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Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru  

Gall Cymunedau Digidol Cymru gynnig hyfforddiant cynhwysiant digidol pwrpasol, a 

byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gyda chi i greu sesiynau wedi’i deilwra i 

anghenion eich sefydliad. 

• Mae’r holl hyfforddiant am ddim. 

• Mae pob sesiwn yn para 1 awr, oni nodir yn wahanol. 
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Gwirfoddoli 
 

Pencampwyr Digidol 
 

Mae Pencampwyr Digidol yn allweddol wrth ddatblygu’r agenda o gynhwysiad digidol ac 

yn helpu i fynd i’r afael â’r rhwystrau i gynhwysiad digidol drwy agor llwybrau ar gyfer eu 

cynulleidfaoedd, eu cydweithwyr a’u cleientiaid. Rhennir yr hyfforddiant dros 3 sesiwn. 

 

Pencampwyr Digidol Sesiwn 1 - 1 awr 30 munud 

Cyflwyniad i fod yn Bencampwyr Digidol  

Bydd y sesiwn hon yn pwysleisio pwysigrwydd cynhwysiant digidol ac yn amlinellu rôl 

Pencampwyr Digidol o fewn yr agenda cynhwysiant.  

Byddwn yn: 

• Cyflwyno'r agenda cynhwysiant digidol. 

• Rhoi trosolwg o'r sgiliau digidol hanfodol. 

• Trafod beth mae bod yn Pencampwyr Digidol yn ei olygu, gan gynnwys sgiliau 

personol a fydd yn cael eu datblygu fel hyrwyddwr. 

  

Pencampwyr Digidol Sesiwn 2 – 1 awr 30 munud 

Hwyluso Sgiliau a Gweithgareddau 

Mae’r sesiwn hon yn dechrau ystyried sut y byddwch yn cefnogi unigolyn neu grŵp fel 

hyrwyddwr.  

Byddwn yn: 

• Trafod sut i gefnogi unigolion gyda'u sgiliau digidol. 

• Deall yr unigolyn a sut mae rhywun yn dysgu sgiliau newydd. 

• Datbwytho sut i gefnogi grŵp neu unigolyn gyda gweithgaredd sgil digidol 

penodol. 
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• Trafod cyfleoedd i gefnogi a datblygu eich sgiliau a'ch dysgu eich hun ymhellach. 

 

Pencampwyr Digidol Sesiwn 3 – 1 awr 30 munud 

Ymgorffori Pencampwyr Digidol o fewn eich Cymuned neu Sefydliad 

Mae’r sesiwn hon yn rhoi eich dysgu ar brawf ac yn eich herio i ystyried sut y byddwch 

yn gwreiddio’r agenda cynhwysiant digidol yn eich cymuned neu sefydliad fel 

Pencampwyr Digidol.  

Byddwn yn: 

• Rhoi trosolwg a thrafod eich nodau ar gyfer Pencampwyr Digidol. 

• Eich herio i ystyried eich cynulleidfa a'r ffordd orau i'w cefnogi'n weithredol. 

• Cydlynwch weithgaredd i feddwl sut y gallwch ddatblygu adnoddau sy'n mynd i'r 

afael â'r hyn y gallech ragweld y bydd eich cynulleidfa yn ei weld yn heriol. 

 

Cyfeillion Digidol - Helpu Pobl i fynd Ar-lein  
 

Mae nifer o aelodau’r cyhoedd yng Nghymru yn berchen ar ddyfeisiau digidol ond yn aml 

angen cymorth neu arweiniad i fynd ar-lein. Mae Cyfeillion Digidol yn wyneb dibynadwy 

gall unigolion droi tuag, a all wneud byd o wahaniaeth i’w hyder digidol.  

Yn y sesiwn hon byddwn yn: 

• Trafod pwysigrwydd dod i adnabod rhywyn er mwyn teilwra cymorth ar gyfer eu 

hanghenion. 

• Goresgyn rhwystrau i fynd ar-lein. 

• Os yn berthnasol, canolbwyntio ar ddulliau o gefnogi rhywun o bell a rhoi cyngor 

tros alwadau ffôn a galwadau fideo. 

• Adolygu offer digidol i ysbrydoli ac ymgysylltu â phobl, a’u a chyfeirio at adnoddau 

ar gyfer dysgu ymhellach. 
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Arwyr Digidol 
 

Mae bod yn Arwr digidol yn rôl wirfoddoli bwysig i bobl ifanc yng Nghymru i helpu 

cenedlaethau hŷn i ddefnyddio technoleg ddigidol. Mae ein hyfforddiant Arwyr Digidol yn 

cefnogi pobl ifanc, felly bydd ganddyn nhw’r sgiliau a’r ddealltwriaeth i wirfoddoli gydag 

oedolion yn eu cymunedau i gael eu cynnwys yn ddigidol. Yn y sesiwn hyfforddi 

ryngweithiol hon sy’n para awr, byddwn yn archwilio helpu pobl ar-lein, syniadau ar gyfer 

helpu eraill a chadw’n ddiogel. 

