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Am
SAG 2021

Dyddiad a Amser y Sioe
Hydref 6ed – 8fed 2021 | 09.00 - 16.00

DIWRNOD 1:
Dydd Mercher, 6ed Hydref 2021
ADY / AAA

DIWRNOD 2:
Dydd Iau, 7fed Hydref 2021
Dysgu ac Addysgu

DIWRNOD 3: 
Dydd Gwener, 8fed Hydref 2021
Iechyd Meddwl a Lles

LLEOLIAD: 

Yn fyw ar lein 

PLATFFORM AR LEIN: 

Bydd linciau i Zoom yn cael eu hanfon trwy e-bost 
atoch cyn dyddiadau’r Sioe.

Bydd linciau ar gyfer seminarau Cymraeg ar wahân.

HYFFORDDIANT YSGOL:

Mae gennym becynnau arbennig ar gyfer archebion 
ysgol gyfan, cysylltwch drwy e-bostio ni am ragor o 
wybodaeth.

HAWLFRAINT: 

Bydd pob sesiwn yn cael eu recordio a’u rhannu am 
gost ychwanegol.  Cyfle gwych i gynnal y Sioe Addysg 
Genedlaethol yn eich Ysgol / Coleg ar ddiwrnod sy’n 
addas i chi. E-bostiwch ni am ragor o wybodaeth.

Nicola S Morgan
Sylfaenydd a 
Cyfarwyddwr

Einir A Williams
Cyfarwyddwr

Croeso 
 

Hoffem eich croesawu i’r 
Sioe Addysg Genedlaethol 
a’r Sioe Genedlaethol ADY / 
AAA yn fyw ar-lein.
Mae’n wych bod yn ôl eleni gyda’n digwyddiad 
cyntaf byw ar-lein.  Dyma ein pedwaredd sioe 
addysg a ddyluniwyd i ddarparu seminarau, 
gwasanaethau a chynhyrchion i chi gyda’r twist 
o fod yn fyw ar-lein.

Mae ein sioe ym mis Hydref yn ymwneud â 
dathlu addysg ac addysgu trwy ddod â miloedd 
o weithwyr proffesiynol addysgol ynghyd i 
ymuno â’i gilydd yn fyw ar-lein. Mae’r sioe yn 
llawn
o syniadau ac atebion arloesol, yn ogystal ag 
ymgysylltu â seminarau achrededig DPP sy’n 
llawn strategaethau a syniadau ymarferol i 
ysbrydoli a grymuso staff, plant a phobl ifanc 
dros dri diwrnod.

Yn ogystal, mae gennym hefyd sawl seminar ar 
gael yn Gymraeg. Ni allwn aros i rannu’r tridiau 
gwych hyn gyda chi i gyd.
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Agored Cymru yw’r corff dyfarnu 
Cymreig, sy’n arwain addysg yng 
Nghymru, i Gymru. Rydym yn 
ymgysylltu ag ysgolion fel y gallant 
gael y cymwysterau a’r wasanaethau 
gorau, gan ddiwallu anghenion y 
Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru 
a thu hwnt.

www.agored.cymru

Gweithio Gyda

Rydym yn cynnig nifer helaeth 
o gyrsiau, canllawiau arbenigol, 
cyhoeddiadau, a chynhadleddau, 
yn ogystal ag adnoddau arloesol i 
frwdfrydi staff a grymuso ysgolion.

www.nsmtc.co.uk

Mae Diwrnod Trwynau Coch yn ôl 
ar Mawrth 18fed 2022 a byddem 
wrth ein bodd pe baech chi’n ymuno 
â’r hwyl. Gydag adnoddau am ddim 
wedi’u cynllunio gan arbenigwyr 
addysg, mae’n hawdd cael hwyl, 
cael ysbrydoliaeth a helpu i greu byd 
cyfiawn, yn rhydd o dlodi.

