Pecyn Cefndir i Athrawon 3:
NDC16: Cyfiawnder, Heddwch a
Sefydliadau Cryfion

Cydariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd.
Cynhyrchwyd y cyhoeddiad hwn gyda
chymorth ariannol yr Undeb Ewropeaidd.
Nid yw ei gynnwys yn adlewyrchu barn yr
Undeb Ewropeaidd o reidrwydd.

Mae’r Pecyn Cefndir ac Adnoddau i Athrawon hwn yn ffrwyth cydweithio gan Dasglu Addysgol yn cynnwys nifer
o sefydliadau Ewropeaidd gwahanol. Mae’n adlewyrchu dimensiwn Ewropeaidd a gellir ei addasu’n rhwydd i bob
cyd-destun cenedlaethol, gyda’r bwriad o ddatblygu cymuned ddysgu Ewropeaidd gyffredin.

Cymwyseddau allweddol ar gyfer cynaliadwyedd
Cymhwysedd meddwl trwy systemau: y gallu i adnabod a deall perthnasoedd; i ddadansoddi systemau
cymhleth; i feddwl am sut mae systemau yn cael eu gwreiddio mewn peuoedd gwahanol ac ar raddfeydd
gwahanol; ac i ddelio ag ansicrwydd.
Cymhwysedd rhagweliadol: y gallu i ddeall a gwerthuso dyfodolau lluosog – posib, tebygol a dymunol; i
greu ein gweledigaeth ein hunain ar gyfer y dyfodol; i weithredu’r egwyddor rhagofalol; i asesu canlyniadau
gweithredoedd; ac i ddelio â risgiau a newidiadau.
Cymhwysedd normadol: y gallu i ddeall a myfyrio ar y normau a gwerthoedd sy’n sail i’n gweithredoedd
ein hunain; ac i negydu gwerthoedd, egwyddorion, nodau a thargedau cynaliadwyedd, yng nghyd-destun
buddiannau croes a chyfaddawdau, gwybodaeth ansicr a chroesddywediadau.
Cymhwysedd strategol: y gallu i gyd-ddatblygu a gweithredu gweithredoedd blaengar sy’n hyrwyddo
cynaliadwyedd ar y lefel leol a thu hwnt.
Cymhwysedd cydweithredol: y gallu i ddysgu oddi wrth eraill; i ddeall a pharchu anghenion, safbwyntiau
a gweithredoedd eraill (empathi); i ddeall, perthnasu a bod yn sensitif i eraill (arweinyddiaeth empathig); i
ddelio â gwrthdrawiadau mewn grŵp; ac i hwyluso arferion datrys problemau cydweithredol a chyfranogol.
Cymhwysedd meddwl beirniadol: y gallu i gwestiynu normau, arferion a safbwyntiau; i fyfyrio ar
ein gwerthoedd, canfyddiadau a gweithredoedd ein hunain; ac i arddel safbwynt yn y drafodaeth ar
gynaliadwyedd.
Cymhwysedd hunan-ymwybyddiaeth: y gallu i fyfyrio ar ein rôl ein hunain yn y gymuned leol a’r
gymdeithas (fydeang); i ymroi’n barhaus i werthuso a chymell ymhellach ein gweithredoedd ein hunain; ac i
ddelio â’n teimladau a’n dymuniadau ein hunain.
Cymhwysedd datrys problemau yn integredig: y gallu cyffredinol i ddefnyddio fframweithiau datrys
problemau gwahanol ar gyfer problemau cynaliadwyedd cymhleth a datblygu dewisiadau datrysiadau
hyfyw, cynhwysol a theg sy’n hyrwyddo datblygu cynaliadwy, gan integreiddio’r cymwyseddau a nodwyd
uchod.
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Pecyn Cefndir i Athrawon 3:
GOSOD Y CEFNDIR

3

•

Mae’r Pecyn Cefndir ac Adnoddau i Athrawon 3 hwn yn rhan o raglen addysg gynhwysfawr Cerdded y
Daith Gerdded Fyd-eang sy’n cefnogi athrawon a myfyrwyr ysgol i ymgysylltu’n feirniadol â materion bydeang cyfredol trwy’r Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDCau). Gellir ei ddefnyddio gan athrawon nad ydynt yn
gyfarwydd â’r NDCau neu gan y sawl sydd â phrofiad o’u defnyddio’n gyd-destun ar gyfer addysgu a dysgu.

•

Bwriedir iddo fod yn offeryn rhwydd i’w ddefnyddio ar gyfer helpu gwreiddio themâu a methodolegau
Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang a Datblygu Cynaliadwy o fewn pynciau athrawon a/neu datblygu
gwersi traws-gwricwlaidd ar draws meysydd dysgu a phrofiad gyda chydweithwyr eraill.

•

Mae Pecyn Cefndir ac Adnoddau i Athrawon 3 yn ffocysu ar “NDC 16: Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau
Cryfion” anc mae’n dilyn ein pecynnau eraill ar “NDC 11: Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy” ac “NDC
13: Gweithredu ar Hinsawdd – Cymerwch gamau brys i fynd i’r afael â newid hinsawdd a’i effeithiau”.

•

Cafodd ei lunio yn 2020, gyda phandemig Covid19 yn gefnlen a’r cau ysgolion a ddaeth yn ei sgil sy’n parhau
i effeithio mwy na biliwn o blant a phobl ifanc ledled y byd, gan ddyfnhau anghydraddoldebau a chreu
bygythiadau difrifol i hawliau sylfaenol plant. Yn dilyn 9 syniad UNESCO ar gyfer gweithredu cyhoeddus ar
gyfer addysg wedi Covid19, rydym yn cydnabod fod rhaid ail-ddyfeisio addysg a chynnig ffurfiau newydd
o amgylcheddau dysgu a llecynnau cymdeithasol diogel, a bod athrawon yn sylfaenol i helpu adeiladu
systemau cydnerth. Ac, yn olaf, ei bod yn sylfaenol i “hyrwyddo cyfranogiad a hawliau myfyrwyr, pobl ifanc
a phlant. Dylai cyfiawnder rhwng y cenedlaethau ac egwyddorion democrataidd ein cymell i flaenoriaethu’r
angen i alluogi myfyrwyr a phobl ifanc i gyfrannu at gyd-gynhyrchu’r newid sydd ei angen”.

•

Bwriad yr adnodd hwn yw ei fod yn hyblyg ac y gellir ei ddefnyddio wyneb yn wyneb, ar-lein neu trwy
ddysgu cyfunol. Felly, gallwch bigo a dewis ac addasu’r cynlluniau gwersi a gweithgareddau sy’n gweddu ichi
a’ch dysgwyr. Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn addysgu isafswm o 4 awr o’r pecyn.
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NDC16:

Cyfiawnder, Heddwch a Sefydliadau Cryfion

Trosolwg
*Cynlluniwyd pob gweithgaredd ar gyfer plant a phobl ifanc 9 – 14 oed, ac mae rhai gweithgareddau
gwahaniaethol ar gyfer CA2 a CA3
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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ifanc sydd wedi
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•
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•
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•
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•
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•

Archwilio materion
yn ymwneud
â chyfiawnder,
cydraddoldeb ac
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Archwilio beth
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fel pobl ifanc i
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Creu ymgyrch
am fater lleol neu
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•

Ystyried beth
sydd ar waith yng
Nghymru i wneud
yn siwr fod pobl yn
cael gwrandawiad
ac yn cael eu
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gynnwys plant

•

Cymryd rhan
mewn ymarferiad
democrataidd i
ystyried sut all
eu hysgol fod yn
decach a mwy
cynhwysol

•

Dysgu mwy am
sefydliadau yng
Nghymru
Gwahodd y
Comisiynydd Plant
i’ch ysgol
Darganfod mwy am
hawliau plant mewn
gwlad benodol
Creu ymgyrch ar
gyfer elusen megis
War Child

•
•
•

•
•
•
•
•
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Addysg Fyd-Eang, Datblygu Cynaliadwy a’r
Cwricwlwm Ysgol
Yn ogystal â gwaethygu anghydraddoldeb, mae COVID-19 hefyd wedi arwain at fwy o ddigwyddiadau troseddau
casineb, camwahaniaethu a stigmateiddio. Yn ôl UNESCO, mae hyrwyddo Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fydeang (GCE) yn hanfodol er mwyn mynd i’r afael â hyn.
“GCE has been instrumental in enabling people, young and old to develop empathy, solidarity and respect for
others regardless of their race, nationality, ethnicity, gender or religion. We hope to help strengthen social
trust through the transformative power of GCE. We invite everyone to join in our voice.” – Group of Friends on
Solidarity and Inclusion with Global Citizenship Education, a lansiwyd gan UNESCO ar Fai 26, 2020.
Mae pandemig COVID-19 wedi amlygu’r ffaith ein bod yn byw mewn byd cymhleth a rhyng-gysylltiedig,
lle y mae tarfu ar hawliau dynol a chamdrin amgylcheddau, anghraddoldeb a thlodi yn bygwth heddwch a
chynaliadwyedd. Mae’r cyd-destun byd-eang yn rhan o’n bywydau beunyddiol ac mae’n cynnig nifer o heriau
y mae angen eu hamlygu a’u trafod os ydym yn mynd i roi sylw effeithiol iddynt. Ysgolion yw’r lleoedd mwyaf
diogel a mwyaf cynhwysol i fyfyrwyr ddysgu am, myfyrio ar a phrofi’r cymwyseddau newydd sydd eu hangen ar
gyfer y gymdeithas fyd-eang rydym yn byw ynddi.
Mae traddodiad cryf o addysg fyd-eang yng Nghymru. Mae’n adeiladu ar ENDCC (Addysg ar gyfer Datblygu
Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang) a’r Cwricwlwm Cymreig sy’n meithrin dealltwriaeth o Gymru allblyg
a rhyngwladol, ac mae hefyd yn rhan annatod o’r Fagloriaeth Gymreig trwy’r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang.
Mae gan Gymru dreftadaeth hir hefyd o adeiladu heddwch, a amlygwyd ym mhrosiect 4 blynedd Cymru dros
Heddwch a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (2014 - 18). Defnyddir rhai astudiaethau enghreifftiol
yn y pecyn hwn, a cheir pwyslais ar edrych yn feirniadol ar sut maen nhw’n berthnasol ar gyfer cyd-destun bydeang heddiw.
Bydd cymryd rhan ym mhrosiect Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang a defnyddio’r pecyn hwn yn helpu
datblygu sgiliau Meddwl Beirniadol, Datrys Problemau, Creadigrwydd ac Arloesi dysgwyr ac yn rhoi cyfleoedd i
bobl ifanc ddeall ac ymateb i faterion byd-eang.
Yn allweddol, mae dysgu byd-eang yn ganolog i’r cwricwlwm newydd sy’n cael ei ddatblygu yng Nghymru; un
o’r pedwar pwrpas statudol yw datblygu plant a phobl ifanc yn ‘ddinasyddion moesegol, gwybodus Cymru a’r
byd.’ Mae’r cwricwlwm cyfan yn cael ei seilio ar y pedwar pwrpas hwn, a bydd y pecyn hwn yn helpu datblygu
agweddau ar sawl un o’r rhain ac mae’n arbennig o berthnasol i’r Meysydd Dysgu a Phrofiad a nodwyd.
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Addysg Dinasyddiaeth Fyd-Eang a Nodau
Datblygu Cynaliadwy
Mae eich rôl fel athro/athrawes yn allweddol i fyd mwy cynaliadwy. Ym mhedwar ban mae athrawon yn uno i
hyrwyddo Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang ac mae prosiect Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang yn un
enghraifft. Mae mwy a mwy o ysgolion yng Nghymru yn defnyddio’r NDCau yn fframwaith ar gyfer datblygu’r
cwricwlwm newydd. Nid ydym ar ein pen ein hunain: bob blwyddyn, ym mis Medi, mae’r Cenhedloedd Unedig yn
lansio Gwers Fwya’r Byd (http://worldslargestlesson.globalgoals.org/), llwyfan sy’n cynnwys cynlluniau gwersi a
deunyddiau i gymell athrawon i addysgu am y Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDCau), a elwir hefyd yn Nodau Byd-eang.
Ers degawdau daeth y byd yn fwy a mwy rhyng-gysylltiedig yn wleidyddol, economaidd a chymdeithasol. Yn 2015,
lansiodd arweinwyr byd y Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDCau), “cynllun gweithredu ar gyfer pobl, y blaned a
ffyniant” i’w gyflawni erbyn 2030. Mae’r NDCau yn darparu targedau meintiol clir, deilliannau disgwyliedig ac mae
ganddynt gwmpas byd-eang er mwyn mynd i’r afael â nifer fawr o faterion byd-eang hollbwysig, gan gynnwys newid
hinsawdd, addysg, cydraddoldeb, newyn, cyfiawnder, heddwch, tlodi, iechyd cyhoeddus. Cyd-destun y cydweithio
hwn yw “dinasyddiaeth fyd-eang”, “which by definition encourages nations and citizens across the world to join
in common causes. Global awareness and a shared commitment to act, coordinate, and mobilize others are the
hallmarks of global citizenship” (Evan Saperstein and Daniel Saperstein, Global Citizenship in a COVID-19 World,
Global Citizenship Review).
Dangosodd pandemig COVID-19 mai’r unig ateb i broblem fyd-eang yw trwy gydweithio, solidariti ac undod. O
ymgyrch Fridays for Future dros newid hinsawdd i fudiad Black Lives Matter er mwyn cael gwared â hiliaeth, mae
pobl (a phobl ifanc yn enwedig) wedi uno ledled y byd i fynnu cyfiawnder, rhyddid a thegwch dynol, amgylcheddol ac
economaidd. Maent wedi uno i sicrhau datblygu cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
Mae gennych chi, fel athro/athrawes, y cyfle i annog eich myfyrwyr i fyfyrio’n feirniadol a defnyddio lens dysgu bydeang i archwilio’r heriau sy’n eu hwynebu. Fel y rhagwelwyd gan Agenda 2030, mae Addysg o Ansawdd (NDC 4),
yn ceisio arfogi dinasyddion gyda set o wybodaeth, gwerthoedd, agweddau a sgiliau y gellir eu defnyddio mewn
unrhyw faes gwaith, yn unrhyw ran o’r byd. Mae’n ceisio “Sicrhau addysg o ansawdd gynhwysol a theg a hyrwyddo
cyfleoedd dysgu gydol oes i bawb”. Yn fwy penodol, mae’n hyrwyddo Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang fel arfer
cyffredinol:

Targed 4.7

Dangosydd 4.7.1

Erbyn 2030, sicrhau bod gan bob dysgwr y wybodaeth a’r sgiliau
sydd eu hangen i hyrwyddo Datblygu Cynaliadwy, gan gynnwys,
ymhlith eraill, trwy addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a ffyrdd
o fyw cynaliadwy, hawliau dynol, cydraddoldeb rhwng y rhywiau,
hyrwyddo diwylliant o heddwch a di-drais, dinasyddiaeth
fyd-eang a gwerthfawrogiad o amrywiaeth diwylliannol ac o
gyfraniad diwylliant i ddatblygu cynaliadwy.

I ba raddau y cafodd (i) Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fydeang ac (ii) Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, gan gynnwys
cydraddoldeb rhwng y rhywiau a hawliau dynol, eu prif ffrydio ar
bob lefel mewn: (a) polisïau addysg cenedlaethol, (b) cwricwla,
(c) addysg athrawon ac (d) asesiadau athrawon

Er mwyn cael mwy o wybodaeth:
Fideos:
• United National Development Programme: Transitioning from the MDGs to the SDGs
https://www.youtube.com/watch?v=5_hLuEui6ww
• United National Foundation: A Look at the Sustainable Development Goals
https://www.youtube.com/watch?v=5G0ndS3uRdo
• Michael Green, TED Talk How We Can Make the World a Better Place by 2030
https://www.ted.com/talks/michael_green_how_we_can_make_the_world_a_better_place_by_2030
Gwefannau:
• https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
• Incheon Declaration Education 2030 and Framework for Action towards SDG
Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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NDC 16 – Heddwch, cyfiawnder a sefydliadau cryfion
Rhaid cael cymdeithasau heddychlon, cyfiawn a chynhwysol er mwyn cyflawni’r Nodau Datblygu Cynaliadwy
(NDCau). Mae angen i bobl ymhobman fod yn rhydd o ofn pob math o drais a theimlo’n ddiogel wrth iddynt
fynd ati i fyw eu bywydau, waeth beth yw eu hethnigrwydd, crefydd na chyfeiriadedd rhywiol.
Er mwyn hyrwyddo’r NDCau, rydym angen sefydliadau cyhoeddus effeithiol a chynhwysol all ddarparu addysg a
gofal iechyd o ansawdd, polisïau economaidd teg ac amddiffyniad amgylcheddol cynhwysol.
Mae angen i lywodraethau, cymdeithas sifil a chymunedau weithio gyda’i gilydd i weithredu atebion parhaol er
mwyn lleihau trais, darparu cyfiawnder, mynd i’r afael â llygredd a sicrhau cyfranogiad cynhwysol drwy’r amser.
Rhaid gwarantu’r rhyddid i fynegi barn yn breifat ac yn gyhoeddus. Rhaid i bobl allu cyfrannu at benderfyniadau
sy’n effeithio eu bywydau. Rhaid gweithredu deddfau a pholisïau heb unrhyw fath o wahaniaethu. Mae angen
datrys anghydfodau trwy systemau gwleidyddol a chyfiawnder sy’n gweithio’n iawn. Rhaid i sefydliadau
cenedlaethol a lleol fod yn atebol a rhaid iddynt fod ar waith i ddarparu gwasanaethau sylfaenol i deuluoedd a
chymunedau yn deg a heb angen llwgrwobrwyon.

Ffeithiau a ffigyrau yn ôl y Cenhedloedd Unedig

Ffynhonnell: https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
•
•

•
•
•
•

Ymhlith y sefydliadau a effeithir fwyaf gan lygredd yw’r farnwriaeth a’r heddlu.
Mae llygredd, llwgrwobrwyo, lladrata ac osgoi talu trethi yn costio tua US $1.26 triliwn i wledydd
datblygol bob blwyddyn; gallai’r swm hwn godi incwm y sawl sy’n byw ar lai na $1.25 y dydd dros chwe
blynedd neu fwy
Cafodd genedigaethau 73 y cant o blant dan 5 eu cofrestru’n swyddogol, ond dim ond 46% o
enedigaethau yn Affrica Is-Saharaidd gafodd eu cofrestru.
Mae tua 28.5 miliwn o blant oed cynradd nad ydynt yn mynd i’r ysgol mewn ardaloedd a effeithir gan
wrthdaro.
Mae cysylltiad pwysig rhwng rheolaeth y gyfraith a datblygiad ac maent yn atgyfnerthu ei gilydd, sy’n
golygu fod rhaid cael datblygu cynaliadwy ar lefelau cenedlaethol a rhyngwladol.
Caiff 31% o garcharorion eu cadw yn y ddalfa heb ddedfryd, a phrin y mae’r ffigwr hwn wedi newid dros
y ddegawd ddiwethaf

Trais yn erbyn plant
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mae trais yn erbyn plant yn effeithio mwy nac 1 billiwn o blant o gwmpas y byd ac mae’n costio hyd at
US$ 7 trilliwn y flwyddyn i gymdeithasau.
Mae 50% o blant y byd yn profi trais bob blwyddyn.
Bob 5 munud, rhywle yn y byd, caiff plentyn ei ladd gan drais.
Mae 1 plentyn o bob 10 yn cael eu camdrin yn rhywiol cyn iddynt gyrraedd 18 oed.
Mae 9 plentyn o bob 10 yn byw mewn gwledydd lle na chafodd y gosb eithaf ei gwahardd yn llwyr, sy’n
gadael 732 miliwn o blant heb amddiffyniad cyfreithiol.
Mae 1 o bob 3 o ddefnyddwyr y rhyngrwyd drwy’r byd yn blentyn ac mae 800 milliwn ohonynt yn
defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Gall unrhyw blentyn ddod yn ddioddefydd trais ar-lein.
Mae adroddiadau o gamdrin rhywiol i’r NCMEC wedi codi o 1 miliwn yn 2014 i 45 miliwn yn 2018.
Caiff 246 miliwn o blant drwy’r byd eu heffeithio gan drais yn gysylltiedig â’r ysgol bob blwyddyn.
Mae 1 myfyriwr o bob 3 wedi cael eu bwlïo gan eu cyfoedion yn yr ysgol yn y mis diwethaf, ac mae o
leiaf 1 plentyn o bob 10 wedi dioddef seibrfwlïo.

Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang

Fe welwch isod y 12 targed a osodwyd gan NDC 16.
Fel y gwelwch, mae NDC 16 yn eang iawn ac mae’n cynnwys nifer o is-bynciau.
TARGEDAU
16.1

Lleihau’n arwyddocaol pob math o drais a chyfraddau marwolaethau cysylltiol ymhobman

16.2

Rhoi terfyn ar gamdriniaeth, ecsploetio, masnachu a phob math o drais a phoenydio yn erbyn
plant
Hyrwyddo rheolaeth y gyfraith ar y lefelau cenedlaethol a rhyngwladol a sicrhau mynediad
cyfartal at gyfiawnder i bawb

16.3
16.4

Erbyn 2030, lleihau’n arwyddocaol lifau anghyfreithlon o ran arian ac arfau, cryfhau’r gallu i
ganfod a dychwelyd asedau wedi’u dwyn a mynd i’r afael â phob math o droseddu wedi’i drefnu

16. 5

Lleihau pob math ar lygredd a llwgrwobrwyo yn sylweddol

16.6

Datblygu sefydliadau effeithiol, atebol a thryloyw ar bob lefel

16.7
16.8

Sicrhau trefn ymatebol, gynhwysol, gyfranogol a chynrychioliadol o wneud penderfyniadau ar
bob lefel
Ehangu a chryfhau cyfranogiad gwledydd datblygol yn sefydliadau llywodraethiant fydeang

16.9

Erbyn 2030, darparu hunaniaeth gyfreithiol i bawb, gan gynnwys cofrestru genedigaethau

16.10

Sicrhau mynediad cyhoeddus at wybodaeth a diogelu rhyddidau sylfaenol, yn unol â
deddfwriaeth genedlaethol a chytundebau rhyngwladol

16.A

Cryfhau sefydliadau cenedlaethol perthnasol, gan gynnwys trwy gydweithrediad rhyngwladol, ar
gyfer adeiladu capasiti ar bob lefel, ac yn enwedig felly mewn gwledydd datblygol, er mwyn atal
trais a mynd I’r afael â therfysgaeth a throseddu

16.B

Hyrwyddo a gorfodi cyfreithiau a pholisïau anwahaniaethol ar gyfer datblygu cynaliadwy

Ffynhonnell: https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/

CWESTIWN I FYFYRIO ARNO
Gan edrych ar y targedau uchod, a yw eich ysgol yn hyrwyddo heddwch, cyfiawnder a sefydliadau cryfion?
Beth mae eich ysgol yn ei wneud yn barod i gyfrannu at y targedau hyn?
Sut allech chi adeiladu ar hyn? Rhannwch hyn gyda Thîm CyDGF Cymru.

Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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ADDASIADAU DIGIDOL:

Cyfiawnder, Heddwch a Sefydliadau Cryfion
Trosolwg ar gyfer cyfleoedd digidol
Cyflwyniad
(1 awr)
Dechrau edrych ar yr
NDCau
• Cyflwyno/adolygu
NDCau
(1 awr)
Cyflwyno NDC 16
• Pam mae’n bwysig
a chysylltiadau â’r
NDCau eraill
•

Archwilio
cysylltiadau rhwng
newid hinsawdd a
gwrthdaro

•

Dechrau archwilio’r
effaith a gaiff
gwrthdaro ar
fywydau plant

•

Beth sydd ar waith i
amddiffyn plant – yr
UNCRC

Heddwch

Cyfiawnder

Sefydliadau
Cryfion

Gwers Derfynol

(2 awr)

(2 awr)

(2 awr)

(1 awr)

•

Deall ystyr
‘gwrthdaro’

•

Deall pam mae
gwrthdaro’n digwydd •
– i unigolion,
cymunedau a
gwledydd

•

Archwilio
canlyniadau
gwrthdaro, yn
enwedig felly i blant

•

Deall pam mae hyn
yn bwysig inni yng
Nghymru

•

Edrych ar
enghreifftiau o bobl
ifanc sydd wedi
ymgyrchu dros
heddwch

Gemau
rhyngweithiol
NDCau

•

•

•

Archwilio’r cysylltiad
rhwng cyfiawnder a
heddwch

•

Archwilio canlyniadau
•
anghyfiawnder
i unigolion,
cymdeithas, yr
amgylchedd a’r
economi
•
Archwilio materion
yn ymwneud
â chyfiawnder,
cydraddoldeb ac
amrywiaeth yn ein
hardal ni
•
Archwilio beth allwn
ei wneud fel pobl ifanc
i greu cymdeithas
decach a mwy
cyfiawn, yn lleol, yn
genedlaethol ac yn
fydeang

Dysgu am
sefydliadau cryfion
a pham eu bod yn
bwysig
Deall beth all
ddigwydd pan nad
oes sefydliadau
cryfion yn eu lle

•

Trafod y materion
a ddaeth allan o’r
hyn a ddysgwyd
am NDC16 a
phenderfynu pa rai
sydd fwyaf pryderus
inni

•

Archwilio beth mae
unigolion yn teimlo’n
gyfforddus yn ei
wneud er mwyn
gweithredu dros
newid

Ystyried beth sydd ar
waith yng Nghymru
i wneud yn siwr
fod pobl yn cael
gwrandawiad ac yn
cael eu cynrychioli – •
gan gynnwys plant
Cymryd rhan
mewn ymarferiad
democrataidd i
ystyried sut all eu
hysgol fod yn decach
a mwy cynhwysol

Gweithio mewn tîm i
gynllunio gweithred
neu ymgyrch i greu
newid dros heddwch

Continiwm
Gemau ar-lein am
Creu bwrdd stori Ap Gweithredu dros
gwerthoedd
gyfartaledd
ar-lein
y NDCau
rhyngweithiol gan
ddefnyddio “google Gêm” Quizlet” Gwir
Olwyn canlyniadau
slides”
neu Anwir Oxfam 5 Templed Diamond 9
Llwyfan y Bobl
ar-lein
(Gweler isod)
ffaith syfrdanol
ar-lein
Map Gwers Fwyaf
y Byd
Cerddi Rising Tide
Creu wal fyfyrio
Myfyrdodau amser
Pacific am hawliau
ddigidol gan
real gan ddefnyddio
dynol a chyfiawnder ddefnyddio Padlet
Mentimeter
cymdeithasol
9
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Dadlwythwch y sleidiau Addasiadau Digidol yma:

https://docs.google.com/presentation/d/1Lkdz9qnUuz558Y9MaXlf_4y8spqxJBSrXqnno-B3gGs/
edit#slide=id.ga05fc2cf23_0_0
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CYNLLUNIAU GWERSI:
CYFLWYNIAD I’R NDCau
TEITL:

RHOI CYCHWYN AR YR NDCau

GRŴP OED:

9-14 oed

HYD YN FRAS:

1 awr

DEUNYDDIAU: Papur A4, papur siart troi, peniau lliw, tâp gludo, gliniadur/cyfrifiadur gyda chyswllt â’r Rhyngrwyd, seinyddion a
thaflunydd
Atodiad 1 – Paru NDCau (wedi’u torri’n eiconau a theitlau ar wahân)
Atodiad 2 – Grid NDCau
AMCANION:

Deall yr 17 NDC – Myfyrio ar ein hanghenion dynol ein hunain a’r amgylchiadau sydd eu hangen i’w cyflawni.

Prif
• Cymwyseddau meddwl trwy systemau
Gymwyseddau • Cymhwysedd rhagweliadol
ADF a
• Cymhwysedd normadol
ddatblygwyd
• Cymhwysedd strategol
• Cymhwysedd cydweithio
• Cymhwysedd meddwl beirniadol
• Cymhwysedd hunan ymwybyddiaeth
• Cymhwysedd datrys problemau integredig
Disgyblaethau Pob disgyblaeth
Y NDCau
perthnasol
Fersiwn arlein
10 munud

Pob NDC
Mae’r holl weithgareddau amgen yn lle rhai WYW mewn cromfachau ac yn cael eu hamlygu mewn porffor
Dechrau gyda’r NDCau
Gwyliwch y fideos hawdd i’w deall hyn gyda’ch gilydd i gyflwyno/atgoffa dysgwyr beth yw datblygu cynaliadwy, ac
yna beth yw’r NDCau.
(Naill ai rhannwch sgrin a sain eich cyfrifiadur a chwaraewch y fideo ar eich peiriant chi neu danfonwch y ddolen
drwy chat a bydd pawb sy’n cymryd rhan yn ei gwylio ar eu peiriant eu hunan.)
https://www.youtube.com/watch?v=7V8oFI4GYMY – 03:40 mun
https://www.youtube.com/watch?v=cBxN9E5f7pc – 03:00 mun
Gwnewch adolygiad cyflym a gofynnwch

15 munud
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•

beth yw’r NDCau?

•

pryd gawson nhw eu mabwysiadu? Gan bwy?

• beth yw eu prif bwrpas?
Mae’r wybodaeth hon ar 15 y Pecyn Cefndir i Athrawon hwn.
Pa NDC ydw i?
• Dywedwch wrth bawb sy’n cymryd rhan y byddant yn chwarae gêm ddyfalu gyda’r NDCau. Tafluniwch dabl yr
NDCau (Atodiad 1) ar y bwrdd gwyn (neu rhannwch y sgrin)
• Esboniwch y rheolau: dewiswch un person a dangoswch eicon a theitl un o’r NDCau yn gyfrinachol iddynt
ar ddarn o bapur sgrap (os mai rhith weithgaredd fydd hwn, danfonwch neges breifat at y person dan sylw
trwy chat).
• Esboniwch fod rhaid i’r gweddill ofyn uchafswm o 10 cwestiwn IE/NA i’r person yma er mwyn dyfalu’r NDC.
Nid ydynt yn cael gofyn yn uniongyrchol: Ai NDC 11 wyt ti? Rhowch ambell enghraifft o gwestiynau: e.e. A yw
dy NDC yn gysylltiedig â bwyd?
• Chwaraewch gymaint o rowndiau ag y mae amser a diddordeb yn eu caniatáu.

Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang

15 munud

Gweithgaredd amgen: Cysylltu eiconau a theitlau’r NDC
Gofynnwch i bawb sy’n cymryd rhan sefyll mewn cylch a chau eu llygaid..
• Rhowch lun o NDC neu ei gerdyn teitl NDC cyfatebol (Atodiad 2 a 3) ar gefnau pawb sy’n cymryd rhan. Os oes
nifer od o bobl yn cymryd rhan, gallech chi ymuno â’r grŵp a threfnu fod un llun/cerdyn geiriau yn cael eu rhoi ar
eich cefn chithau hefyd.
• Gofynnwch iddynt agor eu llygaid a gwahodd 2-3 o bobl i rannu eu dyfaliadau o beth sydd wedi cael ei ludo
ar eu cefnau. Esboniwch fod gan bawb naill ai un eicon NDC neu un teitl NDC ar eu cefnau ac mai eu tasg fel
grŵp yw eu cysylltu â’i gilydd yn gywir. Unwaith y maent yn credu eu bod wedi dod o hyd i’r pâr cywir, dylent
sefyll nesaf at ei gilydd.
• Nid ydynt yn cael edrych ar eu papur eu hunain na’i dynnu oddi ar eu cefnau. Os ydynt yn cael anhawster,
atgoffwch nhw y gallant ofyn i’w gilydd am help.
Unwaith y maent yn credu eu bod wedi dod o hyd i’r parau cywir, dangoswch y ddelwedd yn dangos yr 17 NDC
(Atodiad 1) iddynt a gwiriwch nhw. Esboniwch, yn union fel yr oeddent yn dibynnu ar ei gilydd i gyflawni pwrpas
y gêm, fod yr 17 NDC oll yn gysylltiedig â’i gilydd ac yn dibynnu ar ei gilydd. Awgrymwch y dylai pawb sy’n cymryd
rhan lawr lwytho ap SDG in Action https://NDCauinaction.com/ i archwilio’r 17 NDC yn fanwl.
Gallech hefyd ddefnyddio un o’r gweithgareddau o https://www.bookwidgets.com/blog/2019/12/10-ready-to-uselesson-plans-on-the-sustainable-development-goals

20 munud

Paratoi’r ffordd ar gyfer NDC 16 – Heddwch, cyfiawnder a sefydliadau cryfion
Esboniwch, er mwyn i bobl ffynnu, fod rhaid bodloni rhai anghenion a bod angen yn rhywbeth na allwch fyw
hebddo. Soniwch am anghenion sylfaenol sy’n hanfodol er mwyn goroesi fel awyr glân i anadlu, bwyd, dŵr ac ati, ond
pwysleisiwch fod angen hefyd inni deimlo’n ddiogel, iach, teimlo ein bod yn cael ein derbyn, ein gwarchod a’n caru er
mwyn datblygu a theimlo’n foddhaus.
Yna gofynnwch i bawb dynnu llun o flodyn yn dangos eu hanghenion eu hunain. Dylai fod gan y blodyn 7 petal i
gynrychioli’r anghenion sylfaenol hyn: diogelwch personol, sicrwydd ariannol, iechyd, cyfeillgarwch, teulu, parch a
boddhad personol. Dylai maint pob petal gyfateb i pa mor bwysig maen nhw’n teimlo yw pob un o’r 7 angen iddyn nhw
ar hyn o bryd. O.N. Bydd angen iddynt osod y blodyn ar y papur mewn ffordd sy’n gadael digon o le i dynnu llun dail.
• Rhowch bapur a phensiliau lliw i bawb a chaniatewch 7-10 munud i bawb dynnu eu blodau. Esboniwch nad oes y
fath beth ag atebion cywir neu anghywir a bod blodyn pawb yn debygol o fod yn wahanol.
• Wedi i bawb orffen eu blodyn, gwahoddwch nhw i feddwl am yr amodau sydd eu hangen i’w galluogi i gyflawni
eu llawn botensial a bod yn fodau dynol cyflawn.
• Gofynnwch iddynt ychwanegu dail i’r blodyn ac ysgrifennu geiriau allweddol neu dynnu lluniau perthnasol arnynt.
Rhowch rai enghreifftiau fel heddwch, gallu mynegi fy hun yn rhydd, gweld fy nheulu mor aml ag y mynnaf..).
Rhowch 5 munud i wneud hyn.
(Rhannwch eich sgrin a dangoswch enghraifft. Gall pawb wneud y gweithgaredd hwn yn rhwydd o flaen y sgrin, ond
gofalwch eu bod yn casglu’r papur a’r peniau maen nhw eu hangen ymlaen llaw)
• Wedi i bawb orffen, rhannwch bawb yn grwpiau o 3-4 person i ddangos eu creadigaeth i weddill y grŵp ac
esbonio eu blodyn yn fyr.
• Yna gwahoddwch nhw i gyd fyfyrio ar yr hyn maent wedi’i golli fwyaf yn ystod pandemig Covid19. Anogwch nhw
i feddwl am yr holl anghenion maen nhw wedi’u nodi, a’r ofnau a phwysau roeddent yn eu teimlo yn ystod y
cyfnod yn gysylltiedig â’r rhain.
Dylent eu trafod fel grŵp ac ysgrifennu i lawr y bygythiadau y maen nhw’n cytuno a deimlodd pob un ohonynt.
Gallwch roi rhai enghreifftiau fel methu gweld fy nheulu, ofni mynd yn dost ac atic.
(Os yn bosib, defnyddiwch lwyfan sy’n caniatáu ichi rannu pawb sy’n cymryd rhan yn grwpiau llai mewn ystafelloedd
ymwahanu. Yna gallwch naill ai gyhoeddi neges i bawb neu ymuno â phob grŵp a rhoi’r cyfarwyddiadau)
Gofynnwch i bawb feddwl am fygythiadau byd-eang eraill allai beryglu eu hanghenion. Awgrymwch eu bod yn edrych
ar yr NDCau os oes angen ysbrydoliaeth arnynt. A oes bygythiadau y mae pobl mewn rhannau eraill o’r byd yn eu
profi bob dydd?

10 munud

Ôl-drafodaeth
(Os ydych wedi defnyddio ystafelloedd ymwahanu, gwnewch yn siwr fod pawb yn ôl yn y prif grŵp trafod ar gyfer hyn).
Dyma rai cwestiynau enghreifftiol ar gyfer yr ôl-drafodaeth:
• A oedd yna unrhyw beth oedd yn anodd ichi wrth ichi dynnu llun y blodyn?
• A oeddech chi’n synnu gweld pethau’n debyg neu’n wahanol i eraill yn eich grŵp?
• A oes unrhyw gysylltiadau rhwng yr hyn wnaethoch chi ei ysgrifennu ar y dail a’r NDCau?
• A oedd yna bethau rydych chi’n teimlo ein bod yn eu cymryd yn ganiataol yma ond nad ydynt yn realiti i bobl
yn byw mewn rhannau eraill o’r byd? Pa bethau?
Yna esboniwch y bydd y gwersi nesaf yn edrych ar agweddau o NDC 16 ac esboniwch, er yn y rhan fwyaf o Ewrop
fod heddwch, cyfiawnder a chael eich hamddiffyn gan sefydliadau’r wladwriaeth wedi’u rheoli gan gyfreithiau yn
bethau rydym yn eu cymryd yn ganiataol, nad felly y mae i bawb ymhob rhan o’r byd.

