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Trafod Addysgeg – cynllunio sesiynau ar gyfer Gwanwyn / Haf 2022 

Gan gydweithio ag Ysgolion, Consortia Rhanbarthol, yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth 

Addysgol ac Addysg Uwch, datblygwyd y calendr canlynol. Cynhelir pob sesiwn am 3:45pm oni nodir yn 

wahanol. 

Os ydych yn aelod o Trafod Addysgeg, cewch wahoddiad awtomatig i’r sesiynau hyn ryw wythnos ymlaen 

llaw. Dim ond y sesiynau hynny sydd o ddefnydd uniongyrchol i chi y byddwch chi am eu mynychu, ond 

efallai y bydd gan gydweithwyr ichi ddiddordeb yn rhai o’r lleill. Gwahoddwch nhw i ymuno â Trafod 

Addysgeg yma er mwyn iddyn nhw gael gwahoddiad. 

Os na allwch chi ddod i sesiwn, bydd ar gael ichi wedyn gan y caiff ei recordio a’i lanlwytho i Trafod 

Addysgeg ar y sianel briodol. Rydym yn dal i weithio ar y cynlluniau, wrth gwrs, ac felly gallai sesiynau 

ychwanegol gael eu trefnu. 

Sesiwn Dyddiad(au) 

ADY 
Bydd y tair sesiwn gyntaf hon yn canolbwyntio ar 
Drywydd Dysgu ac ar rannu syniadau ynghylch 
addysgeg 

2 Chwefror ; 27 Ebrill ; 15 Mehefin (Pob sesiwn am 
3.45pm) 

Creadigrwydd ac Addysgeg 
Mae’r sesiynau canlynol yn parhau â’n hystyriaeth 
o arferion meddwl creadigol a’r goblygiadau o ran 
addysgeg. 

22 Mawrth ; 17 Mai ; 29 Mehefin (Pob sesiwn am 
3.45pm) 

Datblygiad Plant a Dysgu 
Ystyried yr hyn rydym yn ei ddeall am ddatblygiad 
plentyn o’r blynyddoedd cynnar i’r glasoed, a’r 
goblygiadau o ran addysgeg 

6 Ebrill (9.30am) / 7 Ebrill (3.45pm);  
25 Mai (9.30am) / 26 Mai (3.45pm) 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg 
Bydd y sesiynau canlynol yn darparu cyfleoedd i 
glywed am rai o’r dulliau gweithredu gwahanol sy’n 
cael eu hystyried ar draws yr ardaloedd. 

1 Mawrth; 5 Ebrill; 24 Mai (Pob sesiwn am 3.45pm) 

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu 
Bydd y sesiynau canlynol yn canolbwyntio ar y 
dulliau addysgegol o hwyluso addysgu ieithoedd 
rhyngwladol. 

31 Ionawr ; 21 Mawrth ; 25 Ebrill (Pob sesiwn am 
3.45pm) 

Mathemateg a Rhifedd 
Bydd y sesiynau canlynol yn canolbwyntio ar 
ymchwilio i’r 5 hyfedredd a’r goblygiadau o ran 
addysgeg ac arferion. 

7 Chwefror ; 14 Mawrth ; 9 Mai (Pob sesiwn am 
3.45pm) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aec91cdca1c1047c3bda54ccbca67ee9d%40thread.tacv2/conversations?groupId=64270bfa-8b67-4a30-aa72-da844c439fc1&tenantId=4f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aec91cdca1c1047c3bda54ccbca67ee9d%40thread.tacv2/conversations?groupId=64270bfa-8b67-4a30-aa72-da844c439fc1&tenantId=4f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993
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Sesiwn Dyddiad(au) 

Sesiwn Drafod am Arwain Dysgu  
Cyfle i glywed am waith ysgolion sy’n rhan o 
brosiect addysgeg trawsranbarthol ar sail ‘Clarity - 
What matters most in learning, teaching and 
leading’ gan Dr Lyn Sharratt. 

17 Chwefror; 10 Mawrth; 31 Mawrth; 3 Mai; 19 Mai; 
7 Mehefin; 14 Mehefin; 15 Mehefin; 21 Mehefin; 28 
Mehefin (Pob sesiwn am 3.45pm) 

Trafod Addysgeg i Arweinwyr 
Cynhelir y sesiynau canlynol ar y cyd ag ysgolion 
a’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth 
Addysgol, ac maent yn canolbwyntio ar arwain 
addysgeg yn strategol. 

6 Ebrill; 18 Mai; 22 Mehefin  (Pob sesiwn am 2pm) 

Y Dyniaethau 
Bydd y sesiynau canlynol yn canolbwyntio ar 
ymchwilio i brofiadau dysgu a’r goblygiadau o ran 
addysgeg. 

15 Chwefror; 15 Mawrth; 10 Mai (Pob sesiwn am 
3.45pm) 

Ystyried 12 Egwyddor Addysgeg 
Bydd pob ardal yn cynnal sesiwn i’ch annog i 
ystyried egwyddorion addysgeg yn fwy gofalus 
(cynhelir y 4 sesiwn olaf drwy gydweithio â 
sefydliadau addysg uwch). 

17 Chwefror; 10 Mawrth; 31 Mawrth; 3 Mai; 19 Mai; 
7 Mehefin; 14 Mehefin; 15 Mehefin; 21 Mehefin; 28 
Mehefin  (Pob sesiwn am 3.45pm) 

 

 