www.comicrelief.com

Llyfrgell adnoddau ar-lein sydd wedi’i 
phrofi a’i ymddiried yw Teachit. Mae’n 
llawn adnoddau pdf rhad ac am ddim 
a grëwyd gan athrawon, ar gyfer 
athrawon - a ddefnyddir gan filoedd o 
athrawon ar draws y saith safle pwnc.

www.teachit.co.uk/family

Mae ‘Education Technology’ yn 
gylchgrawn misol am ddim i danysgrifio 
gyda’r newyddion ‘edtech’ diweddaraf 
a gwybodaeth am ddigwyddiadau 
o’r sector addysg gyfan. Yn cynnwys 
technoleg ac arloesedd, mae’n 
gylchgrawn dibynadwy TG mewn 
addysg.

www.edtechnology.co.uk

Mae gan yr Ysgol enw da ym maes 
hyfforddi athrawon, datblygiad 
proffesiynol ac arweinyddiaeth. 
Mae hyn yn galluogi graddedigion 
o’n rhaglenni i ddiwallu anghenion 
ysgolion a chyrff eraill cysylltiedig ag 
addysg gan ysbrydoli ac arwain newid 
ledled Prydain a thu hwnt.

www.bangor.ac.uk

‘Hope Education’ yw’r unig gyflenwr 
cymeradwy ar gyfer y gwerth gorau 
yng Nghymru sy’n cynnig prisiau isel 
ac unigryw ar hanfodion bob dydd 
i’ch ysgol.  Gydag amrywiaeth helaeth 
a system archebu sydyn, byddwch 
chi’n arbed amser ac arian!

www.hope-education.co.uk

Mae’r Cyngor Llyfrau yn elusen 
genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant 
cyhoeddi yng Nghymru. Elfen bwysig 
o’n gwaith yw hybu llythrennedd a 
darllen er pleser. Rydym yn gwneud 
hyn nid yn unig drwy sicrhau llif cyson 
o gyhoeddiadau ond hefyd drwy drefnu 
gweithgareddau arbennig sy’n dathlu 
darllen er pleser mewn ffordd cyffrous a 
chyraeddadwy.

www.llyfrau.cymru

AM SAG

Amserlen Seminarau

Seminarau a
Siaradwyr

2

5

6 - 18

Cynnwys

www.sioeaddysggenedlaethol.com
 einir@sioeaddysggenedlaethol.com

@SioeAddysg

/SioeAddysg

@SioeAddysg
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This year’s National Education 
Show has been awarded the 
Agored Cymru Quality Mark, 
a measure of excellence for 
learning programmes and events. 

This recognises and celebrates 
outstanding practice for delivering 
learning in Wales. By attending the 
show you will gain 5 CPD hours for 
you participation.

The Agored Cymru Quality Mark 
evaluates learning programmes and 
events against professional standards 
and is underpinned by good practice 
and current research in education 
and training. 

To fi nd out more, contact 
quality.mark@agored.cymru

Mae Marc Ansawdd Agored Cymru, 
sef mesurydd rhagoriaeth ar gyfer 
digwyddiadau a rhaglenni dysgu, 
wedi cael ei ddyfarnu i’r Sioe 
Addysg Genedlaethol eleni.   

Mae hwn yn cydnabod ac yn dathlu 
arferion rhagorol ym maes darparu 
dysgu yng Nghymru. Drwy fynd i’r 
sioe, byddwch yn ennill 5 awr DPP 
am eich cyfranogiad.

Mae Marc Ansawdd Agored Cymru 
yn gwerthuso digwyddiadau a rhaglenni 
dysgu yn erbyn safonau proffesiynol 
ac mae’n seiliedig ar arferion da ac 
ymchwil cyfredol ym maes addysg 
a hyfforddiant. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â 
marc.ansawdd@agored.cymru

 www.agored.cymru
  @AgoredCymru



Amserlen Seminarau Cymraeg

6ed HYDREF
ADY / AAA

7fed HYDREF
Dysgu ac Addysgu

8fed HYDREF
Iechyd Meddwl a Lles

11.35 – 12.15 

Mae pob athro yn athro ADY: Addysgu 
Cynhwysol o Ansawdd Uchel

Helen Smith 

BBC Bitesize – Adnoddau i bawb 

Nia M Davies 

 Manteision ymaelodi â NACE o fewn y 
Cwricwlwm Cymraeg newydd 

Rhiannon Jenkins

13.05 – 13.15 
Llyfrau ac adnoddau newydd Atebol 
 
I’w gyhoeddi

Casia Wiliam yn cyflwyno Sara Mai a Lleidr 
y Neidr 

Casia Wiliam 

13.15 – 3.55
‘Dwi’n GALLU darllen!’ 

