Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru

Adroddiad Arfer Presennol
Rhagfyr 2010

“Llythrennedd gwybodaeth yw gwybod
pryd a pham y mae angen gwybodaeth arnoch, ble i ddod o hyd
iddi, a sut i‟w harfarnu, ei defnyddio a‟i chyfathrebu mewn modd
moesegol.”
(CILIP, 2004)
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1.
Yn

Cyflwyniad
ystod

yr

1.1

ychydig

flynyddoedd

Crynodeb Gweithredol

Lansiwyd

prosiect

Llythrennedd

diwethaf, mae gwybodaeth wedi dod yn

Gwybodaeth Cymru yn swyddogol ar

rhwyddach i‟w chael i‟w masgynhyrchu

8fed

a‟i defnyddio trwy‟r rhyngrwyd.

Llythrennedd

Medi

Nod

y

2010,

i

ddathlu

Diwrnod

Rhyngwladol

prosiect

yw

UNESCO.
hyrwyddo

Bu manteision niferus i unigolion a‟r

llythrennedd gwybodaeth yng Nghymru

gymdeithas

Mae

a darparu fframwaith cyson ar gyfer

gennym fwyfwy o rym i ganfod pethau

dilyniant o‟r ysgol i‟r brifysgol ac i

ein hunain.

ddysgu gydol oes.

Fodd

yn

bynnag,

gyffredinol.

wrth

i‟r

dirwedd

Mae‟r prosiect hwn yn adeiladu ar y

wybodaeth ddod yn fwyfwy amrywiol,

gwaith

mae‟r

a

Llythrennedd Gwybodaeth Cenedlaethol

yn

Yr Alban (Irving a Crawford, 2008), a

sgiliau

dehongli

i

ganfod,

gwybodaeth

arfarnu

wedi

dod

a

wnaed

yn

Fframwaith

bwysicach ym mhob agwedd ar ein

oedd

bywydau.

lythrennedd gwybodaeth yn y sector

yn

canolbwyntio‟n

bennaf

ar

ysgolion prif ffrwd yn Yr Alban.
Felly, rhaid i ddatblygu llythrennedd
gwybodaeth fod yn flaenoriaeth mewn

Gwnaed gwaith sylweddol yn y sector

addysg a dysgu gydol oes yn y brif

llyfrgelloedd cyhoeddus a dysgu gydol

ffrwd ar gyfer yr oes wybodaeth yr

oes yng Nghymru, trwy‟r prosiect Pyrth

ydym yn byw ynddi.

i Addysg (a ddisgrifir yn yr adran
astudiaethau achos), a ddefnyddiodd
cyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop i
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ddatblygu

llythrennedd

gwybodaeth

dangos

trwy

Wedi i‟r sgiliau hyn gael eu datblygu,

mewn rhanbarthau blaenoriaeth un yng

dystiolaeth o astudiaethau achos. Ar sail

gellir eu defnyddio mewn amrywiaeth o

Nghymru.

y

sefyllfaoedd,

o

ddatblygu

argymhellion ar gyfer datblygu yn y

academaidd

i

ganfod

dyfodol ar ddiwedd yr adroddiad hwn.

ddibynadwy

Fodd bynnag, y prosiect hwn yw‟r tro

y berthynas

dadansoddiad

rhyngddynt
hwn,

rhoddir

cyntaf i‟r gwaith o gyflenwi llythrennedd

sy‟n

Am fanylion llawn am Brosiect

ystod mor eang o sectorau ar raddfa

Llythrennedd Gwybodaeth Cymru, ewch

genedlaethol. Mae grŵp llywio Prosiect

i‟n gwefan:

Llythrennedd Gwybodaeth Cymru yn
cynnwys

cynrychiolwyr

o

http://library.wales.org/cy/llythrennedd-

CyMAL,

gwybodaeth/

APADGOS, CILIP Cymru, llyfrgelloedd
cyhoeddus,
WHELF,

llyfrgelloedd
llyfrgelloedd

llyfrgelloedd

ysgolion,
1.2

prifysgolion,

addysg

bellach

Cwmpas

a
Mae

llyfrgelloedd iechyd.

cwmpas

gyfyngu
Nod y ddogfen hon yw adlewyrchu a

i

y

ddogfen

ddatblygu

hon

wedi‟i

llythrennedd

gwybodaeth fel y‟i diffiniwyd gan CILIP:

dadansoddi‟r ddarpariaeth hyfforddiant a
datblygu

llythrennedd

gwybodaeth

bresennol yng Nghymru. Bydd yn trafod
cysyniad llythrennedd gwybodaeth, yn
amlinellu‟r

sbardunau

gwleidyddol

a

chymdeithasol, yn manylu ar fanteision
llythrennedd
perthynas

â‟r

gwybodaeth
sbardunau

hyn

Llythrennedd

gwybodaeth

gwybod

pryd a pham y mae angen gwybodaeth
arnoch, ble i ddod o hyd iddi, a sut i‟w
harfarnu, ei defnyddio a‟i chyfathrebu
mewn modd moesegol. (CILIP, 2004)

mewn
ac

yw

yn
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gwybodaeth

ymwneud

anhwylderau iechyd.

gwybodaeth gael ei ddadansoddi mewn

traethawd

(picture)

ag

Felly,

er

i

ddiffiniad

gwybodaeth

ddeillio

lyfrgellyddiaeth,

llythrennedd
o‟r

gellir

ei

2.

Cyd-destun

Lythrennedd

gymuned
gymhwyso‟n

Gwybodaeth

(Obama,

2009).
2.1

Cyd-destun Rhyngwladol

gyffredinol. Mae cwmpas yr ymchwil hon
wedi‟i

seilio‟n

bennaf

ar

lythrennedd

Ers

dros

ddegawd,

mae

gwybodaeth a gyflenwir trwy lyfrgelloedd,

gwybodaeth

ond rydym yn cydnabod, yn yr oes

llwyddiannus mewn rhaglenni addysgol

wybodaeth, bod llythrennedd gwybodaeth

yn UDA, Awstralia a Chanada.

yn

berthnasol

bywydau.

i

bob

agwedd

ar

Er mwyn adlewyrchu hyn,
wrth

hyfforddiant

a

asesu‟r

ddarpariaeth

datblygu

llythrennedd

Gellir

gweld

UNESCO

y

ddogfen

hon

wedi‟i

tuag

at

-

“Bydd

gwaith

o

yng

cynnwys

wybodaeth,

sbardunau gwleidyddol nac enghreifftiau

gwybodaeth

o arfer gorau mewn rhannau eraill o‟r

hygyrchedd gwybodaeth”.

nid

yw‟n

UNESCO
polisïau

yn
a

strategaethau effeithiol ar gyfer meithrin
llythrennedd

ac

lythrennedd

lunio

gyfyngu i arfer presennol neu ddiweddar
Nghymru

llythrennedd

gwybodaeth, fel y gwelir yn ei raglen
hwyluso‟r

cwmpas

proffil

gwybodaeth ledled y byd yn ymroddiad

ddiweddaraf

gwybodaeth.
Mae

integreiddio‟n

ein

mae‟r adroddiad yn ystyried ystod eang o
sectorau

wedi‟i

llythrennedd

gwybodaeth,

cadwraeth

moeseg
ar

gyfer

wybodaeth,
datblygu

a

mewn

bynnag,

cynhwysir

llythrennedd

tueddiadau

gwybodaeth

Mhrydain, lle bo hynny‟n briodol.

ym

Hefyd, ym mis Hydref 2009, cyhoeddodd
Arlywydd

UDA,

Barack

Obama,

Gyhoeddiad Arlywyddol yn pennu mis
Hydref 2009 yn Fis Ymwybyddiaeth o
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Y

Cyd-destun Prydeinig
cam

cyntaf

tuag

at

ymagwedd

genedlaethol at lythrennedd gwybodaeth

Deyrnas Unedig neu unrhyw fan arall.
Fodd

2.2

yn

y

DU

oedd

datblygu

Fframwaith

Llythrennedd Gwybodaeth Cenedlaethol
Yr Alban.

Mapiodd ei awduron, John

Crawford a Christine Irving, ddeilliannau
dysgu penodol, yn deillio o gyfuniad o

fodelau llythrennedd gwybodaeth, i bob

o‟r

Newydd.

gydweithio a rhannu profiadau ac arfer da

lefel

Cynhaliwyd y prosiect o fis Tachwedd

a thrwy ddatblygu safonau cyffredin i

2002 hyd fis Hydref 2004.

fesur eu heffeithiolrwydd, yn arbennig

yn

Fframwaith

Chymwysterau

Yr

Credydau

Alban,

er

a

mwyn

Gronfa

Cyfleoedd

hwyluso ymagwedd systematig tuag at

mewn

perthynas

â

chymunedau

ddatblygu llythrennedd gwybodaeth trwy

Cynhaliwyd prosiect ROUTES gan Lyfrgell

difreintiedig ac unigolion sy‟n cydweithio

lwybrau addysgol prif ffrwd yn Yr Alban

Genedlaethol Cymru ar ran Consortiwm

â llyfrgelloedd.

(Irving a Crawford, 2008).

Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth
Cymru fel rhan o‟i agenda cynhwysiant

2.3

Prosiectau yng Nghymru

cymdeithasol.

2.3.2

Pyrth i Addysg

Roedd pedwar awdurdod
–

Roedd menter Pyrth i Addysg (Pyrth) yn

Ni fu unrhyw waith cyffelyb yn y sectorau

Wrecsam, Blaenau Gwent, Abertawe a

brosiect 2 flynedd, a oedd yn werth £2

addysg

Chaerffili.

filiwn, ac o oedd yn ymateb i‟r angen i

lleol yn
uwch,

addysg

bellach

nac

bartneriaid

yn

y

prosiect

ysgolion yng Nghymru hyd yn hyn. Fodd

ddatblygu swyddi cynaliadwy ar ôl cau

bynnag, bu dau brosiect arwyddocaol

Ar lefel genedlaethol, lluniwyd ROUTES

gwaith

sydd wedi gosod y sylfaen ar gyfer

fel prosiect arddangos a fyddai‟n creu

Chasnewydd

Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru

fframwaith cyffredin ar gyfer datblygu ac

hariannu‟n rhannol gan Amcanion 1 a 3

yn

/

arfarnu, yn dangos sut y gallai mynediad

Cronfa

yr

at ddysgu gydol oes trwy TGCh wella

cynhaliwyd

ansawdd

Tachwedd

y

sector

llyfrgelloedd

dysgu

cyhoeddus

gydol
yn

oes
ystod

ychydig flynyddoedd diwethaf.

bywyd

cynhwysiant
2.3.1

Ar Drywydd Dysgu

Cafodd prosiect dwy flynedd o‟r enw

rhwydwaith

pobl

a

cymdeithasol,
i

rannu

chefnogi

yn

profiadau

dur

Corus
yn

yng
2001.

Gymdeithasol
o

fis

2007.

Nglynebwy
Cafodd

Ewrop,

Medi 2005
Ceisiodd

cymunedau

neu

ychwanegwyd

trwy

alluogi
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fis

ymestyn

amgylchiadau

Reaching Out Extending Skills (ROUTES)
Mynediad Cymunedol i Ddysgu Gydol Oes

hyd

wneud yn fwy hygyrch, yn enwedig i bobl

yn

difreintiedig.
y

fe‟i

ac

gyfer cynaliadwyedd.
ROUTES

ac

cyfranogiad mewn dysgu gydol oes a‟i
mewn

Dangosodd

ei

sefydlu

canfod y ffactorau llwyddiant hanfodol ar

dros £420,000 o gyllid dan y rhaglen

a

gwerth
mentrau

a
i

Prif elfennau‟r prosiect oedd:



Datblygu catalog ar y cyd a fyddai‟n
sicrhau

bod

bartneriaid

ar

adnoddau‟r
gael

trwy

un

holl
man

cyrraedd.


Cynnig

hyfforddiant

llythrennedd

gwybodaeth wedi‟i achredu a heb ei
achredu

trwy

sesiynau

blasu

prosiectau hyn wedi canfod bylchau yn y

Fodd bynnag, fel y mae Hepworth a

ddarpariaeth hyfforddiant ffurfiol ar gyfer

Walton (2009), Whitworth (2009) a sawl

llythrennedd

golygu

un arall wedi awgrymu, er bod caffael

nad yw llawer o bobl yng Nghymru yn

sgiliau yn agwedd bwysig ar lythrennedd

cael cyfle i ddatblygu‟r sgiliau hanfodol

gwybodaeth, mae‟n ymwneud â mwy na

hyn ar hyn o bryd.

hynny‟n unig ac felly ni ellir ystyried y

gwybodaeth,

sy‟n

a

chymorth un-i-un ar gyfer lefelau 1-3

termau llythrennedd gwybodaeth a sgiliau
2.4

Terminoleg

gwybodaeth

OCN.

Hefyd,

mae

yn

gyfystyr
elfen

â‟i

gilydd.

lythrennedd

y

Yn 2003, awgrymodd Webber a Johnson

derminoleg wedi‟i derbyn yn ystod y

Dros gyfnod o ddwy flynedd, gweithiodd y

y gallai proffil cymharol isel llythrennedd

blynyddoedd diwethaf, fel y mae cynnydd

prosiect gyda 2,300 o bobl, y gwnaeth

gwybodaeth yn y DU fod o ganlyniad i

llythrennedd

dros 600 ohonynt ennill cymhwyster OCN

ddryswch

ynghylch

llythrennedd digidol yn dangos.

(gweler

ystyried

yr

adran

astudiaethau

achos

yr

adroddiad hwn am fwy o fanylion).

y

derminoleg,

amrywiaeth

eang

o

yn

y

cyfryngau

a

o

ymadroddion a geiriau a ddefnyddiwyd ar

Gan mai llythrennedd gwybodaeth yw‟r

y pryd i ddisgrifio‟r cysyniad.

term sy‟n cael ei dderbyn yn rhyngwladol,

Mae hyfforddiant a datblygu llythrennedd

a‟r un sy‟n dod yn fwyfwy safonol yn y

gwybodaeth yng Nghymru wedi‟i brofi yn

I ddechrau, roedd gan rai ymarferwyr yn

DU, fe‟i mabwysiadwyd fel y safon ar

y sector dysgu gydol oes yng Nghymru

y DU bryderon ynghylch defnyddio‟r term

gyfer y prosiect hwn.

trwy brosiectau ROUTES a Pyrth. Trwy‟r

“llythrennedd gwybodaeth”, rhag ofn iddo

rhain, gwelwyd a chofnodwyd manteision

awgrymu

llythrennedd gwybodaeth wedi‟i ffurfioli.

“anllythrennog”
2003).

Fodd bynnag, canfuwyd bod diffyg parhad

bod
Yn

eu

myfyrwyr

(Webber
aml,

a

defnyddir

gwybodaeth fel dewis arall.

yn

2.5

Sgiliau Cysylltiedig

Johnson,
sgiliau

Mae

llythrennedd

gwybodaeth

yn

cysylltu‟n agos â sawl maes sgiliau craidd

yn digwydd pan ddaw cyllid ar gyfer

a

prosiectau byr i ben.

datblygiad. Er enghraifft, byddai angen i

Hefyd, mae‟r
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gellir

ei

ddefnyddio

i

gefnogi

eu

ddisgybl ysgol uwchradd sy‟n cwblhau

Gan fod anghenion dysgwr yn wahanol

Wrth i wybodaeth ddod yn fwy helaeth,

gwaith ymchwil ar gyfer traethawd hanes

rhwng

ffocws

daw‟r sgiliau sydd eu hangen i reoli,

ddefnyddio

i

llythrennedd gwybodaeth gael ei dynnu‟n

defnyddio ac awduro‟r wybodaeth hon yn

ymchwilio i‟r pwnc. Wrth iddo ddefnyddio

fwy tuag at gangen benodol o sgiliau

fwyfwy pwysig ym mhob sector.

llythrennedd gwybodaeth, gallai‟r sgiliau

cysylltiedig.

hyn gyffwrdd ym meysydd eraill sydd â

astudiaethau achos y ddogfen hon, lle y

Mae Andrew Whitworth (2009) yn bathu‟r

chysylltiad agos, fel llythrennedd digidol

gwelwn bwyslais ar lythrennedd digidol

term

(cael gwybodaeth ar-lein), llythrennedd

mewn

disgrifio

cyflenwad

yn y cyfryngau (arfarnu ffynonellau),

enghraifft, lle maent yn gweithio i fynd i‟r

ansawdd

isel

sgiliau

afael ag allgau digidol.

ddefnyddio ei ddoethineb er mwyn osgoi

llythrennedd gwybodaeth

sylfaenol

chyflwyno‟r

(darllen,

wybodaeth

y

deall

a

mae‟n

ei

sectorau,

gallai

Mae hyn i‟w weld yn adran

llyfrgelloedd

cyhoeddus,

er

“gordewdra

gwybodaeth”,

sy‟n

y

sy‟n

wybodaeth

gofyn

i‟r

o

unigolyn

cael gormod o wybodaeth wael.

chanfod) a sgiliau academaidd (cynnwys
canfyddiadau‟n effeithiol mewn darn o

“Ni welwyd effaith hirdymor y newidiadau

waith).

hyn ar iechyd pobl a chymdeithasau hyd
yn hyn, ond mae llawer yn credu y bydd

Fodd

bynnag,

caiff

y

dull

craidd

yn negyddol oni bai ein bod yn canfod

a

ddefnyddir gan y myfyriwr hanes ei lywio

ffordd

gan

meddyliau ac o gwmpas ein sefydliadau.”

lefel

llythrennedd

gwybodaeth

y

yn

effeithio‟n

uniongyrchol

ansawdd yr allbwn academaidd.
gwybodaeth

cysylltiedig

lle

ceir

a

Mae‟r

meysydd

rhywfaint

llif

gwybodaeth

i‟n

ar

diagram yn dangos y berthynas rhwng
llythrennedd

reoli‟r

(Whitworth, 2009, p. xi)

myfyriwr hwnnw, ac mae‟r sylfaen sgiliau
hon

o

o

Fel y mae‟r prosiectau ROUTES a Pyrth i
2.6

Pam y mae llythrennedd
gwybodaeth yn dod yn
bwysicach?

