
 

 
Gwobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018 

 
Canllawiau i ymgeiswyr 

 
 

Mae'r wobr hon yn cydnabod cyflawniadau disgybl neu grŵp o ddisgyblion o ysgol a gynhelir neu 
goleg yng Nghymru sydd naill ai wedi defnyddio technoleg mewn ffordd arloesol neu wedi creu 
deunydd digidol gwreiddiol rhagorol. 
 
Bydd pwysoliad yn cael ei ychwanegu yn ystod y broses sgorio. Mae’r pwysoliad yn tynnu sylw at 
yr adrannau hynny o’r ffurflen gais sydd mwyaf pwysig. 
 
Bydd y panel beirniadu'n ystyried y canlynol. 
 

 Pwysoliad 

Beth oedd diben y prosiect? 

 Ystyriwch a ydych wedi rhoi darlun clir o'ch prosiect.  
 

5% 

A yw'r cais wedi disgrifio'r prosiect yn fanwl? 

 Nodwch y galedwedd a'r feddalwedd a ddefnyddiwyd. 

 Ystyriwch roi cefndir y disgyblion dan sylw, gan y gall hyn ddangos effaith 
ychwanegol. 

 

5% 

I ba raddau y datblygwyd cymhwysedd digidol disgyblion? 

 Pa sgiliau sydd wedi cael eu gwella o ganlyniad i'r gwaith hwn?  

 A ddatblygwyd cymhwysedd digidol?  

 A yw defnyddio technoleg yn effeithiol yn gwella sgiliau disgyblion mewn 
meysydd eraill (e.e. mathemateg, gwyddoniaeth neu lythrennedd)?  

 

25% 

Effaith 

 Pa effaith y mae'r prosiect wedi ei chael ar y disgybl(ion)? 
 

15% 

Faint o annibyniaeth a ddangoswyd gan y disgybl(ion)? 

 Faint o annibyniaeth a ddangosodd y disgybl(ion)? 

 Faint o gymorth a gafodd ei roi gan yr athro/darlithydd?  
 

15% 

Pa mor dda y mae'r dystiolaeth a gyflwynwyd yn meithrin dealltwriaeth o'r 
prosiect? 

 Pa mor dda y mae'ch tystiolaeth yn ategu eich cais?  

 Ni fydd y beirniaid am weld llawer o dystiolaeth amherthnasol, ond mae'n 
bwysig cynnig darlun llawn o'ch prosiect.   

 

5% 



 

I ba raddau y gall ysgolion eraill efelychu/datblygu'r prosiect/adnodd? 

 Pa mor hawdd y gall ysgolion neu golegau eraill efelychu'r canlyniadau?  

 A yw eich prosiect yn tynnu sylw at arfer eithriadol neu adnoddau rhagorol?  

 A all ysgolion neu golegau eraill ddefnyddio'r rhain neu eu haddasu fel eu bod 
yn addas ar gyfer eu disgyblion?  

 

10% 

Pa mor arloesol a/neu greadigol yw'r prosiect? 

 Pa mor arloesol neu greadigol yw'r prosiect?  

 A yw'n cynrychioli arfer arweiniol yn y sector?  

 A ydych wedi defnyddio technoleg bresennol mewn ffordd newydd, neu a 
ydych yn defnyddio rhywbeth newydd?  

 Gall fod yn rhywbeth syml sy'n cael ei wneud mewn ffordd effeithiol ac 
effeithlon. 

 

10% 

Marc cyffredinol, gan ystyried y prosiect yn ei gyfanrwydd. 10% 
 

 
 