CYFEIRIADAU:

Ysbrydolwyd gan weithgaredd “Flower Power” Llawlyfr Addysg Hawliau Dynol gyda Phobl Ifanc “Compass” Cyngor
Ewrop
Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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Atodiadau
Atodiad 1

DIM
TLODI

DIM
NEWYN

IECHYD DA
A LLESIANT

ADDYSG O
ANSAWDDA DA

CYDRADDOLDEB
RHWNG Y RHYWIAU

DŵR GLÂN A
GLANWEITHDRA

YNNI FFORDDIADWY
A GLÂN

GAWITH GWEDDUS A
THWF ECONOMAIDD

DIWYDIANT, MENTER
AC ISADEILEDD

LLAI O
ANGHYDRADDOLDEBAU

DINASOEDD A
CHYMUNEDAU CYNUADWY

DEFNYDDIO A
CHYNHYRCHU
CYFRIFOL

GWEITHREDU AR
YR HINSAWDD

13

BWYD O
DAN Y DŵR
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BYWYD
AR Y TIR

HEDDWCH A
CHYFIAWNDER

PARTNERIAETHAU
AR GYFER Y NODAU

Atodiadau
Atodiad 2

Atodiad 3
DIM
TLODI

DIM
NEWYN

IECHYD DA
A LLESIANT

ADDYSG O
ANSAWDDA DA

CYDRADDOLDEB
RHWNG Y RHYWIAU

DŵR GLÂN A
GLANWEITHDRA

YNNI FFORDDIADWY
A GLÂN

GAWITH GWEDDUS A
THWF ECONOMAIDD

DIWYDIANT, MENTER
AC ISADEILEDD

LLAI O
ANGHYDRADDOLDEBAU

DINASOEDD A
CHYMUNEDAU CYNUADWY

DEFNYDDIO A
CHYNHYRCHU
CYFRIFOL

GWEITHREDU AR
YR HINSAWDD

BWYD O
DAN Y DŵR

BYWYD
AR Y TIR

HEDDWCH A
CHYFIAWNDER

PARTNERIAETHAU
AR GYFER Y NODAU
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CYFLWYNO NDC 16:
CYNLLUN GWERS
TEITL:

PWYSIGRWYDD HEDDWCH AR GYFER DATBLYGU CYNALIADWY

GRŴP OED:

9 – 14 oed

DEUNYDDIAU:

•
•
•
•
•
•

GOFYNION
YSTAFELL:

Cadeiriau a byrddau y gellir eu symud a digon o le i weithio mewn grwpiau.

AMCANION:

•
•
•
•

Ffocws ar y
Pedwar Pwrpas

Dinasyddion moesegol, gwybodus sydd yn:

Bydd y corff
hwn o waith
yn galluogi
disgyblion i
archwilio bod yn:

✔ ymhel â materion cyfoes yn seiliedig ar eu gwybodaeth a’u gwerth

HYD DISGWYLIEDIG:

1 awr

Eiconau NDC ar gardiau (Atodiad 1)
Cyflwyniad PowerPoint NDC 16
Peli o wlân / llinyn neu bapur siart troi, marcwyr a Blutack
Ar gyfer gweithgaredd CA3 yn unig: copïau o Daflen Waith 1
Ar gyfer gweithgaredd CA2: copïau o Daflen Waith 2
Ar gyfer gweithgaredd ychwanegol: papur newyddion

Cyflwyno NDC 16 ac archwilio ei bwysigrwydd ar gyfer cyflawni’r NDCau eraill
Archwilio cysylltiadau rhwng Newid Hinsawdd a gwrthdaro
Edrych ar yr effaith gaiff diffyg heddwch ar fywydau plant a’u gallu i ddatblygu
Dysgu beth a phwy sydd ar waith i gefnogi plant i weithredu eu hawliau (UNCRC, oedolion a sefydliadau)

✔ darganfod, gwerthuso a defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn
✔ dangos eu hymrwymiad i gynaliadwyedd y blaned
✔ ac sy’n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a’r byd.
Dysgwyr uchelgeisiol, abl sydd yn:
✔ gosod safonau uchel i’w hunain ac sy’n chwilio am a mwynhau her
✔ a deiladu corff o wybodaeth ac sy’n meddu ar y sgiliau i gysylltu a chymhwyso’r wybodaeth honno mewn
cyd-destunau gwahanol
✔ cwestiynu ac yn mwynhau datrys
✔ gallu esbonio’r syniadau a’r cysyniadau maen nhw’n dysgu amdanynt
✔ gallu defnyddio rhif yn effeithiol mewn cyd-destunau gwahanol
✔ deall sut i ddehongli data a chymhwyso cysyniadau mathemategol
✔ defnyddio technolegau digidol yn greadigol i gyfathrebu, darganfod a dadansoddi gwybodaeth
✔ gwneud ymchwil ac yn gwerthuso’n feirniadol beth maen nhw’n ei ddarganfod
✔ ac sy’n barod i ddysgu trwy gydol eu bywydau

Themâu
croestoriadol

15

Sgiliau trawsgwricwlaidd

• Ystyried cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
• Datblygu dealltwriaeth o addysg hawliau dynol ac amrywiaeth
Creu cynnwys digidol, Llythrennedd, Iaith & Chyfathrebu, Gwrando fel rhan o sgwrs gydweithiol, Sgwrs
gydweithiol, Cwestiynu.

NDCau
perthnasol:

•
•

13 (Newid Hinsawdd)
16 (Heddwch, Cyfiawnder & Sefydliadau Cryfion)

Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang

•
•

10 (Lleihau Anghydraddoldeb)
17 (Partneriaethau er mwyn cyflawni’r Nod)

DISGRIFIAD O’R GWEITHGAREDDAU:
00.00
–
00.05

Cyflwyno NDC16 a thrafod pam mae’n bwysig (Trowch at sleidiau PowerPoint 3, 4, & 5)
CA3:
Dangos fideo ‘Most Shocking Second a Day’ gan Achub y Plant.
(https://www.youtube.com/watch?v=nKDgFCojiT8).
Gofynnwch: ‘Beth sy’n digwydd i’r ferch yn y ffilm? Beth mae hi wedi’i golli o ran teulu, cymuned, diogelwch, diogeledd,
eiddo, gobaith am y dyfodol ac ati? Sut ydych chi’n credu mae hi’n teimlo? Beth yw ei rhagolygon ar gyfer y dyfodol?
NEU
CA2:
Dangoswch fideo ‘Left out, Left behind’ gan Plan International
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o64Fho7HsfE&feature=emb_logo)
Gofynnwch: ‘Pa hawliau nad yw Nya yn gallu eu gweithredu? Beth ydych chi’n credu yw ei rhagolygon ar gyfer y dyfodol?’
Dywedwch y byddwn yn meddwl am hyn yn hwyrach

00.05
–
00.15

00.15
–
00.30

Cysylltu NDC16 gydag NDCau eraill:
Mae myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau o 5 – 6
Mae pob grŵp yn cael darn mawr o bapur a set o gardiau NDC, a rhywfaint o Blutack
Gofynnwch i’r grŵp roi NDC16 yn y canol a symud y cardiau eraill i mewn i fap meddwl i ddangos beth yw’r cysylltiad rhwng
NDC16 a’r nodau eraill – e.e. pa effaith mae diffyg heddwch yn ei gael ar allu pobl i dderbyn addysg, gofal iechyd, rhyddid i
symud? Gofynnwch i’r myfyrwyr feddwl yn ôl i’r stori a welsant ar y fideo wrth iddyn nhw greu eu mapiau
Dewis arall fyddai ei redeg ar ffurf gêm (Gweler ‘The String Game’)
Mae’r myfyrwyr yn sefyll mewn cylch, pob un yn cynrychioli NDC gwahanol, ac mae NDC16 yn sefyll yn y canol (gallech
ofyn i bob myfyriwr wisgo carden NDC fawr fel ei bod yn amlwg pwy yw pwy). Mae gan y myfyriwr ag NDC16 belen o
linyn. Gan afael yn y pen, maen nhw’n taflu’r bêl at NDC arall maen nhw’n teimlo cysylltiad â nhw ac yn esbonio pam - e.e.
‘Rwyf yn taflu’r llinyn at NDC3 – Iechyd Da a Llesiant – gan fod iechyd corfforol a meddyliol pobl a effeithir gan wrthdaro
mewn perygl.’ Yna mae’r NDC hwnnw/honno’n taflu’r bêl o linyn yn ôl at NDC16 ac mae’r broses yn parhau. Wrth ichi fynd
yn eich blaen, bydd rhwydwaith yn datblygu, gydag NDC16 yn y canol. Gofynnwch i un NDC dynnu ar y llinyn fel eu bod yn
teimlo’r dynfa ac yn gweld sut maent wedi’u cysylltu. Ar ddiwedd y gêm, gofynnwch i NDC16 ollwng y llinyn fel bod pawb yn
gweld eu bod angen NDC16 i’w cysylltu..
Cysylltiadau rhwng gwrthdaro a Newid Hinsawdd:
CA3:
Cyflwynwch y pwnc trwy edrych ar y fideo hon gan y Cenhedloedd Unedig (https://www.youtube.com/
watch?v=Tsz5Jgjd2x8) am y cysylltiadau rhwng Cynhesu Bydeang a gwrthdaro.
A. Cyn gwylio’r fideo, gwnewch rywfaint o waith ar beth o’r eirfa a gynhwysir ynddi (gweler Taflen Waith 1)
B. Yn ystod y fideo, mae myfyrwyr yn ticio’r materion y soniodd y siaradwr amdanynt
C. Trafodwch beth roedd y siaradwr yn ei olygu wrth sôn am ‘cyfryngu gan ddefnyddio’r hinsawdd’, ‘addasiad sensitif i
wrthdaro’ a ‘chapasiti cywirol’
Meddyliwch am rai o nodweddion newid hinsawdd y mae gwledydd ar draws y byd yn eu profi: e.e.
•

Tymereddau twymach a llai o lawiad

•

Digwyddiadau tywydd dramatig – e.e. llifogydd, seiclonau

•

Lefelau’r môr yn codi

Rhannwch y grŵp yn grwpiau llai, a gofynnwch i bob grŵp wneud olwyn canlyniadau, yn edrych ar ganlyniadau un o’r
digwyddiadau tywydd uchod ar bobl, a sut allant arwain at fwy o wrthdaro.
Ceir un enghraifft ar sleid PowerPoint (Sleid 6) - h.y. plant yn y Sahel, Affrica
Gofynnwch i’r myfyrwyr feddwl am sut fyddai’r materion hyn yn effeithio plant/pobl ifanc yn enwedig. Beth fyddai’r
effaith ar eu bywydau ‘arferol’….? Mae’r lluniau ar Sleid 8 yn dangos rhai o’r effeithiau –h.y. colli cartref a theulu, cael eu
gorfodi i ddianc i wersylloedd ffoaduriaid; ddim yn gallu mynd i’r ysgol na chwarae gyda ffrindiau; trawma meddyliol ac
anafiadau corfforol…….
CA2:
Gofynnwch i’r myfyrwyr edrych ar yr astudiaeth enghreifftiol o Lesotho. (Taflen Waith 2)
Sut mae teulu Mrs Ramotobo yn cael eu heffeithio gan newid hinsawdd, gan gynnwys ei phlant a’u hwyrion a wyresau?
Sut ydych chi’n credu mae hyn yn gwneud i bobl deimlo? Pa ddewisiadau maen nhw’n gorfod eu gwneud, a pha
ganlyniadau allai’r dewisiadau hyn eu cael ar lesiant a chyfleoedd bywyd pobl?
Ydych chi’n credu fod sefyllfaoedd fel hyn yn gwneud gwrthdaro yn fwy tebygol? Os felly, pam?
Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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Ar yr adeg yn y stori pan mae angen i Mrs Ramotobo benderfynu a fydd hi’n parhau i ariannu addysg Tseko neu a oes angen
iddi ddefnyddio’r arian sydd ganddi i fwydo ei theulu, gallech redeg ‘Conscience Alley’. Trefnwch fod y disgyblion yn ffurfio
dwy linell tua metr ar wahân. Mae un llinell am i Mrs Ramotobo barhau i gefnogi addysg Tseko, waeth beth yw’r gost. Mae’r
llall yn bendant fod rhaid iddi roi blaenoriaeth i brynu bwyd i’w theulu. Gofynnwch i fyfyriwr gerdded rhwng y ddwy linell
wrth iddynt leisio eu teimladau, ac yna penderfynwch pa benderfyniad fyddan nhw’n ei wneud. Gellid gwneud hyn sawl
gwaith gyda myfyrwyr gwahanol, gan gyflawni rôl Mrs Ramotobo neu Tseko.
Ar ddiwedd y gêm, trafodwch yn y grŵp cyfan:

00.30
–
00.50

•

Sut oedd y myfyrwyr oedd yn cynrychioli Mrs Ramotobo / Tseko yn teimlo?

•

Beth am y myfyrwyr oedd yn y llinellau? Oedd ganddyn nhw well dealltwriaeth o’r penbleth?

•

A ddaeth unrhyw ddewisiadau creadigol eraill allan o’r ymarferiad hwn?

Beth a phwy sydd ar waith i amddiffyn plant:
Cyflwynwch y plant i / atgoffwch nhw am yr UNCRC.
(Gweler fideo’r Comisiynydd Plant yma: https://vimeo.com/26314482 a Sleid Powerpoint 9)
Rhai pwyntiau i’w trafod:
•

Pam mae hi’n bwysig cael dogfen sy’n cyflwyno’r hawliau y dylai plant eu cael ledled y byd?

•

A yw hyn yn ddigon? Beth arall sydd angen ei wneud er mwyn i hawliau plant gael eu parchu a’u cyflawni?
(e.e. llywodraethau cryfion, amgylchedd diogel, oedolion yn eiriolwyr…..)

Gallech ddweud fod Llywodraeth Cymru wedi gwneud yn siwr fod Hawliau Plant yn cael eu hystyried fel rhan o bob
deddfwriaeth newydd, a’i bod hefyd wedi pasio deddfau i wneud cynghorau ysgol yn orfodol, wedi penodi Comisiynydd
Plant ac wedi sefydlu Senedd Ieuenctid. Efallai nad yw plant mewn gwledydd eraill mor ffodus….
Efallai y byddai’n ddefnyddiol arddangos copi o boster y Comisiynydd Plant o’r UNCRC yn yr ystafell ddosbarth er
gwybodaeth: (https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/Poster-Hawliau-Plant-Medi-2019-.pdf)
00.50 Beth allwn ni ei wneud i sicrhau bod hawliau a lleisiau plant yn cael eu parchu:
– 1.00 • Yn lleol – e.e. cyngor ysgol, fforymau ieuenctid…..
•

Yn genedlaethol – e.e. siarad â’r Senedd Ieuenctid, danfon llythyr at eich Aelod Senedd neu eich Aelod Seneddol lleol

•

Yn fydeang? – Gallech orffen y wers trwy dynnu sylw at rai sefydliadau sy’n ceisio amddiffyn hawliau plant yn
rhyngwladol – e.e. Unicef, Achub y Plant, Oxfam, Amnest Rhyngwladol ….. Dywedwch y deuwn yn ôl at hyn ac y gallwn
benderfynu ymuno ag ymgyrch fydeang i gefnogi plant sy’n gaeth mewn ardaloedd gwrthdaro.

GWEITHGAREDDAU YCHWANEGOL
Os hoffech gynnwys gweithgaredd ysgafnach yn y wers hon, gallech gynnwys ‘Diminishing Islands’
Yn y gêm hon, mae’r myfyrwyr yn dechrau gydag un darn o bapur newyddion yr un i sefyll arno, yn cynrychioli eu hynys eu hunain,
digon o fwyd, dŵr ac adnoddau. Chwaraewch rywfaint o gerddoriaeth gefndir. Pan mae’r gerddoriaeth yn chwarae, mae lefel
y dŵr yn codi’n beryglus oherwydd effeithiau newid hinsawdd , ac mae angen i’r myfyrwyr adael eu hynys a chwilio am gysgod
yn rhywle arall. Yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn tynnu rhai darnau o bapurau newyddion oddi yno, fel bod mwy a mwy o’r
myfyrwyr yn gorfod chwilio am loches ar ‘ynysoedd’ eraill’. Mae unrhyw un sydd wedi methu cael eu dwy droed ar ‘dir sych’ (h.y. y
papur newyddion) pan ddaw’r gerddoriaeth i ben allan o’r gêm. Ar y diwedd dim ond ychydig oedd wedi goroesi ac fe fyddant yn
brin iawn o le.
Er bod hwn yn weithgaredd hwyl, dywedwch fod hyn yn adlewyrchu realiti i rai pobl yn y byd. Gallech roi enghraifft Tuvalu, lle y
mae ynysoedd yn diflannu oherwydd bod lefelau’r môr yn codi: https://www.theguardian.com/global-development/2019/may/16/
one-day-disappear-tuvalu-sinking-islands-rising-seas-climate-change.
Rhai cwestiynau y gallech eu trafod yw:
• Sut ydych chi’n credu y byddai hyn wedi teimlo mewn gwirionedd i a) y bobl a gafodd eu gorfodi i ddianc o’u hynysoedd a b) y
bobl fu’n rhaid eu derbyn?
•

Beth oedd y canlyniadau posib – yn benodol felly i’r bobl gafodd eu gorfodi i ddianc o’u cartrefi a’u cymunedau?

• Sut allai hyn effeithio plant, eu hiechyd, llesiant a rhagolygon? ( Gallech gyfeirio’n ôl at y fideo ar ddechrau’r wers)
CYFEIRIADAU: 1. Er mwyn cael mwy o wybodaeth am Adran Wleidyddiaeth ac Adeiladu Heddwch y Cenhedloedd Unedig,
ewch i https://dppa.un.org/en sy’n cynnwys map o genhadaethau cyfredol, a sut maen nhw’n cefnogi
heddwch a chynaliadwyedd
2. Mae gwybodaeth am sut gafodd plant yn y Sahel eu heffeithio gan wrthdaro ar gael yma: https://bit.ly/3huWzxd
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Gweithlen 1 - Y cysylltiad rhwng Newid Hinsawdd a Gwrthdaro
Yn y fideo hon mae Thomas Ritzer yn siarad am y cysylltiadau rhwng Newid Hinsawdd a Gwrthdaro a gwaith
Adran Materion Gwleidyddol ac Adeiladu Heddwch y Cenhedloedd Unedig (DPPA) i gefnogi pobl i ddod o hyd i
atebion i broblemau a achosir gan newid hinsawdd. Gweler: https://www.youtube.com/watch?v=Tsz5Jgjd2x8

1. Geirfa:

Mae Thomas yn defnyddio peth geirfa gymhleth.
Allwch chi gysylltu’r termau ar y chwith gyda’r esboniadau ar y dde?
1. Effeithiau treiddiol

a) Gallu datrys pethau neu eu gwneud yn iawn

2. Tensiynau daearyddolwleidyddol
3. Asesiad risg

b) Y peth pwysicaf sy’n cael ei drafod ar hyn o bryd

4. Datrysiadau blaengar

d) Gwledydd lle y ceir rhaniadau hanesyddol rhwng pobl ac all
fod yn wynebu risg oherwydd bod ganddynt lywodraethau a /
neu economïau gwan
e) Edrych yn feirniadol ar sefyllfa i asesu pa mor debygol ydyw
y gallai pobl gael eu hanafu (a chymryd camau unioni)
f) Ffyrdd newydd neu greadigol o ddatrys problemau

5. Cymdeithas sifil
6. Capasiti unioni
7. Mater canolog ein cyfnod

8. Gwledydd sy’n dioddef
gwrthdaro a breguster

c) Pethau a deimlir ymhob agwedd ar fywyd

g) Problemau gwleidyddol (e.e. perthnasoedd rhwng pobl
neu wledydd yn dirywio) oherwydd cyfuniad o ffactorau
daearyddol ac economaidd
h) Unigolion a grwpiau all ddod at ei gilydd a gweithredu ar
fuddiannau neu werthoedd sy’n gyffredin iddynt

Beth ydych chi’n feddwl mae Thomas yn ei olygu yma:
•

‘cyfryngu seiliedig ar hinsawdd’ ac

•

‘addasiad sensitif i wrthdaro’

2. Mae Thomas yn sôn am nifer o broblemau penodol sy’n cael eu hachosi gan Newid Hinsawdd
yn y darn fideo, a rhai o’r problemau / gwrthdrawiadau posib y gall y rhain eu hachosi.
i. At ba rai o’r canlynol mae’n cyfeirio? Ticiwch nhw wrth ichi eu clywed!
ii. Cywirwch nhw os ydyn nhw’n anghywir!
iii. Rhowch groes wrth unrhyw rai na sonnir amdanynt o gwbl
Llifogydd ym Mhacistan

Llai o adnoddau naturiol ar gyfer pawb

Lefelau llygredd uwch

Cynnydd mewn clefydau heintus

Tanau gwyllt yn America

Pobl yn gorfod gadael eu cartrefi

Sychderau yn y Sahel

Bwyd rhatach

Seiclonau yng Nghefnfor India

Mae bywyd gwyllt mewn perygl

Lefelau’r môr yn codi yn y Cefnfor Tawel Diffyg dŵr glân

Allwch chi feddwl am unrhyw agweddau eraill o newid hinsawdd na chyfeiriwyd atynt ond allai arwain at wrthdaro?

Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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Gweithlen 2 - Astudiaeth enghreifftiol: Argyfwng Hinsawdd
Canlyniadau a Gwrthdaro
Effaith sychder El Niño 2016 ar un teulu yn Lesotho
Mewn sawl rhan o’r byd,
dinistriodd sychder 2015/2016
a achoswyd gan El Niño gnydau
a chynaeafau, gan adael pobl yn
brin iawn o fwyd. Lesotho oedd
un o’r gwledydd a effeithiwyd.
Hyd yn oed heddiw, yn 2020,
mae’r sefyllfa yn anodd oherwydd
blwyddyn ar ôl blwyddyn
methodd y cnydau, mae
teuluoedd yn brin o arian ac mae
prisiau bwyd yn uchel.
Mae’n golygu fod dros hanner y
teuluoedd yn Lesotho sy’n byw
yn yr ardaloedd mynyddig tlotach
yn gorfod gwario bron hanner
eu harian ar fwyd. Dyma stori
Mrs Ramotobo a chanlyniadau’r
sychder iddi hi a’i theulu.
Mae Mrs Ramotobo (83 oed) yn
byw gyda’i hwyrion ac wyresau
amddifad mewn pentref ar droedfryniau ardal Maseru. Mae ganddi ddarn bach o dir lle y mae’n tyfu cnydau i’w
gwerthu ac i fwydo’r teulu.
Roedd y sychder wedi dinistrio’r cnydau, a heb gnydau i’w gwerthu i ennill arian, nid oedd gan y teulu lawer o
fwyd nac arian . Mae mab hynaf Mrs Ramotobo yn ffermwr da ond heb unrhyw gnydau i’w cynaeafu, roedd
rhaid iddo adael y pentref i ddod o hyd i swydd yn y wlad sy’n ffinio â Lesotho, De Affrica. Roedd yn gobeithio
y byddai’n ennill digon o arian i’w ddanfon adref i’w deulu ond nid oedd yn siwr a fyddai hynny’n digwydd felly
roedd ganddo deimladau cymysg. Roedd dynion yn gadael i chwilio am waith yn rhywbeth oedd yn digwydd yn
llawer o deuluoedd y pentref ac ar draws Lesotho. Roedd yn golygu fod holl ddyletswyddau gofalu am y cartref,
y teulu, y tir a’r anifeiliaid yn dod yn gyfrifoldeb y menywod a’r plant.
Roedd Mrs Ramotobo yn cael ychydig o arian o’i phensiwn henoed. Cyn y sychder, bu’n defnyddio’r arian
hwnnw i dalu i’w hŵyr hynaf, Tseko, fynd i’r ysgol gan nad yw addysg uwchradd yn rhad ac am ddim yn Lesotho.
Fodd bynnag, oherwydd y sychder, roedd rhaid iddi ddefnyddio ei phensiwn i brynu bwyd, oedd yn golygu nad
oedd mwyach yn gallu talu i Tseko fynd i’r ysgol. Roedd hyn yn creu dewisiadau anodd iawn i Mrs Ramotobo.
Gwyddai y byddai cael addysg yn hollbwysig i ddyfodol ei hŵyr ond, er mwyn goroesi, byddai’n rhaid iddi hi a’i
hwyrion ac wyresau gael bwyd.
Mae gan ganlyniadau trychineb naturiol mor ofnadwy oblygiadau pellgyrhaeddol, ond yn ffodus cafodd Mrs
Ramotobo arian gan Raglen Fwyd y Byd y Cenhedloedd Unedig. Roedd y gefnogaeth hon yn help mawr, a
llwyddodd i ddefnyddio’r arian i brynu bwyd a hadau i’w plannu ar gyfer cynhaeaf newydd. Crëodd hyn sefyllfa
fwy cynaliadwy iddi hi a’i theulu ac roedd Tseko yn gallu parhau â’i addysg.
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Gweithredu - Matrics Canlyniadau
Newid Hinsawdd - Effaith El Niño
Gweithred

Canlyniadau

Sychder

Cnydau’n methu ac nid oes unrhyw
fwyd

Mae unrhyw arian sydd gan y teulu
yn gorfod cael ei wario ar fwyd

Mae Rhaglen Fwyd y Byd y
Cenhedloedd Unedig yn helpu

Mae Rhaglen Fwyd y Byd y Cenhedloedd Unedig yn helpu
1. Sut ydych chi’n meddwl yr oedd mab Mrs Ramotobo yn teimlo pan fu rhaid iddo adael Lesotho i
ddod o hyd i waith yn Ne Affrica, gan adael ei deulu a’i fferm?

2. Sut ydych chi’n meddwl yr oedd Mrs Ramotobo yn teimlo wrth wynebu’r dewis o dalu am fwyd
neu am addysg Tseko?

3. Rhowch eich hun yn esgidiau Tseko. Sut oedd yn teimlo wrth feddwl na fyddai’n gallu mynd i’r
ysgol – ac yna pan gafodd y teulu arian gan Raglen Fwyd y Byd y Cenhedloedd Unedig?

Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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NDC 16: HEDDWCH
TITLE:

DEALL GWRTHDARO & GWEITHIO DROS HEDDWCH

GRŴP OED:

9 – 14 oed

DEUNYDDIAU:

Ar gyfer CA3: copïau o Daflen Waith 3 a setiau o gardiau awgrym a chardiau gwag wedi’u torri i fyny.
Hefyd, copïau o Daflen Waith 6 a Thaflenni Trafod 6 a- d yn ôl y galw
Ar gyfer CA2 a 3:
• 2 garden fawr, un yn dweud CYTUNO, y llall ANGHYTUNO
• Taflen waith 4 i gyfeirio ati
• Copïau o gardiau proffil o Daflen Waith 5
• Cyflwyniad PowerPoint NDC16
• Copïau o Daflen Waith 7
Hyblyg, cadeiriau a byrddau y gellir eu symud a gallu ffurfio grwpiau gwaith

GOFYNION
YSTAFELL:

HYD DISGWYLIEDIG:

AMCANION:

•
•
•
•
•

Ffocws ar y
Pedwar Pwrpas

Dinasyddion moesegol, gwybodus sydd yn:

Bydd y corff
hwn o waith
yn galluogi
disgyblion i
archwilio bod yn:

✔ ymhel â materion cyfoes yn seiliedig ar eu gwybodaeth a’u gwerth

2 awr

Deall beth mae gwrthdaro yn ei olygu inni ar lefelau lleol, cenedlaethol a bydeang
Deall prif achosion gwrthdaro
Deall effaith gwrthdaro ar blant
Ystyried sut mae gwrthdaro yn effeithio arnom yn lleol a chenedlaethol yng Nghymru
Dechrau meddwl am beth allwn wneud i weithio dros heddwch

✔ darganfod, gwerthuso a defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn
✔ dangos eu hymrwymiad i gynaliadwyedd y blaned
✔ ac sy’n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a’r byd.
Dysgwyr uchelgeisiol, abl sydd yn:
✔ gosod safonau uchel i’w hunain ac sy’n chwilio am a mwynhau her
✔ a deiladu corff o wybodaeth ac sy’n meddu ar y sgiliau i gysylltu a chymhwyso’r wybodaeth honno mewn
cyd-destunau gwahanol
✔ cwestiynu ac yn mwynhau datrys
✔ gallu esbonio’r syniadau a’r cysyniadau maen nhw’n dysgu amdanynt
✔ gallu defnyddio rhif yn effeithiol mewn cyd-destunau gwahanol
✔ deall sut i ddehongli data a chymhwyso cysyniadau mathemategol
✔ defnyddio technolegau digidol yn greadigol i gyfathrebu, darganfod a dadansoddi gwybodaeth
✔ gwneud ymchwil ac yn gwerthuso’n feirniadol beth maen nhw’n ei ddarganfod

Themâu
croestoriadol
Sgiliau trawsgwricwlaidd
SDGs involved:
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✔ ac sy’n barod i ddysgu trwy gydol eu bywydau
• Ystyried cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
• Datblygu dealltwriaeth o addysg hawliau dynol ac amrywiaeth
Creu cynnwys digidol, Llythrennedd, Iaith & Chyfathrebu, Gwrando fel rhan o sgwrs gydweithiol, Sgwrs
gydweithiol, Cwestiynu
•
•

10 (Lleihau Anghydraddoldeb)
16 (Heddwch, Cyfiawnder & Sefydliadau Cryfion)
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•

17 (Partneriaethau er mwyn cyflawni’r Nod)

DISGRIFIAD O’R GWEITHGAREDDAU:
00.00
–
00.15

Cyflwyniad – beth mae gwrthdaro yn ei olygu inni?
Beth yw gwrthdaro? Dechreuwch trwy daflu / casglu syniadau. Gellid gwneud hyn ar ffurf gweithgaredd ‘Meddwl, paru,
rhannu’. Gallai’r syniadau gynnwys: beth yw gwrthdaro (e.e. corfforol, emosiynol, seicolegol) – ei raddfa a’i effeithiau.
Yna gwyliwch y fideo hon, a gynhyrchwyd gan fudiad “Leap, Confronting Conflict”:
https://www.youtube.com/watch?v=SorqWJUHbjM
Gofynnwch i’r myfyrwyr: a oes unrhyw beth yn y fideo hon wedi gwneud ichi newid eich meddwl am beth yw gwrthdaro –
e.e. a all fod gadarnhaol / cyfle am newid? Sut fyddai bywyd heb wrthdaro (diflas?!)
Clip fideo arall y gallech edrych arno yw ‘Conflict to Resolution in 4 Steps’ (https://www.youtube.com/watch?v=arFGdviw_ys)
Mae’r fideo hon yn sôn am beth all helpu wrth ddatrys gwrthdaro rhyng-bersonol mewn ffordd gadarnhaol. Ar ôl ei gwylio,
gofynnwch i’ch myfyrwyr sut allai hynny edrych i wledydd mewn gwrthdaro? Beth allai’r 4 cam fod, a pham allai hynny fod
yn anoddach?
Gweithgaredd agoriadol arall fyddai edrych ar sut mae pobl ifanc yn diffinio heddwch, gan ddechrau trwy edrych ar rai
dyfyniadau. (Trowch at Gweithgareddau Ychwanegol 1)

00.15
–
00.45

Pam mae gwrthdaro yn digwydd?
Dechreuwch trwy feddwl am fathau o wrthdaro mae myfyrwyr yn cael profiad personol ohonynt - e.e. adref neu yn yr
ysgol. Gofynnwch pam, yn eu profiad nhw, mae pobl yn dadlau? Cofnodwch syniadau’r myfyrwyr, allai gynnwys
pethau fel:
• peidio rhannu
• pobl yn cael eu trin yn annheg
• mae gan bobl safbwyntiau gwahanol
• mae pobl yn pigo ar bobl eraill os ydynt yn ‘wahanol’
Sut mae hyn yn wahanol i wledydd?
Gofynnwch i’r myfyrwyr enwi gwrthdrawiadau y gwyddant amdanynt. Gallai hyn fod yn wrthdaro y maent wedi dysgu
amdano mewn hanes (e.e. Rhyfel Byd Cyntaf/Ail Ryfel Byd) neu un y clywsant amdano ar y newyddion (e.e. Syria, Yemen,
Affganistan, Israel-Palesteina).
Gweithgaredd CA3: Rhannwch y myfyrwyr yn grwpiau, a rhowch set o gardiau symbylu i bob grŵp (Taflen Waith 3)
yn nodi prif achosion gwrthdaro ac ambell i garden wag: h.y.
• Anghydfodau am dir / tiriogaeth
• Anghydfodau am wleidyddiaeth
• Gwahaniaethau crefyddol neu ddiwylliannol
• Mynediad anghyfartal at adnoddau
• Gorthrwm
•

00.45
–
01.00

Anghyfiawnder

Gofalwch eu bod yn deall beth sydd wedi’i ysgrifennu ar y cardiau symbylu e.e. mynediad anghyfartal at adnoddau gan
roi enghreifftiau. Rhowch wrthdaro penodol i bob grŵp, a rhowch wybodaeth iddynt am ffynonellau allant eu defnyddio
i ddarganfod mwy (Trowch at Daflen Waith 3). Eu tasg yw edrych ar y ffynonellau hyn, a phenderfynu beth yw’r prif
achosion. Sesiwn Lawn: dewch yn ôl at eich gilydd a thrafod y canlyniadau. A oes cysylltiadau rhwng gwrthdaro a newid
hinsawdd? Beth ydyn nhw?
CA2 a 3: Beth yw canlyniadau gwrthdaro?
Cyflwynwch yr adran hon trwy ddangos fideo lle y mae plant yn siarad am effaith gwrthdaro ar eu bywydau (Trowch at
Daflen Waith 4) - e.e.: plant o Syria yn esbonio’r Rhyfel (BBC): https://www.youtube.com/watch?v=2iz2tNiRpeY
Gallech hefyd edrych ar sleid 7 y PowerPoint: Beth mae'r delweddau hyn yn dangos? Beth sydd wedi digwydd i'r person
ifanc hwn a sut mae wedi effeithio arno?
Cynhaliwch drafodaeth Sesiwn Lawn i fynd dros yr hyn rydym wedi’i ddysgu hyd yn hyn:
•

Beth ydym ni wedi’i ddysgu am achosion gwrthdaro / rhyfel?

•

Beth yw’r effeithiau ar blant?

•

Sut maen nhw’n effeithio ar eu bywydau?

•

Sut mae hyn yn cysylltu â’r NDCau a hawliau plant?

•

Sut mae hyn yn cysylltu â’r NDCau a hawliau plant?

• Beth ydych chi’n meddwl y gallwn ni ei wneud i helpu?
Efallai yr hoffech rannu astudiaethau enghreifftiol i fyfyrwyr (mae Taflen Waith 4 yn rhestru enghreifftiau sy’n addas
ar gyfer CA2 a 3) a gofynnwch iddynt ddarganfod gymaint ag y gallant am wrthdaro penodol a’i effaith ar blant cyn y wers
nesaf. Efallai yr hoffai myfyrwyr CA2 edrych ar Weithgaredd 9 Pecyn Amnest Rhyngwladol ar Hawliau Dynol - h.y. ‘Uncle
Ali’s Story’. sy’n galluogi myfyrwyr i uniaethu â stori un teulu a gafodd eu gorfodi i ddianc o’u cartref.
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01.00
–
01.40

Effaith gwrthdaro ar blant:
Dechreuwch trwy rannu unrhyw wybodaeth y mae myfyrwyr wedi dod o hyd iddi ers y wers ddiwethaf. Gallech ddechrau creu
arddangosfa wal, yn cynnwys ffeithiau, delweddau a dyfyniadau a wnaeth argraff arbennig ar y myfyrwyr.
Soniwch wrth eich myfyrwyr am bethau sydd gennym ar waith yng Nghymru i amddiffyn llesiant a hawliau plant a phobl ifanc
(gweler Sleid Powerpoint 8), gan gynnwys:
• Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru), 2011
• Y Comisiynydd Plant
• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015)
Nid yw pobl ifanc eraill ledled y byd mor ffodus, yn enwedig felly’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan wrthdaro. Gallech atgoffa
dysgwyr am y fideo a welsant ar ddechrau’r wers gychwynnol.
Cyflwynwch y gweithgaredd hwn i ddangos yn union sut mae sefyllfaoedd gwrthdaro yn effeithio ar blant (addaswyd o ‘Peace
and Justice: it’s up to Youth’ National Youth Council of Ireland). Gwnewch yn siwr fod gennych ddigon o ofod gwag ar gyfer y
gweithgaredd canlynol.
Rhannwch yn 6 grŵp, a rhowch broffil o berson ifanc o Daflen Waith 5 i bob grŵp. Gofynnwch iddynt ei ddarllen yn eu grŵp,
gofalwch eu bod yn ei ddeall, a gwnewch yn siwr nad yw grwpiau eraill yn gwybod dim am eu proffil. Esboniwch y bydd pob grŵp
yn torri allan siâp esgid o dudalen A4 fydd yn cynrychioli eu cymeriad proffil.
Esboniwch y byddwch yn darllen datganiad allan, ac os mai’r ateb yw IE ar gyfer eich cymeriad chi byddwch yn symud yr esgid
ymlaen un cam. Os mai NA yw’r ateb bydd yr esgid yn aros lle y mae. Dechreuwch y gweithgaredd.
Ar ôl darllen y datganiadau rhowch gyfle i’r grŵp ystyried y llun o lle y lleolir yr esgidiau ar y llawr. Bydd rhai esgidiau ymhellach
draw na’i gilydd. Yna gwahoddwch y grwpiau i ddatgelu eu cymeriad ac i ddarllen proffil eu plentyn.
Sesiwn Lawn: Rhai cwestiynau y gellid eu trafod:
• Beth yw prif effeithiau gwrthdaro ar fywydau’r bobl ifanc hyn?
• A oes unrhyw beth a’ch synnodd neu oedd yn sefyll allan ichi?
• A oes nodweddion yn debyg neu’n wahanol rhwng y cymeriadau?
• Sut ellir cefnogi pobl ifanc a effeithir gan wrthdaro (e.e. gan fudiadau fel War Child, Oxfam, Achub y Plant; trwy gael
fframweithiau ar waith megis yr UNCRC; trwy gael llywodraethau sy’n rhoi blaenoriaeth i hawliau a llesiant plant).
• Beth allwn ni ei wneud i gefnogi plant fel y rhain?

