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Dydd Llun 20 Hydref 2008 
 
I’W RYDDHAU’N SYTH:  
 
 

Pobl Ifanc, Technolegau Symudol a Rhyngrwyd 2008 – Mwyafu Cyfleoedd, 
Mynd i’r Afael â Heriau 

 
Mae WISE KIDS a Phartneriaeth Diogelwch ar y Rhyngrwyd Cymru (DARC) yn gwesteia cynhadledd 
genedlaethol undydd yn Abertawe ar yr 20fed o Hydref "Pobl Ifanc, Technolegau Symudol a Rhyngrwyd 
2008 – Mwyafu Cyfleoedd, Mynd i’r Afael â Heriau". Mudiad wedi’i leoli yng Nghymru yw WISE KIDS sy’n 
hybu defnydd arloesol, cadarnhaol a diogel o’r Rhyngrwyd. Partneriaeth yw DARC rhwng WISE KIDS, BT, 
Llywodraeth Cynulliad Cymru, Urdd Gobaith Cymru, UCAC, Ofcom, Yr NSPCC, swyddfa Comisiynydd Plant 
Cymru ac eraill. 

 
Bydd llinynnau allweddol y gynhadledd yn troi o amgylch y defnydd arloesol o dechnoleg mewn addysg, 

profiadau plant mewn bydoedd rhithiol, llythrennedd digidol, eDdiogelwch, canllawiau cyfreithiol ac arfer da. 

Bydd y gynhadledd hefyd yn archwilio materion y mae wir angen i addysgwyr, gweithwyr ieuenctid 

proffesiynol a gwneuthurwyr polisi fynd i’r afael â hwy i sicrhau bod y sgiliau angenrheidiol a’r wybodaeth gan 

bobl ifanc i wneud defnydd hyderus o’r cyfryngau hyn, ac yn bennaf oll, defnydd diogel ohonynt. 

 

Gwahoddwyd siaradwyr arbenigol i annerch, ac maent yn cynnwys 

Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru 
John Davitt, Wordroutes Ltd 
Victoria Read, Bebo 
Josh Dhaliwal, mobileYouth 
Ruth Hammond, BECTA 
 
Bydd pobl ifanc ynghlwm â chyflwyniadau a sesiwn banel holi ac ateb. Noddwyr allweddol y digwyddiad yw 
BT, Ofcom, Fujitsu a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r partneriaid cynadledda eraill yn cynnwys UCAC, 
TG Cymru, GCaD Cymru, Promo Cymru, RSC Cymru, LL4Schools, CEOP, Meddalwedd Securus, Canllaw-
Arlein, EPICT y DU. 

Dywedodd Jane Hutt, y Gweinidog Addysg, “Mae’r Rhyngrwyd yn adnodd anferthol ar gyfer dysgu ac 

addysgu ond mae angen i ni sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gwybod sut i ddiogelu eu hunain a chael 

profiad pleserus arlein. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn falch iawn o fod yn gweithio gyda WISE KIDS a 

Phartneriaeth Diogelwch ar y Rhyngrwyd Cymru ar y mater hanfodol bwysig hwn.” 
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”Rydyn ni’n teimlo’n gyffrous ein bod ni’n gallu cyfrannu i’r dydd, ac yn edrych ymlaen i glywed beth sydd gan 

y siaradwyr i’w ddweud”, aelod o Banel Ieuenctid WISE KIDS, 14 mlwydd oed, o Gasnewydd, un o’r bobl 

ifanc fydd yn cymryd rhan ar y dydd. 

 
Mae Sangeet Bhullar, Cyfarwyddwr Gweithredol WISE KIDS yn amlygu’r ffaith bod “y digwyddiad traws  

sector hwn yn gyfle gwych i gyfranogwyr ennill gwell dealltwriaeth o ddefnydd pobl ifanc o’r Rhyngrwyd a 

thechnolegau symudol. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y gynhadledd yn ysgogi trafodaeth, syniadau a 

gweithredu uniongyrchol fydd yn gallu helpu’r sector i symud ymlaen gyda’i gilydd, mewn modd fydd yn 

gefnogol i bobl ifanc a’r rhai sy’n gweithio gyda nhw.” 