I’w gyhoeddi

Y Wariar Bach (Y Lolfa) 
 
Leisa Mererid 

13.55 – 14.05

14.05 – 14.45
Hanes yn y Tir (Gwasg Carreg Gwalch) 
 
Myrddin ap Dafydd 

Elgan Rhys a rhai o awduron Y Pump 

Elgan Rhys

14.45 – 14.55

14.55 – 15.45
TRIO sbarduno ysgrifennu a darllen yn CA2 
 
I’w gyhoeddi

Archebwch eich tocyn heddiw! Ewch i www.sioeaddysggenedlaethol.com

£29.99
+TAW

Ar gael tan hanner nos
5ed Hydref 2021

Pris cyn y sioe:

£49.99
+TAW

Ar gael ar
6ed-8fed Hydref 2021

Pris ar y diwrnod:

£4.99
+TAW

Ar gael tan hanner nos
3ydd Medi 2021

Pris archebu’n gynnar:

Tocynnau Seminar
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All courses accredited by

Seminarau a Siaradwyr

Gyflwynir gan:

Nia M Davies
Pennaeth Addysg, BBC Cymru Wales

Iaith: Cymraeg | Cynulleidfa: Pawb

11.35 – 12.15

BBC Bitesize – Adnoddau i bawb
Yn ystod 2020 a dechrau 2021, darparodd y BBC y gwasanaeth Addysg mwyaf yn 
ei hanes ar draws mwy o blatfformau gan gynnwys cynnwys ar BBC iPlayer, CBBC 
a BBC Bitesize Dyddiol ar S4C. Bu cynnydd o 30% yn y defnydd o Bitesize ar-lein 
ymhlith plant 5 i 11 oed yn ystod y cyfnod y bu’r ysgolion ar gau, gyda thraffig 
i’r wefan gyfan yn cyrraedd ei frig gyda 5.8 miliwn o ymwelwyr unigryw yn y DU 
yn ail wythnos Ionawr 2021. Yn y sesiwn hon, bydd Nia M Davies yn arddangos 
y cynnwys diweddaraf (oll yn seiliedig ar y cwricwlwm yng Nghymru) sydd ar 
gael i ddisgyblion, athrawon a rhieni, gan gynnwys fideos newydd sbon Cyfnod 
Allweddol 3 Dyniaethau. Bydd Nia hefyd yn cyflwyno cynlluniau Bitesize ar gyfer 
y dyfodol ac yn datgelu pa adnoddau newydd fydd ar gael yn ystod y misoedd 
nesaf.

7fed

Gyflwynir gan:

I’w gyhoeddi

Iaith: Cymraeg | Cynulleidfa: Pawb

10.21 – 13.05

TRIO sbarduno ysgrifennu a darllen yn CA2
Sesiwn sy’n llawn dop o syniadau ar gyfer annog dysgwyr i ddatblygu sgiliau 
llythrennedd. Cynnwys y gweithdy:

Gweithdy sy’n sbarduno ysgrifennu a darllen yng Nghyfnod Allweddol 2 gyda’r 
gyfres TRIO gan Manon Steffan Ros.
Cyflwyniad byr i’r 4 llyfr yn y gyfres.
Cyflwyniad i’r pecyn addysg – llawer o syniadau amrywiol ar gyfer datblygu 
sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu.
Defnyddio CRIW CELF Huw Aaron ar gyfer datblygu geirfa a disgrifiadau cyn 
ysgrifennu estynedig.

