
 

 
 
 
 

 
 

Dydd Gwener 29 o Ionawr 2010 
 

I’W RYDDHAU’N SYTH:  

 
Pobl Ifanc mewn Byd Digidol 2010 – Paratoi, Cefnogi 

ac Ysbrydoli 
 

1af o Chwefror 2010 -  Abertawe; 3ydd o Chwefror 2010 - Bangor 
  

Mae WISE KIDS ar y cyd â Phartneriaeth Diogelwch y Rhyngrwyd Cymru (WISP) 

yn trefnu dwy gynhadledd yng Nghymru fydd yn archwilio pa mor abl yw pobl ifanc i 

reoli eu gweithgareddau ar-lein a digidol. Byddant yn ystyried pa gefnogaeth sydd ei 

angen gan y llywodraeth, diwydiant, addysg, gwasanaethau ieuenctid a phlant i 

sicrhau bod pobl ifanc yn abl i fanteisio ar y potensial aruthrol sydd i’r technolegau 

hyn, ond hefyd eu bod yn ddigon cadarn ac yn gallu rheoli risg. 

 

Dyma’r bedwaredd mewn cyfres o gynadleddau a drefnwyd ganWISE KIDS i godi 

ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu pobl ifanc mewn byd sy’n 

gynyddol droi’n ddigidol. 

 

Fe’u cynhelir ar y1af a’r 3ydd o Chwefror, y naill yn Adeilad Richard Ley DVLA a’r 

llall yn Technium Cast Bangor , fe’u trefnwyd yn rhannol i gefnogi’r Diwrnod 

Rhyngrwyd Diogelach Ewropeaidd (9fed o Chwefror 2010). 

 

Bydd y cynadleddau yn canolbwyntio ar weithredu – ar yr hyn y mae’r llywodraeth, 

diwydiant a gweithwyr proffesiynol yn ei wneud i baratoi, cefnogi ac ysbrydoli pobl 

ifanc- i sicrhau eu bod yn abl i ddefnyddio’r technolegau hyn yn effeithiol, yn arloesol 

ac yn ddiogel.  

 

Yn benodol bydd y cynadleddau’n archwilio: 

 

• sut y gall y gwahanol sectorau (diwydiant, ieuenctid, Byrddau Lleol Diogelu 

Plant ac Addysg) gydweithio a pha gefnogaeth fydd ei angen arnynt  
• pa fylchau sydd yn yr wybodaeth a sgiliau sydd gan weithwyr proffesiynol 

sy’n gweithio gyda phobl ifanc 

• enghreifftiau o arferion da all ysbrydoli eraill i sicrhau y bydd pobl ifanc yn 

cael y gorau o’r technolegau hyn, y byddant yn llythrennog yn ddigidol ac yn 

abl i reoli eu data personol, eu hunaniaeth a’u rhyngweithiadau ar-lein 

• rhai o’r materion diogelu y mae angen i fudiadau a sefydliadau fynd i’r afael â 

hwy er mwyn lleihau’r risg a achosir gan gamddefnydd o’r cyfryngau hyn 



 

Pwy ddylai fynychu? 
 

Anelir y cynadleddau hyn at swyddogion hyfforddi, gwneuthurwyr polisi, ffurfwyr 

barn, addysgwyr, ymchwilwyr, cydlynwyr TGCh, awdurdodau lleol, ysgolion, 

colegau, Byrddau Lleol Diogelu Plant, llyfrgelloedd, mudiadau ieuenctid, grwpiau 

cymunedol, cwmnïau’r cyfryngau, a sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat eraill 

sydd â diddordeb yn nefnydd pobl ifanc o dechnolegau rhyngrwyd a symudol  - mewn 

lleoliadau neu sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol. 

 

Bydd Leighton Andrews AC, y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes yn 

agor cynhadledd Abertawe a darlledir y brif araith fydd wedi’i thraddodi a’i recordio 

ymlaen llaw ar fideo gan Professor Tanya Byron, awdur ‘Safer Children in a Digital 

World’ (“the Byron Review”).  John Davitt fydd yn traddodi’r brif araith ym Mangor. 

Cadeirir y ddwy gynhadledd gan Alan Davies ac fe’u noddir gan BT, Rhwydwaith 

Llythrennedd y Cyfryngau Cymru, Ymddiriedolaeth Nominet a Llywodraeth 

Cynulliad Cymru. 

 

Yng nghynhadledd Abertawe hefyd bydd Rhwydwaith Ieuenctid Cymru Digidol yn 

cael ei lansio, sef rhwydwaith ar-lein ar gyfer y rheiny sy’n gweithio gyda phobl ifanc 

er mwyn rhannu arfer gorau ar y cymorth a’r gefnogaeth a roddant i bobl ifanc fel eu 

bod yn gwneud defnydd arloesol a diogel o dechnolegau Rhyngrwyd a symudol. 

 

Dywedodd Dr Sangeet Bhullar, sylfaenydd WISE KIDS: 

 

“Rydyn ni’n falch iawn ein bod yn cynnal y cynadleddau hyn eto eleni. Bydd 

datblygu Rhwydwaith Ieuenctid Cymru Digidol hefyd yn gam ymlaen i hyrwyddo 

man hwylus i rannu gwybodaeth ac arfer da.”  

 

“Bydd prif linynnau’r ddwy gynhadledd yn ymdroi o amgylch profiadau pobl ifanc 

mewn bydoedd rhithwir, llythrennedd digidol, e-ddiogelwch a chanllawiau arfer da. 