 

Cefnogi Teuluoedd yn Ddigidol 

 

Mae’r cwrs yn edrych ar sut y gall digidol ffitio i rôl gweithiwr cymorth teulu trwy 

ddefnyddio technoleg i gefnogi a chyfoethogi bywyd teuluol 

Byddwn yn trafod: 

• Cymorth ar ble i droi am gymorth a chefnogaeth ychwanegol. 

• Pwysigrwydd deall data Rhyngrwyd. 

• Sut gall y teulu cyfan ddefnyddio'r rhyngrwyd i ddysgu sgiliau newydd. 

 

Mynd Ar-Lein yn y Llyfrgell 

 

Rydym yn cynnig sesiwn hyfforddi sy'n cynnig cefnogaeth ac arweiniad penodol i staff 

llyfrgelloedd a gwirfoddolwyr ledled Cymru i helpu bobl i ymgysylltu â gwasanaethau ar-

lein. 

Yn ystod y sesiwn, byddwn yn trafod: 

• Helpu pobl eraill i fynd ar-lein a'r rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu rhag mynd 

ar-lein. 

• Buddion digidol o ymuno â'ch llyfrgell leol. 
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Diogelwch Ar-lein 

 

Mae bod yn ddiogel ac yn gyfreithlon ar-lein yn sgil ddigidol hanfodol bwysig i bawb wrth 

ddefnyddio'r Rhyngrwyd. Rydym wedi cynllunio 5 sesiwn diogelwch ar-lein sy'n ymdrin 

ag amrywiaeth o bynciau diogelwch ar-lein. 

Mae’r pynciau’n cynnwys: 

 

Cyflwyniad i Ddiogelwch Ar-lein 

 

Mae’r sesiwn hon yn eich cyflwyno i’r sgiliau diogelwch ar-lein sylfaenol sy’n seiliedig ar 

Sgiliau Digidol Hanfodol Llywodraeth y DU. 

Bydd yn ymdrin â:  

• Cadw’n ddiogel ar wefannau 

• Deall e-byst amheus 

• Diogelwch cyfrineiriau 

• Deall preifatrwydd ar-lein 

• Ymwybyddiaeth o feirysau 

• Adnoddau y gallwch eu defnyddio i ddysgu mwy am ddiogelwch ar-lein 

 

Diogelwch E-bost, Sgamiau Ar-lein a Chadw eich Gwybodaeth yn Ddiogel - 1 awr 

30 munud 

 

Mae ein cyfrif e-bost yn aml yn ffordd gyffredin y gall pobl brofi sgamiau ar-lein. Deall y 

mathau o sgamiau y mae pobl yn eu profi ar-lein a sut i amddiffyn ein hunain yw'r prif 

fath o ataliaeth i ddefnyddwyr y Rhyngrwyd. 

Bydd y sesiwn hon yn: 
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• Rhoi trosolwg o'r hyn i'w ddisgwyl pan fyddwch yn agor eich mewnflwch e-byst am 

y tro cyntaf. 

• Rhoi trosolwg o'r gwahanol sgamiau e-bost a neges destun cyffredin a thynnu 

sylw at yr arwyddion rhybudd i gadw llygad amdanynt. 

• Trafod sut i greu cyfrineiriau diogel. 

• Egluro y gallwch ddefnyddio rheolwyr cyfrinair a phrawf dilysu dau gam i storio'ch 

cyfrineiriau'n ddiogel. 

• Egluro sut i adnabod gwefan gyfreithlon a diogel. 

 

Diogelwch ar Gyfryngau Cymdeithasol a Deall Ffiniau Ar-lein 

 

Yn aml mae ein presenoldeb ar-lein yn rhywbeth yr ydym yn anghofio ei ystyried. 

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â: 

• Ystyriaethau preifatrwydd cyfryngau cymdeithasol ar gyfer gwefannau poblogaidd. 

• Ôl troed digidol a beth allai hyn ei olygu i chi. 

• Meddwl am yr hyn yr ydych yn ei bostio a'i rannu cyn i chi ei wneud. 

• Cefnogi eich hun neu rywun arall sy'n cael trafferth gyda ffiniau cymdeithasol. 