Addysg wedi dangos, bu angen datblygu
llythrennedd gwybodaeth yn y sector
dysgu gydol oes yng Nghymru ers tro
byd. Mae‟r prosiectau wedi dangos sut y

orgyffwrdd.

gellir
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cyflenwi hyn

yn

effeithiol trwy

lyfrgelloedd cyhoeddus a‟r manteision y

fynegi bod yr athronydd yn gefnogwr

wybodus a grym unigol yn y byd cyfoes.

gellir

brwd o glwb pêl-droed Dinas Coventry.

Fel y dywed Hepworth a Walton:

eu

cyflawni

trwy

godi

lefelau

llythrennedd gwybodaeth.
Yn y seminar dilynol, crybwyllodd bron i

Caiff grymuso ei danategu gan

Nid yw problem gordewdra gwybodaeth

hanner y myfyrwyr fod yr athronydd yn

lythrennedd

yn gyfyngedig i‟r sector dysgu gydol oes.

cefnogi‟r

gallu

Dywed

darlithydd

Dr

Stephen

Thornton

“mae

tîm.
yn

Trwy
gallu

hyn,

roedd

pwysleisio,

y

mewn

gwybodaeth.

dysgu’n

Mae

effeithiol

annibynnol

a

ac

yn

defnyddio’r

problem gynyddol â’r gorgyflenwad o

modd ysgafnfryd, pam na ellir defnyddio

hysbysrwydd, data a gwybodaeth…

wybodaeth yn y gymdeithas ac rydym ni,

Wicipedia

o’u cwmpas yn debygol o arwain ar

mewn sefydliadau addysg uwch a thu

ddibynadwy

hwnt,

Wicipedia).

yn

cael

trafferth

ei

derbyn.”

fel

ffynhonnell
(cyn

academaidd

cywiro‟r

cofnod

bobl yn cael mwy o ddewis.

Pan

fydd gan bobl ddewis, maent fel

(Thornton, 2010).

arfer yn fwy gwybodus ynghylch eu
Nodai‟r

darlithydd

fod

defnyddio

sefyllfa

ac

yn

gallu

gweld

eraill

mewn

goleuni

Mae‟r broblem hon yn dra chyfarwydd yn

Wicipedia yn gyffredin ac “weithiau, mae

dewisiadau

y gymuned academaidd ac mae i‟w gweld

myfyrwyr yn ceisio cymryd llwybr brys,

beirniadol. (Hepworth a Walton,

mewn stori a adroddwyd gan Dr Richard

ond yn aml mae‟n ymwneud â diffyg

2009, 3).

Marsden,

mewn

dealltwriaeth ddilys o‟r hyn sy‟n gyfystyr

amrywiaeth o brifysgolion yn ne Cymru.

â ffynhonnell ddibynadwy a chredadwy.”

Mae

Mae‟n disgrifio profiad addysgu lle y

Mae‟r myfyrwyr hyn eisoes wedi bod

gwybodaeth ym mhob agwedd ar fywyd

gosododd aseiniad i fyfyrwyr ymchwilio i‟r

trwy‟r ysgol a choleg addysg bellach, ond

yn glir.

cymdeithasegydd a‟r athronydd, Pierre

nid yw llawer ohonynt wedi datblygu eu

yng

Bourdieu.

llythrennedd gwybodaeth ar hyd y ffordd.

gwybodaeth

sy‟n

wedi

gweithio

Roedd gan y myfyrwyr restr

ddarllen o ffynonellau dibynadwy, ond er
mwyn

dangos

ffynonellau,

pwysigrwydd

golygodd

y

cwestiynu

darlithydd

y

cofnod Wicipedia ar Bourdieu dros dro i

pwysigrwydd

Mae sawl sbardun gwleidyddol

Nghymru

uniongyrchol.
Nid yn unig yw llythrennedd gwybodaeth
yn bwysig mewn cyd-destun academaidd,
ond

mae‟n

hanfodol

i
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ddinasyddiaeth

llythrennedd

y
yn

mae

llythrennedd

eu

cefnogi‟n

Caiff y rhain eu trafod yn

adran nesaf yr adroddiad hwn.

3.

Sbardunau

3.1

Cymru’n Un

3.1.1

Dyfodol iach

Mae amrywiaeth o sbardunau gwleidyddol

Mae Cymru‟n Un yn manylu ar

Wrth amlinellu‟r weledigaeth ar gyfer

a chymdeithasol ar gyfer llythrennedd

weledigaeth drosfwaol Llywodraeth

gofal iechyd yng Nghymru, dywed dogfen

gwybodaeth yng Nghymru ar hyn o bryd,

Cynulliad Cymru o Gymru ffyniannus,

Cymru‟n Un “Byddwn yn helpu pobl i fod

sy‟n

gynaliadwy ac sydd wedi‟i haddysgu‟n

yn annibynnol ac i wireddu eu llawn

gwybodaeth ar raddfa genedlaethol yn

well. Mae‟n ffurfio rhaglen y llywodraeth

botensial, ond hefyd yn amddiffyn pobl

ddymunol. Bydd yr adran hon yn esbonio

sy‟n cynnwys:

pan

gwneud

datblygu

llythrennedd

sut y mae llythrennedd gwybodaeth yn

fyddant

2007).

ar

eu

gwannaf.”

(LlCC,

Er mwyn cyflawni‟r annibyniaeth

ffitio i‟r strategaethau hyn a pham y

 Cenedl gref a hyderus

hon,

angen

datblygu

mae‟n bwysig.

 Dyfodol iach

llythrennedd iechyd effeithiol.

Caiff hyn

Ni fwriedir i‟r rhestr

ganlynol fod yn hollgynhwysfawr, ond
mae‟n amlinellu‟r sbardunau allweddol a

ei

 Cymdeithas lewyrchus

drafod

Llythrennedd

 Cymunedau byw

drafodir yn fanylach yn yr adran hon.

credwn

fod

yn

fanylwch

Iechyd

y

yn

ddogfen

adran
hon

(adran 4.4).

 Dysgu i fyw


Cymru‟n Un



Llythrennedd digidol a chynhwysiant
digidol



Sbardunau

addysgol

a

chyflogadwyedd


3.1.2

 Cymdeithas deg a chyfiawn

Llythrennedd iechyd a chydraddoldeb

Cymdeithas lewyrchus

 Amgylchedd cynaliadwy

Fel y dywed strategaeth Cymru‟n Un,

 Diwylliant cyfoethog ac amrywiol

“Mae datgelu potensial pobl Cymru yn

O

benawdau‟r

strategaeth,

mae

sawl

maes sy‟n cydberthyn yn uniongyrchol â
datblygu

llythrennedd

gwybodaeth

effeithiol yng Nghymru.

Amlinellir y

meysydd hyn isod.

hanfodol i‟n ffyniant.

Byddwn yn rhoi‟r

sgiliau angenrheidiol i bobl, ar bob lefel,
i‟w galluogi i wneud y cyfraniad gorau
posibl i‟r economi a‟u cymunedau, ac i
gyflawni

eu

potensial

fel

unigolion.”

(LlCC, 2007). Fel y disgrifiodd Hepworth a
Walton, mae llythrennedd gwybodaeth yn
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galluogi pobl i wneud dewisiadau mwy

Mae adran dysgu i fyw y strategaeth yn

Mae‟r broses dysgu gydol oes i‟w gweld

gwybodus.

Mae gweledigaeth Cymru‟n

disgrifio Cymru‟n Un fel “cymdeithas lle

isod,

Un o gymdeithas lewyrchus yn amlygu‟r

mai dysgu gydol oes yw‟r norm, lle mae

llythrennedd

cysylltiad rhwng grym unigol ac iechyd

pobl Cymru yn mynd ati yn ddiwyd i

defnyddio yn y broses arfarnol y mae‟r

economaidd ar raddfa ehangach.

gasglu

dysgwr yn ei dilyn i ganfod a dilyn

Felly,

gall llythrennedd gwybodaeth gyfrannu at

gwybodaeth

a

sgiliau

newydd

drwy gydol eu hoes” (LlCC, 2007).

a

gallwn

weld

gwybodaeth

egwyddorion
yn

cael

cyfleoedd datblygu newydd.

gyflawni‟r weledigaeth hon (gweler hefyd
yr adran gyflogadwyedd yn adran 4.3.5).

Mae dysgu gydol oes annibynnol wrth
wraidd

3.1.3

Cymunedau byw

y

strategaeth

hon

ar

gyfer
Fodd

Er bod adran cymunedau byw y ddogfen

bynnag,

yn cyfeirio at faterion fel tai a chludiant,

llythrennedd

dylid nodi bod cymunedau digidol wrth

gymhwyso i allu cymryd perchenogaeth

wraidd bywyd cyfoes.

bersonol am anghenion datblygu.

wedi‟u

Mae llyfrgelloedd

lleoli

yng

yn

y

bôn,

mae

gwybodaeth

angen
wedi‟i

nghanol

cymunedau ac, yn aml, mae eu gwaith

Mae

llythrennedd digidol yn canolbwyntio ar

Gwybodaeth Awstralia a Seland Newydd

ddatblygu sgiliau gwybodaeth ddigidol,

yn

sy‟n galluogi cynhwysiant digidol.

(Am

gydol oes a llythrennedd gwybodaeth fel

fwy o fanylion am gynhwysiant digidol,

a ganlyn: “Gellir ystyried llythrennedd

gweler adran 4.2)

gwybodaeth

Fframwaith
disgrifio‟r

berthynas

yn

is-set

Llythrennedd
rhwng

o

dysgu

ddysgu

annibynnol, sydd, yn ei dro, yn is-set o
ddysgu gydol oes.” (Bundy, 2004)
3.1.4

Sefydlu
Datblygu
Angen

gweithlu hyblyg a all addasu i farchnad
gyflogaeth sy‟n newid yn gyflym.

cyhoeddus

Datblygu
Sgiliau

Dysgu i fyw
Tudalen 14

Nodi
Cyfleoedd
Dysgu

Ymchwil &
Gwerthuso

eu

Rhaid i unigolion allu canfod pryd a

mynediad at wybodaeth ac iaith. Byddai

Mae‟r sail resymegol ar gyfer cefnogaeth

pham y mae angen gwybodaeth arnynt

datblygu a gweithredu ymagwedd gyson

LlCC am fwy o gynhwysiant digidol o

er mwyn dangos angen i ddatblygu.

tuag at lythrennedd gwybodaeth ledled

bersbectif

Rhaid iddynt wybod ble i ddod o hyd i‟r

Cymru yn ategu at weledigaeth Cymru‟n

Gall unigolion ddod o hyd i swyddi, cael a

wybodaeth

Un Llywodraeth Cynulliad Cymru.

manteisio ar nwyddau a gwasanaethau

a

sut

i‟w

harfarnu

ymchwilio ac arfarnu dewisiadau.
iddynt

allu

defnyddio

wybodaeth

a

a

wrth
Rhaid

chyfathrebu‟r

ddarganfuwyd

rhatach,
3.2

Cynhwysiant Digidol

cyfle

Llywodraeth

fydd

yn

bodloni

eu

hanghenion orau.
3.1.5

academaidd

a

gânt eu cynnwys yn ddigidol.
Ym

a

llwyddo‟n

cymdeithasol.

mwynhau cydraddoldeb cymdeithasol pan

ganddynt

wrth iddynt ganfod ac ymgeisio am y
dysgu

cynhwysiant

mis

Rhagfyr

2010,

Cynulliad

cyhoeddodd
Cymru

ei

Fodd bynnag, mae 900,000 o oedolion

Fframwaith Cynhwysiant Digidol ar gyfer

sydd

Cymru

Nghymru o hyd.

yn

dilyn

ddigidol

yng

Er bod isadeiledd yn

cenedlaethol

Mae‟r

gyfrifol am leiafrif sylweddol o‟r achosion,

amrywiol

ddogfen hon yn amlygu pwysigrwydd

mae‟r mwyafrif ohonynt wedi‟u hallgáu‟n

cynhwysiant digidol fel ffactor pwysig ar

ddigidol oherwydd diffyg sgiliau a hyder.

gyfer

amrywiaeth

llwyddiant

ddiwylliannol

cydraddoldeb

cymdeithasol

Yn nogfen ymateb y prosiect, rydym yn

Mae

Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru

dadlau bod y bwlch sgiliau hwn wedi‟i

dwyieithrwydd Cymru yn ei gwneud yn

ymateb1 i‟r ymgynghoriad cyhoeddus sy‟n

seilio ar lythrennedd gwybodaeth a bod

unigryw yn y Deyrnas Unedig.

amlygu‟r

rhwng

angen gwybodaeth benodol am „ganfod

llythrennedd

pryd y mae angen gwybodaeth, ble i

cenedlaethol.

O ran

economaidd.

a

Cyflwynodd

dwyieithrwydd

a

2010).

hallgáu‟n

Diwylliant cyfoethog ac

Mae strategaeth Cymru‟n Un yn cefnogi

(LlCC,

ymgynghoriad

wedi‟u

gydberthynas

llythrennedd gwybodaeth, mae hyn yn

cynhwysiant

golygu nid yn unig y dylai gwybodaeth

gwybodaeth.

digidol

bwysig
a

ddod o hyd iddi, sut i‟w harfarnu a sut i‟w

fod ar gael yn ddwyieithog, ond hefyd

chyfathrebu‟. Hefyd, gwnaethom amlygu

bod angen i sgiliau amlygu‟r ffordd orau o

rôl

ddod o hyd i wybodaeth yn yr iaith
Gymraeg.

Mae perthynas agos rhwng

1

Ar gael yn:
http,//library.wales.org/uploads/media/Digital_Inclusion_Respo
nse.pdf
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arwyddocaol

iawn

llyfrgelloedd

cyhoeddus mewn cynhwysiant digidol.
Mae dogfen LlCC yn amlygu‟r ffaith bod y

cyfraddau allgau digidol uchaf ymhlith yr

gynnwys mwy o elfennau llythrennedd

Mae camsyniad poblogaidd bod gan bobl

henoed, pobl ddi-waith a‟r rheiny sydd

gwybodaeth wrth i Clic Cyntaf symud

iau'r

wedi‟u

ymlaen.

technoleg, ac felly i reoli gwybodaeth

hallgáu‟n

gymdeithasol

mewn

ffyrdd eraill.

sydd

eu

hangen

i reoli

sydd ar gael drwy dechnoleg, fel mater o
3.2.1

Yn

sgiliau

draddodiadol,

mae

llyfrgelloedd

Llythrennedd digidol ac

drefn.

e-ddiogelwch

defnyddio

cyhoeddus yn mwynhau swydd gyfrifol yn

Er bod pobl ifanc yn aml yn
technoleg

symudol

a‟r

rhyngrwyd mewn modd hyderus, yn aml

eu cymunedau lleol ac mae pobl yn y

Mae llythrennedd digidol yn faes datblygu

nid

grwpiau hyn sy‟n agored i niwed yn aml

pwysig yn y sector ysgolion. Mae BECTA

hyfforddiant sydd eu hangen i ddatblygu‟r

yn teimlo‟n fwy cyffyrddus yn datblygu

(asiantaeth y llywodraeth sy‟n gyfrifol am

sgiliau beirniadol sydd eu hangen i gael

sgiliau digidol yn yr amgylchedd hwn.

ddefnyddio

eu

Darperir mynediad at gyfrifiaduron a‟r

effeithiol ac arloesol mewn dysgu) yn

rhyngrwyd,

disgrifio llythrennedd digidol fel “y sgiliau,

ynghyd

hyfforddiant

gan

â

chymorth

lyfrgellwyr

a

mewn

llythrennedd gwybodaeth digidol.

Mae

technoleg

gwybodaeth
galluogi

a‟r

arfer

ddealltwriaeth
beirniadol,

technolegau digidol ym mhob agwedd ar

digidol.

fywyd” (Hague a Payton, 2010).

Yn ddiweddar, mae‟r BBC wedi ffurfio

Er bod y diffiniad hwn wedi‟i gyfyngu i‟r

partneriaeth â llyfrgelloedd cyhoeddus

maes digidol, mae‟n adleisio‟n glir yr

ledled y DU er mwyn annog y camau

agweddau arfarnu beirniadol yn niffiniad

cyntaf tuag at gynhwysiant digidol trwy‟r

CILIP

cynllun

fynegir ar ddechrau‟r ddogfen hon.

Llythrennedd
gobeithio

Cyntaf.

Mae

Gwybodaeth

cydweithio

â‟r

Prosiect

Cymru
cynllun

hystyried

cael

yn

y

profiad

hyddysg

na‟r

mewn

gwybodaeth neu‟n ddigidol.

creadigol,

eu hangen ar gyfer gwir gynhwysiant

lythrennedd

wrth

wedi

sy‟n

deallus

o

diogel

modd

hyn yn datblygu‟r sgiliau a‟r hyder sydd

Clic

a

mewn

ydynt

ddefnyddio

gwybodaeth,

a
Yn ogystal â‟r manteision a drafodwyd
eisoes i berfformiad academaidd, mae

yn

hyn hefyd yn hanfodol o ran sicrhau

i
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diogelwch ar-lein (sydd hefyd yn cael ei

Economi Wybodaeth.

Mae WISE

Mae‟r astudiaeth achos o lyfrgell Conwy,

alw‟n e-ddiogelwch), sy‟n flaenoriaeth i

KIDS yn ymroddedig i oresgyn y

sydd ar gael ar ein gwefan, yn enghraifft

ysgolion o ran diogelu lles plant.

