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Diwrnod Datblygu CALU Cenedlaethol

Cynhelir Diwrnod Datblygu Cenedlaethol ar 09/03/2023 i gymorthyddion addysgu sydd â 
statws CALU. Dyma gyfle i weld esiamplau o arfer effeithiol mewn ysgolion ar draws 
rhanbarth GwE. 

Nid oes ffi ar gyfer mynychu’r digwyddiad ac ad-delir costau.

Siaradwr gwadd: Nina Jackson, Ymgynghorydd Addysg Cenedlaethol.

COFRESTRWCH DRWY G6

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

09/03/2023 09:15-15:15 Venue Cymru, Llandudno

Bwletin GwE – 26 Ionawr 2023 – Rhifyn 264

Cliciwch yma am y rhestr llawn.
Cofrestrwch drwy G6 os gwelwch yn dda.

8

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

Mawrth 2023. Manylion llawn ar gael yma. COFRESTRWCH AR G6.

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.
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Mae GwE yn chwilio am ymarferwyr i ymuno â’r tîm sydd ynghlwm wrth y Rhaglen Asesu Cynorthwywyr 
Addysgu Lefel Uwch. Rydym yn chwilio yn benodol am aseswyr sy’n gweithio mewn ysgolion Uwchradd ac 
Arbennig, ond yn croesawu ceisiadau o bob sector. Fel aseswr, byddwch yn gyfrifol am asesu ymgeiswyr sydd 
wedi cwblhau’r Rhaglen Darpar CALU, ac sydd yn mynd ymlaen i gael eu hasesu ar gyfer statws CALU. 
Am fwy o wybodaeth a manylion ymgeisio, cliciwch yma.
DYDDIAD CAU AR GYFER GWNEUD CAIS:  16/02/2023

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.

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

RHAGLEN DDATBLYGU 5 DIWRNOD I GRWPIAU BLWYDDYN 5-8
• Yn addas ar gyfer athrawon neu arweinwyr blynyddoedd 5 i 8 mewn ysgolion cynradd ac uwchradd sydd 

eisiau creu diwylliant o 'siarad er mwyn dysgu' a datblygu'r ddarpariaeth lafaredd i godi safonau ar draws y 
cwricwlwm.

• Yn ddelfrydol, bydd ysgolion eisoes wedi nodi bod datblygu llafaredd yn flaenoriaeth iddynt.
• Byddwch yn cymryd rhan mewn 2 ddiwrnod o weithdai gyda 'Llais21'; 1 diwrnod arall o lafaredd 

disgyblaethol (gyda phwyslais neilltuol ar fathemateg); 1 diwrnod o weithgarwch gweithredu yn yr ysgol; 1 
diwrnod o rannu canfyddiadau â chyd-weithwyr.

Manylion llawn ar gael yma.
Bydd y rhaglen yn cael ei darparu trwy gyfrwng y Saesneg, ond yn agored i bob ysgol.
Nodwch eich diddordeb gan ddefnyddio'r ffurflen hon, erbyn 01/02/2023
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â : vickylees@gwegogledd.cymru / louiseusher@gwegogledd.cymru

‘Cymorthyddion wrth eu Gwaith’ - rhaglen hyfforddiant cenedlaethol i gymorthyddion addysgu sydd yn eu 
swydd ers dros ddwy flynedd. Ad-delir costau.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma. 

COFRESTRWCH DRWY G6 
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Cynhelir Cynhadledd Arweinyddiaeth Ôl-16 yng Nghanolfan Fusnes Conwy ar 03/03/23. Manylion i ddilyn.
Bydd modd cofrestru drwy G6

Negeseuon Rhanbarthol Gwanwyn 2023
Cliciwch yma am y negeseuon rhanbarthol diweddaraf am asesiadau personol Gwanwyn 2023.

 03/03/2023  Canolfan Fusnes Conwy

HOLWCH YMGYNGHORYDD CEFNOGI GWELLIANT EICH YSGOL 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 ei Arddegau 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 G Manylion Pellach

GwE 13:  Ebrill 2023  I’w gadarnhau G Manylion Pellach

GwE 14:  Mehefin 2023  I’w gadarnhau G Manylion Pellach

Canolfan Cefnogaeth GwE: Ieithoedd Rhyngwladol – Sector Cynradd a sector Uwchradd: gwybodaeth, 
arweiniad, cyfleoedd ac Adnoddau - http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddau-gwe/pynciau-allgraidd-
adnoddau-gwe

Newyddlenni
Cymraeg: Cynradd | Uwchradd English: Primary | Secondary

Diweddariad Ionawr 2023: Cliciwch yma.
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Cliciwch y ddolen hon i weld taflen wybodaeth ddiweddaraf y Consortia ynghylch cefnogaeth ar gyfer lles.

