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Bwletin GwE
Cyfleoedd gyda GwE
Ymgynghorydd Her – Cyfnod Sylfaen (2 Swydd)
1 X HWB CONWY / SIR DDINBYCH
1 X HWB FFLINT / WRECSAM
Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Sioned Hywel Thomas, Uwch Ymgynghorydd Her a Chefnogaethar 07580 708604 neu e-bost
SionedHywelThomas@gwegogledd.cymru
DYDDIAD CAU: 10:00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 11 MAI 2017
Am ragor o fanylion, cliciwch yma.

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2017 NEWYDD
CANLLAWIAU I RIENI A GOFALWYR
Mae canllawiau diwygiedig ar gael ar-lein bellach ar gyfer rhieni a gofalwyr. A fyddech cystal â rhannu’rddolen hon ar wefan eich
ysgol a rhoi gwybod i rieni a gofalwyr amdani drwy e-bost neu gylchlythyr.
Rhannwch y ddolen ar eich sianeliFacebook a Twitter.

Grant Datblygu (Amddifadedd) Disgyblion 2017-2018
A’R GRANT DATBLYGU DISGYBLION BLYNYDDOEDD CYNNAR
Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud newidiadau pwysig i’r Grant Amddifadedd Disgyblion, sydd wedi dod i rym y mis hwn.
Adolygir yr holl ddogfennau canllaw i adlewyrchu'r newid o’r Grant Amddifadedd Disgyblion i’r Grant Datblygu Disgybl ond, yn y
cyfamser,
gellir
parhau
i
ddefnyddio’r
canllawiau
presennol.
Mae’r dogfennau canllaw yn darparu gwybodaeth am yr hyn sydd angen i chi ei ystyried wrth gynllunio sut i ddefnyddio’r grant.
Parhau i ddarllen...

Gwybodaeth i Ysgolion Cynradd Gwybodaeth i Ysgolion
Uwchradd
Lansiad Adnoddau CAMAU STEM yn Ysgol
Gwaun Gynfi, 06/04/2017 NEWYDD

HWYL A SBRI WRTH LANSIO ADNODDAU DYSGU AC ADDYSGU
STEM NEWYDD – ‘CAMAU STEM’ YN YSGOL GWAUN GYNFI,
DEINIOLEN
CAMAU STEM yw’r datblygiad dwyieithog STEM cyntaf ar gyfer
Bl. 5 a 6 (CA2) yng Nghymru sy’n cysylltu anghenion economaidd
cyflogwyr rhanbarthol yn uniongyrchol gyda hyrwyddo a chadw
sgiliau STEM ymhlith ein gweithlu a’r farchnad lafur lleol yn y
dyfodol.
Darllenwch fwy yma...

Gwella Sgiliau Rhifedd Sylfaenol Dysgwyr
trwy gyfrwng SAFMEDS

A yw eich ysgol gynradd chi angen gwella sgiliau rhifedd
sylfaenol?
Os felly, beth am wario eich cyllid GAD drwy fod yn rhan o’r
prosiect hwn?
Eisiau mwy o wybodaeth? Cliciwchyma.

Sesiynau Marcio Cefnogol Cynradd –
Ymresymu Rhifyddol

Bydd GwE yn cynnig cefnogaeth i ysgolion cynradd ar farcio’r prawf
Rhifedd (Ymresymu) eto eleni.
Cynhelir y ar draws y rhanbarth rhwng y 10fed a’r 16eg o Fai.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Prosiect Gweithredu Traws Ranbarthol
(NorthWORTS-TRIP)

A yw eich ysgol gynradd chi eisiau gwella sgiliau darllen
disgyblion?
Os felly, oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio’r GAD i
fod yn rhan o’r prosiect uchod, y cyntaf o’i fath yng Nghymru??
Darllenwch fwy yma...

Gweithdai Cyfnod Sylfaen – Tymor yr Haf
2016-2017

DATBLYGU SGILIAU O’R MEITHRIN I FLWYDDYN 2 YN YR AWYR
AGORED, AR DRAWS YR HOLL FEYSYDD DYSGU
Anfonir manylion dyddiadau, lleoliadau a sut i gofrestru drwy ebost at Benaethiaid pob ysgol gynradd o fewn y rhanbarth, cyn
diwrnod olaf Tymor y Gwanwyn.
Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Hyfforddiant Cyfnod Sylfaen – ‘Dysgu yn yr
Awyr Agored’
Mae dyddiadau Hyfforddiant Cyfnod Sylfaen yn ystod Tymor yr
Haf wedi eu pennu. Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i
gofrestru.

Hyfforddiant i Athrawon

Adnoddau TGAU Saesneg
Mae llu o adnoddau adolygu TGAU cyffredinol wedi eu llwytho
i’r dudalen adnoddau Saesneg ar ein gwefan.Ewch yno i bori
drwyddynt!

BBC Cymru Wales
Mae BBC Cymru Wales yn falch iawn o gyhoeddi bod adnodd
BBC Bitesize Welsh Baccalaureate (KS4) yn fyw yn awr.Dyma
ddolen i’r cynnwys.