01.45
–
01.55

Pam mae hyn o bwys imi?
CA3: Cyflwynwch wybodaeth am faterion o bwys lleol (trowch at Daflen Waith 6 a Sleid PowerPoint 10) – e.e.
• Profi dronau milwrol oddi ar arfordir gorllewinol Cymru
• Hyfforddi peilotiaid Saudi yn RAF Fali
• Helynt ynghylch symud ceiswyr lloches i Benalun
• Recriwtio pobl ifanc 16 oed i’r lluoedd arfog yn y DU – yr unig wlad yn Ewrop
Os oes amser, trefnwch gontiniwm gwerthoedd. Beth mae pobl ifanc yn ei feddwl am y materion hyn. Rhowch garden fawr a’r
gair CYTUNO ar un ochr yr ystafell ac ANGHYTUNO ar y llall, darllenwch un datganiad ar y tro ar goedd, a gofynnwch i’r bobl
ifanc sefyll ar y llinell yn ôl beth maen nhw’n feddwl. Trafodwch bob un, ac yna symudwch ymlaen.
•
•
•
•

Ni ellir ond cyfiawnhau defnyddio dronau arfog mewn parthau gwrthdaro pan mae’r bygythiad sy’n hysbys yn fwy na’r risg i fywyd
Mae’n iawn gwerthu arfau i lywodraethau tramor fel Saudi Arabia os ydyn ni’n credu mai nhw sy’n iawn
Mae arfau niwclear yn ataliad effeithiol: maen nhw wedi’n cadw’n ddiogel am 75 mlynedd.
Nid yw’n dderbyniol fod pobl ifanc 16 oed yn cael eu recriwtio i’r lluoedd arfog

Gallai myfyrwyr gymryd rhan mewn dadl ar un o’r pynciau hyn, gan ddefnyddio’r wybodaeth ar Daflenni Gwaith 6a - 6c a’r
taflenni dadlau enghreifftiol a’r canllawiau ar Daflen Waith 6d.
Gallai dysgwyr CA2 gymryd rhan mewn dadl lai ffurfiol. Mae ystyried a ddylai myfyrwyr ddysgu mwy am dreftadaeth heddwch
Cymru fel rhan o’r cwricwlwm yn berthnasol i bob dysgwr. Gellid trafod a ddylid caniatáu milwyr i anufuddhau ar y lefel cynradd
hefyd, a gellid ei gysylltu â llyfrau darllen fel ‘Private Peaceful’ gan Michael Morpurgo.

01.55
–
02.00

CA2 a 3: Gorffennwch gydag ambell astudiaeth enghreifftiol o bobl ifanc a safodd yn erbyn trais - e.e.
arddegwyr Parkland yn sôn am gyfreithiau gynau yn yr Unol Daleithiau (Pecyn yr Urdd, 2019 – Astudiaeth enghreifftiol 3);
Malala Yousafzai ar yr hawl i gael addysg, Hadiqa Bashir, yn ymgyrchu yn erbyn priodasau cynnar i ferched ym Mhacistan.
(Trowch at Daflen Waith 7).
Pa gamau allwn ni eu cymryd i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n dioddef effeithiau rhyfel? Gallech ddweud yma hefyd fod
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud Cymru’n Genedl Noddfa, a’u bod – i’r perwyl hwnnw – wedi paratoi Cynllun
Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches a neilltuo £2.3 miliwn i gefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru. Mae rhai ysgolion
yng Nghymru wedi dod yn Ysgolion Lloches. A yw hyn yn rhywbeth y gallai eich ysgol fod yn awyddus i’w wneud?
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GWEITHGAREDDAU YCHWANEGOL:
1. Gweithgaredd Agoriadol: Beth yw Heddwch?
Rhannwch y dosbarth yn grwpiau llai ac edrychwch ar y dyfyniadau am heddwch yn llyfryn prosiect heddwch Ysgol Dyffryn
Aman ar y padled. Pa ddyfyniadau maen nhw’n eu hoffi / cytuno â nhw? Pa faterion maen nhw’n eu codi? Gallech gynnal hwn hefyd ar ffurf Continiwm Gwerthoedd. Darllenwch bob dyfyniad ar goedd a gofynnwch i’r myfyrwyr sefyll ar linell i ddangos a ydynt yn
cytuno neu’n anghytuno â’r dyfyniad. Pa faterion mae’r dyfyniad yn eu codi? Os oes amser, gallai pob grŵp feddwl am eu diffiniad eu
hunain o heddwch. Gallech hefyd ystyried trafodaeth a gynhaliwyd ar y pwnc yn y Cenhedloedd Unedig yma: https://bit.ly/2RvK1er
2. Gweithgaredd amgen ar ganlyniadau rhyfel:
Rhannwch y grŵp yn 6 grŵp a rhowch astudiaeth enghreifftiol o wefan ‘War Child’ i bob un ohonynt. (Trowch at Daflen Waith 4)
Mae pob grŵp yn edrych ar eu hastudiaeth enghreifftiol o ran:
• Cefndir y gwrthdaro: ymhle mae’r gwrthdaro hwn yn digwydd a beth yw achos y gynnen?
• Beth oedd yr effeithiau ar y person ifanc dan sylw – e.e. emosiynol, corfforol, seicolegol?
• Pa hawliau ac NDCau gafodd eu heffeithio?
• Beth gafodd ei wneud i gefnogi’r person ifanc hwn/hon? Beth mwy sydd rhaid digwydd?
Eu nod yw gwneud cyflwyniad 1 – 2 munud i weddill y dosbarth am eu person ifanc / y mater.
Gellid rhoi’r wybodaeth hon i fyfyrwyr i weithio arni rhwng gwersi, a gallent wneud eu cyflwyniad ar ddechrau’r wers nesaf.
3. Mater Plant-Filwyr:
Gallai hwn fod yn fater sy’n arbennig o berthnasol i bobl ifanc gan ei fod yn un sy’n effeithio’n uniongyrchol ar filoedd o bobl ifanc
mewn parthau gwrthdaro ledled y byd.
Dechreuwch trwy wneud gweithgaredd ‘Truth of Myth’ o wefan War Child (https://www.warchild.org.uk/whats-happening/
blogs/5-myths-child-soldiers). Gofynnwch i’ch myfyrwyr a ydynt yn credu fod y canlynol yn wir neu’n anwir:
1. Defnyddir plant-fyfyrwyr yn ymladdwyr
2. Mae’r holl blant-filwyr yn dod o Affrica
3. Mae’r holl blant-filwyr yn fechgyn
4. Mae plant-filwyr yn cael eu cipio i grwpiau arfog
5. Mae’n hawdd i blant-filwyr sy’n cael eu rhyddhau barhau â’u plentyndod.
Yna rhowch y wybodaeth o’r we dudalen i’r myfyrwyr. Pa wybodaeth sy’n newydd neu a’u synnodd?
Yna gallech rannu gyda’ch myfyrwyr ddiffiniad y Cenhedloedd Unedig o blentyn-filwr:
Mae plentyn yn gysylltiedig â llu arfog neu grŵp arfog yn cyfeirio at unrhyw berson dan 18 oed sy’n cael, neu a gafodd, ei recriwtio
neu ei ddefnyddio gan lu arfog neu grŵp arfog at unrhyw bwrpas, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i blant, yn fechgyn a
merched, a ddefnyddir yn ymladdwyr, cogyddion, porthorion, ysbïwyr neu at ddibenion rhywiol.
Yna gwyliwch y fideo ‘Yemen’s ex-child soldiers tell their stories’
(https://edition.cnn.com/videos/world/2018/02/02/child-soldiers-yemen-pkg-robertson.cnn).
Trafodwch sut mae’r myfyrwyr yn credu y bydd y bechgyn wedi cael eu heffeithio gan eu profiadau – yn gorfforol, meddyliol, emosiynol? Pa ganlyniadau eraill allai fod iddynt? Sut allai eu dyfodol gael ei effeithio?
(Gweler hefyd ‘The effects of being a child soldier can last a lifetime’ (gwefan War Child): https://www.warchild.org.uk/what-we-do/
protection/risks-for-child-soldiers-are-huge-and-the-effects-can-last-a-lifetime. Gallech edrych hefyd ar y wers hon gan y Groes
Goch Brydeinig, sy’n gwahodd myfyrwyr i ddychmygu’r dewisiadau y mae’n rhaid i bobl ifanc a’u teuluoedd mewn parthau rhyfel eu
gwneud a’r penblethau maen nhw’n eu hwynebu: https://www.redcross.org.uk/get-involved/teaching-resources/child-soldier
Cynhwyswch ambell astudiaeth enghreifftiol o bobl ifanc a fu’n blant-filwyr ond sydd wedi trawsnewid eu bywydau ac
sydd erbyn hyn yn ymgyrchu i helpu pobl ifanc eraill:
a) Junior Nzita, DRC - https://www.pressenza.com/2017/08/junior-nzita-ex-child-soldier-defeat-the-evil-with-the-good/
b) Stori Polline: https://www.warchild.org.uk/whats-happening/features/from-child-soldier-to-global-campaigner
Beth allwn ni ei wneud?
Soniwch wrth eich myfyrwyr am Ddiwrnod Llaw Goch. Ar 12 Chwefror bob blwyddyn mae pobl yn cymryd rhan mewn gweithredoedd i godi ymwybyddiaeth o’r defnydd o blant-filwyr a chodi llais yn ei erbyn. Trowch at: https://www.redhandday.org/index.
php?id=4&L=0
CYFEIRIADAU: Crisis Group: conflicts to watch in 2020 https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2020
Pecyn adnoddau WarChild, gwers 2- Achosion Gwrthdaro ac Effaith Rhyfel ar Blant
Prosiect Heddwch Ysgol Dyffryn Aman - llyfryn
Gwybodaeth am y Fasnach Arfau:
Map rhyngweithiol: https://armsglobe.chromeexperiments.com/
Arolwg arfau bychain: http://www.smallarmssurvey.org/transparency-barometer.html
Syniadau ar gyfer gweithredu:
• ‘Gweithredoedd Syml’: syniadau ar gyfer Wythnos Ffoaduriaid: https://refugeeweek.org.uk/simple-acts/
• Diwrnod Llaw Goch: https://www.redhandday.org/index.php?id=4&L=0
Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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Gweithlen 3 - Beth sy’n Achosi Gwrthdaro?
Rydym, oll yn gwybod pa mor ddiflas y mae pan mae pobl yn cweryla gartref neu yn yr ysgol, ond pan mae cymunedau
neu wledydd yn cweryla, gall y canlyniadau fod yn ddifrifol i bobl ddiniwed nad oes ganddynt unrhyw gysylltiad
uniongyrchol â’r gwrthdaro – sy’n golygu efallai fod rhaid i deuluoedd adael eu cartrefi, symud i wlad arall, a wynebu
afiechyd, diffyg incwm a cholli diogelwch a diogeledd. Ceir isod rai cyfeiriadau er mwyn cael gwybod mwy am rai o’r
prif wrthdrawiadau yn y byd ar hyn o bryd. Bydd eich athro/athrawes yn rhoi un ohonynt ichi.

Gweithiwch mewn tîm, ac atebwch y cwestiynau canlynol:
•
•
•
•

Beth yw prif achosion y gwrthdaro hwn? (Edrychwch ar y cardiau a roddwyd ichi. Faint ohonyn nhw sy’n berthnasol?)
A oes yna unrhyw achosion na sonnir amdanynt ar eich cardiau? (Os felly, gwnewch garden newydd!)
Beth yn eich barn chi sy’n cadw’r gwrthdrawiadau hyn i fynd?
A oes gan newid hinsawdd ran yn y gwrthdaro hwn?
Syria:
•
•
•

Pam mae rhyfel yn Syria? BBC news https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-35806229
Esbonio rhyfel Syria o’r cychwyn cyntaf – AlJazeira: https://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-warexplained-160505084119966.html
Deg Ffactor a arweiniodd at wrthryfel yn Syria: https://www.thoughtco.com/top-10-reasons-for-the-uprising-insyria-2353571

Nigeria:

•
•

Achosion gwrthdaro yn Nigeria, Legit https://www.legit.ng/1122557-causes-conflict-nigeria-ways-resolving-them.html
Gwrthdrawiadau cymunedol yn Nigeria: https://en.wikipedia.org/wiki/Communal_conflicts_in_Nigeria

Yemen:
•
•
•

Argyfwng Yemen: pam mae rhyfel? BBC News https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-29319423
Rhyfel Cartref Yemen: esbonio’r gwrthdaro: the Guardian: https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/yemencivil-war-the-conflict-explained
Rhyfel Cartref Yemen: Global Conflict Tracker: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-yemen

Israel-Palestine:
•
•
•

Esbonio gwrthdaro Israel-Palesteina: cyflwyniad ar ffurf animeiddiad: Jewish Voice for Peace:
https://www.youtube.com/watch?v=Y58njT2oXfE
Beth yw Israel a Phalesteina? Pam maen nhw’n ymladd? Vox:
https://www.vox.com/2018/11/20/18080002/israel-palestine-conflict-basics
Gwrthdaro Israel-Palesteina: Global Conflict Tracker:
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict

Beth sy’n achosi Gwrthdaro – prif achosion:
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Anghydfodau ynghylch Anghydfodau ynghylch
tir / tiriogaeth
gwleidyddiaeth

Gwahaniaethau
crefyddol neu
ddiwylliannol

Dosbarthu anghyfartal
ar adnoddau

Anghyfiawnder
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Gorthrwm

Gweithlen 4 - Canlyniadau Rhyfel i Blant Astudiaethau Enghreifftiol
Rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio astudiaethau enghreifftiol a fideos i helpu eich myfyrwyr i ddeall
canlyniadau rhyfel i blant a’u teuluoedd. Rhestrir nifer o’r rhain isod, a chawsant eu didoli’n fras o ran eu
haddasrwydd ar gyfer CA2 neu CA3 o ran iaith a chynnwys. Dylech gofio, er hynny, y gallai gwylio’r deunydd
hwn fod yn brofiad annifyr i fyfyrwyr, gan fod y plant a’r bobl ifanc dan sylw yn aml iawn wedi colli eu cartrefi ac
weithiau aelodau’r teulu, ac y cawsant eu gorfodi i ddianc o’u gwledydd. Gallai’r deunyddiau hyn fod yn arbennig
o annifyr i unrhyw blant-ffoaduriaid sydd gennych yn eich dosbarth, er y gallent hefyd fod yn fodlon rhannu eu
profiadau.

CA2:
•

Stori Salma (Syria): https://www.warchild.org.uk/what-we-do/impact/stories/salmas-story

•

Zariya (Iraq): https://www.warchild.org.uk/what-we-do/impact/stories/zariyas-story

•

Nour (Iraq): https://www.warchild.org.uk/what-we-do/impact/stories/nours-story

•

Yr hawl i addysg (Yemen): https://www.warchild.org.uk/whats-happening/news/yemen-children-lostgeneration

CA3:
•

Stori Janet (Gweriniaeth Affrica Ganol): https://www.warchild.org.uk/what-we-do/impact/stories/janets-story

•

Stori Bernadette (Gweriniaeth Ddemocrataidd Y Congo): https://www.warchild.org.uk/what-we-do/impact/
stories/bernadettes-story

•

Plant-filwyr: https://www.warchild.org.uk/what-we-do/protection/risks-for-child-soldiers-are-huge-and-theeffects-can-last-a-lifetime

•

Ar y ffin: plant-ffoaduriaid o Affganistan: https://www.warchild.org.uk/whats-happening/blogs/borderlandsjourney-no-child-should-have-make

Gellir defnyddio fideos hefyd i gyflwyno effeithiau rhyfel ar blant: e.e.
1. Plant o Syria yn esbonio’r Rhyfel (BBC): https://www.youtube.com/watch?v=2iz2tNiRpeY
2. Mae nifer o fideos byr ar sianel YouTube War Child:
https://www.youtube.com/user/warchilduk yn cynnwys...
•

Carey Mulligan yn cwrdd â ffoaduriaid ysbrydoledig yng Ngwlad yr Iorddonen:
https://www.youtube.com/watch?v=_tphZ7p0P0g

•

Dihangfa Salim (Irac): https://www.youtube.com/watch?v=4d-1o2hUbU0

•

Cwrdd â ffoaduriaid De Sudan yn Wganda: https://www.youtube.com/watch?v=3GGX7BgUku4

•

Helpu plant o Mosul i gyrchu eu breuddwydion (Irac): https://www.youtube.com/watch?v=FsnZb_4zlj8

•

Neges heddwch Ali (Gweriniaeth Affrica Ganol): https://www.youtube.com/watch?v=4d-1o2hUbU0

•

Sgandal rhyw am raddau Gweriniaeth Affrica Ganol (uwchradd yn unig): https://www.youtube.com/
watch?v=7zwv6WZYw0g&t=64s

3. Ar gyfer myfyrwyr CA2, efallai fod animeiddiadau’n fwy priodol: e.e.animeiddiadau
•

Gwefan animeiddiadau: https://www.bbc.co.uk/programmes/b01k7c4q/clips

•

Taith Ali Mohammed at ddyfodol gwell: https://www.youtube.com/watch?v=lh0P_MpJVFc

•

Mina a phriodas orfodol yn Affganistan: https://www.youtube.com/watch?v=pTu8oKbWCFM&t=2s
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Gweithlen 5 - Effaith gwrthdaro ar Blant a Phobl Ifanc
Fatima – Gaza, Palestine
Mae Fatima yn ferch ifanc 11 oed ac mae ganddi lewcemia.
Mae Gaza, lle y mae’n byw, o dan reolaeth filwrol gan wladwriaeth Israel. Ar adegau ceir ymosodiadau gan awyrennau
jet, tanciau, rocedi a milwyr. Weithiau caiff y trydan ei ddiffodd ac nid yw’r dŵr yfed yn ddiogel. Cafwyd goresgyniad
mawr yn 2014 pan laddwyd mwy na 500 o blant, anafwyd
3,374 a daeth mwy na 1,500 yn amddifad. Dinistriwyd 1
cartref o bob 10.

Adisa Llafur Plant – Gweriniaeth
Ddemocrataidd Y Congo

Rhaid i Fatima gael hawlen i groesi’r ffin a mynd mewn i
Israel i gael triniaeth cemotherapi nad yw ar gael yn Gaza.
Pan mae’r gwrthdaro’n gwaethygu, ni chaiff neb groesi’r
ffin, sy’n golygu fod toriad yn nhriniaeth Fatima. Mae hi’n
aml yn dost a blinedig iawn. Mae hi’n annhebyg o wella.

Mae 40,000 o blant yn gweithio mewn mwynfeydd cobalt
yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Y Congo. Defnyddir
cobalt ar gyfer sawl peth o beiriannau awyrennau i ffonau
symudol. Mae arian o’r mwynfeydd wedi achosi gwrthdaro
yn y rhanbarth ers blynyddoedd lawer.
Caiff Adisa ei gorfodi i weithio am hyd at 24 awr o dan
ddaear am lai na $2 (£1.54) y dydd.
Mae hi’n gweithio mewn amgylchiadau diflas iawn.
Mae yna wastad fwy o ferched fel Adisa ar gael, felly nid
yn unig fod y gwaith yn beryglus ond nid yw’r plant yn cael
digon i’w fwyta na sylw meddygol pan gânt eu hanafu.
Maen nhw’n aml yn gorfod cloddio gyda’u dwylo noeth
neu ddefnyddio rhawiau.

Plant Coll – Ewrop

Ceisio lloches yn y DU

Mae Gulwali yn un o gymaint â 10,000 o blant sydd wedi
mynd ar goll yn Ewrop. Gadawodd Affganistan ag yntau
ond yn 12 oed. Cafodd ei wahanu oddi wrth ei frawd gan y
smyglwyr yn gynnar yn ei daith, ac roedd rhaid iddo wneud
y daith galed i Brydain ar ei ben ei hun.

