
 

 

 
       

       

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

Bwletin GwE - 7 Rhagfyr 2022 - Rhifyn 261 

 

Ceir mynediad at yr adnoddau isod: yma. 

 

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. 

Diolch i’r rhai ohonoch sydd wedi mynychu’r Gweithdai Cynllunio Gwelliant Effeithiol.    

Cynhelir sesiynau ychwanegol fel a ganlyn: 

08/12/22 o 9:15-15:00 (cyfrwng Saesneg), Canolfan Dechnoleg OpTIC, Llanelwy 

09/12/22 o 9:15-15:00 (cyfrwng Cymraeg), Gwesty’r Oriel, Llanelwy  

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

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. 

07/12/2022 - 31/03/2023 Dyddiad Cyfrwng 

Gweithdy Cynllunio Gwelliant Effeithiol - sesiwn ychwanegol (OpTIC, Llanelwy) 08/12/2022 Saesneg 

Gweithdy Cynllunio Gwelliant Effeithiol - sesiwn ychwanegol (Gwesty'r Oriel, Llanelwy)) 09/12/2022 Cymraeg 

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 

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 Mon, 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 

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

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


 

 

 

 

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. 

 

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. 

#HawlGenedlaetholArGyferDysguProffesiynol 

Banc o adnoddau ar gyfer datblygiad proffesiynol cynorthwywyr addysgu.  
 

Mae’r adnoddau 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.  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 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 ddigidol. 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. 

https://www.gwegogledd.cymru/dysgu-proffesiynol/athrawon-newydd-gymhwyso-ang/
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


 

 

 

Cliciwch yma am negeseuon allweddol ar gyfer 2022/2023. 

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 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod yn gweithio gydag 

UNFCCC, One World a’r elusen Hinsawdd Ashden i ail-lansio’r 

Her 100 Ysgol. 
 

Nod y prosiect hwn yw annog ysgolion yng Nghymru, Tsieina  

a Mecsico i ymrwymo i addewid Let’s Go Zero. Mae Let’s Go 

Zero yn ymgyrch genedlaethol i uno ysgolion sy’n gweithio ar 

dorri eu hallyriadau carbon i sero erbyn 2030. Gallwch 

gofrestru a chael adnoddau defnyddiol trwy ddilyn y ddolen 

hon: https://oneworlduv.com/100-school-challenge/ 
 

Byddwn yn ychwanegu diweddariadau rheolaidd a nifer yr ysgolion 

sy'n cofrestru, ac yn rhoi gwybod i chi os ydym ni’n cyrraedd 100 o 

ysgolion.  

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.  

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. 

https://www.gwegogledd.cymru/regional_la-update-new-school-year-messages-for-schools-cymraeg-october-2022/
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://oneworlduv.com/100-school-challenge/
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/
https://www.gwegogledd.cymru/npep-c/


 

 

 

 

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.  

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  

 

Dyma ddolen i’r canllawiau ar Ysgolion Bro sydd wedi’u lansio yn ddiweddar. Canllawiau anstatudol yw’r rhain a’u nod 

yw darparu adnodd defnyddiol ar gyfer y sector er mwyn deall manteision gweithredu ar sail egwyddorion ysgolion bro a 

mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad.  

 

Sesiwn hyfforddiant 2 awr rhad ac am ddim wedi'i chynllunio ar gyfer unigolion sydd yn gweithredu fel y Person Diogelu 

Dynodedig (DSP) mewn ysgolion uwchradd. Nod yr hyfforddiant yw helpu’r unigolion dynodedig hyn i ddeall, atal ac 

ymateb i achosion o aflonyddu rhywiol ar-lein ymhlith plant a phobl ifanc yn yr ysgol neu leoliad. 
 

Dyddiadau ym mis Rhagfyr wedi’u cadarnhau ar gyfer Ynys Môn, Caerdydd, Ceredigion a Chonwy. Manylion am sut i 

gofrestru yma.  
 

Bydd mwy o ddyddiadau yn cael eu rhyddhau yn y flwyddyn newydd. 

Mae cymwysterau TGAU yng Nghymru yn newid. 

Mae Cymwysterau Cymru wrthi’n creu set newydd o gymwysterau TGAU fydd yn gwireddu uchelgais Cwricwlwm i 

Gymru ac yn diwallu anghenion dysgwyr. 

Maent yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer 26 TGAU newydd a chymwysterau cysylltiedig eraill. Mae’r rhain wedi eu 

trefnu o gwmpas yr hyn y mae’r Cwricwlwm i Gymru yn cyfeirio atyn nhw fel y chwe Maes Dysgu a Phrofiad. 

Rhwng 4 Hydref a 14 Rhagfyr, gallwch ddweud wrth Cymwysterau Cymru beth rydych yn ei feddwl o’r 

cynigion hyn. 

Am fwy o wybodaeth ac i ‘Ddweud Eich Dweud’, ewch i dweudeichdweud.cymwysterau.cymru. 

https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/gweithlu-addysg/
https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/gweithlu-addysg/
https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/datblygur-gymraeg-yn-eich-ysgol/
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://llyw.cymru/ysgolion-bro
https://hwb.gov.wales/news/articles/d5438264-bd60-46da-a90b-0432a6ee0380
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fdweudeichdweud.cymwysterau.cymru%2F&e=4d4dc0db&h=92dc5db4&f=y&p=n


 

 

 

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.  

 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 y 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://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=VUxHxiOpKk2b1OzjcUjbsojkJSj71KJApP56hj4aqCBUQThRMzJERThQOEZSN1RCWEc1TE5UUzJKMS4u
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

