‘Mwy Abl a Dawnus:
Nol i’r Cychwyn a Thu Hwnt’
Cynhadledd sy’n pontio cyfnodau ar arfer
a darpariaeth ar gyfer y rhai Mwy Abl a Dawnus
Mae NACE yn falch o gyhoeddi mai Tom Crick,
Athro Cyfrifiadureg a Pholisi Cyhoeddus ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd,
yw prif siaradwr y gynhadledd hon, sef ‘Codi Dyheadau mewn Byd Digidol’

Dydd Iau 21 Ebrill 2016 yng Ngwesty a Sba St David’s, Caerdydd

Mae gan Tom Crick ddiddordeb
brwd mewn polisïau ym maes
gwyddoniaeth, cyfathrebu ym
maes gwyddoniaeth ac
ymgysylltu â’r cyhoedd. Mae’n
aelod o sawl corff dylanwadol
sy’n llunio polisïau yn y maes
hwn. Mae Tom yn ymwneud
llawer â’r gwaith o ddiwygio
addysg gyfrifiadureg yn y DU
ac yn Gadeirydd Cyfrifiadura yn
yr Ysgol yng Nghymru ac yn
Gyfarwyddwr Rhaglenni ar
gyfer Systemau Cyfrifiadura a
Gwybodaeth ym Mhrifysgol
Metropolitan Caerdydd, lle
mae hefyd yn Ddirprwy
Gyfarwyddwr Menter.
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Llywodraeth Cymru, Ionawr 2016
Mae’r gynhadledd ar gyfer ysgolion sy’n chwilio am ysbrydoliaeth ac arweiniad ar sut i gyflawni darpariaeth a deilliannau rhagorol
ar gyfer disgyblion mwy abl a dawnus, beth bynnag fo’u cam datblygu yn y maes hwn.
Bydd y gweithdai yn cynnwys y canlynol:
 Mwy Abl a Dawnus o’r dechrau: datblygu polisi a darpariaeth
 Cynllunio ar gyfer heriau ac ymgysylltu yn yr ystafell ddosbarth
 Codi dyheadau disgyblion mwy galluog a thalentog ar gyfer astudiaethau pellach
dewis gyrfaoedd
 Defnyddio technoleg i roi her wrth ddysgu
 Gwobr Her NACE Cymru: sut mae ysgolion yn defnyddio’r Wobr i gyflawni
darpariaeth o ansawdd uchel ar gyfer disgyblion mwy abl a dawnus

Pwy ddylai fynychu?
Cydlynwyr Mwy Abl a Dawnus,
Athrawon, Penaethiaid, Athrawon
Arweiniol, Cynghorwyr Consortiwm
ac Awdurdod Lleol

Bydd y gynhadledd hefyd yn cynnwys arddangoswyr yn arddangos eu hadnoddau a’u gweithgareddau i gefnogi darpariaeth
i ddisgyblion mwy abl a dawnus

Aelod NACE £250 y dydd : Ddim yn aelod £350 y dydd

Gostyngiad ffyddlondeb yn berthnasol*
*Gostyngiad ffyddlondeb: os aeth eich ysgol i gynadleddau NACE Cymru yn 2014 a 2015 , codir pris ar gyfradd 2014 am eich lle, sef £225 (aelod) £325 (ddim yn aelod)
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