
 

 
 
“Llythrennedd Gwybodaeth yw gwybod pryd a 
pham mae arnoch angen gwybodaeth, ble i ddod 
o hyd iddi, a sut mae ei chloriannu, ei defnyddio 
a’i throsglwyddo mewn ffordd foesegol.”
(CILIP, Llythrennedd Gwybodaeth: diffiniad 2004)

Mae Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth  

Cymru yn hyrwyddo deall a datblygu llythrennedd 

gwybodaeth mewn addysg, yn y gweithle, ac yn y 

gymuned ehangach yng Nghymru.

www.llythrenneddgwybodaethcymru.org

Osgoi llên-ladrad
Mae llên-ladrata wedi dod yn fater pwysig yn y  
blynyddoedd diwethaf. Heb ddigon o sgiliau llythrennedd 
gwybodaeth i ymdrin â gwybodaeth, ei chofnodi a’i  
defnyddio yn dda, bydd myfyrwyr yn eu gwneud eu 
hunain yn agored i honiadau o lên-ladrata.
 

Dinasyddiaeth cymdeithasol
Yn y gymdeithas gyffredinol mae llythrennedd  
gwybodaeth yn dod yn fwyfwy pwysig ar gyfer  
democratiaeth effeithiol, am fod rhaid i’r cyhoedd allu 
ceisio a chymharu gwybodaeth a gwerthuso’i ffynhonnell 
a’i chynnwys. Mae llythrennedd gwybodaeth yn hanfodol 
i ddatblygu sgiliau dinasyddiaeth effeithiol ar gyfer  
addysg a bywyd.

Ble alla’i gael mwy o fanylion?
Gallwch gael mwy o fanylion am y gwasanaethau 
llythrennedd gwybodaeth sydd ar gael drwy siarad â 
Llyfrgellydd eich Ysgol neu Llyfrgellydd y Gwasanaeth 
Llyfrgelloedd Ysgolion. Gallwch gael mwy o fanylion am 
Brosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru ar  
ein gwefan: 

www.llythrenneddgwybodaethcymru.org

Cynhwysiant digidol ac  
e-ddiogelwch
Gall yr unigolyn llythrennog mewn gwybodaeth 
ddod o hyd i wybodaeth a chyfnewid gwybodaeth 
trwy ddefnyddio dulliau electronig, ac mae felly 
wedi’i gynnwys a’i rymuso’n ddigidol, ac mewn  
sefyllfa i elwa ar y manteision ariannol,  
economaidd a chymdeithasol y gall y Rhyngrwyd 
eu cynnig. Fodd bynnag, mae sgiliau gwerthuso 
beirniadol llythrennedd gwybodaeth yn hanfodol 
hefyd ar gyfer e-ddiogelwch, er enghraifft, drwy 
gadarnhau dilysrwydd a diogelwch, yn ychwanegol 
at wybod sut a phryd i gyflwyno gwybodaeth. 

A oeddech chi’n gwybod?
Dim ond 33% o bobl yng Nghymru sy’n  
cydnabod nad yw pob gwefan yn gywir ac yn 
ddiragfarn.  
(cymerwyd o adroddiad Ofcom ddefnyddio’r  
rhyngrwyd ac agweddau at y rhyngrwyd 2011.)
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Y Fframwaith Sgiliau  
Nid yn unig y mae llythrennedd gwybodaeth yn 
cefnogi nifer o feysydd y Fframwaith Sgiliau ar gyfer 
dysgwyr 3-19 oed, mae hefyd yn eu cyflwyno’n  
uniongyrchol.  Ar gyfer Cyflwyno TGCh, mae’r holl  
amcanion dysgu’n seiliedig ar egwyddorion 
llythrennedd gwybodaeth. 

Trosglwyddo 
Mae Fframwaith Llythrennedd Gwybodaeth Cymru 
wedi’i integreiddio yn Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau Cymru (FfCChC ) ac mae’n dangos 
amcanion dysgu ar bob un o’r lefelau FfCChC (Lefel 
1 Mynediad i Lefel 8). Mae hyn yn rhoi disgwyliadau 
cyffredin ar draws y raddfa ddatblygiadol, yn cefnogi’r 
trosglwyddo rhwng cyfnodau allweddol, sectorau a 
sefydliadau.

Sgiliau llythrennedd 

Mae llythrennedd gwybodaeth yn atgyfnerthu sgiliau 
darllen ac ysgrifennu.
 
      Caiff sgiliau darllen eu hymarfer drwy ddull sy’n  
      canolbwyntio ar dasgau wrth chwilio am  
      wybodaeth  
      Caiff sgiliau ysgrifennu eu hatgyfnerthu wrth  
      gofnodi a chyflwyno.  

Wrth i fyfyrwyr ddatblygu’r sgiliau i ddefnyddio ad-
noddau llyfrgell ac adnoddau gwybodaeth ac i ddod 
o hyd i wybodaeth, cânt eu hannog i ymarfer darllen 
mewn modd cynaliadwy.  

Mae Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) 
y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad 
Economaidd yn canolbwyntio ar allu disgyblion i 
ddefnyddio gwybodaeth mewn bywyd bob dydd yn 
eu diffiniad o ddarllen: [...] deall, defnyddio, myfyrio ar 
destunau ysgrifenedig ac ymgysylltu â hwy, er mwyn 
cyflawni’ch nodau, i ddatblygu’ch gwybodaeth a’ch  
potensial i gyfranogi mewn cymdeithasol.  
(OECD, PISA, 2009)

Mae felly’n canolbwyntio ar nodau ac yn cyd-fynd yn 
fanwl â llythrennedd gwybodaeth.

Cefnogi dysgu’n annibynnol
Mae gwybodaeth o ansawdd amrywiol ar gael yn 
fwy helaeth nag i genedlaethau blaenorol. Bydd plant 
yn wynebu mwy o heriau gwybodaeth sy’n eu drysu 
wrth iddynt dyfu. Mae’n rhaid i addysg baratoi’r 
genhedlaeth nesaf i lywio’r dirwedd wybodaeth sy’n 
datblygu. 

Mae llythrennedd gwybodaeth yn meithrin sgiliau 
sydd eu hangen ar gyfer ymchwilio, gwerthuso a 
rhoi gwybodaeth mewn cyd-destun sy’n hanfodol ar 
gyfer dysgu annibynnol a dysgu gydol oes. 

Mae’r dystiolaeth yn dangos bod cydweithio rhwng 
llyfrgellwyr ac athrawon yn gwella safonau llythrennedd 
myfyrwyr, a’u sgiliau darllen, addysgu, datrys problemau, 
a sgiliau gwybodaeth a thechnoleg gyfathrebu.  
(IFLA/UNESCO, Maniffesto Llyfrgelloedd Ysgolion, 
2006)