7fed

•

•
•

•

Gyflwynir gan:

I’w gyhoeddi

Iaith: Cymraeg | Cynulleidfa: Pawb

13.15 – 13.55

‘Dwi’n GALLU darllen!’
Sesiwn sy’n helpu plant i lwyddo ac i fwynhau dysgu darllen. Cynnwys y gweithdy:

Dysgu blendio llythrennau a chytseiniaid clwm gyda gemau hwyliog y Parot 
Piws.
Sut i ddefnyddio’r Gwybodyn ar gyfer sesiwn ‘Darllen dan arweiniad’ 
lwyddiannus.  
Magu hyder wrth ddarllen a darllen i ddysgwyr ail-iaith – cyfresi poblogaidd 
2021. 
Datblygu iaith ac ymarfer darllen gydag Ap Magi Ann.
Strategaeth ar gyfer helpu dysgwyr i ddyfalbarhau wrth ddysgu darllen. 

7fed

•

•

•

•
•

Gyflwynir gan:

Helen Smith 
Ymgynghorydd Dysgu / Anghenion Dysgu 
Ychwanegol

Iaith: Cymraeg | Cynulleidfa: Pawb

11.35 – 12.15

Mae pob athro yn athro ADY:
Addysgu Cynhwysol o Ansawdd Uchel
Addysg o ansawdd uchel, wedi’i wahaniaethu ar gyfer disgyblion unigol, yw’r cam 
cyntaf wrth ymateb i ddisgyblion sydd, neu a allai fod ganddynt Anghenion Dysgu 
Ychwanegol. Mae Helen yn archwilio beth mae hyn yn ei olygu o ran addysgu a 
dysgu i ddisgyblion ag ADY.

6ed

Gyflwynir gan:

Myrddin ap Dafydd 
Awdur

Iaith: Cymraeg | Cynulleidfa: Pawb

14.05 – 14.45

Rhagflas o’r Gyfrol Hanes yn y Tir
Oes, mae darnau o hanes mewn amgueddfeydd a llyfrgelloedd – ond maen 
nhw yma hefyd, mewn hen luniau, enwau lleoedd, ar fapiau ac mewn olion hen 
adeiladau, ar lechwedd mynydd neu ar lan y môr. Bydd y llyfr hwn yn eich helpu i 
wybod ac i ddeall yr hanes, lle bynnag ydych chi yng Nghymru. Bydd yn sbardun i 
chi chwilio am ragor o ddarnau o’n gorffennol.

Pwy oedd y bobl gyntaf oll i fyw yng Nghymru? Pam fod Glyndŵr mor bwysig 
i’r Cymry? Beth oedd rhan Cymru yn y fasnach gaethwasiaeth? Pa ddylanwad 
gafodd y môr ar ein hanes? Dewch i gael rhagflas o’r gyfrol newydd hon am hanes 
Cymru.

7fed

Gyflwynir gan:

I’w gyhoeddi

Iaith: Cymraeg | Cynulleidfa: Pawb

13.05 - 13.15

Llyfrau ac adnoddau newydd Atebol
Teitlau newydd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, e.e. Ffwlbart Ffred, Taith Fawr 
Cenau Bach, Fy Llyfr Geiriau Cymraeg, Popeth am Amrywiaeth, Cân o 
Falchder a Dweud yr Amser gyda Cadi a Jac
Teitlau newydd ar gyfer CA2, e.e. Pwyll a Rhiannon, Dwi’n Bril, TRIO Antur y 
Ddraig Goch, Y Gwningen a’r Arth, Hufen Afiach Dai, Côd Bananas*
Cardiau Sbardun CS a CA2
Apiau addysgiadol amrywiol
Rhannu gwybodaeth am y wefan newydd a’r ardal ‘Adnoddau am Ddim’ 
Cyfeirio at CLA copyright 

7fed

•

•

•
•
•
•

Archebwch eich tocynnau nawr einir@sioeaddysggenedlaethol.com6
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All courses accredited by