 

Meddwl Beirniadol a Gwydnwch  

 

Meddwl yn feirniadol yw'r broses o ddeall y wybodaeth rydych yn ei chael ar-lein. Mae 

yna lawer o adnoddau a straeon newyddion annibynadwy ar y Rhyngrwyd, felly mae'n 

hanfodol defnyddio meddwl yn feirniadol. Gwydnwch yw'r gallu i fownsio'n ôl yn dilyn 

siomedigaeth, ac mae hynny’n bwysig ar-lein. Bydd bod yn wydn ar-lein yn rhoi’r hyder i 

chi gymryd rheolaeth o’r byd digidol gan wybod nad oes rhaid i chi gredu popeth a 

welwch chi neu a glywch chi ar-lein. 
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Bwriad y sesiwn hon yw darparu sgiliau mewn meddwl a dadansoddi beirniadol i’n helpu 

i wneud dewisiadau pendant wrth lywio’r Rhyngrwyd.  

Bydd y sesiwn hon: 

• Yn rhoi trosolwg o wahanol fathau o wefannau y gallech ddod ar eu traws gan 

ddefnyddio’r Rhyngrwyd a beth allai hynny ei olygu ar gyfer y cynnwys rydych 

chi’n ei brofi.  

• Yn trafod rôl y cyfryngau cymdeithasol ac effaith gadarnhaol a negyddol y 

platfformau hyn ar gyfer rhannu gwybodaeth.  

• Yn trafod sgiliau meddwl beirniadol a sut i adnabod erthygl newyddion ffug. 

• Sut i adnabod neges e-bost ffug neu neges e-bost na ellir ymddiried ynddi. 

 

Siopa’n Ddiogel Ar-lein ac Arbed Arian  

 

Yn y sesiwn hon byddwn yn: 

• Trafod diogelwch ar-lein wrth wneud trafodion ar-lein. 

• Darparu opsiynau ar gyfer gwefannau arbed arian a dangos eu tudalennau hafan. 

• Rhoi trosolwg o rai o’r ffyrdd y gall unigolion gael gafael ar nwyddau am ddim a 

gwerthu eu nwyddau drwy ddefnyddio marchnadoedd ar-lein. 

 

Hygyrchedd 

 

Hygyrchedd Digidol 

 

Yn y sesiwn hon byddwn yn: 

• Trafod yr opsiynau hygyrchedd addas sydd ar gael yn barod ar ddyfeisiau digidol 

modern. 

• Adolygu apiau sy’n rhoi cymorth gweledol a chlywedol. 
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• Adolygu apiau sy’n cefnogi cyfathrebu. 

 

Seinyddion a Dyfeisiau Clyfar  
 

Yn y sesiwn hon byddwn yn: 

• Trafod manteision defnyddio seinyddion clyfar a chyflwyno rhai o’r gwahanol 

fathau o seinyddion sydd ar gael. 

• Rhoi syniadau o ran sut i ddefnyddio’ch seinydd clyfar, gan roi enghreifftiau o 

orchmynion llais. 

• Arddangos pŵer seinyddion clyfar wedi’u cyfuno â dyfeisiau clyfar ar gyfer byw’n 

annibynnol. 

 

Iaith Gymraeg 
 

Dysgu Cymraeg gyda Offer Digidol 

 

Cyflwynir y sesiwn hon yn Saesneg yn unig. Fe'i cynlluniwyd i ddarparu adnoddau lefel 

mynediad i ddysgwyr Cymraeg. 

Yn y sesiwn hwn, byddwn ni’n: 

• Trafod hanes y Gymraeg a sut mae wedi goroesi newidiadau diwylliannol. 

• Dangos amrywiaeth o adnoddau i chi sydd ar gael i’ch helpu i ddatblygu eich 

sgiliau Cymraeg, p’un ai a ydych chi’n ddechreuwr, yn ddysgwr canolradd neu 

uwch.  

• Arddangos ffyrdd i ymdrochi eich hun yn y Gymraeg pan fyddwch chi’n defnyddio’r 

rhyngrwyd. 
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Cymorth Iaith Cymraeg 

 

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg yn unig. Fe'i cynlluniwyd i ddarparu sgiliau iaith 

Gymraeg uwch i gefnogi dysgu a pharhau i ddefnyddio'r Gymraeg ar y Rhyngrwyd. 

Mae’r cwrs hwn yn rhoi trosolwg o’r gwahanol adnoddau cymorth iaith sydd yn bodoli i 

wella eich Cymraeg ar y We. Mae’n bwrw golwg dros Ap Geiriaduron, Cysill, Tô Bach a 

llawer mwy i roi cyngor ar ddefnyddio gwefannau cyfieithu. 

 

Y Gymraeg ar y We 

 

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg yn unig. Fe’i cynlluniwyd i ddarparu adnoddau 

Cymraeg trochi i siaradwyr Cymraeg. 

Yn y sesiwn hon byddwn yn: 

• Trafod hanes y Gymraeg a sut y mae hi wedi goresgyn newidiadau diwylliannol. 