Fel gyda chynadleddau blaenorol gobeithiwn, nid yn unig i ysgogi trafodaeth, ond i 

gynhyrchu syniadau a phwyntiau gweithredu pendant all gynorthwyo’r sector i symud 

ymlaen yn ei gyfanrwydd a gwella ar y profiad digidol cyfan gaiff ein pobl ifanc.” 

 

Dywedodd Leighton Andrews, y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes: 

“Mae’r Rhyngrwyd yn cynnig adnoddau dysgu ac addysgu sydd yn llythrennol yn 

fyd-eang. Mae’n rhan annatod o fywydau plant a phobl ifanc ac maent yn anhygoel o 

fedrus ar ddefnyddio’r dechnoleg i gael gwybodaeth neu’n syml er mwyn cael hwyl. 

Mae’n bwysig harneisio’u sgiliau a’u brwdfrydedd fel y gall defnyddio TGCh wella 

ar bob agwedd o’u dysgu, ond rhaid i ni gydweithio i sicrhau eu bod, wrth 

ddefnyddio’r we, yn gwneud hynny’n ddiogel.” 

 

Dywedodd Ann Beynon, Cyfarwyddwr  BT Cymru, "Mae’r rhyngrwyd wedi dod yn 

rhan annatod o’n bywydau ac mae plant yn eithriadol fedrus yn eu defnydd o’r we ar 

gyfer pob math o weithgareddau addysgiadol a chymdeithasol. Ond gall y cynefindra 

hwnnw hefyd wneud y rhyngrwyd yn fan peryglus i blant ac mae BT yn falch i allu 

cefnogi’r cynadleddau hyn sy’n cynorthwyo i ffocysu sylw ar ffyrdd i gadw plant yn 

ddiogel wrth iddynt syrffio’r we." 



 

Rhoddodd Jonathan Welfare, Cadeirydd Nominet Trust y sylw: "Bydd y gynhadledd 

yn codi ymwybyddiaeth, ac yn cychwyn mynd i’r afael â’r materion sy’n wynebu 

plant pan ydyn nhw ar-lein, yn arbennig ynghylch bod yn agored, mynediad a 

diogelwch.  Mae ymddiriedolaeth Nominet yn falch iawn o allu cefnogi ymdrech 

WISE KIDS i wneud gwahaniaeth gwirioneddol; mae ei nodau ac amcanion yn agos 

iawn i’n rhai ni, gan ein bod ninnau’n cefnogi prosiectau arloesol ymarferol sy’n 

brwydro yn erbyn problemau diogelwch ar-lein."  

 

Dywedodd Karen Roberts, Cadeirydd Rhwydwaith Llythrennedd Cyfryngau Cymru: 

“Mae’n hanfodol bod pobl ifanc yn cael eu harfogi â’r wybodaeth, y sgiliau a’r deall i 

harneisio grym a phŵer y Rhyngrwyd ac mae’r Rhwydwaith yn falch iawn o allu 

cefnogi unrhyw fentrau fydd yn y pendraw yn cynorthwyo pobl ifanc a’r rheiny sydd 

yn gyfrifol amdanyn nhw, i asesu a rheoli risgiau’n effeithiol yn yr amgylcheddau ar-

lein a symudol hyn.”   

 

Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.wisekids.org.uk/conf2010  

 

Nodyn ar gyfer Golygyddion: 

 

Mae yna nifer gyfyngedig o docynnau i’r wasg ar gael ar gyfer y cynadleddau hyn. Os 

ydych yn dymuno cael tocyn, neu am drefnu cyfweliad gydag unrhyw un o’n 

siaradwyr yn ystod y dydd, cysylltwch â: 

  

Karen Roberts yn karen.roberts@ofcom.org.uk ar 029 2046 7202 neu 07595089307 

 

neu  

 

Dr Sangeet Bhullar 

Cyfarwyddwr Gweithredol 

WISE KIDS 

40 Wood Crescent,  

Casnewydd, NP10 0AL, Cymru, y DU.  

Rhif Ffôn. +44 (0)1633 673339; Ffôn Symudol +44 (0)7900 911940 

sangeet@wisekids.org.uk; http://www.wisekids.org.uk  

 

Bydd cynhadledd Abertawe yn fyw ar y we (gweler www.wisekids.org.uk am fwy o 

fanylion).  

 

Cwmni nid-er-elw yw WISE KIDS, a sefydlwyd ym mis Hydref 2002 i ddarparu 

rhaglenni hyfforddi arloesol ac ymgynghoriaeth mewn Technolegau Cyfryngol, 

Rhyngrwyd a Symudol Newydd, Hyfedredd, Llythrennedd a Diogelwch ar y 

Rhyngrwyd. I’r diben hwn mae WISE KIDS yn cydweithio ag amrediad eang o 

bartneriaid gan gynnwys Ysgolion, Colegau, Mudiadau Ieuenctid, Prosiectau 

Cymunedol, Sefydliadau Sectorau Preifat a Chyhoeddus, ledled Cymru a thu hwnt. 

Am fwy o wybodaeth ymwelwch â gwefan WISE KIDS yn www.wisekids.org.uk 

 

Mae Partneriaeth Diogelwch y Rhyngrwyd Cymru yn cynnwys WISE KIDS, BT, 

Ofcom, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Urdd Gobaith Cymru, UCAC, y Rhwydwaith 

Mabwysiadu, Heddlu De Cymru, swyddfa Comisiynydd Plant Cymru ac eraill. 