Rhaniad Digidol ac yn credu mai

dda o hyn. Mae hon yn dangos sut y mae

mwy o addysg yn y meysydd hyn

aelodau‟r cyhoedd wedi dysgu nid yn unig

Mae e-ddiogelwch yn ystyriaeth hanfodol

yw’r ffordd ymlaen.” (WISE KIDS,

sut

wrth hyrwyddo neu hwyluso‟r arfer o

2002)

swyddogaethau

rannu gwybodaeth dros y rhyngrwyd.

i

fewngofnodi
syml

a
ar

chyflawni

gyfrifiaduron,

ond hefyd wedi magu hyder a dysgu sut i

Mae Sangeet Bhullar o‟r sefydliad WISE

Felly, mae gwir angen datblygu sgiliau

brynu nwyddau dros y rhyngrwyd, sy‟n

KIDS (cwmni dielw sydd wedi‟i leoli yng

llythrennedd gwybodaeth plant a phobl

agwedd ar e-ddiogelwch y mae llawer o

Nghymru,

ifanc a allai wynebu risg ar y rhyngrwyd

bobl yn poeni amdani‟n benodol.

sy‟n

hyfforddiant

darparu

mewn

rhaglenni

llythrennedd

a

trwy

ddiffyg

sgiliau

i

amddiffyn

eu

diogelwch ar y rhyngrwyd) yn disgrifio

gwybodaeth breifat, neu anallu i arfarnu

pwysigrwydd y sgiliau ar wefan WISE

dibynadwyedd

KIDS:

ddarganfyddir.

y

wybodaeth

3.3

Sbardunau Addysgol

a
Mae

sawl

sbardun

yng

nghyd-destun

addysg yng Nghymru sy‟n ymwneud yn
“Mae angen y wybodaeth, sgiliau a’r

Ar yr un pryd, mae angen llythrennedd

offer ar unigolion a chymunedau i

digidol ar lawer o bobl hŷn i‟w helpu i

ddeall

y

oresgyn eu hofnau ynghylch e-ddiogelwch

rhyngrwyd a thechnolegau symudol.

(yn ymwneud â thwyll), sy‟n dod yn

Credai

rhwystr

a

defnyddio

WISE

KIDS

pŵer

fod

angen

i

rhag

Unwaith eto, mae

yn cydnabod mwy ar bwysigrwydd sgiliau

a rheoli risg yn yr amgylcheddau ar-

llyfrgelloedd

lein a symudol hyn. ..Fel hyn, bydd

ffordd yn y maes hwn, ond mae‟n faes lle

ganddynt y wybodaeth, yr offer a’r

mae gwir angen mwy o waith.

(defnyddio

gyfranogi’n
a

cyhoeddus

yn

yn

arwain

y

trawsgwricwlaidd

mewn

cefnogi

cyrhaeddiad ar draws ffiniau pynciau.
Mae‟r Fframwaith sgiliau ar gyfer dysgwyr

weithredol

chyfrannu)

Fframwaith Sgiliau 3-19

Mae datblygu‟r cwricwlwm yng Nghymru

cynhwysiant digidol.

i

3.3.1

manteision

cyflawni

unigolion a chymunedau… allu asesu

hyder

uniongyrchol â llythrennedd gwybodaeth.

3-19 oed yng Nghymru wedi bod ar waith

yr
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er 2008 er mwyn helpu disgyblion i
ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy.
hyn

o

bryd,

gwybodaeth

yn

nid

yw

cael

ei

Ar

llythrennedd
gynnwys

yn

benodol yn y cwricwlwm, er ei fod yn
ategu sawl un o‟r sgiliau allweddol sydd
wrth wraidd iddo yn uniongyrchol. Caiff y
sgiliau hyn eu henwi yn y tabl i‟r dde, a
nesaf

atynt

gydberthynas

ceir

enghreifftiau

rhwng

o‟r

llythrennedd

gwybodaeth a‟r meysydd sgiliau hyn.
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Sgil Allweddol

Cydberthynas â llythrennedd gwybodaeth

Cyfathrebu

Deall a defnyddio gwybodaeth er mwyn ei harfarnu a‟i
defnyddio‟n
effeithiol.
Cyflwyno
gwybodaeth
a
ddarganfyddir mewn modd moesegol, mewn gwaith
academaidd.

Cymhwyso Rhif

Gellir archwilio cymhwyso rhif trwy fynegeion a thrwy
ymgynefino â system ddegol Dewey. Dysgu sut i ddod o
hyd i wybodaeth trwy ddadansoddi ystadegau a sut i
gyflwyno‟r wybodaeth hon yn briodol.

TGCh

Llythrennedd digidol, defnyddio TGCh i ddod o hyd i
wybodaeth, dysgu sut i arfarnu ffynonellau‟r rhyngrwyd o
ran eu dibynadwyedd. Datblygu sgiliau e-ddiogelwch.

Gwella’ch Dysgu a’ch
Perfformiad eich Hun

Trwy ddatblygu sgiliau ymchwil, nodi pryd y mae angen
gwybodaeth, lle i chwilio amdani, sut i‟w harfarnu a sut i‟w
defnyddio.

Gweithio gydag Eraill

Gellir dangos gweithio gydag eraill mewn gwaith sy‟n
cydnabod gwaith pobl eraill yn briodol, yn dyfynnu ac yn
cyfeirio ac yn osgoi copïo.

Datrys Problemau

Mae gan sgiliau datrys problemau gysylltiad agos â sgiliau
llythrennedd gwybodaeth. Er mwyn datrys problem, mae
angen i chi allu nodi pryd y mae angen gwybodaeth, lle i
chwilio amdani, sut i‟w harfarnu a sut i‟w defnyddio.
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3.3.2

Bagloriaeth Cymru

Trwy gwblhau’r ymchwiliad, caiff

(Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2001).

dysgwyr eu hannog i ddatblygu

Fodd

Tra nad yw myfyrwyr TGAU a Safon Uwch

sgiliau

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

yn

annibynnol,

cael

ddatblygu

cydnabyddiaeth
eu

sgiliau

ffurfiol

allweddol,

am
mae

Bagloriaeth Cymru yn cydnabod sgiliau

gan

greadigol,

gynnwys
holi,

dysgu’n

meddwl

prosesu

yn

(EHRC)

gwybodaeth,

(2010):

(CBC,

defnyddio

2010).

llythrennedd

Felly,

gellir

gwybodaeth

i

„Pa

yn

Mor

ôl
Deg

adroddiad
yw

y

Prydain?‟

myfyrio a chyflwyno. (CBC, 2010).

allweddol fel rhan ganolog o‟r craidd
asesu

bynnag,

Mae Cymru y tu ôl i rannau eraill o‟r DU
Mae‟r meysydd hyn yn rhan ganolog o

o hyd mewn sgiliau sylfaenol. Esboniai

ddatblygu

Alun Bundy,

llythrennedd

gwybodaeth

a

ddatblygu a dangos y sgiliau allweddol

thrwy ddod â‟r dosbarthiadau hyn i‟r

hyn ac mae‟n arbennig o arwyddocaol yn

llyfrgell

y sgiliau cyfathrebu, TGCh, Gwella eich

gwybodaeth,

Dysgu eich Hun a Datrys Problemau.

mewn

i

ddatblygu
gall

llythrennedd

myfyrwyr

ddatblygu

hynny ar sgrin neu ar bapur, yn

ymchwil

parhau’n

Gellir gweld enghraifft

fynediad

amgylchedd

canolbwyntiedig.

Bydd y gallu i ddarllen, boed
allwedd
at

sylweddol

i

wybodaeth,

i

ac

i

Hefyd, fel rhan o‟r asesiad, mae‟n ofynnol

ardderchog o sut y gellir annog hyn yn yr

ddeallusrwydd

i fyfyrwyr gwblhau „ymchwiliad unigol‟

astudiaeth achos ar Fagloriaeth Cymru

ddoethineb hefyd. (Bundy, 2003).

sy‟n rhoi‟r cyfle i fyfyrwyr ymchwilio i

Ysgol Penfro, sydd ar gael yn llawn ar

bwnc sydd o ddiddordeb iddynt.

wefan y prosiect.

Yn gryno, ni allwn gael mynediad at
wybodaeth

Mae Bagloriaeth Cymru yn cydnabod y

3.3.3

sgiliau hanfodol y gellir eu datblygu trwy‟r

Llythrennedd

Sgiliau

Sylfaenol

a

heb

sgiliau

llythrennedd

sylfaenol, ond mae‟r gallu i ddod o hyd i
wybodaeth addas yn galluogi dysgwyr i

gwaith hwn, y mae llawer ohonynt wedi‟u
seilio ar lythrennedd gwybodaeth.

efallai

wella eu sgiliau llythrennedd sylfaenol
Mae

sgiliau

sylfaenol

wedi

bod

yn

yn annibynnol, ac felly mae perthynas

flaenoriaeth i‟r Cynulliad Cenedlaethol

ddwyochrog

ers cyhoeddi Strategaeth Genedlaethol

gwybodaeth

Sgiliau

sylfaenol.

Sylfaenol

i

Gymru
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yn

2001

rhwng
a

sgiliau

llythrennedd
llythrennedd

3.3.4

Yr ymagwedd sy’n

bwysicach na chynnwys y pwnc.

mae‟n

canolbwyntio ar y dysgwr a

(Melville, 2009)

llythrennedd gwybodaeth a llyfrgelloedd

dysgu’n annibynnol
Mae Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg

trwy

a Hyfforddiant yng Nghymru (Estyn) wedi

hyfforddiant

datgan bod dysgu‟n annibynnol yn rhan

ysgolion yn darparu digon o gyfle ar gyfer

annatod o‟r cwricwlwm sgiliau, “Mae‟r

dysgu‟n annibynnol.” (Estyn, 2010).

perthnasol

mwyaf

bod

lle

i

integreiddio

ysgol ymhellach yn y profiad dysgu mewn
Fodd bynnag, mae Estyn wedi canfod

newid

amlwg

cyffredin

arolygu

darparwyr

yng

addysg

Nghymru

“Nid

ysgolion yng Nghymru.

a
yw

3.3.5

Cyflogadwyedd

Mae cynhyrchu gweithlu effeithiol yn
hanfodol i ffyniant unrhyw wlad ac

i‟r
Mae Melville yn hyrwyddo‟n gryf

mae llythrennedd gwybodaeth yn un o

cwricwlwm yn cynnwys mwy o bwyslais

defnyddio llythrennedd gwybodaeth i

briodoleddau

ar

lenwi‟r bwlch hwn;

Mewn astudiaeth o fusnesau bach a

ymagwedd
fedrau

tuag

at

meddwl

a

ddysgu
dysgu.”

yn

y

(Estyn,

chanolig

Hefyd,

canfu‟r

Pwyllgor

Archwilio

i‟r

y

gweithlu.

y

DU,

er

Credwn fod y mater hwn yn un

amcangyfrifwyd

bod

gweithwyr

brys i ysgolion.

treulio 6.4 awr yr wythnos yn chwilio

2010)
…Mewn oes lle

yn

allweddol

enghraifft,
yn

mae gwybodaeth yn hawdd ei

am

chael

ac

chwiliadau hyn yn aflwyddiannus, sy‟n

mewn ystod eang o fformatau,

hafal i £3.7 biliwn o amser yn cael ei

Mae dysgu’n fwyaf effeithiol pan

daw

chwilio’n

wastraffu bob blwyddyn (DeSaulles,

mae’n weithredol - trwy wneud; ei

effeithiol,

arfarnu’n

2007).

wneud

feirniadol

Profiad

i

Ddysgwyr

sy‟n

Newid,

a

gadeiriwyd gan Syr David Melville;

yn

chanolbwyntio
dysgwr.

y

gymuned;

ar

ddiddordebau’r

Mae’n

ymagwedd

a

o

ffynonellau

sgiliau

mewn

dilysu
yn

ac

orfodol.

niferus

wybodaeth.

Roedd

37%

o‟r

(Melville,

2009).

Trwy ddatblygu llythrennedd gwybodaeth

sy’n

yng Nghymru, byddai‟r wlad yn datblygu

canolbwyntio ar y dysgwr ac yn un

Er bod Bagloriaeth Cymru yn cynnwys

gweithlu sy‟n fwy masnachol hyfyw, a

lle

elfen gref o sgiliau ac ymchwilio‟n unigol

fyddai‟n annog buddsoddiad yn y dyfodol.

mae’r

broses

ddysgu

yn

y gall llythrennedd gwybodaeth ei hategu,
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Fel y nodwyd eisoes, mae defnyddio

Mae

y

y llywodraeth “nid cyfrifoldeb Llywodraeth

Technoleg

dyfodol ac mae llythrennedd gwybodaeth

Cynulliad Cymru a‟r GIG yn unig yw

(TGCh) yn disgyn yn gadarn i gylch

yn

iechyd y genedl.

gwaith llythrennedd gwybodaeth, ac mae

hynny.

Gwybodaeth

a

Chyfathrebu

sgiliau‟n
fwyfwy

ganolog

pwysig

i

ragolygon

ymhlith

y

sgiliau

chwarae yn y broses o wella iechyd yng

Estyn wedi adnabod y maes hwn yn un
sy‟n brin yn y gweithlu yng Nghymru, ym

Mae gan bawb ran i‟w

Nghymru: busnes pawb yw iechyd.” (Her
3.4

Llythrennedd iechyd a

Iechyd Cymru, 2008).

chydraddoldeb

marn cyflogwyr.

Bu llawer o waith yn y maes hwn i
Mae cyflogwyr yng Nghymru yn

Mae llythrennedd iechyd wedi‟i gysylltu‟n

ddemocrateiddio gwybodaeth am iechyd

aml wedi mynegi pryderon ynglŷn

agos â llythrennedd gwybodaeth.

trwy

â diffyg medrau llythrennedd a

aml,

sgiliau

mewn erthygl ddiweddar a gyhoeddwyd

rhifedd

Hefyd,

gwybyddol a chymdeithasol sy‟n pennu

ar wefan y BBC, dywedodd Galw Iechyd

dywedodd Arolwg Cryno Sgiliau

cymhelliant a gallu unigolion i gael, deall

Cymru “Mae nifer y bobl sy‟n defnyddio‟r

Generig Sgiliau Dyfodol Cymru

a defnyddio gwybodaeth mewn modd sy‟n

we i ofalu am eu hiechyd wedi dyblu

2003 mai diffyg medrau TG oedd

hyrwyddo

dros y tair blynedd diwethaf.” (BBC,

y

(Kickbusch, 2001).

cyflogeion.

broblem

fwyaf

cyffredin

nodwyd gan gyflogwyr.

a

caiff

ei

ac

ddiffinio

yn

fel

cynnal

„y

iechyd

Yn

da‟

(Estyn,

sefydliadau

2010).

fel

GIG

Cymru

ac

Fodd bynnag, mae‟r erthygl

hefyd yn crybwyll bod “pryder o hyd am
Mae llythrennedd iechyd yn enghraifft

allu pobl hŷn i ddefnyddio'r we, ac i

gref o sut y gall llythrennedd gwybodaeth

ddeall

cymharol

wthio grymuso unigol, trwy roi‟r cyfle i

ddibynadwy”.

oedolion o oedran gweithio yng Nghymru

bobl gymryd cyfrifoldeb a rheolaeth dros

llythrennedd

yn sylweddol is nag yn Lloegr a‟r Alban.

eu hiechyd eu hunain.

gyfyngu i bobl hŷn yn unig.

2008)
Mae

cyrhaeddiad

(EHRS, 2010).
ddwys
incwm.

ar

addysgol

Mae hyn yn cael effaith

gyflogadwyedd

ac

felly

ar

Mae iechyd yn gyfrifoldeb a ddatganolwyd
i Lywodraeth Cynulliad Cymru ac mae
grymuso unigol yn cyd-fynd â strategaeth
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lle

i

gael
Nid

gwybodaeth

gwybodaeth
yw‟r
hwn

diffyg
wedi‟i

Mae llawer o waith i‟w wneud ym maes
llythrennedd

iechyd

o

hyd.

“Llythrennedd iechyd yw un o‟r prif
anghyfiawnderau iechyd yn ein hoes.
Mae

wedi‟i

ddogfennu‟n

eang

bod

llythrennedd iechyd isel yn arwain ar
statws

iechyd

gwael.”

(Iechyd

Cyhoeddus Cymru, 2010)
Gall y diffyg llythrennedd gwybodaeth
hwn

gael

effaith

ddisgwyliad oes.

drychinebus

ar

“Mae astudiaethau

blaenorol yn awgrymu bod gan bobl â
sgiliau

llythrennedd iechyd annigonol

neu ffiniol gyfradd marwolaethau 50%
yn uwch na‟r rheiny sydd â sgiliau
digonol, dros gyfnod o bum mlynedd”
(Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2010).
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4.

Manteision

Mae‟r darlun isod yn dangos rhai o‟r manteision lefel uchel, a drafodwyd yn adrannau blaenorol y ddogfen hon. Nid yw‟r grŵp hwn
yn hollgynhwysfawr.

eddiogelwch

safonau
academaidd
uwch
cyflogadwyedd

llythrennedd
iechyd
gefnogi
medrau
sylfaenol

dinasyddiaeth

cynhwysiant
digidol

llythrennedd
gwybodaeth

dysgu
annibynnol

cefnogi
cymunedau

mynediad i
wybodaeth
ddwyieithog

Mae‟r tabl canlynol yn dangos tystiolaeth o‟r manteision hyn. Mae‟r enghreifftiau wedi‟u croesgyfeirio yn erbyn astudiaethau achos
ac yn erbyn y sbardunau gwleidyddol a gefnogir.

Tudalen 24

Mantais

Enghraifft

Gwella
mynediad at
wybodaeth
ddwyieithog

Mae Cymru‟n wlad ddwyieithog a rhaid darparu
gwybodaeth hanfodol yn y ddwy iaith. Fodd
bynnag, ni ellir adlewyrchu gwybodaeth yn y
ddwy iaith ym mhobman, and mae angen
sgiliau llythrennedd gwybodaeth penodol i‟r
iaith er mwyn cael y wybodaeth hon.

Safonau
academaidd
uwch

Mae llythrennedd gwybodaeth yn safon
academaidd hanfodol.
Mae dod o hyd i
wybodaeth briodol ac arfarnu ei safbwynt a‟i
hansawdd yn feirniadol yn allweddol i
ddilyniant academaidd.
Heb sgiliau i
ddefnyddio a chydnabod gwybodaeth yn gywir,
mae myfyrwyr mewn perygl o lên-ladrata yn
ddiarwybod.