Cyrhaeddodd Adam yn y DU ar ôl dianc rhag y gwrthdaro
yn Dafur. Pan gyrhaeddodd, ni allai esbonio beth oedd
wedi digwydd iddo gan na allai siarad Saesneg a doedd neb
yn ei gredu pan ddywedodd ei fod yn 17. Pan gafodd gyfieithydd oedd yn siarad ei iaith, cafodd ei symud i hostel.
“Roeddent yn rhoi £6 imi bore ac roedd rhaid imi fynd i
Mae llawer o blant fel Gulwali yn dianc rhag gwrthdaro. Ca- brynu bwyd, oherwydd yn y lle hwnnw fe gewch de i’w
fodd rhai eu danfon gan eu rhieni yn y gobaith y byddai eu yfed yn y bore ac maen nhw’n dweud wrthoch chi, “Mae’n
plentyn yn cael gwell bywyd, cafodd rhai eu gwahanu oddi rhaid iti fynd tu allan i fwyta.” Pan gymerais yr arian i fynd
wrth eu rhieni gan smyglwyr fel y gallent eu rheoli, ac mae allan, doeddwn i ddim yn gwybod sut roeddwn yn mynd i’w
rhai wedi colli eu rhieni yn yr anhrefn. Mae pryderon fod
ddefnyddio gan nad oeddwn yn adnabod yr arian nac yn
smyglwyr yn rhoi’r plant maen nhw’n dod â nhw i Ewrop i
gwybod beth i’w brynu gan nad oeddwn yn siarad unrhyw
fasnachwyr plant er mwyn gwneud mwy o arian, ac mae
Saesneg. Weithiau byddwn yn talu gormod ac weithiau
hynny’n eu rhoi mewn mwy o berygl fyth.
doedd gen i ddim digon.”

Plant yn cael eu dal yn y rhyfel yn Yemen Dioddefydd Ifanc County Lines - Cymru
Mae Nada yn 7 oed. Cafodd ei dal mewn rhyfel brawychus
yn Yemen. “Roedd bomiau’n cwympo ymhobman ac roedd
yna ymladd. Roedd y tŷ yn ysgwyd, ac roedd ganddon ni
gymaint o ofn. Roedden ni’n poeni cymaint na fyddai ein
tad yn cyrraedd adref o’r gwaith ond yn ffodus fe wnaeth.”
Roedd rhaid i Nada adael ei chartref i ddod o hyd i ddiogelwch. Cyn iddi ddianc cafodd ffrind 4 oed Nada, Abdul
Rahman, ei ladd gan saethwr. “Dydw i ddim eisiau marw fel
y gwnaeth e”, meddai.

“Doedd yna ddim llawer i’w wneud lle y cefais i fy magu,”
meddai Kim. “Gallech weld y masnachwyr cyffuriau gyda’u
cadwyni aur a digon o arian. Yn fy ardal i dyn o’r enw Jay
oedd wrthi. Roeddwn bron yn 15 pan ddechreuon ni fynd
allan. Sylwais ei fod yn diflannu dros y Sul a bues yn pledio
arno i fynd â mi gydag e.
Yn y diwedd gadawodd imi ddod. Fe gyrhaeddon ni’r fflat
yma lle y cefais fy rhoi mewn ystafell fach yn cynnwys dim
ond gwely a phapur wal yn pilio. Rhoddodd Jay becyn imi
yn cynnwys cyffuriau. Dywedodd wrthyf i roi cyffuriau a
Mae plant yn dioddef yn wael iawn o’r rhyfel yn Yemen, ac chymryd arian gan unrhyw un oedd yn curo ar ddrws yr
mae 80% angen cymorth ac nid yw 2 filiwn yn cael digon o ystafell wely. Doedd gen i ddim syniad ble roeddwn i, dim
fwyd. Cafodd effeithiau rhyfel a newyn ar y 12.5 miliwn o
syniad beth i’w wneud, na hyd yn oed os oedd gen i hawl i
bobl ifanc sy’n byw yn y wlad eu gwaethygu gan colera, ac adael yr ystafell.”
erbyn hyn gan COVID-19.
Yn y diwedd dihangodd Kim o’r fflat, ar ôl iddi sefyll ar
nodwedd frwnt. A hithau wedi cael ofn am ei bywyd, llwyddodd i stopio car ac aethpwyd â hi i’r orsaf heddlu.
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DATGANIADAU - Camwch ymlaen...
• Os ydych yn gallu defnyddio dŵr glân
• Os ydych yn mynd i’r ysgol bob dydd
• Os ydych yn ddiogel ac yn cael eich gwarchod rhag niwed
• Os gallwch gael gofal iechyd iawn os ydych yn dost neu’n cael eich anafu
• Os ydych yn cael y cyfle i dreulio amser gyda’ch ffrindiau
• Os ydych yn gyffrous am dyfu i fyny a chael y cyfle i ddod o hyd i waith
• Os ydych yn cael y cyfle i gyfrannu at fywyd eich cymuned neu eich gwlad
• Os nad ydych yn gorfod poeni am ddiogelwch eich teulu
• Os oes gennych ffôn symudol
• Os ydych yn cael arian poced
• Os gallwch fynd i glybiau ieuenctid, clybiau chwaraeon, clybiau celf ac ati
• Os gallwch ymolchi eich hun pan rydych eisiau (...neu pan mae eich rhieni yn dweud wrthoch!)
• Os ydych yn edrych ymlaen at y penwythnos
• Os oes gennych y cyfle i ddod o hyd i fywyd gwell mewn gwlad arall lle y cewch groeso
• Os ydych mewn perygl ac yn ofnus
• Os yw eich hawliau dynol yn cael eu hamddiffyn
Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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Gweithlen 6 - Rhai materion lleol yng Nghymru
1. Profi Dronau arfog di-griw yng Ngorllewin Cymru
Darn allan o’r Tivy-side Advertiser: 20fed Gorffennaf 2018
MAE hediadau dronau milwrol di-griw wedi ail-ddechrau yn Aberporth yn dilyn damwain y mis diwethaf.
Daeth dron Watchkeeper a lansiodd o Faes Awyr Gorllewin Cymru i lawr ger y pentref ar Fehefin 13, gan
danio pryderon ymhlith pobl leol, yn enwedig felly yn Ysgol Penparc oedd yn union o dan y llwybr hedfan – ac
arweiniodd hynny at atal hediadau tra bod ymchwiliad yn cael ei gynnal.
Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn: “Mae
diogelwch yn ganolog i bopeth a wnawn, ac yn dilyn adolygiad
gan y Bwrdd Adolygu Diogelwch o’r dadansoddiad gwreiddiol,
penderfynwyd ei bod yn ddiogel ail-ddechrau hedfan.” Daeth
Watchkeeper ar waith gan y lluoedd arfog yn 2014 ac fe’i
defnyddiwyd yn Affganistan – mae wedi hedfan miloedd o oriau
ac mae’n darparu cudd-wybodaeth a gwyliadwriaeth ar gyfer y
Fyddin Brydeinig.
BBC Wales News – 13eg Mehefin, 2014
Mae ymgyrchwyr heddwch Cristnogol wedi mynd i mewn
i gyn ganolfan yr RAF yn Eryri a phaentio 'dim dronau
marwolaeth’ ar y rhedfa.
Gwnaeth aelodau Cymdeithas y Cymod y brotest ym Maes Awyr
Llanbedr, ger Harlech, Gwynedd, ar ddydd Gwener am 06:00 BST.
Mae’r grŵp yn ymgyrchu yn erbyn cytundeb y maes awyr gyda
QinetiQ i ddatblygu rhagor o gerbydau awyr di-griw – a elwir yn
dronau. Dywed protestwyr ei bod yn rhan o ymgyrch barhaus yn
erbyn datblygu offer rhyfel.

Rhai safbwyntiau dros ac yn erbyn defnyddio dronau arfog…..
Yn ôl y Lluoedd Arfog ……
•

•
•
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Ym marn Gwrthwynebwyr …..

Gellir defnyddio dronau arfog i ymladd rhyfel
•
heb unrhyw beryglon – sy’n golygu y gellir tanio
taflegryn o filoedd o droedfeddi ac o ystafell reoli
filoedd o filltiroedd i ffwrdd
Gellir defnyddio dronau i ‘pinbwyntio’ gelyn
peryglus / terfysgwyr heb anafu pobl gyffredin ar
y llawr
•
Mae rhywfaint o ‘ddifrod cyfochrog’
(marwolaethau pobl gyffredin) pan mae
ymosodiadau dronau yn digwydd, ond mae
hynny’n llai nac ar gyfer rhyfela confensiynol.

Cafodd nifer fawr o bobl gyffredin eu lladd. Ym
Mhacistan er enghraifft, dywed y Bureau of
Investigative Journalism (TBIJ) y lladdwyd rhwng
420 – 960 o bobl gyffredin mewn ychydig dros
400 o ymosodiadau dronau.
Gellir amau a yw’r ymosodiadau yn effeithiol. Pan
mae arweinwyr yn cael eu targedu, mae rhywun
arall yn cymryd eu lle. Gall ymosodiadau wylltio
pobl leol ac arwain at fwy o berygl o radicaleiddio.

•

‘Fly Kites not Drones’ – pecyn adnoddau i ysgolion http://www.flykitesnotdrones.org/

•

‘Reviewing the current debate’ https://dronewars.net/2016/05/31/reviewing-the-current-debate-on-drones/

•

‘Drone Warfare’ – the Bureau of Investigative Journalism: https://www.thebureauinvestigates.com/
projects/drone-war
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2. Hyfforddi peilotiaid Saudi Arabia yn RAF Fali, Ynys Môn:
Edrychwch ar yr erthyglau canlynol yn lleisio pryder ar y mater hwn:
North Wales Live, 30ain Hydref, 2018:
https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/saudi-air-force-raf-valley-15348431
ac Ekklesia, 18fed Awst, 2020: http://www.ekklesia.co.uk/node/29882

Beth sydd dan sylw?

Er mwyn cael trosolwg cyflym edrychwch ar fideo ‘Yemen explained in 3
minutes’ yma: https://www.youtube.com/watch?v=l4bqcYmimiE
Mae gwreiddiau’r rhyfel cartref presennol yn Yemen yn ngwrthryfel y
Gwanwyn Arabaidd a orfododd ei harlywydd awdurdodus, Ali Abdullah
Saleh, i drosglwyddo grym i’w ddirprwy, Abdrabbuh Mansour Hadi, yn
2011. Roedd Mr Hadi yn cael anhawster i ddelio â nifer o broblemau, gan
gynnwys ymosodiadau gan jihadwyr, mudiad ymwahanu yn y de, y ffaith
fod personél diogeledd yn dal yn deyrngar i Saleh, yn ogystal â llygredd,
diweithdra a diffyg sicrwydd cyflenwadau bwyd.
Manteisiodd mudiad Houthi, sy’n cynrychioli lleiafrif Mwslemiaid Shia Yemen ac a ymladdodd gyfres o wrthryfeloedd yn
erbyn Saleh yn ystod y degawd blaenorol, ar wendid yr arlywydd newydd trwy gipio rheolaeth ar yr ardal lle’r oedd eu
cefnogaeth gryfaf yn rhanbarth gogleddol Saada ac ardaloedd cyfagos. A hwythau wedi colli ffydd yn yr arlywydd newydd,
penderfynodd llawer o Yemeniaid cyffredin – gan gynnwys Sunni – gefnogi’r Houthi, ac ar ddiwedd 2014 a dechrau 2015
llwyddodd y gwrthryfelwyr yn raddol i feddiannu’r brifddinas, Sanaa.
Yna ceisiodd yr Houthi a lluoedd diogelwch yn deyrngar i Saleh gymryd rheolaeth o’r wlad gyfan, gan orfodi Mr Hadi i
ddianc dramor ym mis Mawrth 2015. A hwythau’n pryderu am dwf grŵp a gredent oedd yn cael ei gefnogi’n filwrol gan
y grym Shia yn y rhanbarth, Iran, dechreuodd Saudi Arabia ac wyth gwladwriaeth arall yn cynnwys Arabiaid Sunni yn
bennaf ymgyrch o ymosodiadau awyr i geisio trechu’r Houthi, a diweddu dylanwad Iran yn Yemen ac adfer llywodraeth Mr
Hadi. Cafodd y glymblaid ei chefnogi gan yr Unol Daleithiau, y DU a Ffrainc – gan gynnwys arfau, hyfforddiant a chuddwybodaeth.

Beth mae’r rhyfel wedi’i olygu i bobl Yemen?
•
•
•
•
•
•
•

Hyd yn oed cyn y rhyfel, roedd Yemen eisoes yn wlad dlawd iawn.
Roedd y Cenhedloedd Unedig eisoes wedi cadarnhau marwolaethau o leiaf 7,700 o bobl gyffredin erbyn mis
Mawrth 2020, y rhan fwyaf ohonynt wedi’u hachosi gan ymosodiadau awyr y glymblaid dan arweiniad Saudi. Mae
grwpiau monitro yn credu fod nifer y marwolaethau yn llawer uwch – mor uchel â 12,000 o bobl gyffredin.
Mae miloedd yn rhagor o bobl gyffredin wedi marw o achosion y gellid fod wedi’u rhwystro, gan gynnwys diffyg
maeth, clefydau ac iechyd gwael.
Amcangyfrifodd elusen Achub y Plant fod 85,000 o blant a chanddynt ddiffyg maeth aciwt difrifol wedi marw rhwng
Ebrill 2015 a Hydref 2018.
Mae tua 80% o’r boblogaeth - 24 miliwn o bobl – angen cymorth ac amddiffyniad dyngarol.
Mae tua 20 miliwn o bobl angen help i ddod o hyd i fwyd, yn ôl y Cenhedloedd Unedig. Credir fod bron i 10 miliwn
ohonynt "un cam i ffwrdd o newyn".
Amcangyfrifir fod 2 filiwn o blant yn dioddef diffyg maeth dfrifol, gan gynnwys bron i 360,000 o blant dan bump
oed sy’n ymladd i oroesi.

Beth allwn ni wneud?

Gyda thystiolaeth fel yr uchod fod ymosodiadau awyr a gwarchae economaidd gan y glymblaid dan arweiniad
y Saudi wedi arwain at ddioddefaint, diffyg maeth a marwolaeth ymhlith pobl Yemen, mae rhai o brif elusennau
gwledydd Prydain – gan gynnwys War Child, Achub y Plant ac Amnest Rhyngwladol – wedi galw ar lywodraeth y
DU i roi’r gorau i werthu arfau i Saudi Arabia.
Beth yw eich barn chi – a beth ydych chi’n deimlo am beilotiaid Saudi Arabia yn cael eu hyfforddi yn RAF Fali
yng Nghymru? Beth am ysgrifennu at eich Aelod o’r Senedd neu eich Aelod Seneddol?
Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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3. Recriwtio pobl ifanc 16 oed i’r lluoedd arfog (DU):
Beth sydd dan sylw?

Y Deyrnas Unedig yw’r unig wlad yn Ewrop ac unig aelod parhaol Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig sy’n
recriwtio pobl ifanc 16 oed i’r lluoedd arfog.
Yn y blynyddoedd diwethaf, mae amrywiol arbenigwyr, grwpiau a
mudiadau wedi argymell yn gryf y dylai’r Weinyddiaeth Amddiffyn
godi’r isafswm oed recriwtio i 18. Mae’r rhain yn cynnwys cyrff y
Cenhedloedd Unedig a chyrff seneddol yn y DU fel Pwyllgor Hawliau’r
Plentyn y Cenhedloedd Unedig, Cyd Bwyllgor Hawliau Dynol y DU,
y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a’r Rhwydwaith Hawliau
Plant Rhyngwladol (CRIN). Mae’r 4 Comisiynydd Plant yng ngwledydd
Prydain wedi codi llais yn erbyn yr arfer gan ddweud ei fod yn groes i
Gonfensiwn Hawliau’r Plentyn y Cenhedloedd Unedig.
Daeth galwadau eraill i godi’r oed recriwtio gan rai o’r prif fudiadau plant yng ngwledydd Prydain, grwpiau
hawliau dynol, llawer o grwpiau ffydd, Aelodau Seneddol ar draws y sbectrwm gwleidyddol a chyn filwyr eu
hunain. Yn ôl arolwg barn cenedlaethol a gynhaliwyd yn 2014, mae 77% o’r cyhoedd yn cefnogi codi oed
recriwtio i 18.

Rhai safbwyntiau dros ac yn erbyn recriwtio pobl ifanc 16 oed:
Dros

Yn erbyn

•

•

Mae’r lluoedd arfog yn cynnig dewis ymarferol a
hygyrch i bobl ifanc fregus allai fel arall fod wedi
cael eu denu i gangiau
Mae gyrfa yn y lluoedd arfog yn cynnig cymwysterau addysgol i bobl ifanc, ac mae’n eu galluogi i ddatblygu eu hunan-hyder a gwneud cyfeillion
Mae’r lluoedd arfog yn cefnogi pobl ifanc i gael y
sgiliau i ddod yn annibynnol
Os yw pobl ifanc yn sylweddoli nad yw bywyd yn y
lluoedd arfog iddyn nhw, mae ganddyn nhw’r cyfle
i ryddhau eu hunain

•

•
•

•

•
•

Mae ymennydd arddegwyr yn dal i ddatblygu ac
maen nhw’n fwy tebygol o wneud penderfyniadau
mympwyol
Mae realiti bywyd yn y fyddin yn cael ei guddio
gan recriwtwyr: dim ond hanner y recriwtiaid
oedd yn teimlo fod ganddynt ddarlun cywir yn y
lluoedd arfog cyn ymuno
Effaith andwyol ar iechyd meddwl: mae aelodau’r
lluoedd arfog ddwywaith yn fwy tebyg o ddioddef
gorbryder ac iselder ar ôl gadael y lluoedd arfog
Unwaith y maent yn dod yn 18 oed, mae’n rhaid i
bobl aros yn y lluoedd arfog nes eu bod yn 22 oed
o leiaf.

Beth yw eich barn chi?

Darllenwch beth o’r wybodaeth gefndir, a threfnwch ddadl yn eich dosbarth!

Cyfeiriadau:
•
•
•
•
•
•
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‘British Army: should 16-yr olds be able to enlist?’ Academic experts debate. https://bit.ly/304Xqyy
‘The Recruitment of Children by the UK Armed Forces – A Critique from Health Professionals’ (MedAct, 2016):
https://bit.ly/32YSRHS
‘The Benefits of Service Life on Young People: Why School Leavers should join the Armed Forces’, Wavell Room:
https://bit.ly/3i32ytk
‘The British armed forces: Why raising the recruitment age would benefit everyone’, Child Soldiers International:
https://bit.ly/3iX2rRf
‘The Guardian view on 16-yr old soldiers: armies are for adults’: https://bit.ly/3mMmJ2l
‘The recruitment of under 18s into the UK armed forces: Forces Watch Parliamentary briefing:
https://bit.ly/367ghg7
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Gweithlen 6a - Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru
Byddai’r tŷ hwn yn caniatáu i filwyr wrthod
gorchmynion ar sail cydwybod
Mater Allweddol
Yn ystod eu hyfforddiant, dysgir milwyr i ddilyn gorchmynion fel mater o raid gan y byddant yn ymladd dros
faterion Diogeledd Cenedlaethol a’u gwaith nhw yw cynnal Cyfraith Genedlaethol waeth beth yw eu barn
bersonol. Fodd bynnag, gan fod y natur ddynol yn wallus ac oherwydd natur lygrol grym ac awdurdod, mae
nifer fawr o enghreifftiau lle nad oedd gorchmynion a roddwyd yn gyfreithlon. A fyddem yn gwneud yn well i
greu milwyr a chanddynt sgiliau meddwl beirniadol sy’n gallu gwneud safiad dros yr hyn maen nhw’n gredu?