• Rhoi resymau i chi dros ddefnyddio'r rhyngrwyd yn y Gymraeg. 

• Dangos yr adnoddau sydd ar gael ichi ar gyfer adloniant, gwybodaeth a cymorth 

iaith. 

 

Iechyd a Lles 
 

“Attend Anywhere” - 30 munud 

 

Llwyfan ar-lein yw “Attend Anywhere” sydd wedi’i gynllunio ar gyfer ymgynghoriadau 

rhithwir gyda’ch ymarferydd iechyd lleol. Mae’r sesiwn yn egluro’r camau sydd angen eu 

dilyn wrth fynychu a chyflwyno sesiwn “Attend Anywhere”, a fyddai’n gallu bod o 

ddefnydd i chi neu i gleientiaid mewn ymgynghoriadau rhithwir. Rydym hefyd yn neilltuo 

amser ar gyfer cwestiynau ar ddiwedd y sesiwn. 
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Iechyd a Lles Digidol 

 

Bydd y sesiwn hwn yn edrych ar yr apiau a’r offer digidol amrywiol i helpu cynnal iechyd 

a lles. Mae’r sesiwn yn seiliedig ar 5 ffordd at lesiant y GIG, yr ydym yn eu defnyddio fel 

ysbrydoliaeth ar gyfer y pynciau i ymdrin â nhw.  

Rydym yn darparu trosolwg o opsiynau ar gyfer: 

• Cadw’n gysylltiedig a syniadau ar gyfer gweithgareddau grŵp ar-lein. 

• Bod yn egnïol a chael eich diddanu. 

• Apiau sy’n ein hysgogi i fod yn egnïol ac ystyried ein hiechyd corfforol a’n deiet. 

• Apiau sy’n canolbwyntio ar ein hiechyd meddwl a’n lles. 

• Cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ar-lein. 

 

Straeon Digidol 

 

Mae hel atgofion yn weithgaredd pwerus ar gyfer cof a lles. Mae Straeon Digidol yn 

dangos sut i gynhyrchu a rhannu fideos byr safonol ar eich dyfeisiau: yn amrywio o greu 

taith ar hyd llwybrau’r cof i greu cyfarwyddiadau defnyddiol.  

Yn y sesiwn hon byddwn yn: 

● Egluro pam fod straeon digidol yn ddefnyddiol ac yn rhoi ambell ystyriaeth 

allweddol sut i ddechrau arni. 

● Eich tywys gam wrth gam i greu straeon digidol gan ddefnyddio Adobe Spark 

Video ar ddyfais Apple. 

● Eich tywys gam wrth gam i greu straeon digidol gan ddefnyddio’r ap Cyberlink 

PowerDirector ar ddyfais Android. 
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Offer Digidol i Gefnogi Pobl sy'n Byw gyda Dementia 

 

Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar sut y gall offer digidol gefnogi pobl sy'n byw gyda 

dementia mewn ffordd ddiogel.  

Byddwn yn trafod: 

• Seinyddion clyfar. 

• Gweithgareddau hel atgofion. 

• Cael gafael ar gerddoriaeth ar-lein. 

• Apiau ar gyfer gweithgareddau gwahanol gan gynnwys gweithgareddau 

synhwyraidd. 

 

Fy Iechyd Ar-lein 

 

Sylwch: Mae angen i chi sicrhau bod eich meddyg teulu yn defnyddio gwasanaeth Fy 

Iechyd Ar-lein. 

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn wasanaeth ar-lein sy’n eich galluogi i wneud apwyntiadau 

gyda’ch meddyg teulu, archebu presgripsiynau rheolaidd a diweddaru eich manylion 

personol eich hun ar-lein. 

Bydd y sesiwn hon yn: 

• Eich tywys drwy'r broses o gofrestru ar gyfer cyfrif claf newydd ar Fy Iechyd Ar-

lein. 

• Dangos ble i weld eich hanes meddygol 

• Egluro sut i archebu presgripsiwn amlroddadwy. 

 

 

 



    
 

13 
 

Apiau Synhwyraidd 

 

Bydd y sesiwn yn trafod adnoddau ar-lein a digidol i wella ysgogiad gwybyddol ac 

adnoddau i ganolbwyntio ar gysgu’n well ac ymlacio.  

Mae’r meysydd y byddwn yn eu trafod yn cynnwys:  

• Apiau gweledol 

• Apiau ar gyfer myfyrio 

• Apiau ar gyfer cadw’n brysur 

• Apiau olrhain hwyliau 

• Apiau i helpu i roi hwb i’r cof 

 

Defnyddio Realiti Rhithwir (VR) mewn Lleoliadau Gofal Iechyd 

 

Sylwch: Mae angen nifer o baratoadau allweddol ar gyfer y sesiwn hon cyn iddi 

ddechrau. Byddwn yn eich cynghori ar y broses hon wrth archebu'r sesiwn. 