Astudiaeth
achos
Fan hyn fan
draw
Gwasanaeth
Addysg Powys
Ysgol Penfro
Coleg Glan
Hafren
Coleg Gŵyr
Abertawe
Llythrennedd
gwybodaeth
Coleg Iâl

Sbardunau a gefnogir
4.1
4.1.3
4.3.1
4.3.5
4.3.2
4.2
4.1.1
4.4

Cymru‟n Un: Diwylliant cyfoethog ac amrywiol
Cymru‟n Un: Cymunedau byw
Addysg: Fframwaith sgiliau 3-19
Addysg: Cyflogadwyedd
Addysg: Bagloriaeth Cymru
Cynhwysiant digidol
Cymru‟n Un: Dyfodol iach
Llythrennedd iechyd a chydraddoldeb

Prifysgol
Caerdydd
UWIC
Ysgol Penfro
Gwasanaeth
Addysg Powys
Coleg Glan
Hafren
Coleg Gŵyr
Abertawe
Llythrennedd
gwybodaeth
Coleg Iâl
Anllythrennedd
gwybodaeth

4.1.4
4.3.1
4.3.5
4.3.2

Cymru‟n Un: Dysgu i fyw
Addysg: Fframwaith sgiliau 3-19
Addysg: Cyflogadwyedd
Addysg: Bagloriaeth Cymru
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Mantais

Enghraifft

E-ddiogelwch

Mae e-ddiogelwch yn mynnu datblygu
sgiliau beirniadol er mwyn sicrhau y gellir
arfarnu gwybodaeth a ddarperir gan
wefannau, negeseuon e-bost digymell neu
ffynonellau eraill o ran eu dilysrwydd, fel
nad yw‟r unigolyn yn cael ei roi mewn
sefyllfa fregus. Mae‟n agwedd hanfodol ar
alluogi cynhwysiant digidol.

Cynhwysiant
digidol

Mae cynhwysiant digidol yn mynnu bod
gan bobl y gallu llythrennedd gwybodaeth i
gael gwybodaeth ar y rhyngrwyd ac
arfarnu ei dilysrwydd.

Annog dysgu’n
annibynnol

Caiff dysgu‟n annibynnol ei annog trwy
ddatblygu‟r sgiliau a all helpu pobl i ddod o
hyd i wybodaeth a‟i harfarnu. Gellir
ailgymhwyso‟r sgiliau hyn yn ôl yr angen i
fod yn addas ar gyfer amrywiaeth o
sefyllfaoedd ac maent yn sgiliau
gwerthfawr ar gyfer bywyd.

Astudiaeth
achos
Llyfrgelloedd
Conwy
Fan hyn fan
draw.
Dysgu yn y
gwaith Cyngor
Pen-y-bont ar
Ogwr

Sbardunau a gefnogir

Fan hyn fan
draw
Llyfrgelloedd
Conwy
Jane ac Andrew
Dysgu yn y
gwaith Cyngor
Pen-y-bont ar
Ogwr
Ysgol Penfro
Pyrth
Gwasanaeth
Addysg Powys
Jane ac Andrew

4.2
Cynhwysiant digidol
4.2.1 Cynhwysiant digidol: Llythrennedd digidol ac
e-ddiogelwch
4.3.1 Addysg: Fframwaith sgiliau 3-19
4.3.5 Addysg: Cyflogadwyedd
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4.2.1 Cynhwysiant digidol: Llythrennedd digidol ac
e-ddiogelwch
4.2
Cynhwysiant digidol

4.1.4
4.3.1
4.3.5
4.3.2
4.3.4

Cymru‟n
Addysg:
Addysg:
Addysg:
Addysg:

Un: Dysgu i fyw
Fframwaith sgiliau 3-19
Cyflogadwyedd
Bagloriaeth Cymru
Dysgu‟n annibynnol

Mantais

Enghraifft

Cyflogadwyedd

Mae sgiliau gwybodaeth yn fwyfwy
dymunol i gyflogwyr a gallant arwain at
ddatblygu cymwysterau pellach, a fydd yn
gwella rhagolygon swyddi. Gall datblygu
llythrennedd gwybodaeth ei gwneud yn
haws i ddod o hyd i swydd ac ymgeisio
amdani, trwy adnabod lle i chwilio am
swyddi gwag, arfarnu‟r wybodaeth a
hysbysebir a dysgu sut i gyflwyno
gwybodaeth yn gywir wrth ymgeisio am
swydd.

Llythrennedd
iechyd

Astudiaeth
achos
Jobsearch
Pyrth
Dysgu yn y
gwaith Cyngor
Pen-y-bont ar
Ogwr

Trwy alluogi pobl i gael cyngor perthnasol Astudiaeth achos
ar iechyd ar y lefel briodol, naill ai ar gyfer ar Lythrennedd
lles cyffredinol neu‟n ymwneud â sefyllfa Iechyd
iechyd
benodol,
gall
pobl
wneud
penderfyniadau mwy gwybodus ynghylch
eu hiechyd personol. Hefyd, gall gweithwyr
iechyd
proffesiynol
gael
gwybodaeth
ddiweddar, yn ôl yr angen.
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Sbardunau a gefnogir
4.3.5
4.1.2
4.1.4
4.3.4

Addysg: Cyflogadwyedd
Cymru‟n Un: Cymdeithas lewyrchus
Cymru‟n Un: Dysgu i fyw
Addysg: Dysgu‟n annibynnol

4.1.1 Cymru‟n Un: Dyfodol iach
4.4
Llythrennedd iechyd a chydraddoldeb

Mantais

Enghraifft

Cefnogi sgiliau
sylfaenol

Mae gan sgiliau llythrennedd sylfaenol a
llythrennedd gwybodaeth gysylltiad agos.
Heb lythrennedd sylfaenol, ni ellir cael
mynediad at y mwyafrif o wybodaeth ac
mae llawer o lyfrgelloedd yn gweithio‟n
galed i gefnogi agendâu llythrennedd
sylfaenol yn ogystal â‟u gwaith llythrennedd
gwybodaeth.

Dinasyddiaeth
wybodus /
llythrennedd yn
y cyfryngau

Trwy‟r
rhyngrwyd,
mae
gwybodaeth
helaeth ar gael nad yw wedi‟i gwirio, ac
mae llawer o‟r wybodaeth hon yn agored i
dueddfryd neu gallai fod yn gamarweiniol.
Mae gallu arfarnu dilysrwydd neu duedd
mewn ffynonellau gwybodaeth yn sgil
hanfodol o ran datblygu dinasyddiaeth
wybodus.

Cefnogi
cymunedau
gwledig

Mae llawer o Gymru‟n wledig ac mae‟r
ardaloedd hyn yn cael profiad o newid ar
raddfa ddigyffelyb o ran eu mynediad at
wasanaethau
a
gwybodaeth.
Mae
cyfleusterau gwybodaeth traddodiadol, fel y
Swyddfa Bost, yn diflannu‟n gyflym a heb
ddatblygu sgiliau i gael gwybodaeth trwy
ddulliau newydd (fel trwy gynhwysiant
digidol), daw‟r cymunedau hyn yn fwyfwy
difreintiedig.

Astudiaeth
achos
Jobsearch
Pyrth
Llythrennedd
sylfaenol Coleg
Iâl
Dysgu yn y
gwaith Cyngor
Pen-y-bont ar
Ogwr
Fan hyn Fan
Draw
Pyrth
Llythrennedd
sylfaenol Coleg
Iâl
Dysgu yn y
gwaith Cyngor
Pen-y-bont ar
Ogwr
Fan hyn Fan
Draw
Jobsearch
Pyrth
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Sbardunau a gefnogir
4.1.2
4.1.4
4.3.1
4.3.4

Cymru‟n Un: Cymdeithas lewyrchus
Cymru‟n Un: Dysgu i fyw
Addysg: Fframwaith sgiliau 3-19
Addysg: Dysgu‟n annibynnol

4.1.3
4.3.1
4.3.2
4.3.4

Cymru‟n Un: Cymunedau byw
Addysg: Fframwaith sgiliau 3-19
Addysg: Bagloriaeth Cymru
Addysg: Dysgu‟n annibynnol

4.1.3 Cymru‟n Un: Cymunedau byw
4.3.5 Addysg: Cyflogadwyedd
4.2
Cynhwysiant digidol
4.2.1 Cynhwysiant digidol: Llythrennedd digidol ac
e-ddiogelwch

5.

Astudiaethau achos

Mae‟r astudiaethau achos canlynol yn enghreifftiau a gymerwyd o‟r casgliad llawn ar wefan y prosiect. Mae‟r astudiaethau achos hyn yn dangos
tystiolaeth o ddefnyddio llythrennedd gwybodaeth ar draws y sectorau yng Nghymru. Maent hefyd yn dangos y manteision a gyflawnir trwy
lythrennedd gwybodaeth
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Gwasanaeth Llyfrgell i
Blant, Powys:
Cyfoeth o Wybodaeth
Crynodeb
Mae‟r Gwasanaeth Llyfrgell i Ysgolion a
Phlant ym Mhowys wedi rhoi rhai ffyrdd
newydd cyffrous ac arloesol o ddatblygu
sgiliau llythrennedd gwybodaeth ar waith
mewn ysgolion cynradd ledled y sir. Gyda
chydweithrediad ysgolion yn yr ardal, maent
wedi datblygu cyfres gynyddol o sesiynau
llythrennedd gwybodaeth sy‟n gallu helpu
dosbarthiadau sy‟n ymweld i ddatblygu
sgiliau gwybodaeth a
chael budd o‟r
adnoddau eithriadol am ddim sydd ar gael
mewn llyfrgelloedd.

problemau, sgiliau y gallant eu rhoi ar waith
mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd dysgu.
Mae llyfrgelloedd ym Mhowys wedi canfod
bod ganddynt rôl allweddol i‟w chwarae yn
yr agenda dysgu newydd. Bu Kay Thomas
„Pennaeth Dros Dro‟r Gwasanaeth Llyfrgell i
Ysgolion a Phlant‟ yn hybu‟r prosiect a oedd
yn ei gwneud yn bosibl recriwtio Swyddog
Datblygu Dysgu i annog cydweithio rhwng
ysgolion a llyfrgelloedd. O ganlyniad, caiff
dosbarthiadau eu croesawu bellach i
estyniad o‟r dosbarth traddodiadol. Mae hyn
yn fodd i‟r disgyblion fwynhau newid, yn
cefnogi athrawon o ran eu hagendâu dysgu
ac yn helpu i ddatblygu sgiliau llythrennedd
gwybodaeth hollbwysig. Yn ogystal, y
gobaith yw y bydd y prosiect yn arwain at
berthynas gydol oes rhwng disgyblion, y
gwasanaeth llyfrgell a dysgu annibynnol.

Pam mae hyn yn bwysig?

Beth a wnaed?
Er mis Medi 2009, mae Swyddog Datblygu
Dysgu Powys, Shona Evans, wedi bod yn
gweithio mewn ysgolion cynradd penodol ym
Mhowys i ddatblygu cynlluniau addysgu a
deunyddiau
i
ategu
addysgu
mewn
llythrennedd
gwybodaeth
a
meithrin
cysylltiadau â llyfrgelloedd.

Targedir y deunyddiau at y Cyfnod Sylfaen
(rhwng 4 a 7 oed) a dysgu yng Nghyfnod
Allweddol 2 (rhwng 7-11 oed) ond mae
modd eu hymestyn i ysgolion uwchradd.

Nod y prosiect yw:




Mae‟r Cwricwlwm Cenedlaethol newydd i
Gymru gyda phwyslais ar sgiliau yn ei
gwneud yn ofynnol i„r holl ddysgwyr ddod yn
ddysgwyr annibynnol, a datblygu dysgu
drwy ofyn cwestiynau. Mae angen i
athrawon feithrin y sgiliau i hybu dysgu
unigol neu bersonol yn hytrach na chyfleu‟r
wybodaeth i ddysgwyr yn oddefol. Fel
hynny, gall disgyblion fynd ati i ganfod a dod
o hyd i wybodaeth sydd ei hangen i ddatrys





Canfod ffyrdd newydd o annog dysgu gan
ddefnyddio Llyfrgelloedd ac Archifau ym
Mhowys
Gwneud dysgwyr ac addysgwyr yn
ymwybodol o‟r adnoddau gwybodaeth
sydd ar gael yn y llyfrgelloedd
Datblygu deunyddiau ac adnoddau o
ansawdd uchel
Gwella darpariaeth cyfleusterau, yn
enwedig gwasanaeth ar-lein
Annog dysgu annibynnol

Mae‟r Swyddog Datblygu Dysgu wedi
datblygu
tair
sesiwn
gweithgareddau
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rhagarweiniol hollgynhwysfawr
cyflawni‟r nodau hyn:




er

mwyn

Pa wahaniaeth y mae hyn yn ei wneud?
Drwy ddatblygu‟r sgiliau i ddod o hyd i
wybodaeth a‟i defnyddio, mae plant yn dod
yn ddysgwyr mwy hyderus. Bydd hyn yn eu
paratoi ar gyfer symud i‟r ysgol uwchradd ac
ar gyfer eu gyrfa ddysgu gydol oes. Mae
argraff gadarnhaol amgylchedd yr llyfrgell
hefyd yn annog defnydd annibynnol yn y
dyfodol.

Dod yn aelod o‟r llyfrgell ac amser stori
(Y Cyfnod Sylfaen)
Helfa Drysor – cyflwyno sgiliau llyfrgell
(CA2 is)
Ac ar lefel uwch “Defnyddio‟r llyfrgell
gyfan” (CA2 uwch)

Yr helfa drysor
Mae‟r Helfa Drysor yn rhoi‟r cyfle i blant
ddysgu sut i ddefnyddio adnoddau‟r llyfrgell
mewn ffordd hwyliog. Mae‟r canllawiau sydd
ar gael i staff ar baratoi ac ymdopi ag
ymweliadau‟n cynnwys cymorth ar ddewis
llyfrau, casglu cliwiau, datblygu „sgerbwd
helfa drysor‟, trefnu cyfeiriadau a chynllunio
tasgau i sicrhau bod y profiad yn gyffrous i‟r
plant. Mae ymweliadau hefyd yn cynnwys
archwilio‟r llyfrgell a heriau i ddod o hyd i
lyfrau, llyfrau sain, llyfrau bwrdd, CDs a
DVDs.
Mae llythrennedd gwybodaeth wrth wraidd y
sgiliau bywyd sy‟n cael eu datblygu yma.
Mae plant yn dysgu sut i werthfawrogi‟r
angen am wybodaeth a dealltwriaeth am yr
adnoddau sydd ar gael. Maent yn dysgu sut i
ddod o hyd i wybodaeth drwy weithgaredd
helfa drysor gystadleuol ac yn dysgu sut i
werthuso canlyniadau a sut i gyfathrebu a
rhannu canfyddiadau mewn ffordd hwyliog a
chymhellgar.

“Rydym wedi siarad cryn dipyn ag
ysgolion cynradd i drafod y ffordd orau o
alluogi plant Powys i fod yn ddysgwyr
gydol oes. O ystyried bod y Cwricwlwm
Cenedlaethol diwygedig yn seiliedig ar
sgiliau, ac nid cynnwys, penderfynwyd y
dylwn fynd i’r afael â sgiliau llyfrgell
plant, gan ddarparu’r offer sydd eu
hangen arnynt i ddod yn ddysgwyr
annibynnol.”
Shona Evans, Swyddog Datblygu Dysgu
Powys
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Mae‟r graff isod yn dangos y cynnydd
aruthrol mewn plant iau sy‟n cofrestru yn
Llyfrgell y Drenewydd rhwng 2009 a 2010
ers dechrau‟r gwasanaeth newydd.
Plant Iau sydd wedi’u cofrestru ar gyfer
2009-2010
Juniors Registered 2009 2010
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40

2010
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0
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Yn ogystal, mae ffigurau‟r Drenewydd yn
dangos, ar ôl darparu‟r sesiynau hyn, i 65%
o ddisgyblion ddychwelyd i ddefnyddio‟r
llyfrgell yn annibynnol yn ystod gwyliau‟r

Pasg 2010. Ar ôl i Ysgol Fabanod Llanfyllin
ymweld ym mis Mawrth 2010, dychwelodd
19 o‟r 22 o ddisgyblion i‟r llyfrgell yn fuan ar
ôl hynny, gyda‟r rhan fwyaf yn dod ag aelod
o‟r teulu gyda nhw.

hunain ac yn rhoi‟r sgiliau y bydd eu hangen
arnynt i ddefnyddio‟r dirwedd wybodaeth yn
annibynnol.

Yn ogystal, mae athrawon a disgyblion wedi
ymateb yn dda i‟r gwasanaeth newydd.
Mae‟r anogaeth hon wedi bod yn hwb i‟r tîm
ac mae‟r heriau sydd i ddod yn cynnwys
model cynaliadwyedd ac ymestyn i roi
cefnogaeth bellach i ysgolion gwledig a
llyfrgelloedd a disgyblion ysgolion uwchradd.

Mae llawer o blant yn y dosbarth derbyn ym
Mhowys a‟r tu hwnt bellach yn aelodau o‟r
llyfrgell gyda‟u cerdyn llyfrgell eu hunain.
Mae plant rhwng 7-9 oed wedi chwarae
gemau, gan ddefnyddio eu sgiliau llyfrgell
newydd, ac wedi cael hwyl yn y llyfrgell gan
eu hannog i deimlo‟n gyfforddus ac yn rhan
ohoni. Caiff plant rhwng 9 ac 11 oed eu
cyflwyno i adran yr oedolion gan gynnwys y
catalog ar-lein, adnoddau hanes lleol, hen
bapurau newydd a mapiau.