Seminarau a Siaradwyr

Gyflwynir gan:

Casia Wiliam 
Awdur

Iaith: Cymraeg | Cynulleidfa: Pawb

13.05 – 13.15

Sara Mai a Lleidr y Neidr 
Mae Sara Mai yn ei hôl! Mae pob math o anifeiliaid diddorol yn Sw Sara Mai, gan 
gynnwys neidr brin iawn. Ond pwy fyddai eisiau dwyn neidr? Croeso i chi ddod i 
glywed Casia Wiliam yn cyflwyno’r gyfrol. Enillodd Sw Sara Mai gategori Cynradd 
Gwobr Tir na n-Og 2021.

8fed

Gyflwynir gan:

Elgan Rhys 
Awdur

Iaith: Cymraeg | Cynulleidfa: Pawb

14.05 – 14.45

Elgan Rhys a rhai o awduron Y Pump 
Bydd Elgan Rhys yn sgwrsio gyda rhai o awduron ifanc newydd prosiect Y Pump, 
am eu profiadau nhw o ddatblygu a chyhoeddi’r gyfres gyffrous hon am griw o 
ddisgyblion ysgol Blwyddyn 11 sy’n darganfod y pŵer sydd gan eu harallrwydd 
pan maen nhw’n dod ynghyd fel cymuned. Bydd cyfres Y Pump yn siŵr o ennyn 
trafodaeth ac ysgogi ffyrdd newydd o feddwl ar sawl lefel.

8fed

Gyflwynir gan:

Rhiannon Jenkins
NACE

Iaith: Cymraeg | Cynulleidfa: Pawb

11.35 – 12.15

Manteision ymaelodi â NACE o fewn y 
Cwricwlwm Cymraeg newydd
Bwriad y seminar yw cyflwyno adnoddau NACE a sicrhau llwybr llwyddiant i 
ddysgwyr MATh a HATh( mwyaf a hynod abl a thalentog) yn ystod eu profiadau 
addysgol. Golyga hyn gyflwyno dogfennaeth asesu a Gwobr Her Nace fel sail i 
ddysgu ac addysgu llwyddiannus.

8fed

Gyflwynir gan:

Leisa Mererid 
Awdur

Iaith: Cymraeg | Cynulleidfa: Pawb

13.15 - 13.55

Y Wariar Bach
Mae Y Wariar Bach yn dysgu plant am anifeiliaid prin a phwysigrwydd gwarchod y 
ddaear. Meddai’r awdures Leisa Mererid am ei hymweliadau niferus ag ysgolion: 
“Mae plant wrth eu boddau yn cael bod yn rhan o’r stori, ac yn hytrach na 
gwrando yn unig, mae gwahoddiad ac anogaeth i symud ein cyrff – i bersonoli’r 
hedyn, y tywydd, y goeden a’r anifeiliaid – a gwneud hynny drwy gyfrwng siapiau 
ioga. Mae symud fel hyn yn dod â’r stori ‘yn fyw’ ac yn wych ar gyfer datblygu 
hyder corfforol yn ogystal â chefnogi datblygiad iaith a lleferydd plant ifanc. Mae 
ymateb plant sydd ag anghenion dysgu i’r sesiynau ioga/ymweliadau ysgol wedi 
bod yn syfrdanol, gydag athrawon yn synnu at eu hymateb.”

 

8fed

Archebwch eich tocyn heddiw! Ewch i www.sioeaddysggenedlaethol.com

£29.99
+TAW

Ar gael tan hanner nos
5ed Hydref 2021

Pris cyn y sioe:

£49.99
+TAW

Ar gael ar
6ed-8fed Hydref 2021

Pris ar y diwrnod:

£4.99
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Ar gael tan hanner nos
3ydd Medi 2021

Pris archebu’n gynnar:

Tocynnau Seminar
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Ewch i siopa www.livespiffy.co.uk

meddwl a chefnogaeth i

BLANT, POBL IFANC A CHI!