Prosiect Arfarnu Ysgolion Uwchradd
(NorthWORTS-SSEP)
Oes gennych chi ddisgyblion Blwyddyn 7 sydd angen ymyrraeth
ddarllen i’w helpu rhag fynd ar ei hôl hi?
Gallwch wario eich GAD ar ymyrraeth ddarllen sy’n seiliedig ar
dystiolaeth, ac sydd wedi’i harfarnu’n drylwyr ar draws ysgolion
Gogledd Cymru.
Darllenwch fwy yma...

Datblygu Strategaethau ‘Asesu ar gyfer
Dysgu’ Effeithiol yng nghyd-destun
Llythrennedd
HMS HYFFORDDI’R HYFFORDDWYR
Bydd y diwrnod hwn yn cynnig trosolwg o nodweddion
hanfodol Asesu ar gyfer Dysgu effeithiol, gan ddarparu’r offer
a’r adnoddau ymarferol i hyfforddi staff yn ôl yn eu hysgolion.
Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i gofrestru.

RHAGLEN Y DYDD AR GAEL YMA.

Hysbysebion
Cynhadledd UCAS NEWYDD
VENUE CYMRU, LLANDUDNO – DYDD LLUN, 15 MAI 2017
Mae Cymwysterau Cymru yn noddi dwy Gynhadledd UCAS yng
Nghymru – ar gyfer athrawon ac ymgynghorwyr sy’n gweithio
gyda myfyrwyr ôl-16 ac sy’n ymwneud a dilyniant i Addysg
Uwch.
Am wybodaeth pellach ac ar gyfer cofrestru (am ddim)cliciwch
yma.

Prosiect 2016-2018 yr Academi Wyddoniaeth
Genedlaethol NEWYDD
TROSGLWYDDO O WYDDONIAETH YSGOL GYNRADD I
WYDDONIAETH YSGOL UWCHRADD
Mae Techniquest Glyndŵr wedi derbyn arian oddi wrth
Lywodraeth Cymru i greu rhaglen o ddiwrnodau paratoi i

Newydd Gymhwyso (ANG)
HYFFORDDIANT GwE – TYMOR YR HAF 2017
Cliciwch yma i weld y dyddiadau a’r hyfforddiant a gynigir.

Digwyddiad Dysgu Digidol
Cenedlaethol NEWYDD
‘DULLIAU CREADIGOL O WEITHREDU’R FFRAMWAITH
CYMHWYSEDD DIGIDOL.’
Stadiwm Liberty, Abertawe - Dydd Mercher, 21 Mehefin 2017
Gallwch gofrestru i fod yn bresennol yn y Digwyddiad Dysgu Digidol
Cenedlaethol o ddydd Llun, 8 Mai 2017 am 9:00yb.
Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Hyfforddiant Digidol

ddisgyblion cynradd a fydd yn eu galluogi i ymdopi’n well â
bywyd yn yr ysgol uwchradd. Mae diwrnodau gan Techniquest
Glyndŵr yn canolbwyntio’n benodol ar hwyluso’r trosglwyddo o
wyddoniaeth CA2 i wyddoniaeth CA3.Cliciwch yma am ragor o
fanylion.

Caerdydd 2017: Adnodd Cwricwlwm
Cymreig CBDC
Mae adnodd cwricwlwm newydd wedi’i ddatblygu sy’n
gysylltiedig â chynnal Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr
UEFA a Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr Menywod UEFA
yng Nghaerdydd ym mis Mehefin 2017.Cliciwch yma am ragor
o fanylion.

Gobeithio Cewch Chi Amser Gwyllt...
YMWELIADAU AM DDIM I YSGOLION CYNRADD (CYNNIG

AR GYFER STAFF CEFNOGOL Y CYFNOD SYLFAEN
DROS DRO)
Cliciwch yma i weld yr holl ddyddiadau a lleoliadau sydd ar gael cyn
RSPB CONWY
cofrestru.
Oherwydd partneriaeth gyffrous rhwng yr RSPB ac Aldi, gall eich
ysgol gynradd gael rhaglenni dysgu wedi eu staffio a’u cysylltu
â’r cwricwlwm AM DDIM yn RSPB Conwy.Cliciwch yma am
HYFFORDDIANT AR GYFER ATHRAWON CYNRADD AC
ragor o fanylion.
UWCHRADD
Mae rhaglen hyfforddiant digidol GwE ar gyfer Tymor yr Haf
Addysg Awyr Agored ym Mharc
wedi’i chyhoeddi.
Cenedlaethol Eryri
Cliciwch yma i bori drwy’r digwyddiadau a chadw lle.