Yn bennaf mae‟r prosiect yn ceisio grymuso‟r
plant hyn drwy ddatblygu eu sgiliau
llythrennedd
gwybodaeth.
Drwy
weithgareddau llawn hwyl, mae‟n eu hannog
i gymryd perchenogaeth o‟u dysgu eu

“Rwyf wedi gweithio gyda’r ysgolion a’r
llyfrgelloedd yn bersonol ac rwyf wedi
gweld llwyddiant ymweld â’r
dosbarthiadau â’m llygaid fy hun.”
Shona Evans, Swyddog Datblygu Dysgu
Powys
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Cysylltwch â:
Shona Evans, Gwasanaeth Llyfrgelloedd
Ysgolion Cyngor Sir Powys,
Ffôn 01686 626934 neu 07951 458671
E-bost:

shona.eckford1@powys.gov.uk

Ysgol Penfro yn rhoi help
llaw mewn llythrennedd
gwybodaeth

Mae athrawon, myfyrwyr

a staff y llyfrgell

hwn ei addasu gan y llyfrgellydd o syniad

yn Ysgol Penfro‟n gweithio gyda‟i gilydd i

yng Ngholeg Technoleg John Cabot ym

ymgorffori

a

Mryste2. Mae‟n cynnig methodoleg sgiliau

agwedd

ar

astudio systemig mewn pum cam cylchol yn

draws

y

sgiliau

astudio

ddatblygu

Cyflwyno llythrennedd
gwybodaeth yng Nghyfnod
Allweddol 3
Crynodeb
Mae‟r astudiaeth achos hon yn fodd o
ddangos sut y gall llythrennedd gwybodaeth
gyfrannu at y Fframwaith Sgiliau ar gyfer y
rheiny rhwng 3 a 19 oed yng Nghymru a
gyflwynwyd ar draws y cwricwlwm yn 2008.

llythrennedd
ym

gwybodaeth

mhob

academaidd

ar

ymgorffori

egwyddor

llythrennedd

cwricwlwm. Mae‟r ymagwedd ganolog hon

gwybodaeth o werthuso ar bob cam. Mae‟r

wedi‟i chyflawni trwy gefnogaeth ragorol ar

offeryn mor syml fel bod modd ei ddefnyddio

draws yr ysgol lle y caiff neges gyson am

ar gyfer prosiectau ymchwil ar bob lefel

lythrennedd gwybodaeth ei atgyfnerthu ar

dysgu ac ar gyfer pob ystod gallu. Mae‟r

draws pob pwnc. O‟r dechrau ym mlwyddyn

offeryn yn rhoi ffordd syml cam wrth gam i‟r

7 hyd at gymhwyster Bagloriaeth Cymru a

disgyblion y gellir ei ddefnyddio i ddatblygu

addysgir yng Nghyfnod Allweddol 5, caiff

agweddau Datrys Problemau a Gwella eich

llythrennedd gwybodaeth ei gydnabod fel

Dysgu eich Hun yn y cwricwlwm sgiliau wrth

sgil academaidd pwysig. Dangosir hyn gan y

iddynt roi‟r dechneg help llaw ar waith mewn

cynlluniau gwaith sy‟n seiliedig ar waith ar

tasgau ymchwil o ddydd i ddydd.

gyfer

cyfnod

gydnabyddiaeth

allweddol
sydd

3

gan

a

thrwy‟r

“Rydym ni’n meddwl ei fod yn dda gan ei fod yn
ein dysgu i chwilio am wybodaeth ein hunain”

lythrennedd

gwybodaeth yn strwythur asesu Bagloriaeth

Natasha, Carla a Lauren

Cymru.
Beth sy’n cael ei wneud?
2

Unwaith y bydd disgyblion yn cyrraedd yr
ysgol caiff yr offeryn „Help Llaw‟ ei gyflwyno
iddynt, sy‟n cael ei atgyfnerthu ym mhob
dosbarth a phob maes pwnc ar draws
cwricwlwm yr ysgol. Cafodd y model syml
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JOHN CABOT ACADEMY. (2004). Cabot Competency Curriculum:
Learning to Learn. [Ar-lein]. [Cafwyd 13.11.10].
<http://www.cabot.ac.uk/index.php/products/ccc/>

SMITH, Sarah. INFORM Your Students: Developing an information
literacy Skills Programme for Year 12 at QEHS (2006). Yn:
DUBBER, Geoff (gol.). Sixth Sense: The Sixth Form and
the LRC. Wanborough: School Library Association. (td..610)

Llythrennedd gwybodaeth a

Mae‟r

ganolfan

ddysgu‟n

a‟r

byd

dosbarthiadau

o

Cymru,

yn

cymhwyster

gwybodaeth er mwyn iddynt ennill y lefelau

Cyfnod Allweddol 5

tasgau ymchwilio unigol ar gyfer Bagloriaeth

gofynnol o ran sgiliau allweddol. Bydd pob

Cymru. Yn eu gwersi Bagloriaeth Cymru,

myfyriwr yn cwblhau hunanwerthusiad ar y

Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster sy‟n

roedd eu hathro wedi dod â nhw i‟r llyfrgell

dechrau a thua diwedd eu tasg ymchwil i‟w

seiliedig ar sgiliau sy‟n pwysleisio‟r gallu i

er mwyn i gyfres o sesiynau ar lythrennedd

galluogi i asesu eu cryfderau a gwendidau

gymryd perchenogaeth o ddysgu unigol.

gwybodaeth gael eu datblygu a‟u darparu

mewn llythrennedd gwybodaeth. Mae hyn yn

gan y llyfrgellydd Liz Smith.

helpu myfyrwyr i fesur eu cynnydd eu

Wrth i fyfyrwyr symud drwy‟r ysgol, daw
llythrennedd gwybodaeth yn fwy canolog i‟w
dysgu a chaiff hyn ei gydnabod drwy‟r dull
cadarn mae‟r ysgol wedi‟i gymryd.

cynnwys

sesiynau

rhyngweithiol ar lên-ladrad, nodi ffynonellau,
chwiliadau mwy effeithiol ar y rhyngrwyd, a
defnyddio ffynonellau ar wahân i Google, a
fyddai‟n helpu myfyrwyr i ymestyn a dwysau
eu gwaith ymchwil. Mae‟r dull wedi bod mor
llwyddiannus fel y caiff Bagloriaeth Cymru
gyda‟i helfen llythrennedd gwybodaeth ei
hymestyn i flwyddyn 10 y flwyddyn nesaf
hefyd.

Yna caiff eu dealltwriaeth ei rhoi ar brawf
wrth i fyfyrwyr ddefnyddio‟r llyfrgell dros
nifer

o

wythnosau

i

ddatblygu

tasgau

ymchwil unigol ar gyfer elfen Cymru, Ewrop
Tudalen 34

arddangos

Bagloriaeth

fyfyrwyr blwyddyn 12 yn dod i ddatblygu eu

yn

yn

eu

weithgarwch

gwersi

fo

o

Bagloriaeth Cymru

Mae‟r

pan

fwrlwm

llythrennedd

hunain ac yn caniatáu cymorth penodol lle y
bo angen.

“Mae’n ein helpu i wella ein sgiliau ac yn ein
paratoi ar gyfer y brifysgol a swyddi”
Shaun a Laura

Y gwahaniaeth a wnaed
Datblygwyd

y

dull

cadarn

lythrennedd

gwybodaeth

fel

tuag

at

rhan

o‟r

cwricwlwm sgiliau newydd ym mlwyddyn 7
ac felly mae‟n parhau i fod yn gymharol
newydd. Fodd bynnag, dywedodd Liz ei bod

" Mae gennyf well dealltwriaeth am ystyr llênladrad bellach a sut mae modd ei hosgoi."
Ben Williams

yn amlwg wedi gwneud myfyrwyr yn fwy
ymwybodol

o‟r

broses

ddysgu

gan

eu

galluogi i fagu agwedd fwy strwythuredig
tuag at dasgau ymchwil.

"Rwyf wedi dysgu sut i lunio llyfryddiaeth yn
gywir a sut i nodi ffynonellau’n briodol."

“Mae’n hollbwysig bod ysgolion yn paratoi eu
disgyblion ar gyfer camau nesaf eu dysgu drwy
ddatblygu’r sgiliau i ddod o hyd i wybodaeth
effeithiol a’i defnyddio a bydd hyn yn tanategu
eu datblygiad academaidd a phroffesiynol yn
ogystal â sgiliau bywyd hanfodol.”
Liz Smith, Llyfrgellydd

Chris Bourne

Drwy fabwysiadu Bagloriaeth Cymru, mae
Cyswllt:

Ysgol Penfro wedi rhoi‟r cyfle i‟r disgyblion
gael credydau am ddatblygu eu sgiliau sy‟n

Liz Smith, Llyfrgellydd

eu symbylu ac yn eu hannog. Yna bydd y

Ffôn: 01646 623305, 01646 682461

sgiliau maent yn eu datblygu yn eu cefnogi
wrth iddynt symud o‟r brifysgol i fyd gwaith.

E-bost:

Drwy hyblygrwydd yn y cwricwlwm, mae
staff addysgu a staff y llyfrgell wedi gallu
gweithio gyda‟i gilydd i gyflawni hyn yn y
ffordd

orau

bosibl,

gan

ymgorffori

llythrennedd gwybodaeth ym mhob cam.
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liz@lizsmith.info

Y Cynghorydd Dysgu:
Ymagwedd Un-stop

Crynodeb
Mae myfyrwyr yng Ngholeg Glan Hafren
yng Nghaerdydd wedi cael cychwyn cadarn
i‟w hastudiaethau diolch i Simon, Gemma a
Barbara, y Cynghorwyr Dysgu sydd wedi‟u
lleoli yn y llyfrgell. Mae‟r cynghorwyr yn
cynnig ymagwedd bersonol a chyfannol at
gymorth dysgu sy‟n cynnwys sesiynau
hyfforddiant ar lythrennedd gwybodaeth a
thiwtora mewn grwpiau bach ynghyd ag
anogaeth a mentora mewn llythrennedd
sylfaenol. Maent yn cynnig ymagwedd un
stop at gefnogi myfyrwyr, gan ymestyn at
bobl o bob oedran i‟w helpu i gyflawni eu
gwir botensial a‟u hannog i gael y gorau o‟u
hastudiaethau academaidd. Mae Simon,
Gemma a Barbara hefyd yn darparu
cymorth allanol yng Nghanolfan Oedolion
Llanfihangel-ar-Elai.
Sut y daeth i fodolaeth
Crëwyd y rôl mewn ymateb i‟r agenda
sgiliau
sylfaenol
a
ffurfiwyd
gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2000.

Amlygodd
Pam
Evans,
Cyfarwyddwr
Gwasanaethau Dysgu a Dysgwyr yr angen
am rôl i gwmpasu ymagwedd stop un siop
at gefnogi dysgu a oedd yn cynnwys
darparu gwybodaeth llythrennedd, y sgiliau
sydd eu hangen i ddod o hyd i wybodaeth
gywir a dibynadwy.
I ddechrau cyflogodd Coleg Glan Hafren dri
Chynghorydd Dysgu ond mae hyn wedi
cynyddu i 5.5 oherwydd y buddion sydd
wedi dod i‟r amlwg.

Rhoddir hyfforddiant ar lawer o agweddau
ar lythrennedd gwybodaeth gan gynnwys:








Teithiau o amgylch y Ganolfan Ddysgu
Priodoli ffynonellau a ddefnyddiwyd,
drwy gyfeiriadau a llyfryddiaethau
Osgoi llên-ladrad
Defnyddio adnoddau electronig ac elyfrau
Datblygu sgiliau ymchwilio
Gwerthuso adnoddau rhyngwyd
Cefnogi Ymchwiliad Unigol Bagloriaeth
Cymru

Mae‟r Cynghorwyr Dysgu‟n helpu i greu
amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar yn y
Ganolfan Ddysgu sy‟n pontio‟r bwlch rhwng
addysgu‟r
cwricwlwm
a‟r
amgylchedd
astudio unigol.

Beth sy’n cael ei wneud?
Mae‟r Cynghorwyr Dysgu‟n gweithio gyda
staff addysgu i gynnig sesiynau sgiliau
astudio ac addysgu un i un yn seiliedig ar
ofynion myfyrwyr a grwpiau unigol.
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Caiff myfyrwyr eu cefnogi i ddatblygu sgiliau
llythrennedd gwybodaeth drwy wybod pryd a
pham fod angen gwybodaeth arnynt, ble i
ddod o hyd iddi a sut i‟w gwerthuso,
defnyddio a‟i chyfleu. Mae‟r sgiliau hyn yn
cefnogi dysgu ar draws modiwlau pob cwrs.
Mae‟r Cynghorwyr Dysgu‟n gweithio mewn
partneriaeth agos gyda‟r staff addysgu i
sicrhau
bod
modd
bodloni
gofynion
gwybodaeth penodol cyrsiau unigol.
Mae‟r llyfrgell hefyd wedi sefydlu grwpiau
darllen i‟r myfyrwyr wella eu llythrennedd ac
ymestyn cwmpas eu deunydd darllen.

Pa wahaniaeth a wnaed?
Mae‟r galw am hyfforddiant llythrennedd
gwybodaeth a sgiliau astudio wedi cynyddu
eleni o fwy gan 25% oherwydd yr effaith
mae sgiliau gwybodaeth gwell wedi‟i chael ar
berfformiad myfyrwyr. Mae athrawon ym
mhob pwnc yn awyddus i‟w myfyrwyr gael
budd
ac
mae
hyn
yn
dangos
gwerthfawrogiad y gymuned academaidd o
rôl y Cynghorydd Dysgu‟n amlwg.

Mae‟r coleg wedi‟i gydnabod am ei waith
arloesol drwy ennill gwobr gan CyMAL am
Farchnata ac Arloesi ei grwpiau darllen yn
2010 sydd yn cael eu cynnal gan
Gynghorwyr Dysgu. Yn ogystal, rhoddodd
Colegau Cymru (Fforwm ynghynt) y wobr
am „wneud defnydd effeithiol o ganolfannau
adnoddau dysgu‟ i Goleg Glan Hafren yn
2007 yn seiliedig ar ddefnydd effeithiol o‟r
rôl hon.

Cyswllt
Carolyn Howe: howe_c@glan-hafren.ac.uk
Simon Rhys-Philips: Phillipss@glanhafren.ac.uk
Gemma Hill: Hill_g@glan-hafren.ac.uk

gyda chyfuniad o gyflwyniad PowerPoint
ac ymarferion ymarferol.

Sut y daeth i fodolaeth?
Roedd y sesiynau ad hoc mor llwyddiannus
nes i Jon Good, Arweinydd y Modiwl Sgiliau
Astudio fynd at y Ganolfan Ddysgu am
gyngor. Roedd Jon yn edrych am gyngor a
chymorth ar gyfer rhan gyntaf y Radd
Sylfaen i helpu myfyrwyr i ddatblygu‟r
sgiliau sydd eu hangen i symud i waith
traethodau lefel addysg uwch.

Llythrennedd gwybodaeth yn
Astudiaeth Achos Gradd
Sylfaen y Diwydiannau
Creadigol
Crynodeb
Mae gwerth y Cynghorydd Dysgu i‟w weld
yn yr enghraifft isod lle y caiff
llythrennedd gwybodaeth ei ymgorffori yn
un o dri Chwrs Gradd Sylfaen a gynigir ar
hyn o bryd yng Ngholeg Glan Hafren ar y
cyd
ag
ATRIWM
ym
Mhrifysgol
Morgannwg.
Mae‟r
portffolio
o
sesiynau
wedi‟i
ddatblygu dros nifer o flynyddoedd. Mae
sesiynau fel arfer yn parhau am awr o hyd
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Argymhellodd y Ganolfan Ddysgu raglen o
sesiynau priodol ar gyfer y grŵp a oedd yn
cynnwys y pynciau canlynol.










Sgiliau ymchwil
Adnoddau ar-lein
Ffynonellau a llyfryddiaethau
Llên-ladrad, aralleirio a chrynhoi
Nodi termau allweddol
Culhau ac ehangu chwiliadau
Gwneud i Google weithio i chi
(ymarfer ymarferol)
Gwerthusiad o‟r hyn rydych wedi‟i
ganfod pwy, beth, pam, ble, pryd
Byddwch yn ofalus gyda Wikipedia!

Pa wahaniaeth a wnaed?
Pan wnaeth Jon osod ac asesu gwaith ar ôl y
sesiwn gyntaf, roedd myfyrwyr eisoes yn
dangos mwy o ddealltwriaeth o‟r sgiliau
llythrennedd gwybodaeth yr oedd eu hangen
ar gyfer eu cwrs. Gwnaeth hyn annog y tîm
a gwnaeth y Cynghorydd Dysgu gysylltu â‟r
tiwtor drwy gydol y cwrs, gan ymateb yn
hyblyg i anghenion unigol myfyrwyr yn ôl yr
angen.
Yn y daflen werthuso safonol sydyn, y
gwnaeth pob myfyriwr ei llenwi ar ddiwedd
pob sesiwn, cafwyd ymateb ffafriol iawn gan
bawb. Gwnaeth yr holl fyfyrwyr ymateb fod
y sesiynau‟n ddefnyddiol iddynt. Gwnaeth y
rhaglen wella cysylltiadau hefyd rhwng y
Ganolfan Ddysgu a‟r staff addysgu.

“Roedd y rhaglen yn caniatáu i fyfyrwyr
gwblhau’r pwnc mewn ffordd arloesol,
creadigol ond academaidd. Darparodd y
sesiynau sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn
helpu myfyrwyr i ddatblygu eu dysgu eu
hunain yn y dyfodol. Maent wedi cael
dylanwad uniongyrchol ar lwyddiant
myfyrwyr mewn modiwlau mewn mannau
eraill.”
Jon Goode, Arweinydd y Modiwl

“Rhoddodd y sesiynau gyfle am
gysylltiadau gwell rhwng y Ganolfan
Ddysgu, y myfyrwyr a hefyd staff
Technolegau Creadigol a Digidol.
Cryfhaodd ein hymrwymiad i lythrennedd
gwybodaeth fel syflaen hanfodol i’r
myfyriwr heddiw sy’n symud o AB i AU.
Barbara Colley, Cynghorydd Dysgu
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Llythrennedd Gwybodaeth
Uwchraddedigion ym
Mhrifddinas Cymru

Crynodeb
Mae cwrs meistr (MSc) mewn cyfrifiadura
ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwrs trosi sy‟n
troi graddedigion o bob disgyblaeth yn
weithwyr TG proffesiynol. Mae‟r cwrs yn
denu myfyrwyr amrywiol ond mae‟n rhaid i‟r
holl fyfyrwyr gyrraedd sgiliau proffesiynol ac
ymchwil uchel er mwyn bodloni anghenion y
cwrs dwys. Mae hon yn enghraifft dda o sut
y
caiff
llythrennedd
gwybodaeth
ei

ymgorffori yn y cwricwlwm a sut y caiff ei
ddefnyddio i bontio‟r bwlch rhwng dysgu
academaidd a byd gwaith.