Adnoddau iechyd

livespiffy

Llyfrau a chyfnodolion 

hunangymorth

Llyfryn a Deunydd Ysgrifennu

teganau synhwyraidd

Gostyngiadau Addysg Ar Gael!



Adnoddau addysgol am ddim 
yn cynnwys clipiau byrion, 
gemau, cwisiau a gweithgareddau 
ar gyfer disgyblion ac 
athrawon yng Nghymru.

Yma i ti

Cynnwys wedi’i seilio ar y 
cwricwlwm ar gyfer pob oedran:
· Cyfnod Sylfaen 
· Cyfnod Allweddol 2
· Cyfnod Allweddol 3
· TGAU

Mae 76% o blant 11-16 oed 
a 61% o blant 5-11 oed yn 
y DU yn defnyddio Bitesize. 

Cynnwys newydd (o fis Medi 2021)
· TGAU Cerddoriaeth
· CA3 Dyniaethau
· CA3 Fframwaith Cymhwysedd Digidol

bbc.co.uk/bitesize
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Wrth i chi weithio i ofalu am ddyfodol y wlad, 
rydym yn gweithio i ofalu amdanoch.

Mae CSSC yn helpu athrawon a holl gydweithwyr 
yn y sector cyhoeddus i wneud y gorau o’u 
hamser i ffwrdd.

Gyda mynediad i filoedd o ostyngiadau a 
chynigion ar ddiwrnodau allan, bwyta, siopa, 
profiadau a mwy. Mae gennym bopeth sydd ei 
angen arnoch i wneud y pethau rydych chi’n eu 
caru, gyda’r bobl rydych chi’n eu caru.

Cefnogi gwir  
bencampwyr bywyd

Archwiliwch sut y gall CSSC ofalu amdanoch. 

cssc.co.uk/teachers

Pssst... Gadewch i’r  

LittlemagictrainTM 
fynd â chi ar daith hudolus  

i lwyddiant

Gostyngiad o 20% drwy 

ddefnyddio’r cod: NESWALES21

Sganiwch fi

www.littlemagictrain.com
Neu e-bostiwch: Hello@littlemagictrain.com

Ymunwch â dros  
200,000 o blant ledled 
y DU sy’n cymryd rhan 

mewn anturiaethau 
dysgu Littlemagictrain 

mewn lleoliadau 
blynyddoedd cynnar.

“Fe wnes i fwynhau’r hyfforddiant hwn yn fawr ac roeddwn i wrth fy modd â phrofiad a brwdfrydedd Gina. Edrychaf ymlaen at helpu 
staff a phlant eraill i fwynhau’r profiad hudolus a rhyfeddol hwn.”Jackie Davies, Meithrinfa CWTSH, Cymru

“



Mae gan yr Ysgol enw da ym maes hyfforddi athrawon, datblygiad proffesiynol ac arweinyddiaeth. Mae 
hyn yn galluogi graddedigion o’n rhaglenni i ddiwallu anghenion ysgolion a chyrff eraill cysylltiedig ag 
addysg gan ysbrydoli ac arwain newid ledled Prydain a thu hwnt. 

Cyrsiau ar gyfer rhai sydd am fod yn athrawon  
neu weithio gyda phlant:
•  BA Addysg (Cynradd gyda SAC)

•  BA Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid

•  TAR Cynradd neu Uwchradd amrywiaeth eang o bynciau 
uwchradd ar gael. Mae modd cyfuno efo Gweithgareddau Awyr 
Agored. 

Cyrsiau ar gyfer athrawon neu rai sy’n gweithio mewn 
maes cysylltiedig ag addysg: 
•  MA Cenedlaethol Addysg (Cymru) (Rhan amser) Rhaglen 

wirioneddol drawsnewidiol ac arloesol ar gyfer gweithwyr 
addysgol proffesiynol yng Nghymru, o athrawon ar ddechrau 
gyrfa  i uwch arweinwyr.