Mae'r sesiwn hon wedi'i chynllunio i'ch cyflwyno i Realiti Rhithwir a sut i'w ddefnyddio o 

fewn lleoliad iechyd.  

Bydd y sesiwn hon yn: 

• Eich helpu i ddeall beth yw Realiti Rhithwir. 

• Ystyried sut i ymgysylltu pobl â chlustffonau Realiti Rhithwir. 

• Trafod manteision a chyfyngiadau Realiti Rhithwir. 

• Trafod sut i ddefnyddio Realiti Rhithwir yn ddiogel. 

• Cyflwyno rhai defnyddiau ymarferol o Realiti Rhithwir. 
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Ysbrydoli Gweithgareddau 
 

Hel Hanes yn Ddigidol 

 

Oes ganddoch chi ddiddordeb darganfod mwy o wybodaeth am hanes eich miltir sgwar? 

Neu’n awyddus i ddysgu mwy am enwau hanesyddol Cymru?  

Yn y sesiwn hon byddwn yn: 

• Trafod pam ei fod yn bwysig i ddysgu am ein hanes a’i gofnodi. 

• Rhoi trosolwg o adnoddau lleol a chenedlaethol ar gyfer cofnodion hanesyddol. 

• Eich cyfeirio at wybodaeth ac offer chwilio ar gyfer adnabod hanes Cymru trwy 

bodlediadau, cyfryngau cymdeithasol a Google. 

 

Creu Animeiddiad gyda Dyfais Glyfar 

 

Un o'r pethau gwych am dechnoleg glyfar yw pa mor hawdd a hygyrch y gall 

creadigrwydd digidol fod. Gall bod yn greadigol fod yn therapiwtig, meithrin hyder 

unigolyn ac mae'n llawer o sbort. Bydd hefyd yn helpu person i ymgysylltu â thechnoleg, 

yn enwedig os yw'n newydd i'r byd ar-lein.  

Yn y sesiwn hon fyddwn yn:  

• Archwilio gwahanol apiau a gwefannau y gellir eu defnyddio i wneud 

animeiddiadau syml, hwyliog trwy gyfryngau fel lluniadu a defnyddio plastisin. 

• Deall pa mor hawdd yw creu animeiddiadau er mwyn helpu cadw'n brysur ac er 

budd iechyd meddwl a lles. 
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Creu Cerddoriaeth gyda Dyfais Glyfar 

 

Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar sut y gallwch ddefnyddio dyfais glyfar i greu 

cerddoriaeth. Bydd y sesiwn hon yn mynd â chi drwy'r amrywiaeth o opsiynau sydd ar 

gael, o wrando ar eich hoff orsaf radio, creu rhestri chwarae, gwrando ar bodlediadau a 

llawer mwy. 

Byddwn yn: 

• Archwilio gwahanol apiau, gwefannau a llwyfannau sy'n caniatáu i chi gael y 

gorau o'ch dyfais. 

• Dangos i chi sut i greu rhestri chwarae. 

• Trafod beth yw podlediadau. 

• Edrych ar apiau a gwefannau sy'n caniatáu i chi greu synau hwyliog syml i 

lwyfannau mwy manwl, gan ryddhau’r cerddor oddi mewn i chi. 

 

Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol 

 

Mae’r sesiwn hon wedi’i hanelu at y rheiny sy’n gweithio yn y sector Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol a bydd yn eich cyflwyno i adnoddau y gallwch eu defnyddio i gael pobl i 

ymgysylltu â thechnoleg digidol. Bydd y sesiwn yn eich ysbrydoli ac yn rhoi syniadau i chi 

am sut i gynnal gweithgareddau digidol i wella iechyd a lles y bobl rydych chi’n gofalu 

amdanyn nhw. Bydd y testunau sy’n cael eu trafod yn cynnwys hel atgofion, defnyddio 

YouTube, cerddoriaeth, darllen ar-lein, cerddoriaeth, gemau / posau, apiau creadigol, 

Google Maps/Google Earth i'ch arwain i ble y cawsoch eich geni neu’ch magu, a llawer 

mwy. 
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Carwsél Digidol yn rhoi Blas o’n Hyfforddiant- Uchafswm o 1.5 awr 

  

Mae ein carwsél wedi’i lunio i ddarparu syniadau ac ysbrydoliaeth yn seiliedig ar ein 

sesiynau hyfforddi. Gallwch ddewis uchafswm o 5 eitem o'r rhestr isod, gyda phob un yn 

para 15 munud. Nod y carwsél digidol yw eich ysbrydoli i feddwl am sut y gallwch chi 

ddefnyddio digidol mewn gwahanol ffyrdd gyda'r bobl rydych chi'n eu cefnogi. 