Sut y dechreuodd?
Roedd yr ysgol gyfrifiadura yn arwain y
ffordd o ran mabwysiadu cronfeydd data ac
e-gyfnodolion o‟r radd flaenaf ar ddechrau‟r
1990au. Fodd bynnag, sylweddolodd Ruth
Thornton, llyfrgellydd pwnc yn Llyfrgell
Trevithick nad oedd gan lawer o‟r myfyrwyr
y sgiliau i ddefnyddio‟r deunydd hwn. At
hynny sylwodd y tiwtor proffesiynol Pat
Ryder fod gwybodaeth a ddefnyddiwyd
wedi‟i gwerthuso‟n wael weithiau ar gyfer
addasrwydd academaidd a chyd-destunol ac
nad oedd nodi ffynonellau a chyfeiriadau yn
ddigonol ar gyfer lefel cwrs meistr. Yn
ogystal, nid oedd myfyrwyr wedi arfer â
chydweithio ar ffurf timau sy‟n fodel a
ddefnyddir yn y diwydiant TG drwyddo draw.
Roedd yn amlwg bod newid yn hanfodol er
mwyn dysgu‟r sgiliau ymchwil a chydweithio
proffesiynol y byddai eu hangen ym myd
gwaith.
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Beth sy’n cael ei wneud?
Cyflwynwyd y modiwl materion a sgiliau
proffesiynol fel elfen graidd yr MSc yn ystod
blwyddyn academaidd 2000-2001 ac ers
hynny mae nifer o ddiwygiadau wedi‟u
gwneud.

I ddechrau, cafodd llythrennedd gwybodaeth
ei ymgorffori fel dwy sesiwn o ddarlithoedd
safonol
awr
o
hyd
yn
cynnwys
arddangosiadau o gronfeydd data ac
esboniad o gyfeiriadau a ffynonellau. Bryd
hyn, nid oedd unrhyw beth ymarferol wedi‟i
gysylltu â gwaith modiwl ac o ganlyniad, y
gred
oedd
bod
sgiliau
llythrennedd
gwybodaeth, sy‟n hollbwysig i lwyddiant
academaidd myfyrwyr yn eu haseiniadau yn
„sesiwn lyfrgell ddiflas‟. Felly datblygwyd
model
diwygiedig
yn
cynnwys
gweithgareddau ymarferol a oedd yn
uniongyrchol berthnasol i‟r cwricwlwm MSc.

Ar ddechrau‟r modiwl, rhoddir holiadur ar
lythrennedd gwybodaeth i‟r holl fyfyrwyr er
mwyn canfod meysydd cryf a gwan.

strwythur
gymar.

dysgu

personol

cymar

wrth

Mae hyn yn golygu bod pob myfyriwr yn cael
4.5 awr o hyfforddiant rhyngweithiol ar
lythrennedd gwybodaeth gyda chefnogaeth y
llyfrgellydd Ruth Thornton a‟r tiwtor Pat
Ryder. Y bartneriaeth hon oedd y ffactor
allweddol yn llwyddiant y model diwygiedig,
sy‟n creu pont gwricwlaidd rhwng sgiliau
llythrennedd gwybodaeth a chynnwys y
cwrs.

Cynhelir
tri gweithdy
wythnosol gan
ddefnyddio deunyddiau ac ymarferion sy‟n
benodol i gyrsiau.
Hanfodion llyfrgelloedd a chronfeydd
data: sut i ddod o hyd i wybodaeth
 Gwerthuso a defnyddio gwybodaeth
 Dod o hyd i wybodaeth ar bwnc
penodol
Ar gyfer y cyfnod tair wythnos, defnyddir
llyfr gwaith yn esbonio, canfod, gwerthuso a
defnyddio deunydd pwnc sy‟n ymwneud â‟r
cwrs ar gronfeydd data Voyager, Web of
Science neu SCOPUS. Gellir gwneud
cymariaethau eraill ar offer chwilio eraill
megis Google.


Mae myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau
cynghrair i ddatblygu eu technegau ar ffurf

“Mae’r ffaith fy mod i a Ruth wedi bod yn
bresennol yn y sesiynau a’u bod yn cymryd rhan
mewn sesiynau a drefnwyd ar gyfer y modiwl yn
golygu bod myfyrwyr yn gweld hyn fel rhan
anhepgor o’u rhaglen radd ac nid fel rhywbeth
“ychwanegol”
Pat Ryder, Tiwtor, MSc mewn Cyfrifiadura.

Mae‟r tair sesiwn hefyd yn arwain yn
uniongyrchol at ddau asesiad ar bwnc
ymchwil grŵp. Mae hyn yn cynnwys 30% o
farc y modiwl ac mae‟n cynnwys marc asesu
cymheiriaid am gyfraniad yr unigolyn/grŵp.
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Mae‟r asesiad yn tanlinellu pwysigrwydd
llythrennedd
gwybodaeth
fel
safon
broffesiynol ac academaidd ac mae‟r
gwerthusiad cymheiriaid yn pwysleisio bod
gwaith tîm yn sgil broffesiynol annatod.

Mae‟r modiwl yn ganolog i ddatblygiad
myfyrwyr wrth iddynt ddod yn raddedigion
TG a throi‟n weithwyr proffesiynol y dyfodol.
Mae hefyd yn enghraifft ardderchog o sut
mae llythrennedd gwybodaeth yr un mor
ganolog i ddatblygiad sgiliau proffesiynol
graddedigion.

Datblygu sgiliau proffesiynol:
 Cydweithrediad i ymchwilio i bwnc
technegol.
 Beirniadaeth hollbwysig o ffynonellau
 Asesu gwybodaeth i ffurfio safiad.
 Cynllunio adroddiad ar lafar yn cyflwyno
gwybodaeth mewn ffordd broffesiynol ar
bwnc technegol.
 Ymchwilio a llunio adroddiad
strwythuredig â chyfeiriadau ar bwnc
technegol.

“Ymddengys fod myfyrwyr mewn sefyllfa
well i ddod o hyd ac asesu ansawdd ystod
ehangach o gyfeiriadau nag o’r blaen.”

Pat Ryder, Tiwtor, MSc mewn Cyfrifiadura.

Pam mae’n gweithio?







Drwy‟r bartneriaeth rhwng staff
cyfrifiadura a staff y llyfrgell, mae
myfyrwyr yn cael y gorau o gyfuno
arbenigedd.
Defnyddio enghreifftiau go iawn:
ymddengys fod nodi ffynonellau wedi
gwella o ganlyniad i weld dyfyniadau o
draethodau go iawn.
Amser i brofi, trafod a chymhwyso
gwybodaeth.
Caiff y sesiynau eu hymgorffori‟n gyfan
gwbl yn y modiwl sy‟n pwysleisio eu
pwysigrwydd i‟r myfyrwyr.
Cyswllt:

Pa wahaniaeth a wnaed?

Ruth Thornton, Llyfrgellydd Trevithick

Mae‟r rhaglen mor llwyddiannus nes bod
Ruth bellach yn cyflwyno fersiwn symlach
gyda‟r israddedigion.

E-bost: ThorntonRM@cardiff.ac.uk
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ffôn: 029 2087 5703

Fan Hyn Fan Draw:

wedi‟u hynysu‟n ddaearyddol drwy ddatblygu
sgiliau llythrennedd o ran gwybodaeth.

Mynediad at Wybodaeth
ledled Ceredigion
Crynodeb
Mae‟r fan felen yn olwg cyfarwydd ar ffyrdd
gwledig Ceredigion. Mae wedi bod yn ddolen
wybodaeth hollbwysig i lawer o bobl yn yr
ardal wledig a hardd hon, ond nid llyfrau
yw‟r unig beth sydd gan fan y llyfrgell i‟w
gynnig y dyddiau hyn. Sefydlwyd prosiect
Fan Hyn Fan Draw ym mis Medi 2009 ac
mae‟n defnyddio fan y llyfrgell i ddarparu
gwybodaeth i rai o bentrefi mwyaf ynysig y
wlad mewn ffordd newydd.

Mae Fan hyn fan draw yn brosiect ar y cyd
rhwng Dr Rhodri Llwyd Morgan o Adran
Addysg a Gwasanaethau Cymunedol Cyngor
Sir Ceredigion ac Elin Mair o IAITH cyf (sef
asiantaeth
cynllunio
ieithyddol
fwyaf
blaenllaw
Cymru),
ar
ran
TraCC
(Trafnidiaeth Canolbarth Cymru) a Bwrdd
Gwasanaethau Lleol Ceredigion.

Mae‟r prosiect hwn yn ymwneud â
chynhwysiant digidol ac mae‟n enghraifft
ardderchog o ehangu mynediad i wybodaeth
i bobl sy‟n
byw mewn ardaloedd sydd

Caiff pobl nad ydynt erioed wedi defnyddio
cyfrifaduron y cyfle i ddatblygu sgiliau
gwybodaeth. Mae pentrefwyr hefyd yn cael
arweiniad ymarferol ar sut i ymdrin â
gwasanaethau lleol ar y wefan. Mae‟r holl
safleoedd yn gwbl ddwyieithog ac yn
darparu gwybodaeth hanfodol.

Mae‟r ffynonellau gwybodaeth yn cynnwys:



Beth sy’n cael ei wneud?
Mae datblygu mynediad at wybodaeth yn
hollbwysig i lwyddiant y prosiect hwn, sy‟n
cael ei deilwra i anghenion penodol y
gymuned:





Mynediad i‟r rhyngrwyd drwy gysylltiad
rhwydwaith a datblygu sgiliau
Mynediad at wasanaethau lleol
Mynediad at wybodaeth ddwyieithog.

Caiff pobl o bob oed eu hannog i ddarganfod
a defnyddio cyfoeth o wybodaeth mewn
amgylchedd cefnogol.
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Cyngor Sir Ceredigion
Heddlu Dyfed Powys
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth
a Gorllewin Cymru
Dysgu cymunedol
Cyngor ar Bopeth
Y Ganolfan Byd Gwaith a Mwy

Elfen gyntaf y prosiect hwn yw cysylltu a
darparu band eang di-wifr mewn neuaddau
pentref. Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl i
bentrefi
ddefnyddio‟r
ystod
eang
o
wybodaeth ddigidol sydd ar gael. Yn wir,
mae rhai o‟r pentrefi sy‟n gysylltiedig
wedi‟u hynysu gymaint ar lefel ddaearyddol
fel bod angen cyswllt lloeren i oresgyn y
materion logistaidd ffisegol. Ond gwnaeth
Elin a thîm y prosiect ddyfalbarhau. Mae‟r
pentrefi sydd wedi elwa ar hyn fel a
ganlyn:

 Llangeitho
 Ysbyty Ystwyth
 Pontarfynach
 Pontrhydfendigaid
 Pontgarreg,
 Llanddewi Brefi,
 Felin-fach,
 Talgarreg.
Mae gliniaduron ar gael i‟w benthyca ac mae
hyfforddiant ar gael ym mhob lleoliad ar ffurf
sesiynau galw heibio anffurfiol a dwyieithog
bob pythefnos.

Pam mae hyn mor bwysig?
Mae‟r angen hwn am wasanaeth o ran
cydraddoldeb yn glir. Mae gan bobl mewn
ardaloedd gwledig yr un hawl i dderbyn
gwasanaethau
a‟r
rheiny
mewn
amgylcheddau trefol. Fodd bynnag, gan ei
bod yn fwy cost effeithiol i ddarparu un
pwynt cyswllt yn hytrach na phresenoldeb
corfforol,
mae
cyfleusterau
megis
swyddfeydd post a gorsafoedd heddlu lleol
yn dod yn fwyfwy prin mewn ardaloedd
gwledig.

Wrth
i
ddarparu
gwybodaeth
a
gwasanaethau gael ei digido fwyfwy, mae‟r
ffordd i gael mynediad wedi newid ynghyd
â‟r dull. Mae angen i bobl chwilio am

wybodaeth yn hytrach na gofyn i staff
gwasanaethau cwsmeriaid ddod o hyd iddi
fel y byddent wedi‟i wneud flynyddoedd yn
ôl. Felly mae angen datblygu‟r sgiliau
perthnasol er mwyn hwyluso‟r annibyniaeth
hon. Mewn ardaloedd lle mae angen
datblygu‟r seilwaith o hyd megis Ceredigion,
ni all pobl ddatblygu eu sgiliau heb waith
wedi ei dargedu o ran prosiectau cyfannol
megis Fan Hyn Fan Draw. Heb allu cael
gwasanaethau a gwybodaeth fel hyn, gall
pobl fod dan anfantais a chael eu cau allan.
Gall pob pentref ddefnyddio‟r rhyngrwyd am
flwyddyn ar ôl cysylltu a phan fydd yr
ymweliadau â phentrefi wedi dod i ben, gall
pentrefi barhau i ddefnyddio‟r cysylltiad
hwn, gan ddefnyddio eu sgiliau newydd o
ran gwybodaeth llythrennedd. Hyd yn oed ar
ôl i‟r flwyddyn am ddim ddod i ben, mae
llawer o bentrefi wedi dewis cydgyfrannu at
gost y cysylltiad band eang i neuadd y
pentref sy‟n dangos pa mor werthfawr mae
wedi bod iddynt.

Sylwadau a dderbyniwyd gan
ddefnyddwyr
“Mae gennyf fwy o lawer o hyder erbyn hyn”
“Nid wyf yn ofni’r cyfrifadur mwyach”
“Edrychwch, rwy’n anfon neges e-bost !”

Cyswllt:
Mae astudiaeth ddichonoldeb yn mynd
rhagddi i ddechrau datblygu‟r prosiect yn y
dyfodol. Y gobaith yw y caiff rhagor o gyllid
ei glustnodi.

Rhodri Ll. Morgan, Cyngor Ceredigion
E-bost: Rhodri.Morgan@ceredigion.gov.uk
Elin Mair, Rheolwr Prosiect, IAITH
E-bost: elin.mair@iaith.eu
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PYRTH I DDYSGU



Cynnig hyfforddiant llythrennedd
gwybodaeth wedi‟i achredu a heb ei

Crynodeb

achredu drwy sesiynau blasu un i un a

Roedd y fenter Pyrth i Ddysgu (Pyrth) yn

chymorth ar gyfer lefelau OCN 1-3.

brosiect dwy flynedd, gwerth £2 filiwn, yn
ymateb

i‟r

angen

i

ddatblygu

swyddi

cynaliadwy ar ôl cau gwaith dur Corus yng
Nglynebwy a Chasnewydd yn 2001. Cafodd
ei

ariannu‟n

rhannol

gan

Gronfa

Gymdeithasol Ewrop, Amcanion 1 a 3, ac
roedd ar waith o fis Medi 2005 tan fis
Tachwedd 2007. Roedd yn ceisio cynyddu
cyfranogiad

mewn

dysgu

gydol

oes

a‟i

Pasbort at Lythrennedd Gwybodaeth
Cafodd

llyfrgelloedd

eu

haddysgu un i un i‟w helpu i gydnabod pan
oedd angen gwybodaeth ac i roi‟r gallu
iddynt

Partneriaeth

defnyddwyr

leoli,

gwerthuso

a

defnyddio‟r

wybodaeth hon yn effeithiol p‟un a yw‟n dod

"Mae llyfrgelloedd yn Ne-ddwyrain Cymru’n

o lyfrau, papurau newydd neu‟r rhyngrwyd.

allweddol i ddarparu cyfleoedd i oedolion
ddysgu sgiliau gwybodaeth newydd a helpu
pobl i gael addysg, hyfforddiant a
chyflogaeth."

Gwnaeth y prosiect helpu dysgwyr i wella
gwybodaeth

graidd

a

sgiliau

TGCh

yn

seiliedig ar ddiddordeb neu hobi unigolyn ac
felly esbonio‟r broses gyfan.

Alun Pugh, Aelod Cynulliad

wneud yn fwy hygyrch, yn enwedig i bobl

Aeth llawer, gan gynnwys rhai nad oeddent

mewn cymunedau difreintiedig neu o dan

erioed wedi defnyddio cyfrifiadur, i gwblhau

amgylchiadau anffafriol.

Roedd y prosiect yn gofyn am gydweithio
rhwng 56 o lyfrgelloedd cangen a champws

Roedd dwy elfen allweddol i‟r prosiect:



a chanolfannau adnoddau dysgu, yn darparu
mwy na 1.3 miliwn o lyfrau ac adnoddau

Datblygu catalog ar y cyd a fyddai‟n

drwy un cyfleuster chwilio ar-lein ledled De-

golygu bod holl adnoddau partneriaid

ddwyrain Cymru.

cymwysterau Rhwydwaith y Coleg Agored
mewn llythrennedd gwybodaeth ar lefel 1, 2
a 3. Dewisodd dysgwyr bwnc ymchwil a
chyda chymorth llyfryn hawdd ei ddeall,
gwnaethant lunio portffolio o dystiolaeth i‟r
safon angenrheidiol.

ar gael o un pwynt mynediad.
Gwnaeth

tîm

Gwybodaeth
dysgwyr
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o

Gydlynwyr

addysgu,
a

Llythrennedd

cefnogi

gwnaethant

ac

asesu

ddarparu

hyfforddiant sgiliau TGCh sylfaenol ategol ar

Anogodd y staff Melissa i ymuno â Phrosiect

LLYTHRENNEDD

ddefnyddio‟r rhyngrwyd ac offer gwybodaeth

y Pyrth i Ddysgu lle y cwblhaodd ddwy uned

GWYBODAETH: CYFLE

meddalwedd.

