Cwmni Cynnal
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN

Cynhelir yr hyfforddiant gan:Phone: (01286) 677686
Fax: (01286) 673329

Glenda Jones - glendaj@cynnal.co.uk
Martin Lewis - martinl@cynnal.co.uk

Cynigir hyfforddiant ar agweddau o Hwb yn ystod y tymor yma yn Swyddfeydd CYNNAL
Penrallt ar y dyddiadau isod.
Ni fydd cost athrawon llanw yn cael eu had-dalu i’r ysgol, ond nid fydd cost mynychu’r
hyfforddiant.
Mae’n bosib mynychu sesiwn bore neu y prynhawn yn unig neu diwrnod llawn
Bydd lle i 12 athro ar bob hyfforddiant — felly cyntaf i’r felin.
I gofrestru cliciwch ar :-

http://goo.gl/forms/oZ4pivcAJF

HYFFORDDIANT
Hwb+
Cyfle i ymarfer a datblygu sgiliau defnyddio nodweddion Hwb+ yn y dosbarth gyda disgyblion:

Creu a gosod Trafodaeth



Creu BLOGS



Creu Holiaduron



Creu Wici

J2e
Cyfle i ddatblygu sgiliau defnyddio nodweddion J2e:

Rhaglen JIT - adnodd ar gyfer disgyblion Meithrin/Derbyn



J2e5 - Papur Digidol—adnodd i greu cyflwyniadau digidol a graffiau



Creu templedi gwaith eich hun ac eu rhannu gyda’r disgyblion



Adborth ar waith disgyblion yn electroneg



Mapio gwaith disgyblion yn erbyn Y Fframwaith Sgiliau

OFFICE 365
Ymarfer gyda defnyddio Apiau Office 365 megis:

Word Online



Powerpoint Online



Excel Online



Ymarfer gyda nodweddion y OneDrive



Defnyddio’r nodwedd Rhannu o fewn Office 365



Gosod Sylwadau a chynnal deialog dysgu rhwng athro a disgybl pan yn datblygu gwaith ar
feddalwedd Office 365.

Encyclopaedia Britannica
Cyfle i weld yr adnoddau sydd ar gael o fewn y pecyn yma a sut yw defnyddio fel
adnodd pwerus o fewn y dosbarth i ddisgyblion ymchwilio a chasglu
gwybodaeth yn ddiogel.


Math o wybodaeth ar gael



Gwahanol Lefelau o wybodaeth



Imagequest

Bydd enghreifftiau ar gael yn dangos sut yw defnyddio law yn law gydag adnoddau eraill o fewn Hwb —
Office 365, Wici ayyb

Codio
Cyfle i ymarfer ac arbrofi gyda’r meddalwedd Codio sydd ar gael o fewn Hwb a
J2e. Cyfle i ymarfer ac arbrofi gyda’r meddalwedd isod er mwyn ymateb i
ddatblygiadau’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.


Crwban



Visual

360 Degree Safe Cymru
Cyfle i gychwyn neu symud ymlaen ymhellach gyda’r teclyn yma i Adolygu eich
sefyllfa bresennol gyda materion e ddiogelwch eich ysgol.
Bydd cyfle i drafod Polisïau e-ddiogelwch ysgol a Pholisïau Defnydd derbyniol ar gyfer defnyddio’r
adnoddau sydd ar gael ar Hwb