Mae'r sesiynau canlynol ar gael: 

• Hygyrchedd Digidol 

• Dyfeisiau Clyfar 

• Cadw mewn Cysylltiad 

• Hel Atgofion 

• Apiau Synhwyraidd 

• Iechyd a Lles Digidol 

• Straeon Digidol 

• Creu Cerddoriaeth gyda Dyfais Glyfar 

• Cerddoriaeth a Phodlediadau 

• Creu Animeiddiad gyda Dyfais Glyfar. 

 

Cyflwyniad i Bodlediadau 

 

Yn y sesiwn hon byddwn yn: 

• Archwilio pwrpas creu podlediad, a gofyn beth yw budd cychwyn a gwrando ar 

bodlediadau. 

• Datgan faint mor syml mae mynd ati i greu podlediad eich hyn. 

• Trafod y technoleg tu ôl i bodlediadau, a dangos i chi pa offerynnau sydd ar gael 

i'ch helpu. 
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Cadw’n Brysur 

 

Yn y sesiwn hon byddwn yn: 

• Trafod pwysigrwydd cadw’n brysur. 

• Rhoi trosolwg o opsiynau digidol ar gyfer cadw ein hunain yn brysur, gan 

gynnwys, Celf a Chreadigrwydd; Gemau; Adnabod Natur; Ymwybyddiaeth Ofalgar 

a Myfyrdod; Cerddoriaeth a Chlywedol; Cyfryngau Cymdeithasol; Cwisiau a 

Phosau; Hel Atgofion; a Fideo. 

 

Hel Atgofion 

 

Gellir defnyddio offer digidol fel proc i’r cof. Gallant fod yn ddeniadol i ddefnyddwyr 

newydd y Rhyngrwyd a gallant fod yn opsiwn defnyddiol ar gyfer ysgogi sgwrs mewn 

lleoliadau fel cartrefi gofal. Gall defnyddio'r offer hyn i alluogi sgyrsiau ysgogol a 

phleserus. 

Yn y sesiwn hon byddwn yn: 

• Trafod pa mor ddefnyddiol y gall hel atgofion fod wrth ddifyrru unigolion gydag 

adnoddau digidol a sbarduno sgwrs am atgofion. 

• Amlinellu a dangos nifer o apiau am ddim sy’n ymwneud â hel atgofion ac sy’n 

ddiddorol, fel BBC RemArc ac YouTube. 

 

Sgiliau Digidol Hanfodol – Cyfathrebu 
 

Cyflwyniad i Portal gan Facebook  

 

Mae ein hyfforddiant Portal gan Facebook yn seiliedig ar ein defnydd o’r ddyfais. Nid 

ydym yn gysylltiedig â Facebook nac yn cynrychioli Facebook. 
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Mae Portal gan Facebook yn ddyfais glyfar sy’n galluogi i chi wneud galwadau fideo a 

chael mynediad at Apiau adloniant poblogaidd. Gallwch ddefnyddio Portal i gysylltu ag 

unigolion neu grwpiau cymunedol, gan ddefnyddio apiau galw fideo poblogaidd ar y 

ddyfais, fel ffordd o gymryd rhan ac ymgysylltu â gweithgareddau yn eich ardal leol. 

O fewn y sesiwn hon, byddwn:  

• Yn rhoi trosolwg o bob math o Portal sydd ar gael.  

• Yn trafod nodweddion allweddol Portal a sut i’w defnyddio.  

• Yn esbonio sut i wneud galwadau fideo gan ddefnyddio Portal. 

 

Sut i Ddefnyddio Microsoft Teams 

  

Mae ein hyfforddiant Microsoft Teams yn seiliedig ar ein defnydd o'r platfform. Nid ydym 

yn gysylltiedig â Microsoft Teams nac yn eu cynrychioli. Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i 

gynllunio i roi'r hyder, y wybodaeth a'r sgiliau i bobl ddefnyddio technoleg a helpu eraill i 

wneud yr un peth.  

Rydym yn cynnig tair sesiwn hyfforddi Teams: 

1. Cyflwyniad i’r rheini sy’n ei defnyddio am y tro cyntaf sy'n cynnwys deall 

swyddogaethau sylfaenol Teams a chyfle i ymgyfarwyddo â'r platfform wrth 

ddefnyddio Teams ar ddyfais gludadwy, fel dyfais Android neu Apple. 

2. Sesiwn hyfforddi hwyluso defnyddio Teams sy'n seiliedig ar ein defnydd o Teams 

ar gyfer hyfforddiant a chyfarfodydd. Rydym yn manylu ar nodweddion megis: Y 

gwahanol feysydd cyfathrebu o fewn Teams; Trefnu cyfarfod; Nodweddion 

cyfarfod; Cydweithio; a Darllenydd Trochi. 