•  MA Astudiaethau Addysg yn cynnig datblygiad gyrfa a 
boddhad personol ar gyfer rhai sy’n gweithio mewn amrediad 
eang o leoliadau addysgol. Fe’i cynigir mewn nifer o ffyrdd 
hyblyg i’ch gyrfa ac mae un opsiwn yn cynnwys lleoliad. 

•  MA Plentyndod ac Ieuenctid o ddiddordeb penodol i rai sy’n 
gweithio gyda neu dros blant ac i raddedigion astudiaethau 
plentyndod, iechyd, polisi cymdeithasol ac addysg sydd am 
ddyfnhau eu dealltwriaeth a’u harbenigedd mewn ymchwil 
plentyn-ganolog. 

YSGOL GWYDDORAU ADDYSG 
YSBRYDOLI  
ARWEINWYR NEWID 

©
 Iw
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 W
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m
s

 www.bangor.ac.uk/education-and-human-
development/index.php.cy

 addysg@bangor.ac.uk

EITHRIADOL ERS 1884

Ceir mwy o wybodaeth yn

Diddordeb mewn Ymchwil?
Mae ein EdD mewn Addysg sy’n cyfuno 
elfennau ymchwil ac elfennau a ddysgir 
yn ogystal â PhD/MPhil Addysg ymchwil 
100% yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau 
ymchwil mewn meysydd fel addysg 
cyfrwng Cymraeg, addysg ddwyieithog, 
addysg Mathemateg a gwyddoniaeth, 
iaith a llythrennedd, addysg ôl-orfodol, 
mentora, effeithiolrwydd ysgolion, 
anghenion dysgu ychwanegol/arbennig, 
astudiaethau rhyng-ddiwylliannol mewn 
addysg ac arweinyddiaeth. Rydym  
hefyd yn awyddus i glywed gan  
unigolion neu sefydliadau sydd  
â diddordeb mewn cydweithio  
ar brosiectau ymchwil.
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Pssst... Gadewch i’r  

LittlemagictrainTM 
fynd â chi ar daith hudolus  

i lwyddiant

Gostyngiad o 20% drwy 

ddefnyddio’r cod: NESWALES21

Sganiwch fi

www.littlemagictrain.com
Neu e-bostiwch: Hello@littlemagictrain.com

Ymunwch â dros  
200,000 o blant ledled 
y DU sy’n cymryd rhan 

mewn anturiaethau 
dysgu Littlemagictrain 

mewn lleoliadau 
blynyddoedd cynnar.

“Fe wnes i fwynhau’r hyfforddiant hwn yn fawr ac roeddwn i wrth fy modd â phrofiad a brwdfrydedd Gina. Edrychaf ymlaen at helpu 
staff a phlant eraill i fwynhau’r profiad hudolus a rhyfeddol hwn.”Jackie Davies, Meithrinfa CWTSH, Cymru

“



 
 

Whether you’re looking to take the
first step or move on to the next
stage in your career, Educators

Wales is the place for you to access
information, training and career
opportunities to get you there.

 
No matter where you are in your
journey, we’re here to help you

become the best educator you can be
and inspire the next generation of

learners in Wales.
 

Our knowledgeable team are
available to provide you with a vast
range of information and guidance

about working within schools,
further education, work-based

learning  and youth work settings. 
 

#TogetherWeCanInspire 

 
 

P'un a ydych am gymryd y cam cyntaf,
neu symud ymlaen i'r cam nesaf yn

eich gyrfa, Addysgwyr Cymru yw'r lle i
chi gael gafael ar wybodaeth,

hyfforddiant a chyfleoedd gyrfa i'ch
tywys yno.

 
Nid oes ots ble rydych chi ar eich

taith, rydym ni yma i'ch helpu chi i
fod yr addysgwr gorau y gallwch fod
ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o

ddysgwyr yng Nghymru.
 

Mae ein tîm gwybodus ar gael i
ddarparu ystod eang o wybodaeth ac

arweiniad i chi am weithio mewn
ysgolion, addysg bellach, lleoliadau

dysgu seiliedig ar waith a gwaith
ieuenctid.

