyfer arweinwyr ysgol, a ddarperir gan Education Support. 
 

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

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

GwE 12 :   Ionawr 2023   Ysgol Glan Clwyd / Gwesty’r Oriel     Manylion Pellach 

GwE 13 :   Ebrill 2023   I’w gadarnhau   Manylion Pellach 

GwE 14 :   Mehefin  2023   I’w gadarnhau   Manylion Pellach 

Negeseuon Allweddol 
Cliciwch yma am negeseuon allweddol ar gyfer 2022/2023. 
 

Astudiaethau Achos Newydd yr Asesiadau Personol 
Cliciwch yma i weld cyflwyniad Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Aberdaugleddau. 

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://oneworlduv.com/100-school-challenge/
https://oneworlduv.com/100-school-challenge/
https://gwe-helpyourchildtolearn.com/cy/
https://gwe-helpyourchildtolearn.com/
https://gwe-helpyourteentolearn.com/cy/
https://gwe-helpyourteentolearn.com/
https://www.gwegogledd.cymru/school-leaders-service-leaflet-welsh/
mailto:lindsay@traumainformedschools.co.uk
mailto:alys@traumainformedschools.co.uk
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/10/30.01.23-GWE12-Practitioner-Flyer-Welsh.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/26-04-23-gwe13-practitioner-flyer-welsh/
https://www.gwegogledd.cymru/8-06-23-gwe14-practitioner-flyer-welsh/
https://www.gwegogledd.cymru/regional_la-update-new-school-year-messages-for-schools-cymraeg-october-2022/
https://hwb.gov.wales/repository/resource/107529d5-7f8c-4817-a0b0-36eedc1e85fa/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/ifor_flyer_oct_2022_final-welsh/
https://www.gwegogledd.cymru/gwe-reading-projects-policy-overview-2021-final-cy/
https://www.gwegogledd.cymru/headsprout-kpr-webinars-2022-welsh/


 

 

 

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/ 
 

 

Newyddlenni 

Cymraeg: Cynradd | Uwchradd English: Primary | Secondary  

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. 

 

 

Digwyddiad Pori Drwy Stori gydag Awdur a Darlunydd - Dosbarthiadau Derbyn 
 

 

Bydd BookTrust Cymru yn cynnal digwyddiad Awdur a Darlunydd ar 06/03/23 ar gyfer dosbarthiadau Derbyn, gydag 

Awdur a Darlunydd Yr Arth a'i Llyfr Arbennig (The Bear and Her Book), Frances a Tosdevin a Sophia O'Connor. Bydd 

ysgolion yn gallu cymryd rhan yn y digwyddiad ar-lein hwn, lle bydd Frances yn darllen The Bear and Her Book, Sophia yn 

cynnal sesiwn tynnu llun gyda’ch gilydd a'r ddwy yn ateb rhai o’ch cwestiynau.  Cofrestrwch cyn gynted ag y bo modd i 

osgoi cael eich siomi.   

 

#AmserRhigwmMawrCymru 

 

 
 

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer #AmserRhigwmMawrCymru eto? Hawliwch eich adnodau rhad ac am ddim cyn ei bod 

yn rhy hwyr. 

Amser Rhigwm Mawr Cymru yw’r dathliad blynyddol o rannu rhigymau, cerddi a chaneuon, a drefnir gan BookTrust 

Cymru fel rhan o’n rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru. 

Cliciwch yma i gofrestru cyn 11/01/2023 i dderbyn eich adnoddau rhad ac am ddim yn y post. 

 06/03/2023  DIGWYDDIAD ARLEIN 

 06 - 10/02/2023 

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Bangor yn cynnal arolwg sy’n holi barn athrawon sydd â chyfrifoldeb am addysgu/asesu 

mathemateg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd am eu dulliau addysgu. Os ydych chi’n addysgu/asesu mathemateg, 

gallwch gyfrannu at yr ymchwil drwy gwblhau holiadur byr ar-lein. Ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau.  

http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/ieithoedd-rhyngwladol-sector-cynradd/
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddau-gwe/pynciau-allgraidd-adnoddau-gwe/
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/11/XX-17774-GwE_Global_futures_Newsletter_primary_Nov-Dec_22-CY.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/11/XX-17774_GwE-Global-futures-Newletter-secondary-Nov-Dec-2022_Cymraeg.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/11/GwE-Global-futures-Newsletter-primary-Nov-Dec-22.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/11/GwE-Global-futures-Newletter-secondary-Nov-Dec-2022_.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/npep-c/
https://www.eventbrite.co.uk/e/meet-the-author-and-illustrator-cwrdd-ar-awdur-a-darlunydd-tickets-475224317727
https://www.booktrust.org.uk/cy-gb/thebigwelshrhymetime
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=VUxHxiOpKk2b1OzjcUjbsojkJSj71KJApP56hj4aqCBUQThRMzJERThQOEZSN1RCWEc1TE5UUzJKMS4u


 

 

 

 https://cy.whsi.org.uk/ 

 

Mae Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn trefnu cystadleuaeth flynyddol ar gyfer prosiectau treftadaeth yn 

ysgolion Cymru gan gynnig nifer o wobrau ariannol, gyda hyd at £1000 i’r enillwyr.  Dyma gyfle gwych i’ch disgyblion  

rannu eu hymchwiliadau am eu cynefin â chynulleidfa ehangach a defnyddio eu sgiliau trawsgwricwlaidd a chyfannol!  

Croeso i chi gysylltu os ydych am sgwrs bellach. [bethanjames@gwegogledd.cymru / jamesb143@hwbcymru.net] 

 

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 yr wybodaeth ddiweddaraf gan CGA, yn cynnwys: 

• Ymuno â CGA 

• Cefnogaeth Dysgu Proffesiynol 

• CGA yn cyhoeddi Ystadegau Diweddaraf y Gweithlu 

• Digwyddiadau Datblygu Proffesiynol 

• Addysgwyr Cymru 

https://cy.whsi.org.uk/
https://www.gwegogledd.cymru/mydg_whsi_2023/?lang=en
mailto:bethanjames@gwegogledd.cymru
mailto:jamesb143@hwbcymru.net
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

