'Yn Barod, yn Fodlon ac yn Gallu Symud Ymlaen'
Grymuso mwy o ddysgwyr galluog, troi gallu yn gyflawniad
Cynhadledd drawsgyfnodol dros ddau ddiwrnod sy'n canolbwyntio ar
ymarfer a darpariaeth ar gyfer y sawl Mwy Galluog a Thalentog.

ARCHEBWCH
LE NAWR
fel na chewch
eich siomi
WWW.NACE.CO.UK
naceevents@nace.co.uk

Mae NACE yn falch o wahodd Barry Hymer, Athro mewn
Pwy ddylai ddod?
Seicoleg Addysg a Simon Weston OBE i annerch y cynadleddau hyn Cydlynwyr Darpariaeth ar gyfer

Dydd Mercher 11 Mawrth a Dydd Iau 12 Mawrth yng Ngwesty
a Spa Dewi Sant, Caerdydd

Simon Weston OBE
Mae neges Simon yn ymwneud â
bod yn benderfynol, nid yn unig i
dderbyn y sefyllfa sydd ohoni,
ond i wneud y gorau ohoni. Mae
gyrfa Simon ei hun yn dangos yn
glir sut y gall agwedd meddwl
gadarnhaol gyflawni nodau
busnes gwych.

Barry Hymer PhD
Mae Barry sy'n Athro seicoleg
mewn addysg, yn athro ysgol
uwchradd a chynradd profiadol, ac
wedi ysgrifennu saith llyfr a nifer o
bapurau ac erthyglau ym maes
dysgu ac addysgu. Mae Barry wedi
rhoi cyflwyniadau mewn dros 500
o gynadleddau cenedlaethol a
rhyngwladol, ac wedi gweithio
gyda miloedd o athrawon,
myfyrwyr, rhieni, llywodraethwyr,
cynorthwywyr addysgu ac
arolygwyr fel hyfforddwr ac
ymgynghorydd

Disgyblion Mwy Galluog a Thalentog,
Athrawon, Penaethiaid, Athrawon
Arweiniol, Swyddogion Gwella Ys-

Yn Barod, yn Fodlon ac yn Gallu

Gallu Symud Ymlaen

Dydd Mercher 11 Mawrth 2015

Dydd Iau 12 Mawrth 2015

Prif gyflwyniad: Barry Hymer PhD

Prif gyflwyniad: Simon Weston OBE
Bydd diwrnod un yn canolbwyntio ar ddarpariaeth ar gyfer
Bydd diwrnod dau yn canolbwyntio ar sut i ymgymryd â her
disgyblion Mwy Galluog a Thalentog yn gyffredinol. Mae'r
a symud ymlaen, datblygu gwydnwch, mynd i'r afael â
diwrnod hwn ar gyfer ysgolion sy'n edrych am ysbrydoliaeth ac
thangyflawniad a chydnabod talent.
arweiniad ar sut i gyflawni Darpariaeth dda ar gyfer disgyblion
Mwy Galluog a Thalentog.

Bydd gweithdai yn cynnwys y canlynol:

Bydd gweithdai yn cynnwys y canlynol:

 Mwy Galluog a Thalentog o'r dechrau
 Her - beth yw ystyr hyn?
 Defnyddio technoleg er mwyn ymgysylltu â dysgwyr Mwy

 Codi dyheadau
 Manteisio ar dalent
 Gwobr Her NACE Cymru
 Astudiaethau achos

Galluog a Thalentog
 Astudiaethau achos ysgolion
 O adnabod i ymarfer
 Gwobr Her ACE Cymru

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

Gostyngiad teyrngarwch yn gymwys*

ysgolion
 A yw talent yn ddigon?

Bydd rhaglen y cynadleddau hyn yn bodloni prif elfennau eich Grant
Effeithiolrwydd Ysgolion a'ch Grant Amddifadedd Disgyblion.

*Gostyngiad teyrngarwch: os gwnaeth eich ysgol fynychu cynadleddau 2013 a 2014 NACE Cymru, byddwch yn talu'r un gyfradd â'r llynedd, sef £225
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