3. Sesiwn hyfforddi Teams sy'n cynnwys y wybodaeth uchod a ddyluniwyd o 

safbwynt defnyddio Teams ar ddyfais symudol. 

Sylwch: Mae'r cyflwyniad hwn wedi'i fwriadu at ddibenion arddangos yn unig. Nid ydym 

yn cynnwys elfen ymarferol i'r sesiwn hon. 
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Sut i Ddefnyddio Zoom 

 

Mae ein hyfforddiant Zoom yn seiliedig ar ein defnydd o'r platfform. Nid ydym yn 

gysylltiedig â Zoom nac yn ei gynrychioli. Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i gynllunio i roi'r 

hyder, y wybodaeth a'r sgiliau i bobl ddefnyddio technoleg a helpu eraill i wneud yr un 

peth.  

Rydym yn cynnig dwy sesiwn hyfforddi Zoom: 

1. Cyflwyniad i’r rheini sy’n ei ddefnyddio am y tro cyntaf sy'n cynnwys deall 

swyddogaethau sylfaenol Zoom a chyfle i ymgyfarwyddo â'r platfform wrth 

ddefnyddio Zoom ar ddyfais gludadwy, fel dyfais Android neu Apple. 

2. Sesiwn hyfforddi hwyluso defnyddio Zoom sy'n seiliedig ar ein defnydd o Zoom ar 

gyfer hyfforddiant a chyfarfodydd. Rydym yn manylu ar nodweddion megis: Trefnu 

cyfarfodydd; addasu gosodiadau eich cyfrif Zoom; Nodweddion ystafell gyfarfod; 

ystafelloedd grŵp; pleidleisio; adrodd yn ôl. 

Sylwch: Mae'r cyflwyniad hwn wedi'i fwriadu at ddibenion arddangos yn unig. Nid ydym 

yn cynnwys elfen ymarferol i'r sesiwn hon. 

 

Y Cyfryngau Cymdeithasol ac Ymgysylltu Cymunedol 

 

Mae cyfryngau cymdeithasol yn arf pwerus ar gyfer cadw mewn cysylltiad ag eraill ac 

mewn cysylltiad â'r byd ehangach. Yn ystod y sesiwn hon byddwn yn archwilio sut i 

ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â'ch cymunedau. 

Bydd y sesiwn hon yn:  

• Trafod manteision cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu â'r gymuned. 

• Rhoi trosolwg o ddefnyddio Facebook a Twitter i gysylltu â'ch cynulleidfa. 

• Cyflwyno'n gryno sut y gellir defnyddio Instagram, LinkedIn a YouTube hefyd ar 

gyfer ymgysylltu â'r gymuned. 
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• Trafod preifatrwydd a diogelwch ar-lein wrth ddefnyddio llwyfannau cyfryngau 

cymdeithasol. 

 

Cadw mewn Cysylltiad 

 

Yn y sesiwn hon byddwn yn: 

• Rhoi trosolwg o 5 ap poblogaidd ar gyfer Cadw mewn Cysylltiad (WhatsApp; 

Messenger; Skype; Zoom; a Google Hangout). 

• Trafod diogelwch sylfaenol ar-lein. 

 

Defnyddio Straeon Digidol ar gyfer Creu Cynnwys Ar-lein 

 

Mae Straeon Digidol yn galluogi defnyddwyr i greu fideos byr ar eu dyfeisiau: Gall hyn 

fod yn hynod ddefnyddiol os ydych chi eisiau creu fideos astudiaethau achos byr neu 

gynnwys ar-lein i’w ddefnyddio ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol.  

Bydd y sesiwn hon:  

• Yn egluro pan mae Straeon Digidol yn ddefnyddiol, ac yn rhoi ystyriaethau 

allweddol ar sut i ddechrau arni. 

• Yn rhoi canllaw ar sut i greu Straeon Digidol gan ddefnyddio Adobe Spark Video 

ar ddyfais Apple ac Ap Cyberlink PowerDirector ar ddyfais Android.  

• Yn trafod ffyrdd posib i ddefnyddio Straeon Digidol fel dull ar gyfer creu cynnwys 

ar-lein, gan fwrw golwg ar ei gyfyngiadau. 
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Sgiliau Digidol Hanfodol - Sgiliau Sylfaenol 
 

Cyflwyniad i’r Rhyngrwyd  

 

Ein nod yw cyfleu beth yw’r Rhyngrwyd, a beth nad ydyw, a ble i ddechrau wrth 

ddefnyddio’r Rhyngrwyd.  

Bydd y sesiwn hon:  

• Yn cyflwyno’r Rhyngrwyd, a sut mae’n gweithio.  