Datblygu Cymhwysedd Digidol

Gweithdai Arloesi NEWYDD
Fel parhad i’r gefnogaeth wrth ddiwygio’r cwricwlwm, bydd
GwE yn cynnal y cyfres nesaf o weithdai ar draws y rhanbarth.
Cliciwch yma i weld manylion am ddyddiadau a lleoliadau’r
sesiynau.
Anelir y gweithdai at arweinwyr cwricwlaidd a chyfnod /
penaethiaid adran. Mae GwE’n falch o allu cynnig costau
cyflenwi 0.5 diwrnod ar gyfer pob athro/athrawes sy’n
mynychu. Cyfyngir y nifer ym mhob sesiwn i’r 30 cyntaf i
gofrestru.
I gofrestru, cysylltwch â CeriSianKenrick@gwegogledd.cymru

Mae tudalennau addysg Parc Cenedlaethol Eryri wedi eu paratoi
gan swyddogion addysg y Parc er mwyn eich tywys trwy’r
gwaith sy’n cael ei gwblhau gan y Ganolfan Addysg a’r math o
gyrsiau sy’n cael eu cynnig. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Cymdeithas Gwaith Maes
GRANT AR GAEL GAN GYMDEITHAS GWAITH MAES –
HYRWYDDO ADDYSG YR AMGYLCHEDD YNG NGHYMRU
Er mwyn cynorthwyo Dysgu yn yr Awyr Agored, mae
Cymdeithas Gwaith Maes yn gallu cynnig grant teithio o hyd at
£200 i Ysgolion Cymru. Cliciwch yma os oes gennych
ddiddordeb.

Dyddiadau i’ch Dyddiadur
Siarad yn Broffesiynol 2017 – Digwyddiad gan CGA
NÔS LUN, 8 MAI 2017 – 6:30YH-9:00YH – NEUADD Y DDINAS, CAERDYDD
Yn dilyn noson lwyddiannus y llynedd gyda'r Athrawon John Furlong a Graham Donaldson, rydym wedi gwahodd pedwar
comisiynydd Cymru i siarad am ddyfodol addysg yng Nghymru a'r rhan y gallant ei chwarae wrth lunio polisi addysg. Am ragor o
fanylion, cliciwch yma.

Hyfforddiant ar Ddiogelwch Ar-lein: Defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol mewn modd Diogel
a mynd i’r Afael â Cham-drin Ar-lein yn Erbyn Athrawon
CAERNARFON – DYDD LLUN, 15 MAI 2017 | WRECSAM – DYDD MAWRTH, 16 MAI 2017

Dysgwch sut i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn eich ysgol mewn ffordd ddiogel a phriodol er mwyn ymgysylltu â phobl eraill arlein.

Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Swper a Sgwrs D&Th
DYDD LLUN , 15 MAI 2017 – 16:00-18:00 – CILGWYN, SAFLE’R NORMAL, PRIFYSGOL BANGOR
Nos Lun, Mai 5ed, bydd yr adran Dylunio Cynnyrch (Prifysgol Bangor) yn cynnal ‘Swper a Sgwrs’ i athrawon Dylunio a Thechnoleg.
Cyfle yw hwn yn bennaf i rannu arfer dda, ac i sgwrsio gydag athrawon D&T eraill am faterion pwysig y pwnc. Ewch i’r dudalen
‘Digwyddiadau Cyffrous DaTh’ i ddarllen rhagor.

Sesiwn Friffio Polisi Cyntaf Cyngor y Gweithlu Addysg
DYDD IAU, 18 MAI 2017 – 1:00YP-3:00YP – SENEDD, BAE CAERDYDD
Cynhelir sesiwn friffio polisi ar recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru a’u datblygiad gyrfaol.Darllenwch fwy...

Sioe Arddangos Gwaith D&Th
DYDD MERCHER TAN DDYDD SADWRN , 14-17 MEHEFIN 2017 – PONTIO, PRIFYSGOL BANGOR
Yn dilyn sioe radd y cwrs Dylunio Cynnyrch ym mis Mehefin byddwn yn cynnig y neuadd arddangos yn Pontio i ysgolion yr ardal er
mwyn iddynt arddangos gwaith D&T.Darllenwch fwy...

Eich Tiroedd Ysgol – Cyfle i Ddysgu ac Addysgu

Cwrs dau ddiwrnod i athrawon cynradd i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau er mwyn gwella bioamrywiaeth eich tiroedd drwy reoli
cynaliadwy, a’ch galluogi i ddefnyddio tiroedd eich ysgol ar gyfer creu’r effaith addysgu a dysgu gorau posibl.Cliciwch yma am ragor
o fanylion.

Sioe Addysg Genedlaethol

NEUADD Y DDINAS, CAERDYDD – DYDD GWENER, 13 HYDREF 2017
Drwy gyfrwng y Sioe Addysg Genedlaethol, cewch wybodaeth, adnoddau ac arweiniad arbenigol i ysbrydoli, grymuso a
datblygu dysgwyr gwych.
Cewch ragor o wybodaeth am y digwyddiad hwn ar eugwefan.

Cofiwch ddilyn @GwEGogleddCymru ar Twitter

GwEGogledd.Cymru
Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan

