NEWYDDLEN EWROP UNIONGYRCHOL WRECSAM | Rhifyn 6

1

Newyddlen
Rhifyn 6
Mis Rhagfyr
2016

Beth yw Europe Direct?
Mae Europe Direct Wrexham yn wasanaeth gwybodaeth am Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd. Rydym yn darparu llawer iawn o
gyhoeddiadau AM DDIM ar gyfer pob oedran ar bob math o bynciau o'r amgylchedd, Senedd Ewrop, cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc yn
Ewrop, teithio yn Ewrop ac ieithoedd. Gall y rhain gynnwys mapiau, baneri baner a phosteri.
Rydym yn darparu pecynnau ar gyfer athrawon i'w cynorthwyo wrth gyflwyno pynciau ar Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd fel rhan o'r
cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF).
Ar wahân i'r cyhoeddiadau rydym hefyd yn cyflwyno gweithdai AM DDIM ar bynciau megis hanes yr UE, yr hyn y mae'n ei wneud, sut y
caiff cyfreithiau eu gwneud, pwysigrwydd dysgu ieithoedd tramor modern, busnes a masnach a'r amgylchedd. Mae gweithdai yn
cynnwys gwahanol weithgareddau megis cyflwyniadau, cwisiau, gemau map a dylunio eich Aelod Seneddol Ewropeaidd a dylunio bag
Ewropeaidd.
Yn ogystal â gweithdai, gallwn helpu i drefnu wythnosau Ewropeaidd, gwasanaethau Ewropeaidd, diwrnodau hwyl ac ymweliadau ASE.
Bwriad y cylchlythyr hwn yw rhoi gwybod i chi am y gwasanaethau y gall Europe Direct eu cynnig i CHI. Ein nod hefyd yw rhoi gwybod i
chi am unrhyw bolisïau newydd, beth yw’r prif destunau yn yr Undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd, a pha waith rydym wedi bod yn ei wneud
y tu ôl i’r llenni drwy weithdai a mynychu cyfarfodydd a digwyddiadau.

Cynnwys:
Gweithredwr Byd-eang Cryfach……tudalen 2
Y Nadolig………………………………….tudalen 3
2017 …………………………………………tudalen 4
Gweithdai ..……………………………….tudalen 5

Yn y rhifynnau nesaf, byddwn yn dewis canolbwyntio ar un o Ddeg Prif
Flaenoriaeth y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Ewrop. Y blaenoriaethau
hynny yw:
 Hwb newydd i swyddi, twf a buddsoddiad,
 Un farchnad ddigidol gysylltiedig,
 Undeb ynni gwydn gyda pholisi newid hinsawdd sy'n edrych tuag y
dyfodol,
 Marchnad fewnol ddyfnach a thecach gyda sylfaen ddiwydiannol
gryfach,
 Undeb Economaidd ac Ariannol ddyfnach a thecach,
 Cytundeb masnach rydd resymol a chytbwys â'r Unol Daleithiau,
 Maes o gyfiawnder a hawliau sylfaenol yn seiliedig ar
gydymddiriedaeth,
 Tuag at Polisi Newydd ar Ymfudo,
 Bod yn actor cryfach ar y llwyfan byd-eang,
 Undeb o newid democrataidd.

Mae’r blaenoriaethau gyda thiciau wrth eu hymyl wedi cael eu trafod
mewn rhifynnau blaenorol. Yn y rhifyn hwn byddwn yn canolbwyntio ar
‘Gweithredwr Byd-eang Cryfach’
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Mae'r UE yn chwarae rhan allweddol ar lawer o faterion polisi tramor, yn amrywio o raglen niwclear Iran a sefydlogi Horn
Affrica i gynhesu byd-eang. Mae ei bolisi tramor a diogelwch ar y cyd, a gynlluniwyd i ddatrys gwrthdaro a meithrin
dealltwriaeth ryngwladol, wedi ei seilio ar ddiplomyddiaeth, tra bod gan fasnach, cymorth, diogelwch ac amddiffyn i gyd
ran gyflenwol. Mae'r UE hefyd yn delio â phynciau fel yr amgylchedd, addysg, ymladd troseddau a hawliau dynol yn ei
pherthynas â gweddill y byd.
Mae angen polisi tramor cyffredin cryf ar yr UE i
ymateb yn effeithiol i heriau byd-eang, gan gynnwys yr argyfyngau yn ei gymdogaeth,
cyfleu ei gwerthoedd, ac
cyfrannu at heddwch a ffyniant yn y byd.





Meysydd polisi
Polisi tramor
Mae'r UE yn cynnal cysylltiadau diplomyddol gyda bron pob gwlad yn y byd. Mae ganddi bartneriaethau strategol gyda
gweithredwyr rhyngwladol allweddol.
Polisi Cymdogaeth Ewrop
Canolbwyntio ar sefydlogi’r rhanbarth, o safbwynt gwleidyddol, economaidd, a diogelwch. Adeiladwyd sefydlogrwydd yr
UE ei hun ar ddemocratiaeth, hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith a bydd y polisi yn parhau i gyflwyno'r achos dros y
gwerthoedd cyffredinol hyn.
Cydweithrediad a Datblygiad Rhyngwladol
Drwy ei bolisi datblygu cydweithredu, mae'r UE yn cyfrannu at leihau tlodi yn y byd, er mwyn sicrhau datblygiad
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol cynaliadwy, ac yn hyrwyddo democratiaeth, rheolaeth y gyfraith,
llywodraethu da a pharch at hawliau dynol.
Cymorth Dyngarol, Amddiffyn Sifil
Mae'r UE yn darparu cymorth dyngarol yn seiliedig ar anghenion gan roi sylw arbennig i'r dioddefwyr mwyaf diamddiffyn,
ac yn cydlynu cymorth amddiffyn sifil Ewropeaidd yn ystod trychinebau sy'n digwydd ledled y byd.
Polisi Masnach
Mae polisi masnach yr UE yn gosod y cyfeiriad ar gyfer masnach a buddsoddi y tu mewn a’r tu allan i'r UE. Mae'n effeithio
ar ddinasyddion yr UE ac yn cael ei wneud gyda'u mewnbwn er mwyn adlewyrchu gwerthoedd a diddordebau cymdeithas
yr UE yn ei chyfanrwydd. Mae'r UE yn cynorthwyo busnesau i wneud y mwyaf o gyfleoedd byd-eang ac yn anelu at hybu
twf, swyddi, gallu i gystadlu a buddsoddiad yn yr UE.
Diogelwch ac Amddiffyn
Mae Polisi Diogelwch ac Amddiffyn Cyffredin Ewrop yn anelu at gryfhau gallu'r UE i atal a rheoli argyfyngau drwy
ddatblygu galluoedd sifil a milwrol.
Ehangu'r UE
Buddsoddiad mewn heddwch, diogelwch a sefydlogrwydd yn Ewrop: mae’r posibilrwydd o aelodaeth o'r UE yn cael effaith
drawsffurfiol bwerus ar y gwledydd yn y broses, gan ymgorffori newid democrataidd, gwleidyddol, economaidd a
chymdeithasol cadarnhaol.
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Oddi wrth bawb yn Ewrop Uniongyrchol Wrecsam
dymunwn Nadolig Llawen i chi a Blwyddyn Newydd
Dda.
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Cyfnewid Addurniadau Coed Nadolig
Mae ein Coeden Nadolig o addurniadau a wnaed gan ysgolion o bob rhan o Ewrop wedi cael ei harddangos drwy
gydol mis Rhagfyr. Bydd y prosiect Cyfnewid Addurniadau Coed Nadolig yn cael ei gynnal y flwyddyn nesaf felly
os oes diddordeb gan eich ysgol, cysylltwch â ni am fanylion. Hyn a hyn o leoedd sydd ar gael.