 

Dywedodd Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru, ”Mae’n wych gweld rhai o’r mudiadau mwyaf dylanwadol 

yn dod at ei gilydd yng Nghymru i drafod pwnc mor bwysig. Rydyn ni oll yn gwybod bod plant a phobl ifanc 

yn gwneud defnydd trwm o’r Rhyngrwyd felly hoffwn i ein gweld ni oll yn cydweithio i roi’r hawl a’r grym i 

blant a  phobl ifanc yn ogystal â rhieni a gofalwyr i allu gwneud defnydd diogel o’r technolegau hyn.” 

 
Dywedodd Rhodri Williams, Cyfarwyddwr Cymru, Ofcom said, “Mae Ofcom yn falch iawn o allu cefnogi’r 

gynhadledd. O fewn y tirlun cyfathrebiadau cyfnewidiol hwn, rydyn ni oll angen y grym a’r gallu i reoli ein 

perthynas â chynnwys a gwasanaethau, sut bynnag y cânt eu cyflwyno. Wrth i fodelau traddodiadol 

rheoleiddio cynnwys fynd yn llai effeithiol o ran isafu niwed a throseddu posibl, rhaid i ni droi at y sector 

addysg, rhieni, gofalwyr ac unigolion i gymryd mwy o gyfrifoldeb dros yr hyn all pobl ifanc gael mynediad 

iddo. Mae Ofcom yn cydnabod bod angen dull gweithredu aml-asiantaeth i godi ymwybyddiaeth o’r fath a 

bydd bob amser yn croesawu’r cyfle i weithio mewn partneriaeth er mwyn hyrwyddo llythrennedd cyfryngol ar 

gyfer holl aelodau cymdeithas.” 

 

Bydd y gynhadledd hefyd yn gweld lansio adnoddau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer athrawon a 

disgyblion yn ogystal â lansio eRwydwaith DARC, fydd yn cysylltu ac yn galluogi addysgwyr, gweithwyr 

ieuenctid proffesiynol ac eraill sydd â diddordeb mewn llythrennedd digidol pobl ifanc ar draws Cymru i rannu 

syniadau, adnoddau ac arfer da. 

 
Dywedodd Sangeet Bhullar, “Rydyn ni’n falch iawn ein bod wedi cael y fath ymateb i’r digwyddiad hwn, a 

rydyn ni am fynegi’n gwerthfawrogiad a’n diolch i’n holl brif noddwyr a’n partneriaid cynadledda.” 

 
Bydd y digwyddiad yn cael ei we-ddarlledu’n fyw gan RichardJolly.TV, a bydd y cyflwyniadau hefyd ar gael 
ar y We ar ôl hynny. Bydd cysylltiadau ar gael oddi ar wefan WISE KIDS ar http://www.wisekids.org.uk   

 

Bydd y rhai fydd yn mynychu yn cynnwys pobl ifanc, addysgwyr, gweithwyr ieuenctid proffesiynol, 

llyfrgellwyr, academwyr, gwneuthurwyr polisi, cwmnïau o’r sector preifat a chyhoeddus, mudiadau plant a 

phobl ifanc ac elusennau ar draws Cymru, aelodau Bwrdd Diogelu Plant Lleol, Cydlynwyr TGCh a 

swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru.  

                                                                        xxx 
 

Mudiad di-elw yw WISE KIDS gafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2002, a’i nod yw cydweithio â:-  

• gweithwyr ieuenctid proffesiynol, pobl ifanc, rhieni a grwpiau cymunedol 

• llyfrgelloedd, awdurdodau addysg lleol, ysgolion a cholegau 

• busnesau ar draws Cymru a thu hwnt, 

i hybu defnydd Arloesol, Cadarnhaol a Diogel o’r rhyngrwyd 

Caiff hyn ei weithredu drwy:-  

• ymgynghoriad,  

• cyflwyno rhaglenni hyfforddi wedi’u haddasu ar dechnolegau Cyfryngau Newydd, 
Rhyngrwyd a Symudol, hyfedredd ar y Rhyngrwyd, llythrennedd a diogelwch ar gyfer y 
cymunedau a restrir uchod 

• gwefan WISE KIDS.  