Cwestiynau i’w hystyried
1.

Sylw enwog gan swyddogion Natsiaidd ar ôl i
erchyllterau llawn yr Ail Ryfel Byd gael eu datgelu
oedd “nad oeddent ond yn dilyn gorchmynion”.
Er y beirniadwyd yr agwedd hon yn yr 1960au,
dangosodd astudiaethau ers hynny fod y natur
ddynol yn tueddu ymateb i awdurdod trwy ufudddod, waeth a yw’r awdurdod hwnw’n ddilys ai
peidio (Schultz)

Pwy fyddai’n cael eu heffeithio fwyaf gan y cynnig
hwn? A fyddai’r effaith yn un cadarnhaol neu
negyddol?

2. Pwy fyddai’n gyfrifol am sicrhau bod y cynnig hwn
yn cael ei weithredu’n fanwl-gywir? Beth fyddai
risgiau/cymhlethdodau caniatáu i filwyr ddilyn eu
cydwybod?
3. Beth fyddai angen ichi ei wneud i weithredu’r cynnig
hwn? Sut fyddai’n creu sefyllfa decach/lai teg?
4. Beth sy’n digwydd yn y byd ar hyn o bryd y gallai’r
cynnig hwn effeithio arnynt?
5. Pa broblemau yn y byd fyddai’n cael sylw gan y
cynnig hwn?

Ffeithiau a Ffigyrau
•

Agwedd allweddol o lwyddiant byddin Yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd oedd eu manwl-gywirdeb
a’r ffaith fod holl aelodau’r wladwriaeth yn dilyn y gorchmynion a roddwyd iddynt. Bathwyd y term
Blitzkrieg (rhyfela melltigedig) o’r cyfnod hwn oherwydd eu gallu i feddiannu dinasoedd gyda’r un
cyflymdra a dinistr â mellt

•

Roedd Arbrawf Carchar Stamford yn enghraifft nodedig o natur lygrol grym. Dewiswyd deuddeg
unigolyn, chwech yn chwarae’r carcharorion a’r chwech arall yn chwarae’r gwarchodwyr. Rhoddwyd y
gorau i’r arbrawf gan fod y seicolegwyr wedi sylweddoli fod y ddau grŵp yn mynd y rhy ddi-ildio yn eu
safbwyntiau—un ochr yn troi’n fwlis a’r llall yn mynd yn ddioddefwyr

•

Yn ystod Rhyfel y Gwlff, priodolwyd llawer o lwyddiant y fyddin i drefnu tactegol gan uwch swyddogion.
Gan weithio gyda’r gudd-wybodaeth a gasglwyd, roeddent yn gallu cydlynu grwpiau mawrion i ymosod
ar ac amddiffyn safleoedd allweddol er mwyn cael llwyddiant

•

Mae gan y fyddin system raddio, ac mae milwyr yn gweithio eu ffordd i fyny i uwch swyddi ar ôl cael
addysg a phrofiad.

Cofiwch ennyn diddordeb y gynulleidfa yn llawn, hanfodion dadansoddi a gwrthbrofi.
Pob lwc a mwynhewch eich hun!
Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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Gweithlen 6b - Dadl am y Lluoedd Arfog
Creda’r Tŷ hwn y dylid gwahardd ymgyrchoedd recriwtio’r
lluoedd arfog sy’n targedu grwpiau incwm isel.
Mater Allweddol
Mae un o ddogfennau’r fyddin a ddatgelwyd yn 2017 yn awgrymu fod y fyddin yn fwriadol yn targedu’r bobl ifanc
tlotaf i’w recriwtio. Roedd yn ymddangos eu bod yn targedu berson ifanc yn “16-24, gan ganolbwyntio ar rai o’r
poblogaethau tlotaf yn y DU, gan eu bod yn hawdd dylanwadu arnynt. Trwy ymgyrchoedd fel “This is Belonging” er
mwyn targedu’n benodol y sawl sy’n teimlo wedi’u gadael allan, trwy addo ymdeimlad o gymuned. Gellid cyfeirio’r
gymuned hon yn hawdd i feysydd eraill a chanddynt brinderau staff arwyddocaol megis yr heddlu.

Cwestiynau i’w hystyried
1.

Pwy fyddai’n cael eu heffeithio fwyaf gan y cynnig
hwn? A fyddai’r effaith yn un cadarnhaol neu
negyddol?

2. Pwy fyddai’n gyfrifol am sicrhau bod y cynnig hwn
yn cael ei weithredu’n fanwl-gywir? Beth fyddai
risgiau/cymhlethdodau edrych yn fanylach ar rolau
rhywedd?
3. Beth fyddai angen ichi ei wneud i weithredu’r cynnig
hwn? Sut fyddai’n creu sefyllfa decach/lai teg?
“Pe bai ymrestru dan oed y cyfle gwych y mae’r
Weinyddiaeth Amddiffyn yn ei honni, ni fyddai’n
rhaid i ymgyrchoedd recriwtio dargedu eu
hysbysebion at blant y mae eu dewisiadau yn
brin.” Isabelle Guitard, cyfarwyddydd rhaglenni yn
Child Soldiers International

4. Beth sy’n digwydd yn y byd ar hyn o bryd y gallai’r
cynnig hwn effeithio arnynt?
5. Pa broblemau yn y byd fyddai’n cael sylw gan y
cynnig hwn?

Ffeithiau a Ffigyrau

Dylai’r rhain ychwanegu at eich dadleuon, nid cymryd eu lle!
•

Amcangyfrifir fod rhwng 7,000 a 13,000 o gyn aelodau’r lluoedd arfog yn ddigartref yng ngwledydd
Prydain. Mae sawl darn o ymchwil yn awgrymu fod cyn aelodau’r lluoedd arfog yn fwy tebygol o fod
yn ddiwaith na’r boblogaeth yn gyffredinol. Maen nhw hefyd yn llai tebygol o allu troi at rwydweithiau
cefnogaeth gymdeithasol, er eu bod yn fwy tebygol o brofi problemau iechyd meddwl

•

Dywedodd Rachel Taylor, cyfarwyddydd rhaglenni’r elusen: “Nid yw’n fater o gyflwyno’r lluoedd arfog yn
un o nifer o ddewisiadau. Mae’n fater o ecsploetio pobl nad oes ganddynt ormod o’u plaid a manteisio ar y
diffyg cyfleoedd yna i lenwi’r rhengoedd, a hynny fel arfer yn y swyddi mwyaf peryglus ac isaf eu cyflog.”

•

Mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn darparu cymhellion addysgol megis cymwysterau NVQ ynghyd â
chyflog cystadleuol. Mae hefyd yn darparu llety a bwyd am ddim i bob gweithiwr ynghyd â gofal iechyd a
deintyddol rhad ac am ddim.

Cofiwch ennyn diddordeb y gynulleidfa yn llawn, hanfodion dadansoddi a gwrthbrofi.
Pob lwc a mwynhewch eich hun!
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Gweithlen 6c - Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru
Creda’r Tŷ hwn y dylai myfyrwyr ddysgu am eu treftadaeth
heddwch yn hytrach na dysgu am ryfeloedd mewn hanes modern.
Mater Allweddol
Mae gan bob un ohonom brofiad o ddysgu pam mae gwledydd yn cyhoeddi rhyfel yn erbyn ei gilydd a’r effaith
y gall rhyfeloedd gael ar y gymdeithas ehangach. Fodd bynnag, oni fyddai’n fwy defnyddiol dysgu’r sgiliau a
gwerthoedd sy’n osgoi rhyfeloedd neu gefnogi cydweithio heddychlon rhwng gwledydd? Wrth ddysgu am
ryfeloedd, onid ydym yn hyrwyddo’r trais maen nhw’n eu creu?

Cwestiynau i’w hystyried
1.

Pwy fyddai’n cael eu heffeithio fwyaf gan y cynnig
hwn? A fyddai’r effaith yn un cadarnhaol neu
negyddol?

2. Pwy fyddai’n gyfrifol am sicrhau bod y cynnig hwn
yn cael ei weithredu’n fanwl-gywir? Beth fyddai
risgiau/cymhlethdodau rhoi’r gorau i astudio
rhyfeloedd mewn ysgolion?
“Mae astudiaethau heddwch nid yn unig yn golygu
cytundebau heddwch a chadw heddwch ac ymyriadau
rhyngwladol mawr, mae’n fater hefyd o sut mae pobl
yn ymwneud â’i gilydd, mae’n fater o gydnabod y gall
gwrthdaro fod yn greadigol, a gallwn ddysgu sut i
ddatrys gwrthdaro heb drais, mae’n fater o ddysgu
ar sail dulliau di-drais, goddefgarwch, cydraddoldeb,
parch i wahaniaethau a chyfiawnder cymdeithasol.”
Rachel Julian uwch ddarlithydd mewn Astudiaethau
Heddwch ym Mhrifysgol Metropolitan Leeds.

3. Beth fyddai angen ichi ei wneud i weithredu’r
cynnig hwn? Sut fyddai’n creu sefyllfa decach/lai
teg?
4. Beth sy’n digwydd yn y byd ar hyn o bryd y gallai’r
cynnig hwn effeithio arnynt?
5. Pa broblemau yn y byd fyddai’n cael sylw gan y
cynnig hwn?

Ffeithiau a Ffigyrau
•

•
•

•

•

Mae gan Gymru un o’r treftadaethau heddwch mwyaf cyfoethog yn y byd cyfan. Darparodd athrawon
Cymru y model ar gyfer y Cenhedloedd Unedig yn yr 1920au, a Phrifysgol Aberystwyth oedd y gyntaf i
gynnig gradd mewn cysylltiadau rhyngwladol, a Chymru yw’r unig wlad yn y byd i gael Teml wedi’i neilltuo
ar gyfer gwaith heddwch ac elusennol.
Mewn un astudiaeth, roedd 60% o fyfyrwyr yn cytuno fod ganddynt well dealltwriaeth o bwysigrwydd
heddwch trwy astudio’r methiannau cyfathrebu sy’n arwain at ryfela (Prifysgol Rhydychen)
Mae gan luoedd arfog Prydain raglenni penodol wedi’u hanelu at ennyn diddordeb pobl ifanc, gan
gynnwys Ffitrwydd Milwrol Prydeinig a rhaglen ar gyfer gwasanaethau ysgol. Eu nod yw adeiladu
syniadau cadarnhaol am y lluoedd arfog yn gynnar iawn er mwyn hybu recriwtio yn 18 oed
Mewn astudiaeth gan y Gymdeithas Hanesyddol, roedd athrawon yn edrych ar yr Ail Ryfel Byd yn cytuno
ei bod yn bwysig fod myfyrwyr yn astudio unbeniaethwyr gan fod eu sgiliau perswadio a delio ag ewyllys
y bobl yn rhan bwysig o ddeall dinasyddiaeth
Mewn astudiaeth gan y Crynwyr, nid oedd 80% yn gallu disgrifio beth yn union oedd heddwch heblaw
am absenoldeb rhyfel: casgliad yr astudiaeth oedd fod angen rhoi mwy o sylw i’r sgiliau sydd eu hangen i
adeiladu heddwch.

Cofiwch ennyn diddordeb y gynulleidfa yn llawn, hanfodion dadansoddi a gwrthbrofi.
Pob lwc a mwynhewch eich hun!
Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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Gweithlen 6d - Y cyfan sydd angen ichi ei wybod am...

Gynnal dadl

Mae meddwl creadigol a beirniadol yn rhan hanfodol o ddinasyddiaeth foesegol yn yr ystafell ddosbarth, ond
mae myfyrwyr yn aml yn ei chael yn anodd gweld mater o safbwyntiau gwahanol. Mae dadl yn ffordd wych o
gefnogi myfyrwyr i ystyried dadl o safbwyntiau gwahanol, tra’n rhoi cyfle hefyd i ddatblygu eu sgiliau siarad a
gwrando mewn cyd-destun cystadleuol. Mae’r daflen hon yn cynnig rhai technegau i hwyluso trafod yn eich
ystafell ddosbarth

Cam 1 - Cyflwyno eich testun

Mae’r testun i’w drafod fel arfer yn cael ei alw’n “gynnig”. Wrth
ddewis y cynnig ar gyfer eich trafodaeth, mae’n syniad da dod o
hyd i rywbeth y bydd gan eich dosbarth farn amdano’n barod, ac yn
benodol mae’n rhaid iddo fod yn rhywbeth sydd wir yn ddadleuol!
Enghreifftiau posib o gynigion effeithiol yw:
• A ddylem wahardd gwisg ysgol?
• A ddylem wneud pawb yn llysieuwyr?
• A ddylem ostwng oed pleidleisio?
Mae mwy o destunau i’w gweld yn https://cutt.ly/Md1DeIK

Cam 2 - Paratoi eich dosbarth

Unwaith y mae eich testun(au) gennych, eich tasg nesaf fydd paratoi eich dosbarth.
Gan ddibynnu ar faint o fyfyrwyr sydd gennych, efallai y byddech am wneud hyn mewn gwahanol ffyrdd.
Er enghraifft:
• Myfyrwyr yn gweithio’n unigol i ysgrifennu araith a bydd gweddill y dosbarth yn gofyn cwestiynau ar y diwedd.
• Myfyrwyr yn gweithio mewn timau o ddau neu dri i ysgrifennu araith ac maen nhw’n cynnig safbwyntiau sy’n groes i’w
gilydd. Gall hyn fod yn hwyl gan y gallwch roi cyfle iddynt hefyd ofyn cwestiynau uniongyrchol i’r tîm arall.
• Myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau o tua 5 i baratoi dros neu yn erbyn. Mae pob grŵp yn cynnig araith a gall
gweddill y dosbarth gynnig sylwadau o blaid neu yn erbyn

Cam 3 - Ysgrifennu areithiau

Wrth baratoi areithiau, y dasg i’ch myfyrwyr fydd gallu argyhoeddi’r gynulleidfa gyda rhai pwyntiau sydd wedi cael eu
datblygu’n dda. Mae tri phwynt da bob tro’n well na deg pwynt gwael, a threfn sy’n gweithio’n dda yw:
• Pennawd (Dylem oll fod yn llysieuwyr)
• Rhesymau pam (ei fod yn llesol i iechyd, yr amgylchedd a’r economi)
• Tystiolaeth (Mae newid hinsawdd yn cael ei gyflymu trwy gynhyrchu cig, mae meddygon yn gwybod fod diet yn
seiliedig ar blanhigion yn llesol inni, mae ffrwythau a llysiau yn rhatach ac mae’n cefnogi ffermio lleol)

Cam 4 - Paratoi areithiau

Mae’n anodd argyhoeddi eich cynulleidfa os ydych yn darllen araith. Felly, mae’n syniad da iawn cynnig amser i baratoi sut
fydd yr araith yn cael ei thraddodi a pharatoi ar gyfer cwestiynau allai gael eu gofyn neu ystyried sut fyddwch yn herio
ochr arall y ddadl. Efallai hefyd y byddwch am bennu amser ar gyfer yr areithiau.

Cam 5 - Dadl ar waith

Atgoffwch y myfyrwyr cyn iddyn nhw ddechrau mai eu nod yw ennyn ein diddordeb. Felly, os ydynt yn rhewi neu’n
methu cael eu geiriau allan, dylent gymryd eu hamser a chanolbwyntio’n syml iawn ar siarad â’r bobl o’u cwmpas. Wrth
glywed areithiau, rhowch ddigon o gyfleoedd ar gyfer cwestiynau ar draws timau neu’r dosbarth ac atgoffwch nhw y gall
cwestiynau fod yn esboniadol, heriol a chymharu. Gall fod yn ddefnyddiol iawn hefyd i gynnig adborth ar ddiwedd dadl
gan y gall pobl ddysgu yn y fan a’r lle am sut allant symud eu ymlaen â’u harfer.

Cam 6 - Gwerthuso

Ffordd dda iawn o weld a fu eich dadl yn llwyddiant yw edrych a yw safbwyntiau yn y dosbarth wedi newid o’i herwydd.
Gallwch ddefnyddio llinell gytuno ar ddechrau neu ddiwedd y sesiwn neu ofyn i bobl godi dwylo i weld sut mae myfyrwyr
wedi ymateb i’r profiad.
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Gweithlen 7 - Pobl Ifanc yn Ymgyrchu dros Heddwch
Malala Yousafzai: Ymgyrchydd dros Addysg i Ferched:
Mae stori Malala yn weddol enwog, ond mae’n dangos yn glir beth gall un person ei gyflawni os ydynt yn
benderfynol am weithio dros newid.

Cafodd Malala Yousafzai ei geni ar 12 Gorffennaf, 1997, ym
Mingora, Pacistan. Aeth i ysgol a sefydlwyd gan ei thad, Ziauddin
Yousafzai. Ar ôl i’r Taliban ddechrau ymosod ar ysgolion i ferched
yn Swat, rhoddodd Malala sgwrs yn Peshawar, Pacistan, ym mis
Medi 2008. Teitl y sgwrs oedd: "Sut mae’r Taliban yn meiddio
cymryd i ffwrdd fy hawl i addysg?”
Yn gynnar yn 2009, dechreuodd Malala greu blogiau i’r BBC
am fyw gyda bygythiadau’r Taliban i wahardd ei hawl i addysg.
Defnyddiodd y ffugenw Gul Makai i guddio pwy oedd hi go iawn.
Fodd bynnag, ym mis Rhagfyr y flwyddyn honno datguddiwyd mai
hi oedd y blogiwr.
Pan oedd hi’n 14, darganfyddai Malala a’i theulu fod y Taliban wedi
bygwth ei lladd. Er bod Malala yn ofni am ddiogelwch ei thad a
oedd yn ymgyrchydd yn erbyn y Taliban, nid oedd ei theulu yn
credu y byddai’r grŵp ffwndamentalaidd yn niweidio plentyn.
Fodd bynnag, ar 9 Hydref, ar ei ffordd adre o’r ysgol, daeth dyn ar
y bws yr oedd hi’n teithio arno a gofyn pa ferch oedd Malala.
Pan edrychodd ffrindiau Malala arni, saethodd y dyn tuag ati, gan ei tharo ar ochr chwith ei phen. Cafodd
dwy ferch arall eu hanafu yn yr ymosodiad.
Ers dod dros ei hanafiad, mae Malala wedi dod yn ymgyrchydd rhyngwladol dros hawl plant i gael addysg.
Ar ei phen-blwydd yn 16 rhoddodd hi sgwrs i’r Cenhedloedd Unedig ar y thema hon. Yn 2014 enillodd hi’r
Wobr Heddwch Nobel.

Trafod:
1. Beth yn hanes Malala sydd yn gwneud yr argraff fwyaf arnoch?
2. A ydy hi’n arwres? Pa rinweddau sydd ganddi?
3. Pa ffactorau helpodd hi i lwyddo yn ei hymgyrch, yn eich barn chi?

Ymateb:
•

Dychmygwch y sgwrs o gwmpas y bwrdd swper yn nhŷ rhieni Malala wrth glywed bod y Taliban wedi bygwth
ei lladd hi. Ysgrifennwch sgript!

