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Ebrill 16eg 2018 

Defnydd o’r We 

Annwyl rieni a gwarchodwyr, 

 

Dros y 3-4 mis diwethaf, mae sawl rhiant wedi cysylltu efo’r ysgol ynglyn â defnydd amhriodol 

gan ddisgyblion o’r we a gemau cyfrifiadurol y tu allan i’r ysgol. Mae hyn wedi cynnwys achosion 

o seibr fwlio dros wefanau cymdeithasol ac apiau megis Instagram, disgyblion yn edrych ar 

luniau a fideos amhriodol a disgyblion yn ffraeo wrth chwarae ar gemau lle gallant chwarae yn 

erbyn ei gilydd ar lein e.e. Fortnite 

 

Wrth gwrs, mae’r dewis a’r rheolaeth o ba wefanau a gemau a chwaraeir gan blant adref yn 

gyfrifoldeb ar rieni a nid yr ysgol, ond yn aml, gwelwn effeithiau’r hyn sy’n digwydd ar lein 

adref yn cario ymlaen yn yr ysgol e.e. plant yn dadlau a ffraeo  

 

Mae gwybodaeth am e-ddiogelwch yn rywbeth mae pob ysgol yn gyfrifol am addysgu’r 

disgyblion amdano a rydym yn gwneud hyn ym Mhlas Coch yn ystod gwersi a thrwy ymweliadau a 

sgyrsiau gan rai o’r tu allan i’r ysgol e.e. PC Marc Jones (Swyddog Cyswllt yr Heddlu). Byddwn  

hefyd yn dechrau gwneud defnydd yn fuan o raglen e-Aware. 

 

Gofynwn am eich cyweithrediad chi wrth i ni addysgu’n disgyblion am ddiogelwch ar y we drwy 

gadw llygaid ar yr hyn maent yn ei wneud ar lein adref e.e. drwy osod ‘parental controls’ ar 

wahanol offer cyfrifiadurol, cadw llygaid ar ‘hanes’ safleoedd gwe mae plant yn ymweld â nhw, 

cadw llygaid ar sgyrsiau drwy apiau a gwefanau cymdeithasol, sicrhau fod cynnwys gemau yn 

addas i oedran plant ayyb. 

 

Cyfeiriais uchod at y gêm ‘Fortnite’ (sydd yn ‘oedran’ 12) sydd wedi bod yn creu trafferth 

rhwng rhai disgyblion yn yr ysgol yn ddiweddar. Roedd erthygl am y gêm dros y Pasg efallai 

fydd o ddidordeb i rai ohonoch (mae linc i’r erthygl isod), sy’n rhybuddio rhieni am rai 

digwyddiadau pan fu plant yn chwarae arni: 

 

https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/warning-parents-over-fortnite-game-

14502901 

 

Os oes rhywun am drafod unrhyw beth o’r uchod neu am gyngor ynglyn â chadw plant yn ddiogel 

ar y we, yna mae croeso i chi gysylltu efo’r ysgol. 

 

Gyda diolch am eich cydweithrediad, 

 

Osian Jones        
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