Calendr Adfent
Bob dydd ym mis Rhagfyr mae ein tudalennau Facebook a Twitter wedi rhoi sylw i addurn
gwahanol o blith y rhai a wnaed trwy'r prosiect. Edrychwch i weld a oedd eich un chi yn
ymddangos, neu unrhyw rai y gwnaeth eich ysgol eu derbyn. Gallai hefyd roi ysbrydoliaeth i
chi ar gyfer y flwyddyn nesaf.
Facebook - www.facebook.com/europedirectwrexham
Twitter - www.twitter.com/EuropeDirectWxm/@EuropeDirectWxm

Mae 2017 yn argoeli i fod yn flwyddyn brysur arall. Disgwylir y bydd Erthygl 50 yn cael ei sbarduno a fydd yn
cychwyn y trafodaethau ynghylch pa berthynas y bydd y DU yn ei chael gyda'r 27 o wledydd sy'n weddill yn yr
UE.
Er gwaethaf hyn, bydd Ewrop Uniongyrchol yn dal yn gweithredu a bydd ar gael ar gyfer gweithdai ysgolion,
gwybodaeth, cyhoeddiadau a digwyddiadau eraill. Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â ni.
Digwyddiadau sy’n dod yn fuan:








Digwyddiadau gyrfaoedd mewn ysgolion lleol wedi’u cynllunio.
Ddydd Mawrth 14 Chwefror, byddwn yn mynd i ffair swyddi ym Mhrifysgol Glyndŵr.
Ddydd Mawrth 28 Chwefror, byddwn yn mynd i ddigwyddiad gyrfaoedd arall ym Mhrifysgol Glyndŵr.
Ebrill - gweithdai yng Ngholeg Cambria
Ebrill - Mehefin - Cyfres o weithdai yn Ysgol Uwchradd St Joseph
Gorffennaf - Eisteddfod Llangollen
Awst - Sioe Amaethyddol Dinbych a’r Fflint

I ddod yn y cylchlythyr yn 2017:
 Gwybodaeth am Gorfflu Undod yr UE - sef menter sy'n dwyn ynghyd cyfleoedd i wirfoddoli a hyfforddi

mewn gwledydd eraill
 Adnodd newydd i ysgolion uwchradd i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd bwyd a ffermio yn ein
bywydau bob dydd. Mae'r adnoddau yn edrych ar fwyd, yr amgylchedd a ffermio ac yn cynnwys
cynlluniau gwersi, mapiau, taflenni gwaith a phrosiectau.
 Cyfle i fwydo yn ôl yr hyn rydych ei eisiau oddi wrth yr UE a'r hyn rydych yn credu y dylai'r UE fod yn ei
wneud, yn enwedig yn sgil ymadawiad y DU o’r UE.
 A llawer mwy.
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Yn y rhan hon yn y newyddlen, byddwn yn cynnwys unrhyw newyddion ynglŷn â Brexit a beth fydd yn ei
effeithio, a byddwn yn ceisio ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, yna cysylltwch a ni ac fe wnawn ein gorau glas. Mae'r manylion cyswllt
isod:

Enghreifftiau o Weithdy:
Tylwyth Teg Ewropeaidd (Oedrannau 3-11, sesiwn 1 awr)
Pa mor dda ydych chi'n adnabod Ewrop? Oedran 11+, sesiwn 1 awr

Os hoffech chi i Europe Direct Wrecsam
ddod i roi cyflwyniadau, mynychu
digwyddiadau, neu angen rhagor o
wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni
ar y manylion isod:

'Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd - beth ydyw?' (Oedran 11-18, sesiwn 1 awr)
Dylunio Bag Cotwm Ewropeaidd (Oedrannau 7-14, sesiwn 1 awr)
Cardiau post Ewropeaidd (Oedrannau 8-11, sesiwn 1 awr)
Dylunio Eich Gwleidydd Eich Hun (11-16 oed, sesiwn 30 munud)
Dylunio eich Dinesydd Ewropeaidd eich hun (11-16 oed, 30 sesiwn munud)
Dylunio baner UE (8-11 oed, sesiwn 30 munud)
Erasmus + Phartneriaethau Strategol ar gyfer Ysgolion (i athrawon)
E-Gefeillio (i athrawon)
Senedd Ewrop yn Llundain

Europe Direct
Wrecsam
Llyfrgell Wrecsam,
Ffordd Rhosddu,
Wrecsam,
LL11 1AU

Ymweliadau AM DDIM

Parlamentarium - Canolfan Ymwelwyr Senedd Ewrop - Brwsel

Europe Direct
Wrexham

europedirect@wrexham.gov.uk
01978 292631