OCN

yn

gwybodaeth

“Mae’n offeryn dysgu aruthrol. Mae’n hybu

“Rwyf bellach yn mynd i’r coleg. Agorodd y prosiect fy

annibyniaeth, yn ennyn diddordeb, yn symbylu

llygaid i’r amrywiaeth a’r ystod o gyfleoedd gwaith mewn

ogystal
Nid

oedd

gan

Melissa

Robins

unrhyw

gyfeiriad i‟w bywyd pan ddarganfu prosiect
ysgol, nid oedd Melissa yn gwybod beth i‟w
wneud gyda hi ei hun – na‟i huchelgais o

Dros gyfnod o ddwy flynedd, gwnaeth y

i

ddawnsio

cyfathrebu, iechyd, ffitrwydd a diogelwch yn

Pyrth. Gyda‟i ffrindiau yn parhau i fod yn yr

Cydlynydd Llythennedd Gwybodaeth

ymchwilio

YMCA mewn arwain dawns yn cwmpasu

galluogi i ddod yn arbenigwr yn eich maes pwnc

Louise Reed-Gibbs,

drwy

llythrennedd

Arweiniodd ei gwybodaeth newydd at gwrs

Melissa Robins , 16 oed

yn sylweddoli sydd ganddynt. Mae’n eich

eich hun”

mewn

stryd ac arddulliau dawnsio ar y rhyngrwyd.

dawns a’r theatr.”

creadigrwydd ac yn datgelu doniau nad yw pobl

gyflym

weithio yn y proffesiwn dawnsio.

prosiect weithio gyda 2,300 o bobl ac mae

Drwy lwc, bu‟n ddefnyddiwr llyfrgell drwy

dros 600 o‟r rhain wedi cwblhau cymhwyster

gydol

OCN. Mae‟r astudiaethau achos canlynol yn

Llyfrgell Ringland hi at gymryd y cam i

ymwneud â dau o‟r unigolion hynny sydd

ddychwelyd i addysg. Bellach hi yw eu

wedi manteisio ar y sgiliau llythrennedd

dysgwr

gwybodaeth y gwnaethant eu datblygu fel

Defnyddiwr Llyfrgell y Flwyddyn – ac mae ar

rhan o‟r prosiect.

fin dechrau cwrs coleg ar ôl ennill tri

ei

phlentyndod

gorau

–

ac

ac

arweiniodd

enillodd

y

statws

chymwyster dros gyfnod byr o ychydig
wythnosau.
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â

cherddoriaeth,

rhythm

a‟r

cyfleoedd sydd i‟w cael mewn dawnsio. Mae
bellach yn awyddus i gael gyrfa broffesiynol
ac mae‟n gobeithio dilyn cwrs yng Ngholeg
Gwent, Crosskeys, mewn Colur Theatr a‟r
Cyfryngau.

LLYTHRENNEDD
GWYBODAETH:

datblygu sgiliau llythrennedd gwybodaeth

Nid yn unig y gwnaeth Prosiect y Pyrth helpu

gan weithio o fewn cyfyngiadau‟r carchar.

carcharorion i gael gafael ar brosbectysau

Mae

ADSEFYDLU

carcharorion

Brynbuga‟n

dod

o

sbectrwm cymdeithasol eang ac yn cynnwys
pobl sydd prin yn gallu darllen a phobl

Mae llawer wedi‟i ysgrifennu am y berthynas

broffesiynol

agos rhwng llythrennedd, sgiliau sylfaenol a

Ngharchar Agored Precoed ddilyn cyrsiau

throseddu. Mae carcharorion yng Ngharchar

coleg

diogelwch uchel Brynbuga a throseddwyr

chymhelliant drwy wybod eu bod yn cael eu

yng Ngharchar Agored Prescoed yn Sir

paratoi i‟w rhyddhau a‟u bod yn edrych

Fynwy wedi cael cymorth i ddatblygu eu

ymlaen at fywyd newydd.

llythrennedd

gwybodaeth

drwy

ac

hyddysg.
maent

Gall

yn

y

tueddu

Brosiect

rhai
i

yng

fod

â

coleg

ond

hefyd

cyfleoedd

am

hunangyflogaeth fel bricwyr, plymwyr neu
arddwyr. Mae ystadegau yn profi bod y rhai
sy‟n

gallu

ailsefydlu

eu

hunain

yn

y

gymdeithas fel hyn yn llai tebygol o droi at
droseddu unwaith eto. O ganlyniad, roedd
cyfraddau aildroseddu ar ôl ailsefydlu yn is o
lawer yn y carchardai hyn na‟r cyfartaledd
cenedlaethol.
Dechrau newydd

Pyrth i Ddysgu.

Gwnaeth

ffynonellau

wybodaeth

helpu

ychwanegol

carcharorion

i

o

ddysgu

sgiliau newydd a gwella eu rhagolygon ar ôl

Roedd tiwtoriaid yn gallu asesu anghenion

gadael y carchar, i‟w rhoi ar ben y ffordd

gwybodaeth a helpu carcharorion i ddod o

tuag at fywyd newydd.

hyd i gyfleoedd am gyrsiau hyfforddiant, tra
eu bod yn y carchar ac ar ôl iddynt gael eu

Unwaith roedd y carchardai wedi cofrestru â

rhyddhau. Gwnaeth tiwtoriaid Pyrth ategu‟r

phrosiect y Pyrth, roedd carcharorion yn

gwaith hwn drwy sicrhau bod ffynonellau

gallu manteisio ar lawer iawn o ddeunyddiau

gwybodaeth ar gael o fewn cyfyngiadau

dysgu a gwybodaeth ychwanegol i gefnogi

diogelwch

y

eu rhaglenni addysgol ond hefyd gwella eu

deunyddiau sydd eu hangen yn eu cyrraedd.

sgiliau i ddod o hyd i wybodaeth drostynt eu

Fel

hunain. At hynny cafodd carcharorion eu

hyn

y

carchar

roedd

y

a

sicrhau

carcharorion

bod
yn

gallu
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cefnogi i ennill cymhwyster Rhwydwaith y
Coleg

Agored

o

ran

llythrennedd

gwybodaeth drwy‟r broses ailsefydlu.
Mae

cyflenwi

llyfrau

a

“Rydym yn siarad yn bennaf am
fechgyn yn eu hugeiniau cynnar a
chanol eu hugeiniau nad ydynt erioed

ffynonellau

wedi gweithio. Am y tro cyntaf yn eu

gwybodaeth ychwanegol sydd eu hangen i

bywydau maent yn gofyn am gyrsiau,

ddod o hyd i sefydliadau ar hyd a lled y wlad

dysgu ysgrifennu eu CV a chael eu

yn arwain at gymorth pellach er mwyn i
ragor o garcharorion osgoi aildroseddu ar ôl

hyfforddi a‟u cyflwyno i foeseg waith”

eu rhyddau.
Daeth

un

carcharor,

a

oedd

ar

fin

ei

ryddhau, i fod yn rhan o brosiect y Pyrth am
iddo

ei

helpu‟n

fawr

i

gynorthwyo

carcharorion eraill drwy‟r broses ailsefydlu.
Mae ei sylwadau wedi‟u cofnodi isod.

“Mae‟r prosiect hwn wedi agor byd
newydd o wybodaeth sydd wedi
arwain at bosibiliadau a chyfleoedd
newydd. Dw i‟n adnabod o leiaf dwsin
o bobl sydd bellach mewn cyflogaeth
amser llawn ac sy‟n addo nad ydynt
byth yn mynd i ddychwelyd”
Di-enw

Cyswllt:
Christine Clarke, Swyddog Datblygu
Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru
E-bost: Christine.Clark2@newport.ac.uk
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ddarparu gwybodaeth well am iechyd i‟r
cyhoedd a chefnogi‟r sgiliau llythrennedd
gwybodaeth sydd eu hangen i weld,
gwerthuso a defnyddio‟r wybodaeth hon.

Partneriaethau
llythrennedd iechyd yn
Llyfrgelloedd Cymru
Crynodeb

Pam cafodd hyn ei wneud?

Beth a wnaed?

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae‟r
cysylltiadau
rhwng
sefydliadau
iechyd
cyhoeddus a llyfrgelloedd cyhoeddus wedi
parhau i dyfu. Mae hyn yn rhan o fudiad
cynyddol i rymuso unigolion i dderbyn
cyfrifoldeb am eu hiechyd ac i wneud
penderfyniadau iechyd call gyda manteision
ar lefel bersonol a chymdeithasol.

Mae cyfrifoldeb am iechyd
wedi‟i ddatganoli i Lywodraeth
Cynulliad
Cymru.
Mae‟r
strategaeth yn pwysleisio nad
cyfrifoldeb
Llywodraeth
Cynulliad Cymru a‟r GIG yn
unig yw iechyd y genedl. Mae
gan bawb ei ran i wella iechyd yng
Nghymru: mae iechyd yn fusnes i bawb.

Ariannodd Her Iechyd Cymru stondinau
llyfrau brand mewn llyfrgelloedd yng
Nghaerffili, Rhondda Cynon Taf, Abertawe,
Torfaen a Wrecsam. Gwnaeth hyn alluogi
llyfrgelloedd i ddod â llenyddiaeth iechyd at
ei gilydd a rhoi llwyfan iddynt hyrwyddo
deunydd Her Iechyd i gefnogi digwyddiadau
cenedlaethol megis Diwrnod Dim Ysmygu.

Enghraifft o hyn yw partneriaeth Her Iechyd
Cymru â Llyfrgelloedd Cymru a gafodd ei
rhoi ar brawf yn y lle cyntaf ym mis Mehefin
2007 i‟w gwneud yn haws i aelodau‟r
cyhoedd ddod o hyd i wybodaeth iechyd o
ansawdd uchel.

Sefydlwyd Her Iechyd Cymru yn 2004 gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru i rymuso
unigolion
a‟u
galluogi
i
wneud
penderfyniadau callach sy‟n cyfrannu at
genedl iachach. Mae‟r ymgyrch yn annog
unigolion a sefydliadau i rannu cyfrifoldeb
am iechyd drwy gymryd camau bach i ddod
yn iachach. Rhan allweddol o hyn o‟r
dechrau oedd cyfeirio at wybodaeth neu
weithgareddau i helpu aelodau o‟r cyhoedd a
sefydliadau i wella eu hiechyd eu hunain.
Mae
gan
lyfrgelloedd
cyhoeddus
rôl
allweddol i‟w chwarae yn hyn o beth ac
edrychodd y prosiect ar sut y gallent
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Gan weithio gyda Galw Iechyd Cymru,
darparwyd sesiynau hyfforddiant hanner
diwrnod i staff llyfrgelloedd cyhoeddus.
Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys trosolwg
o Her Iechyd Cymru, sut i ddod o hyd i
wybodaeth iechyd, a sut i werthuso
gwybodaeth am iechyd defnyddwyr ar y we.
Daeth y cynrychiolwyr o groestoriad o
lyfrgelloedd gan gynnwys llyfrgelloedd
iechyd, cyhoeddus ac academaidd.
Dilynwyd yr hyfforddiant hwn yn 2009 gyda
Diwrnod Gwybodaeth Iechyd wedi‟i drefnu
gan Grŵp Llyfrgelloedd Iechyd Cymru gyda
chefnogaeth CyMAL.

Llyfrgell a Phartneriaeth Blaenau’n
gweithio gyda Llyfrgell Hybu Iechyd

Mae manteision y gwaith hwn i‟w gweld
drwy‟r bartneriaeth sydd wedi‟i chreu rhwng
Llyfrgell Blaenau, y Llyfrgell Hybu Iechyd a
Her Iechyd Cymru. Mae hyn wedi galluogi
cwsmeriaid i gael gwybodaeth arbenigol sy‟n
addas ar gyfer eu hangenion a lefel eu
llythrennedd iechyd sydd wedi‟u galluogi i
ymdopi â‟u cyflyrau iechyd presennol yn well
a gwneud newidiadau i‟w ffyrdd o fyw a allai
atal problemau yn y dyfodol.

Iechyd Lleol
Lleolir Blaenau yn awdurdod unedol Blaenau
Gwent lle mae‟r boblogaeth yn heneiddio ac
yn gostwng. Yn ôl Adroddiad Blynyddol
diweddaraf Prif Swyddog Meddygol Cymru
yn 2009, mae Cymru‟n parhau i fod ar ei hôl
hi o‟i chymharu â rhannau eraill o‟r DU
mewn perthynas â lefelau disgwyliad oes
iach. Mae‟r lefelau disgwyliad oes isaf i‟w
cael yng nghymoedd De Cymru gyda
benywod ym Mlaenau Gwent â‟r disgwyliad
oes isaf a gwrywod â‟r ail lefel isel o ran
disgwyliad oes yn y wlad. 3. Felly mae hyn

yn peri pryder ac mae gan lythrenNedd ac
addysg iechyd ran allweddol i‟w chwarae o
ran cefnogi‟r boblogaeth leol.

Profiad Staff

“Mae’r wybodaeth helaeth am iechyd a

ddarparwyd wedi’n galluogi i greu
arddangosfeydd arbennig o lyfrau a thaflenni.
Rydym hefyd wedi gwella’n gwaith
partneriaeth gyda thimau iechyd ledled
bwrdeistref Blaenau Gwent. Rydym wedi
gallu gweld fformatau sy’n cwmpasu plant ac
oedolion mewn pynciau sy’n gyfredol, gan ein
galluogi i gynnig y wybodaeth ddiweddaraf ar
lefelau addas. Rydym wedi hybu
digwyddiadau gwirio iechyd yn ein
llyfrgelloedd ac mae’r rhain wedi’u gwella gan
ansawdd yr adnoddau a ddarparwyd gan y
llyfrgell hybu iechyd. “

3

Prif Swyddog Meddygol Adroddiad Blynyddol Cymru 2009
www.wales.gov.uk/cmo
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Profiadau Cwsmeriaid4

Daeth Mr C Edwards sydd ag anawsterau dysgu
llai difrifol i un o’r gwiriadau iechyd yn Llyfrgell
Blaenau. Canfuwyd bod gan Mr Edwards
broblemau gyda diabetes ac ni ddeallodd
bwysigrwydd rheoli ei ddeiet. Mae’n cael
apwyntiadau rheolaidd gyda’r nyrs a’r meddyg
ond oherwydd ei anawsterau dysgu, ni ddeallodd
yn llawn at bwy i droi nag i ble i fynd am
wybodaeth bellach neu wybodaeth ychwanegol.
Roedd detholiad o lyfrau a thaflenni’r Llyfrgell
Iechyd wedi’u harddangos yn ystod y digwyddiad
ac roedd y staff yn gallu ei arwain at ddeunydd
perthnasol er mwyn darparu gwybodaeth ar ei
gyfer am fyw gyda diabetes. Roedd fformat y
wybodaeth ar ffurf symlach ond roedd yn galluogi
Mr Edwards i weld y lefel briodol o wybodaeth i
ddiwallu ei anghenion.
O ganlyniad, mae wedi gallu rhoi gwybod ei fod
yn cael canlyniadau gwaed da. Mae wedi colli
pwysau ac yn mynd i’r gampfa bellach. Mae wedi
diolch i ni am ei helpu i ddod o hyd i wybodaeth
mae wedi llwyddo i’w deall. Roedd y buddion i Mr
Edwards yn glir ac fel y dywedodd yntau “Gallaf i
reoli’r diabetes fy hun nawr!”

Pan ddaeth Mrs S Jones i’r digwyddiad gwirio
iechyd, cafodd ei phwysedd gwaed ei wirio a
chanfuwyd ei fod yn uchel iawn. Cynghorodd y tîm
gwirio iechyd iddi fynd i weld ei meddyg cyn
gynted â phosibl.
Yn ddiweddarach yn ystod yr wythnos, dychwelodd
i’r llyfrgell yn edrych am ragor o wybodaeth am
broblemau gyda phwysedd gwaed. Fodd bynnag
roedd y wybodaeth roedd y llyfrgell leol yn gallu ei
chynnig yn gyfyngedig. Drwy eu partneriaeth â’r
Llyfrgell Iechyd, roedd Mrs Jones yn gallu canfod a
gofyn am fwy o wybodaeth arbenigol. Gofynnodd
i’r llyfrgellydd drefnu i wybodaeth gael ei hanfon i’r
llyfrgell fel y gallai fynd â rhywbeth adref i edrych
arno pan oedd ganddi amser.
Roedd Mrs Jones wedi’i syfrdanu gyda’r
wybodaeth a gyrhaeddodd gyda’i harcheb. Roedd
yn gallu ei darllen ar amser ac mewn lle a oedd yn
addas iddi ac o ganlyniad mae ei phwysedd gwaed
dan reolaeth ac mae’r meddyg yn falch gyda’i
chynnydd. Ers hynny mae wedi defnyddio’r
gwasanaeth i archebu gwybodaeth am ddiwedd y
misglwyf ac alergedd at gnau.

4

Caniatâd wedi'i roi gan gwsmeriaid i ddefnyddio eu
straeon.
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Cyswllt:
Sue Thomas, Llyfrgellydd Hybu Iechyd
E-bost:
Susan.Thomas@Wales.GSI.Gov.UK
Ffôn: 029 2068 1245

Cyngo Cyngor Pen-y-bont ar
Ogwr yn meithrin staff
llythrennog o ran gwybodaeth

agored i gefnogi gweithwyr yn adran y

modd ei ddefnyddio fel llwyfan dysgu yn y

parciau a‟r meysydd chwarae.

gwaith, gan ddatblygu sgiliau gweithwyr a
allai lithro drwy‟r rhwyd ddigidol fel arall.

Mae’r bws Cyberlink fel arfer yn darparu
hyfforddiant TGCh i’r cyhoedd ar ffurf

Beth a wnaed?

sesiynau galw heibio ar safleoedd penodol.

Yn

Mae’r cyfleuster hyfforddiant TGCh symudol

(Bryn

ar

y

sgiliau

digidol

a

llythrennedd gwybodaeth sy‟n gallu gwella
bywydau

a

gyrfaoedd.

Mae‟r

astudiaeth

achos hon yn esbonio sut mae llythrennedd
gwybodaeth wedi‟i roi ar waith yn yr awyr

gyflogir

Phorthcawl)
gan

barciau

i
a

9-5 ond roedd hyn yn golygu nad oedd
llawer o weithwyr y cyngor yn gallu elwa

a Gwybodaeth Pen-y-bont ar Ogwr

elwa

a

a

chwarae , a staff gofal cymdeithasol i

rhan o‟n swyddi bob dydd. Ar gyfer staff nad

yn

staff

Maesteg

Cyberlink yn gweithredu yn oriau swyddfa

Margaret Griffiths, Gwasanaeth Llyfrgelloedd

staff

ei

dargedir mae gweithwyr parciau a meysydd

digidol drwy ddefnyddio cyfrifiaduron fel

camau cadarnhaol i sicrhau bod pob aelod o‟i

Cyberlink

meysydd chwarae. Fel arfer, mae‟r bws

oedolion.

mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn cymryd

cafodd

Pen-y-bont ar Ogwr. Ymhlith y gweithwyr a

Mae llawer ohonom yn datblygu sgiliau

yw‟r cyfle hwn ar gael yn aml. Fodd bynnag,

Menyn,

gefnogi

Datblygu Sefydliadol Cyngor Bwrdeistref Sirol

ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd, nid

2009,

gyflwyno yn nhair ardal Pont-y-bont ar Ogwr

wedi cynnal nifer o brosiectau gydag adran

Crynodeb

hydref

arno

felly

gwnaethant

fabwysiadu

dull

hyblyg.