 

#YsbrydoliGydanGilydd 
 



Angen
hyfforddiant
DPP i chi neu i
aelod o’ch tîm?

Angen
hyfforddiant
DPP i chi neu i
aelod o’ch tîm?

 “Gwych o’r dechrau i’r diwedd -
pecyn cymorth gwych y gallaf ei
ddefnyddio yn fy sefydliad.”
 

Ewch i'n safwe, neu cysylltwch

01766 549725

bookings@nsmtc.co.uk

www.nsmtc.co.uk

“O bosib’ y DPP gorau ‘dwi ‘di gael. 
Mae’r angerdd,eglurder a natur agored y
diwrnod yn ei wneud yn hynod afaelgar,
ac sydd wedi herio fy ffordd o feddwl.
Cryfder gwirioneddol y cwrs oedd yr
amrywiaeth o ffyrdd y cyflwynwyd y
deunyddiau drwy fideo,data,delweddau,a
thrafodaethau heriol.Diolch. Rydwi’n
hyderus y byddaf o ganlyniad i’r cwrs yn
well athro ac arweinydd.” 

Mae Hyfforddiant ac Ymgynghoriaeth NSM yn darparu hyfforddiant
ymarferol o ansawdd uchel ar gyfer hyfforddiant athrawon, cyrsiau DPP,
cyrsiau Hyfforddiant-mewn-swydd ar gyfer athrawon ac aelodau eraill o staff
ysgol ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

“Hyfforddiant anhygoel.
Hyfforddwr gwybodus ac ysbrydoledig.
Gwnaeth argraff fawr arnaf a byddaf yn
bendant yn argymell yr hyfforddiant i
Bennaeth yr Ysgol. Yr hyfforddiant
mwya’ diddorol a defnyddiol ‘DWI
ERIOED WEDI EI DDERBYN! Byddaf yn
sicr yn chwilio am fwy o hyfforddiant ac
yn bwcio’n syth ar ôl heddiw.
 

“Cwrs hollol ffantastig.Wir wedi
mwynhau.Roedd yr hyfforddwr
yn wych yn traddodi’r cwrs mewn
ffordd hwyliog a chyfeillgar ond
hefyd yn wybodus iawn. ‘Dwi
wedi dysgu sgiliau newydd y
gallaf eu hymarfer.”
 
 



Mae’r Prosiect Stori yn troi straeon poblogaidd plant yn offeryn i 
gefnogi a gwella lles plant. Gyda chefnogaeth ymchwil, mae ein 

cynlluniau gwersi ysgol yn defnyddio straeon a darnau llyfrau 
poblogaidd, amrywiol a gafaelgar i archwilio cymeriadau sy’n 

mynd i’r afael â’r sgiliau sy’n cael eu cynnwys mewn cwricwlwm 
lles, Addysg Rhyw a Pherthnasoedd a llythrennedd emosiynol.



Byddwn yn ôl y
flwyddyn nesaf!

Hydref 9fed 2022
Neuadd y Ddinas, 
Caerdydd. Dyddiad pwysig 

i’r dyddiadur!

Ymunwch â ni eto am ddiwrnod llawn 
seminarau ysbrydoledig, cynhyrchion 
arloesol, ag amrywiaeth helaeth o bethau 
addysgol! 

Gobeithio eich bod wedi cael diwrnod gwych 
yn ein Sioe Addysg Genedlaethol a’r Sioe 
ADY eleni. Rydym yn edrych ymlaen at eich 
gweld chi’r flwyddyn nesaf!  

Dwi wrth fy modd gyda’r wefr yma. 
Gydag amrywiaeth eang o bethau yma 
i’w gweld a gwrando, dwi wedi dysgu 
cymaint heddiw – diolch.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn 
cyflwyno seminar?

Cysylltwch â ni am ffurflen gais siaradwr yn fuan.

Ebost: einir@sioeaddysggenedlaethol.com

Rydyn ni

hefyd yn mynd i 

Ogledd Cymru

Mehefin16eg 2023