• Yn trafod ffyrdd o gadw’n ddiogel wrth ddefnyddio’r Rhyngrwyd.  

• Yn dangos chwilotwyr Rhyngrwyd a sut i ddod o hyd i wybodaeth.   

 

Hanfodion Porwr Gwe 

 

Bydd y sesiwn hon:  

• Yn rhoi trosolwg o wahanol borwyr gwe poblogaidd, yn cynnwys Google Chrome, 

Edge a Safari.  

• Yn trafod sut i archwilio’r Rhyngrwyd yn ddiogel, a beth i’w ystyried cyn lawrlwytho 

ffeil.  

• Yn trafod preifatrwydd a swyddogaeth cwcis a hanes porwr. 

• Yn dangos sut i ddefnyddio offer porwr gwe ar y Rhyngrwyd, yn son am roi nodau 

tudalen, tabiau a sut i gadw cyfrineiriau.  
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Sgiliau Digidol Hanfodol - Ymdrin a Gwybodaeth a 

Chynnwys 

 

Cymorth Digidol i Chwilio am Waith 

 

Mae llawer o gyflogwyr a gwasanaethau yn defnyddio’r rhyngrwyd fel eu prif blatfform ar 

gyfer cyfathrebu allanol, tra bod llawer o swyddi’n cael eu hysbysebu ar y We yn unig. 

Yn y sesiwn hon byddwn yn: 

• Trafod sut i gwblhau ceisiadau am swyddi yn ddigidol 

• Trosolwg o’r defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol wrth chwilio am waith 

• Trafod ein hôl-troed digidol a chadw’n ddiogel a phreifat ar-lein. 

 

Dod o Hyd i Wybodaeth Leol gan Ddefnyddio Chwilotwyr  

 

Mae cymaint o bethau gwych a chyffrous i’w gwneud a’u gweld yma yng Nghymru. Gan 

fod cymaint o opsiynau ar gael i weld a threfnu gweithgareddau ar-lein, mae gwybod ble i 

edrych yn bwysig iawn.  

Bydd y sesiwn hon:  

• Yn trafod sut i adnabod busnesau ac atyniadau lleol gan ddefnyddio’r Rhyngrwyd.  

• Yn dangos sut i ddarllen a phostio adolygiadau.  

• Yn esbonio sut i ddefnyddio Google Maps a Google Street View i ddod o hyd i 

leoedd.  

• Yn nodi sut i ddefnyddio codau taleb neu ddod o hyd i’r cynigion gorau. 
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Sut i Ddefnyddio Padlet 

 

Mae Padlet.com yn blatfform defnyddiol ar gyfer rhannu a chadw adnoddau/cyfeiriadau 

gwe/dogfennau mewn un lle.  

Yn y sesiwn hon byddwn yn: 

• Rhoi trosolwg ar sut i ddefnyddio Padlet trwy ddefnyddio arddangosiadau law yn 

llaw â’n cyflwyniad. 

• Trafod pam ein bod yn dewis defnyddio Padlet fel ein platfform rhannu adnoddau. 

 

Storio Gwybodaeth ar eich Dyfais ac ar y Cwmwl 

 

Mae’r rhan fwyaf o ffonau clyfar neu tabled yn defnyddio gwasanaethau cwmwl i storio 

gwybodaeth. 

Bydd y sesiwn hwn yn: 

• Trafod defnyddio ein dyfais i greu ffeiliau, fel delweddau neu ddogfennau, a pha 

apiau sy’n ein helpu ni i wneud hyn. 

• Rhoi trosolwg o rannu ffeiliau a sut gall defnyddio’r Cwmwl ei gwneud hi’n haws i 

wneud hyn. 

• Trafod opsiynau storio data ac esbonio bod angen lle storio ar unrhyw ffeil ar eich 

dyfais. 

• Trafod ffyrdd i arbed cof ar eich dyfais trwy ddefnyddio opsiynau storio allanol, fel 

y Cwmwl. 
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Defnyddio'r Rhyngrwyd i Ddysgu Sgiliau Newydd 

 

Mae’r rhyngrwyd yn rhoi'r cyfle i ni i archwilio ein diddordebau a dysgu sgiliau newydd. 

Yn ystod y sesiwn hyn byddwn ni yn edrych ar offer dysgu ar-lein sydd ar gael i ddysgu 

sgiliau newydd. 

Byddwn ni yn: 

• Dangos sut i ddefnyddio Google i ddatrys problemau. 

• Edrych ar yr offer dysgu gwahanol sydd ar-lein  i ddysgu sgiliau newydd a chael 

mynediad i gyrsiau. 

• Trafod y ffyrdd allwn ni ddatblygu ein hobïau neu ddiddordebau gan ddefnyddio’r 

rhyngrwyd. 
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