Sut cafodd ei gychwyn?

Defnyddiodd

Mae‟r bws yn rhan anhepgor o brosiect

ddysgu Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, y bws i

Cyberlink Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr ac ar

fynd allan i ganolfannau parciau a meysydd

hyn o bryd mae ganddo chwe chyfrifiadur a

chwarae cyn i sifft y bore ddechrau am 7:30

gwasanaeth lloeren ac atebion meddalwedd

am unwaith yr wythnos i roi mynediad i‟r

integredig a gafodd eu hariannu‟n wreiddiol

gweithwyr cyn i‟w diwrnod gwaith ddechrau.

gan grant y Loteri Fawr yn 2002. Mae hwn

Roedd y sesiynau‟n para tua awr a hanner ar

wedi‟i ddefnyddio‟n eang fel gwasanaeth i‟r

gyfer y rheiny nad oeddent wedi arfer â

gymuned.

defnyddio cyfrifiaduron o gwbl, a datblygu

Fodd

bynnag,

yn

2009,

fe

amlygodd yr adran datblygu sefydliadol bod
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Andrew

Evans,

sgiliau o lefel sylfaenol iawn.

rheolwr

e-

At hynny mae‟r bws Cyberlink wedi ymestyn
Pa wahaniaeth a wnaed?

ei bortffolio hyfforddiant yn y gweithle i

Dilynodd tua 12 o weithwyr y cwrs a oedd

gyrraedd gweithwyr nad ydynt yn gweithio

yn cefnogi cynnwys yr unigolion yn y byd

i‟r cyngor drwy eu cynnwys yn niwrnodau

digidol, yn creu cyfoeth o gyfleoedd gan

hyfforddiant

gynnwys diddordeb cymdeithasol, ariannol,

Hyfforddiant yn y Gwaith) yn hyrwyddo

masnachol a chyffredinol. Yn ogystal, cafodd

gwasanaethau

yr holl hyfforddiant ei gysylltu â Learn

undebau. Drwy Ddiwrnod Hyfforddiant yn y

Direct. Roedd hyn yn golygu bod myfyrwyr
yn gallu dilyn cwrs „Surf Direct‟ i ddatblygu
sgiliau

TG

a

llythrennedd

gwybodaeth;

dysgu ble i chwilio am wybodaeth, sut i ddod
o hyd iddi a sut i‟w defnyddio. Gwnaethant
weithio drwy gyfarwyddiadau syml i gwblhau
ymarferion perthnasol ac wrth wneud hynny
gwnaethant ennill tystysgrif cwblhau. Roedd
hyn yn golygu bod gan y rhai a oedd yn
cymryd rhan yn y cwrs dystiolaeth o‟r sgiliau
roeddent wedi‟u datblygu erbyn diwedd y
cwrs a byddai hyn yn eu paratoi ar gyfer
cyfleoedd cyflogaeth pellach. Roedd y cwrs
yn para 7-8 wythnos ac ar ôl ei gwblhau,
gwnaeth llawer o unigolion ddewis parhau
gyda

chyrsiau

Learn

Direct

eraill,

gan

Mae‟r prosiect Cyberlink wedi gweithio hefyd
gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol i
oedolion dros y ddwy flynedd diwethaf i
gwybodaeth.
gweithwyr

sgiliau
Mae
mewn

digidol
hyn

a

wedi

cartrefi

sgiliau
cyrraedd

nyrsio

wedi

cyflawni

eu

Direct

i

(Dydd
aelodau

lefel

2

o leoliadau cyflogaeth gwahanol yn y sector
cyhoeddus a‟r sector preifat a gall buddion
llythrennedd

gwybodaeth

gyrraedd

cynulleidfa ehangach o lawer ym maes
dysgu yn y gweithle.

a

swyddfeydd y Cyngor. Mae nifer o aelodau o
staff

Learn

UNSAIN

Gwaith, gellir mynd â Cyberlink i amrywiaeth

Pwy arall sydd wedi elwa?

ddatblygu

blynyddol

mewn

llythrennedd a rhifedd i oedolion sydd wedi‟u
galluogi i barhau â‟u hastudiaethau ar safon

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag:
Andrew Evans, Rheolwr E-ddysgu
E-bost: andrew.evans@bridgend.gov.uk
Ffôn: (07789) 371810

addysg uwch. Roedd 13 gweithiwr arall yn
gallu

dilyn

cwrs

carlam

i

gyflawni

cymhwyster y Drwydded Yrru Gyfrifiadurol
Ewropeaidd drwy sesiynau wythnosol gyda

Margaret Griffiths, Prif Swyddog,
Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Pen-ybont ar Ogwr
E-bost:Margaret.Griffiths@bridgend.gov.uk

Cyberlink.

adeiladu ar eu sgiliau newydd.

Ffôn: (01656) 754803
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Llythrennedd Gwybodaeth:

i ddau draean) broblemau gyda llythrennedd
gwybodaeth.

Llwybr i Gyflogaeth
Beth a wnaed?

Rhagarweiniad
Sefydlwyd rhaglen JobMatch i fynd i‟r afael
â‟r
lefelau
uchel
o
anweithgarwch
economaidd ym Mhlaenau‟r Cymoedd. Mae‟n
seiliedig ar gynllun peilot ym Mhlaenau
Gwent,
a
ddangosodd
fod
sgiliau
llythrennedd, rhifedd a gwybodaeth yn
rhwystr arwyddocaol i gyflogaeth.
Ariennir y prosiect gan Swyddfa Cyllid
Ewropeaidd Cymru, Llywodraeth y Cynulliad
a‟r Adran Gwaith a Phensiynau. Er 2007,
mae wedi ymgysylltu â 9101 o gyfranogwyr
â rhwystrau i gyflogaeth amrywiol ym
Mhlaenau Gwent a rhannau o Rondda Cynon
Taf, Caerffili a Thorfaen. Daethpwyd o hyd i
waith ar gyfer 5495 o‟r rhain. Mae‟r prosiect
ar gael i bobl ddi-waith 16 oed neu‟n hŷn
p‟un a ydynt yn hawlio budd-daliadau ai
peidio. O‟r cyfranogwyr, mae gan 61% (bron

Mae cyfranogwyr yn cael asesiad sgiliau
sylfaenol a chymorth i fynd i‟r afael â
materion sy‟n ymwneud â sgiliau sylfaenol
megis Pontydd i Waith. Cânt eu cefnogi gan
Gynghorwyr Cleientiaid, sy‟n eu cynorthwyo
i oresgyn unrhyw rwystrau y gallant eu
hwynebu o ran cael cyflogaeth,
gan
gynnwys helpu gyda thechnegau chwilio am
swyddi, llunio CV o ansawdd da, llenwi
ffurflenni
cais
a
pharatoi
ar
gyfer
cyfweliadau. Mae hyn yn cynnwys annog
cyfranogwyr i gynnal gwaith ymchwil i‟r
cwmnïau maent yn anfon ceisiadau am waith
atynt, gan ganfod y sgiliau trosglwyddadwy
sydd ganddynt a‟u paru â gofynion sgiliau
sefydliadau.
Y sgiliau gwybodaeth mae JobMatch yn
ceisio eu datblygu yw:





Gwerthfawrogiad o‟r angen am
wybodaeth
Ymwybyddiaeth o‟r adnoddau sydd ar
gael
Ymwybyddiaeth o sut i ddod o hyd i
wybodaeth
Gwybodaeth o sut i weithio gyda
chanlyniadau neu fanteisio arnynt
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Gwybodaeth am sut i reoli eich
canfyddiadau

Mae‟r prosiect hefyd yn gweithredu Llwybrau
Cyflogaeth,
sef
cyfle
cyflogaeth
gymorthdaledig am rhwng 6-11 mis mewn
ardaloedd gyda diffygion sgiliau. Mae wedi‟i
anelu at y rheini â rhwystrau lluosog i
gyflogaeth gan gynnwys problemau gyda
llythrennedd gwybodaeth. Yn ogystal â
hyfforddiant
sector
penodol,
mae
cyfranogwyr ar y „llwybrau‟ hyn hefyd yn
cael cymorth ychwanegol gyda sgiliau
sylfaenol a sgiliau allweddol.

Y gwahaniaeth a wnaed
O ganlyniad i ddatblygu‟r sgiliau hyn, mae
57% o‟r rheiny â phroblemau llythrennedd
gwybodaeth wedi cael cyflogaeth. Mae
cyfranogwyr â phroblemau TG yn grŵp
targed penodol y prosiect a chaiff y
gweithgareddau a‟r canlyniadau a gyflawnir
gyda nhw eu cofnodi ar gofrestr sgiliau‟r
system gwybodaeth reoli.
Yn ogystal â gallu gweld llwyddiannau
canlyniadau‟r hyfforddiant a chyflogaeth ar y
system gwybodaeth reoli, rhoddir sylw i
gyflawniadau unigol yn yr astudiaeth achos
ganlynol.

Hanes Barry
Daeth Barry, 42 oed, i JobMatch o‟i wirfodd
ond roedd ganddo gysylltiad blaenorol â
Working Links. I ddechrau dangosodd
ddiddordeb mewn gyrru ac ennill ei
drwydded PCV ond roedd ganddo ddiddordeb
hefyd mewn rolau Hamdden a Thwristiaeth
gan ei fod yn mwynhau cyfarfod â phobl
newydd. Roedd ganddo hanes yrfaol
amrywiol ond nid oedd wedi cael fawr o lwc
yn cadw swyddi am nifer o resymau.

Mae gan Barry ddyslecsia a sgiliau syflaenol
isel a phan enillodd le ar y Llwybr
Cyflogaeth, roedd yn cael cymorth drwy‟r
Gydweithredfa Lythrennedd Newydd (NLC).
Roedd ganddo ddiddordeb yn y swyddi yn y
Ganolfan
Groeso
ond
ni
fuodd
yn
llwyddiannus i gael swydd yno. Cynigiwyd
lleoliad yn Amgueddfa Cyfarthfa iddo‟n
hytrach.

Fel rhan o‟r Llwybr, cafodd sgiliau
llythrennedd gwybodaeth eu datblygu i‟w
alluogi i ganfod cyfleoedd newydd gan
ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau o‟r
rhyngrwyd i gronfeydd data sgiliau a
hyfforddiant. Er iddo gael cefnogaeth o‟r
Llwybr, ymchwiliodd Barry i‟r ffyrdd gorau o
wella ei gyfleoedd yn y farchnad swyddi. Yna
daeth o hyd i‟r hyfforddiant a‟r cymwysterau
canlynol a‟u hennill:









Lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid
NVQ
Dringo Creigiau OCN
Iechyd a Diogelwch
1 Cwrs Cymorth Cyntaf Undydd
Codi a Chario
Trwydded
Yrru
Gyfrifiadurol
Ewropeaidd (ECDL)
Sgiliau Sylfaenol

Wythnos ar ôl gorffen y Llwybr Cyflogaeth,
llwyddodd i ddod o hyd i swydd amser llawn
mewn ffatri. Bydd Barry‟n parhau i gael
cymorth gan Dîm Cydgysylltu Cyflogaeth
JobMatch, sy‟n cefnogi cleientiaid yn eu
blwyddyn gyntaf o gyflogaeth ac yn eu
cynorthwyo i gael gafael ar gronfa ddilyniant
gyrfa, i ganiatáu datblygiad proffesiynol
parhaus.
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“Roeddwn yn falch ac yn gyffrous
am y swydd”
Barry

Cyswllt:
Steve Dobson, Rheolwr Perfformiad a
Chyfathrebu, JobMatch
Ffôn: 01495 355524 neu 0800 066 5452
E-bost: Steve.Dobson@blaenaugwent.gov.uk

6.

Meysydd i’w datblygu ymhellach

Gall llythrennedd gwybodaeth ddarparu

achan

manteision

cyfundrefnol.

sy‟n

berthnasol

i

Gymru

gyfoes, fel annog dysgu‟n annibynnol,
cynhwysiad

digidol,

a

gweledigaeth Cymru‟n Un.

chefnogi
Hefyd, gall

gyfoethogi bywydau a dysgu, fel y gwelir
yn yr astudiaethau achos a gynhwysir yn
yr adroddiad hwn ac sydd ar gael ar wefan
y prosiect.

y

gymdeithas

wybodaeth,

daw‟r

llythrennedd i‟w defnyddio a chyfrannu‟n
briodol yn fwyfwy pwysig.

Mae gan

Gymru cyfle i osod esiampl ar gyfer
ymagwedd

systematig

lythrennedd gwybodaeth.

tuag

at

Credwn fod

angen i lythrennedd gwybodaeth fod yn
rhan

annatod

o

strategaethau

mewn

llyfrgelloedd ac addysg yng Nghymru yn y
dyfodol.
Darperir

llythrennedd

gwybodaeth

yng

Nghymru ar draws sawl gwahanol sector

o

wahanol

grwpiau

Credwn

y

gellir

gwybodaeth

Mae‟r ddarpariaeth yn amrywio yn ôl
anghenion y dysgwr ac felly mae ffocws ar

yn

addysgu

llythrennedd

annibynnol

neu

ei

ddefnyddio i ategu meysydd eraill o‟r
cwricwlwm.

lythrennedd digidol, llythrennedd yn y

Byddai

cyfryngau, sgiliau sylfaenol neu sgiliau

darparu cysondeb i unigolion sy‟n symud

academaidd, fel y bo‟n briodol.

ar

Caiff

Wrth i wybodaeth ddod yn fwy amwys yn

nifer

llythrennedd

gwybodaeth,

fel

y‟i

diffinnir gan CILIP, ei gefnogi ym mhob un
o‟r

gwahanol

ddulliau

hyn

ac

mae‟r

amrywiaeth yn mynegi cyffredinolrwydd
llythrennedd gwybodaeth fel sgil bywyd.
Fodd bynnag, gan nad oes cydsyniad ar
amcanion dysgu llythrennedd gwybodaeth
ar wahanol lefelau yng Nghymru ar hyn o
bryd, mae‟r ddarpariaeth yn anghyson ac

fframwaith

draws

cenedlaethol

sectorau

llythrennedd

ac

yn

gwybodaeth

yn

cefnogi

achrededig

a

chydnabyddedig yn y cwricwlwm yn well.
Yng Nghymru, rydym yn cael budd o‟r
cwricwlwm

sgiliau

mewn

ysgolion

a

Bagloriaeth Cymru, sy‟n cydnabod rhai
elfennau

o

lythrennedd

gwybodaeth.

Felly, mae Cymru mewn sefyllfa gref i
ddatblygu

llythrennedd

gwybodaeth

ymhellach.

yn brin mewn rhai ardaloedd. Mae angen

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi

ymagwedd gyson tuag at lythrennedd

cyflwyno

gwybodaeth yng Nghymru, sy‟n dechrau

Chymwysterau

trwy ddatblygu fframwaith sy‟n manylu ar

dilysu dysgu ar lefelau penodol ac yn

amcanion dysgu cynyddol a all gefnogi‟r

galluogi dysgwyr i ddefnyddio credydau o

ddarpariaeth

un uned ddysgu a‟u cysylltu ag unedau

heb

fod
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yn

rhagnodol.

Fframwaith
Cymru

Credydau
(FfCChC),

a
sy‟n

dysgu

eraill.

Felly,

llythrennedd

bydd

fframwaith

gwybodaeth

Cymru

yn

Bydd yr ymagwedd hon yn helpu i baratoi
Cymru

ar

gyfer

heriau‟r

gymdeithas

ymgyfuno â FfCChC er mwyn cyflawni‟r

wybodaeth ac yn ei chefnogi i ddod yn

budd gorau posibl.

genedl sy‟n hyddysg mewn gwybodaeth.

Fel y gwelwn yn yr adran astudiaethau
achos,

cafwyd

cymhwyster

budd

OCN

sylweddol

mewn

o‟r

llythrennedd

gwybodaeth a grëwyd gan y prosiect Pyrth
i Addysg.

Yn anffodus, nid yw‟r unedau

dysgu hyn ar gael mwyach, ac felly bydd y
prosiect

hwn

yn

cymwysterau

cefnogi

cyfwerth

ailgyflwyno

ac

yn

eu

hyrwyddo, nid yn unig trwy lyfrgelloedd
cyhoeddus, ond mewn canolfannau dysgu
eraill

hefyd,

fel

ysgolion

a

cholegau

addysg bellach.
Trwy‟r gwaith hwn, credwn y caiff y
cwricwlwm sgiliau ei gefnogi ac y bydd
rhagolygon
gwella.

cyflogadwyedd

dysgwyr

yn

Bu llawer o waith cyflenwol ond

anghydweddol
Nghymru,

a

yn
nod

y
y

maes
prosiect

hwn
hwn

yng
yw

darparu ymagwedd gyfunol a chyfannol.
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7.

Rhestr Byrfoddau

Term

Ystyr

AB

Addysg Bellach

APADGOS

Mae‟r Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (APADGOS) yn un o gyrff gweithredol LlCC

BBaCh

Busnes Bach a Chanolig

CILIP

Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Llyfrgell a Gwybodaeth Proffesiynol

CyMAL

Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru

LLUK

Dysgu Gydol Oes yn y DU

LlCC

Llywodraeth Cynulliad Cymru

LlG

Llythrennedd Gwybodaeth

OCN

Rhwydwaith y Coleg Agored

SAU

Sefydliadau Addysg Uwch

SCL (Cymru)

Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr (Cymru)

SCONUL

Cymdeithas Llyfrgelloedd Colegau, Cenedlaethol a Phrifysgol

SLA

Cymdeithas Llyfrgelloedd Ysgolion

SLS

Gwasanaeth Llyfrgell Ysgolion

TGCh

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

UNESCO

Sefydliad Addysg, Gwyddoniaeth a Diwylliant y Cenhedloedd Unedig

WHELF

Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru
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