Cliciwch yma am ragor o fanylion. I ymuno â’r digwyddiad byw, cliciwch yma.

 06/02/2023  9:30  Digwyddiad Ar-lein

Llenwch yr arolwg Smart Survey i fynegi diddordeb mewn ymuno â 
digwyddiadau ymgysylltu Gwanwyn 2023.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/5V46UJ/?lang=731457

Mae mynd i’r afael â thlodi plant yn parhau i fod yn un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 
Rydym yn diweddaru adroddiad 2015: Strategaeth Tlodi Plant Cymru: adroddiad | LLYW.CYMRU.

Gofynnwn ichi fod yn rhan o sgwrs bwysig am flaenoriaethau cenedlaethol i fynd i’r afael â thlodi a sut y gellir 
cyflawni’r blaenoriaethau hyn mewn partneriaeth â llywodraeth leol, y sector cyhoeddus a phartneriaid 
ehangach.

Dyma gam cyntaf y gwaith ymgysylltu, lle’r ydym yn gofyn i weithwyr proffesiynol a sefydliadau ddarparu eu 
safbwyntiau a’u harbenigedd. 

Datganiad Llafar: Cyhoeddi Adroddiad Cynnydd Tlodi Plant 2022 Llywodraeth Cymru (13 Rhagfyr 2022) | 
LLYW.CYMRU

TrechuTlodiAChefnogiTeuluoedd@llyw.cymru

Cliciwch yma am y newyddion diweddaraf gan CBAC.
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GWEMINAR HITTING THE GROUND 
Aeth gweminarau Hitting the Ground Cymru yn fyw ym mis Medi.
Maen nhw’n dal ar gael am ddim 'ar alw'.

CA5 Cymru: https://www.bigmarker.com/alps-education/Hitting-the-ground-running-Senior-Leaders-Autumn-Update-Wales-KS5

GWEMINARAU ALPS CHAMPIONS MIS TACHWEDD AR GYFER CA5. 
Maen nhw ar gael yn awr am ddim 'ar alw'.
CA5: https://www.bigmarker.com/alps-education/Using-Alps-Connect-to-track-student-progress-at-KS5

LANSIO BLOG NEWYDD
Mae blog newydd yn canolbwyntio ar godi cyflawniad ym Mlwyddyn 12 hefyd wedi'i lansio: 
‘Tackling Those Autumn Blues’ - Top Tips For Raising Achievement With Year 12 Students - Alps

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi lansio porth ar-lein newydd i arddangos yr holl opsiynau er 
mwyn helpu ymarferwyr i ddod o hyd i gwrs addas. Dyma’r tro cyntaf i’r holl gyrsiau gael eu cyflwyno mewn un 
man, gyda gwybodaeth am amrywiaeth o gyrsiau gan y Ganolfan Genedlaethol a’n partneriaid – y Cynllun 
Sabothol Cenedlaethol, Consortia Addysg, ac Awdurdodau Lleol. Bydd y porth yn cael ei gadw’n gyfredol gyda’r 
holl gyrsiau ac adnoddau diweddaraf, yn cynnwys dewis o gyrsiau hunan-astudio ar-lein; cyrsiau cymunedol 
mewn dosbarthiadau rhithiol a wyneb-yn-wyneb; a chyrsiau dwys; gyda chyfleoedd ar gael ar bob lefel ddysgu. 
Mae’r porth hefyd yn cynnig adnodd digidol newydd y ‘Dewin Dysgu’ i ddarpar-ddysgwyr i’w helpu i ddod o hyd i 
gwrs ar lefel addas. 

Mae’r cyfleoedd Dysgu Cymraeg hyn yn addas ar gyfer:
- Athrawon cymwys sydd mewn swydd, neu’n chwilio am swydd;
- Athrawon sydd newydd gymhwyso;
- Athrawon/cynorthwywyr cyflenwi;
- Unigolion sy’n hyfforddi ar hyn o bryd i fod yn athrawon cymwys;
- Cymorthyddion Dysgu sydd mewn cyflogaeth;
- Arweinyddion mewn addysg; ac
- Athrawon ymgynghorol.

Cliciwch yma i ymweld â’r porth. 

 06/03/2023  DIGWYDDIAD AR-LEIN

Mae gan Brifysgol Bangor gymhwyster MA mewn Addysg wedi’i ariannu’n llawn i athrawon 
fel rhan o’u datblygiad proffesiynol. 

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).

Digwyddiad Pori Drwy Stori gydag Awdur a Darlunydd – Dosbarthiadau Derbyn
---

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). Bydd yr awdur Frances Tosdevin yn darllen Yr Arth a’i Llyfr 

Arbennig; bydd y darlunydd Sophia O’Connor yn cynnal sesiwn tynnu llun gyda’ch gilydd a'r ddwy yn ateb rhai 
o’ch cwestiynau. Cofrestrwch yma.
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