•

Rydych yn un o ffrindiau Malala oedd ar y bws gyda hi pan gafodd hi ei saethu. Ysgrifennwch adroddiad o’r
hyn ddigwyddodd yn union, a sut oedd pobl yn teimlo.
Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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Hadiqa Bashir – Yn Ymgyrchu yn erbyn Priodi Cynnar ym Mhacistan:
“Bellach yn 17 blwydd oed ac yn byw yn Swat ym
Mhacistan (yr un ardal lle cafodd Malala Yousafzai ei
geni) , mae Hadiqa Bashir wedi bod yn ymgyrchu yn
erbyn priodas i blant ers iddi fod yn 14 blwydd oed.
Pan oedd yn 11 gofynnodd dyn – gyrrwr tacsi – iddi ei
briodi. Roedd ei thad a’i thad-cu o blaid y cynnig.
Yn ffodus mae ganddi ewythr sydd yn ymgyrchydd
dros hawliau dynol, ac fe wnaeth e berswadio’r teulu
bod priodi plant yn anghyfreithlon ac yn groes i
hawliau dynol. Roedd Hadiqa yn medru parhau â’i
haddysg a’i bywyd.
Roedd gan Hadiqa ffrind a gafodd ei gorfodi i briodi
pan oedd ond yn 7 blwydd oed. Ar ôl priodi stopiodd
hi ddod i’r ysgol. Un diwrnod gwahoddodd Hadiqa
a’i ffrindiau’r ferch hon i barti. Cawsant sioc i weld ei
bod hi’n llawn cleisiau.

Llun o wefan FRIDA - Cronfa Ryngwladol i Ffeministiaid Ifanc

Oherwydd ei phrofiadau hi a bod yn dyst i brofiadau merched eraill, penderfynodd Hadiqa fod rhaid iddi
wneud rhywbeth. Dyma pam wnaeth hi sefydlu’r grŵp ‘Merched Unedig dros Hawliau Dynol’ – grŵp sydd
yn ymgyrchu dros hawliau i ferched, ac yn enwedig yn erbyn i ferched briodi’n gynnar.
Mae Hadiqa a’i ffrindiau yn mynd o ddrws i ddrws, yn siarad â mamau, tadau, teuluoedd – pawb am
effeithiau negyddol priodi’n gynnar ar iechyd a lles plant. Mae hi wedi siarad â grwpiau cymunedol a
gwleidyddion ac wedi ymgyrchu dros godi’r oedran cyfreithlon i briodi i18.
Mae’r grŵp hefyd wedi dylanwadu ar arweinwyr crefyddol, yn gofyn iddynt siarad am hawliau merched pan
ydynt yn pregethu.
“Nid oes modd cadw merched yn ddistaw am yn hir” meddai Hadiqa. “Mae’na awydd am newid ymhlith ein
pobl ifanc.” Er gwaethaf bygythiadau oddi wrth grwpiau eithafol, mae hi yn parhau â’i hymgyrch.”

Trafod:
1. Pam mae rhai cymunedau fel Swat ym Mhacistan yn parhau â’r arfer o briodi merched yn gynnar?
2. Pa ddulliau mae Hadiqa a’i ffrindiau wedi’u defnyddio i ddwyn perswâd ar bobl bod priodi’n ifanc a dan orfod
yn anghywir?

Ymateb:
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•

Dychmygwch mai Hadiqa ydych chi. Ysgrifennwch dudalen o ddyddiadur yn disgrifio’ch teimladau pan
ddywedodd eich tad wrthych fod rhaid i chi briodi’r gyrrwr tacsi pan oeddech yn 11. Disgrifiwch beth
ddigwyddodd wedyn (cael cyngor a chymorth gan eich ewythr a throi’r penderfyniad gwreiddiol ar ei ben.)

•

Beth am greu drama neu stribed cartŵn yn sôn am ffurfio’r grŵp ‘Merched Unedig dros Hawliau Dynol’ ac
yn cynnwys y math o sgyrsiau y cânt gyda phobl ar stepyn y drws i newid eu meddwl am briodi merched yn
gynnar.

•

Beth am greu arddangosfa neu ffilm fer am y broblem hon a sut i’w goresgyn?
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NDC 16: Cyfiawnder
TEITL

‘DYDY HI DDIM YN DEG!’ ANGHYFIAWNDER A’I GYSYLLTIAD Â GWRTHDARO

GRŴP OED:

9 – 14 oed

MATERIALS:

•
•
•
•
•
•

GOFYNION
YSTAFELL:

Hyblyg, cadeiriau a byrddau y gellir eu symud a gallu ffurfio grwpiau gwaith

AMCANION:

•

Archwilio ystyr ‘cyfiawnder’ a sut mae’n cysylltu â heddwch

•

Archwilio canlyniadau anghyfiawnder i unigolion a chymdeithas, yr amgylchedd a’r economi

•

Ystyried materion yn ymwneud â chyfiawnder, cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein hardal ein hunain

•

Archwilio beth allwn ei wneud fel pobl ifanc a chymunedau ysgol i greu cymdeithas decach a mwy cyfiawn

HYD DISGWYLIEDIG:

2 awr

Copïau o daflen waith 8 tudalen 1 i’w rhannu rhwng parau neu grwpiau bychain
Copi o daflen waith 8 tudalen 2 a 3 ar gyfer eich hunan
Taflen waith 9, 10 a 12
CA2: Taflen waith 11a-c
SDG16 Cyflwyniad PowerPoint
Mae taflen waith 13 yn weithgaredd ychwanegol.

Ffocws ar y
Pedwar Pwrpas

Dinasyddion moesegol, gwybodus sydd yn:

Bydd y corff
hwn o waith
yn galluogi
disgyblion i
archwilio bod yn:

✔ ymhel â materion cyfoes yn seiliedig ar eu gwybodaeth a’u gwerth

✔ darganfod, gwerthuso a defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn
✔ dangos eu hymrwymiad i gynaliadwyedd y blaned
✔ ac sy’n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a’r byd.
Dysgwyr uchelgeisiol, abl sydd yn:
✔ gosod safonau uchel i’w hunain ac sy’n chwilio am a mwynhau her
✔ a deiladu corff o wybodaeth ac sy’n meddu ar y sgiliau i gysylltu a chymhwyso’r wybodaeth honno mewn
cyd-destunau gwahanol
✔ cwestiynu ac yn mwynhau datrys
✔ gallu esbonio’r syniadau a’r cysyniadau maen nhw’n dysgu amdanynt
✔ gallu defnyddio rhif yn effeithiol mewn cyd-destunau gwahanol
✔ deall sut i ddehongli data a chymhwyso cysyniadau mathemategol
✔ defnyddio technolegau digidol yn greadigol i gyfathrebu, darganfod a dadansoddi gwybodaeth
✔ gwneud ymchwil ac yn gwerthuso’n feirniadol beth maen nhw’n ei ddarganfod

Themâu
croestoriadol

✔ ac sy’n barod i ddysgu trwy gydol eu bywydau
• Ystyried cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
• Datblygu dealltwriaeth o addysg hawliau dynol ac amrywiaeth

Sgiliau trawsgwricwlaidd

Creu cynnwys digidol, Llythrennedd, Iaith & Chyfathrebu, Gwrando fel rhan o sgwrs gydweithiol, Sgwrs
gydweithiol, Cwestiynu

NDCau
perthnasol

•
•

10 (Lleihau Anghydraddoldeb)
•
16 Heddwch, Cyfiawnder & Sefydliadau Cryfio)

17 (Partneriaethau er mwyn cyflawni’r Nod)
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DISGRIFIAD O’R GWEITHGAREDDAU:
00.00
–
00.20

Cyflwynwch fater Cyfiawnder trwy wneud gweithgaredd fel y Gêm Gydraddoldeb.
Gweler: https://www.theguardian.com/teacher-network/2015/jan/28/teach-students-equality-smarties
Dosbarthwch sticeri neu ddarnau o ffrwyth ymhlith y myfyrwyr, ond gwnewch hynny’n anghyfartal fel bod rhai yn cael 5
neu 6 ac eraill yn cael un neu ddim un o gwbl. Cadwch y rhan fwyaf ichi’ch hun. Gofynnwch i’r myfyrwyr a oedd hyn yn deg,
a gofynnwch iddyn nhw ysgrifennu i lawr eu teimladau a’u hadweithiau.
Yna rhannwch y grŵp yn ddau - ‘oedolion’ a ‘phlant’. Pwy maen nhw’n feddwl ddylai gael y rhan fwyaf o sticeri neu ffrwyth
a pham? Beth pe bai’r sticeri yn cynrychioli pethau eraill fel defnyddio cyfleusterau chwaraeon neu wifi? Yna rhowch
rywfaint o arian i’r oedolion fel y gallant brynu beth bynnag maen nhw ei eisiau neu ei angen. A yw hyn yn deg?
Yna ystyriwch sefyllfaoedd eraill. Beth pe bai’r ddau grŵp yn oedolion ac y gallai un grŵp gael beth bynnag roedd y sticeri
/ ffrwyth yn eu cynrychioli ond bod y llall yn methu? A fyddai hyn yn deg – a sut allen ni geisio unioni anghydraddoldeb?
Beth pe bai’r grwpiau’n cynrychioli cymdeithasau cyfan mewn rhannau gwahanol o’r byd? Dylai’r gweithgaredd hwn
gynnwys trafodaeth am sut mae anghydraddoldeb ac anghyfiawnder yn gwneud inni deimlo, a sut mae hynny’n cysylltu â’r
ffordd y caiff cymdeithas ei threfnu yn lleol, yn genedlaethol ac yn fydeang. (Gallech ddangos hyn gyda rhai enghreifftiau e.e. ffeithiau am ffermwyr coffi:
https://www.fairtrade.org.uk/farmers-and-workers/coffee/about-coffee/

00.20
–
00.40

Beth yw’r berthynas rhwng Cyfiawnder a Heddwch?
Chwaraewch y clip fideo byr hwn: https://www.youtube.com/watch?v=RaPncRqhdhU a rhowch rywfaint o gefndir i’r slogan.
Mae "Dim cyfiawnder, dim heddwch" yn slogan gwleidyddol a ddeilliodd o brotest trais ethnig yn erbyn Americanwyr
Affricanaidd gan Americanwyr Gwyn. Defnyddiwyd y slogan mor gynnar ag 1986, yn dilyn llofruddiaeth Michael Griffith gan
griw o bobl ifanc gwyn. Cysylltwyd Cyfiawnder a Heddwch gan ffigyrau hanesyddol eraill, gan awgrymu na all cyfiawnder na
heddwch fyw heb y naill a’r llall. Gan gyfeirio at garcharu gwrthdystwyr yn erbyn Rhyfel Fietnam yn 1967, dywedodd y Dr
Martin Luther King: ‘Gallwn ddweud fy mod yn gweld y ddwy frwydr yma’n un frwydr. Ni ellir cael cyfiawnder heb heddwch.
Ac ni ellir cael heddwch heb gyfiawnder.’ Yn ystod dathliadau Diwrnod Heddwch y Byd ym mis Ionawr 1972, dywedodd Pab
Paul VI, "Os ydych eisiau heddwch, gweithiwch dros gyfiawnder."
Gofynnwch i’ch myfyrwyr: "Beth ydych chi’n feddwl? A oes cysylltiadau rhwng cyfiawnder a heddwch?"
Gwnewch nodyn o ymatebion myfyrwyr. Gallwch hefyd ddangos Sleid 11 PowerPoint yma.
Yna ewch ymlaen i wneud gweithgaredd Gwir / Anwir: Pa mor deg yw hynna? ’ (Taflen Waith 8, tudalen 1 - wedi’i
addasu’n bennaf o wefan Oxfam). Gofynnwch i’r myfyrwyr weithio’n unigol neu mewn grwpiau bychain i benderfynu a yw
pob datganiad yn wir neu’n anwir. Yna rhowch yr atebion gwirioneddol i’r myfyrwyr (Taflen Waith 8, tudalennau 2 - 3).
Dilynwch hyn gyda thrafodaeth am y datganiadau.
•

A oedd unrhyw un o’r datganiadau yn eich synnu?

•

Beth sy’n gyffredin i’r holl ddatganiadau?

•

Beth ydych chi’n feddwl? A yw cyfiawnder yn elfen bwysig wrth geisio cael cymdeithas heddychlon? Pam?

•

Sut fyddai cymdeithas ‘gyfiawn’ yn edrych? Pwy sy’n penderfynu?

Gallai’r myfyrwyr edrych hefyd ar y gweithgaredd ffotograffig a geir yn Nhaflen Waith 9: ‘Anghydraddoldeb ar y Banc
Gorllewinol’. Gofynnwch i’r myfyrwyr edrych ar y ffotograffau a chynnig sylwadau ar y ddwy gymuned yn byw ochr yn
ochr. Sut maen nhw’n meddwl fyddai hyn yn effeithio ar y ffordd y mae aelodau’r ddwy gymuned yn gweld ei gilydd, a sut
allai hynny effeithio ar y perthnasoedd rhyngddynt?

00.40
–
01.00

Gyda CA2, archwiliwch hyn ymhellach gyda gweithgaredd arall yn defnyddio’r adnodd ar-lein ‘Dollar Street’ sy’n galluogi
myfyrwyr i edrych ar ffotograffau o wledydd gwahanol ledled y byd er mwyn deall gwahaniaethau rhwng safonau byw a
bywydau bob dydd pobl a’r hyn sy’n debyg o ran gobeithion, breuddwydion a dyheadau pobl. (https://www.gapminder.org/
dollar-street/?topic=things-i-dream-of-having).
Gofynnwch i grwpiau gwahanol archwilio agweddau gwahanol ac adrodd yn ôl ar yr hyn a welsant.
Beth yw canlyniadau anghyfiawnder?
Gallech gyflwyno’r mater hwn trwy ddangos Sleid 12, yn dangos canlyniadau 2 agwedd yn unig o anghyfiawnder- hiliaeth a
ffasiwn cyflym.
Rhannwch y grŵp yn 3 grŵp ac edrychwch ar astudiaethau enghreifftiol / deunyddiau ar y canlynol:
a) Y canlyniadau dynol: e.e. Black Lives Matter
Gall y myfyrwyr edrych ar ddeunyddiau’r Groes Goch ar Black Lives Matter (https://www.redcross.org.uk/get-involved/
teaching-resources/black-lives-matter-resources-for-young-people), ac yn enwedig felly’r astudiaethau enghreifftiol
(enwog) o bobl dduon yn siarad am sut maen nhw’n teimlo am fod yn ddioddefwyr hiliaeth.
Gweler hefyd y cyfweliad hwn gyda sylfaenwyr mudiad Black Lives Matter (CA3)
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b) Canlyniadau amgylcheddol: ymatebion anghyfartal i newid hinsawdd.
Gall y myfyrwyr edrych ar astudiaeth enghreifftiol cymuned Ogiek yng Nghenia, a sut mae iddynt gael eu symud o’u tiroedd
yn bygwth y coedwigoedd. (https://sizeofwales.org.uk/cy/prosectiau/kenya-sicrhau-tiroedd-hynafol-ogiek-coedwigoeddcynhenid-a-bywoliaeth/).
Gall yr offerynnau canlynol helpu myfyrwyr hefyd i archwilio canlyniadau anwastad newid hinsawdd:
https://www.google.com/url?q=https://germanwatch.org/en/cri&sa=D&ust=1600588067585000&usg=AFQjCNHkI6IPtDTI2IKLm5VOz7_O1o0fw
https://bit.ly/2ElAp2Q AND https://climateactiontracker.org/
c) Canlyniadau economaidd: anghyfiawnder masnach byd neu’r diwydiant ffasiwn.
Gellir cyflwyno hyn trwy edrych ar fideo ‘The Problem with Fast Fashion’ a gwneud y cwis y gellir ei lawr lwytho yma.
(https://eslbrains.com/the-problem-with-fast-fashion/)
Gofynnwch i’r myfyrwyr edrych ar ‘What’s the real price of your denims?’, astudiaeth enghreifftiol o Lesotho a chyfeiriadau
cefndir (Taflen Waith 10) a darllen stori Bithi o Bangladesh.
https://medium.com/@worldvisioncan/bithis-story-child-labour-in-the-textile-and-apparel-industries-40b6da0c1521
Gall myfyrwyr CA2 ddylunio eu gwisg eu hunain ac yna ystyried sut cafodd ei chynhyrchu a pha effaith fyddai’n gael ar
bobl a’r amgylchedd trwy ddefnyddio Powerpoint ‘Fast Fashion’ a Thaflenni Gwaith a gynhyrchwyd yn brosiect
‘Changemakers’. (Taflenni Gwaith 11a - 11c)
Mae angen i bob grŵp baratoi cyflwyniad 10-munud ar gyfer gweddill y grŵp yn amlygu:

1.00
–
1.30
1.30
–
1.45

•

Canlyniadau anghydraddoldeb i bobl, yr amgylchedd a’r economi fydeang – ffeithiau a ffigyrau, stori bersonol efallai

•

Sut mae hyn yn gwneud i bobl deimlo a beth yw’r effaith ehangach ar gymdeithas

•

Sut mae hawliau dynol pobl ac NDCau yn cael eu heffeithio

•

Sut mae hyn yn cysylltu â heddwch a sefydliadau cryfion?

• Beth allwn ni ei wneud ar y mater hwn o ran gweithredu ac ymgyrchu?
Yn hytrach na gwneud cyflwyniad, efallai yr hoffai rhai myfyrwyr ddewis sefyllfa benodol a chreu drama / chwarae rôl, a
phobl yn cyfrannu o safbwyntiau gwahanol. Gan edrych ar enghraifft cymuned Ogiek yng Nghenia, er enghraifft, gallai rolau
gynnwys rhywun yn cael eu taflu oddi ar eu tir, NGO amgylcheddol sy’n credu fod angen parciau cenedlaethol i ddiogelu
bioamrywiaeth, parcmon parc cenedlaethol a gyflogir gan y parc ac ati. Sut mae pobl wahanol yn y chwarae rôl yn teimlo?
Beth maen nhw ei angen? Sut allai’r grwpiau gwahanol gydweithio i gael ateb?
Gall myfyrwyr CA2 edrych hefyd ar ddeunyddiau ‘Argaeau Lesotho a Thryweryn’ (https://
www.hwb.gov.wales/repository/discovery/resource/52d2fbd9-387a-456e-8a6d-8aee9cd515bb/
cy?query=tryweryn&sort=recommendation&fields=resources) sy’n edrych ar effaith ddynol ac amgylcheddol adeiladu
argaeau, gan gysylltu boddi Tryweryn gyda chodi argaeau yn Lesotho. Mae’r deunyddiau hyn yn cynnwys cyfle i archwilio’r
materion perthnasol trwy chwarae rôl.
Canlyniadau anghyfiawnder (parhad):
Mae’r tri grŵp yn gwneud eu cyflwyniadau / chwarae rôl.
Mae’r myfyrwyr yn trafod beth maen nhw wedi’i glywed, beth maen nhw wedi’i ddysgu a sut mae’n gwneud iddynt deimlo.
Sut mae hyn yn fy effeithio i?
(Fe fydd myfyrwyr wedi cael cais yn barod i chwilio am faterion lleol yn y newyddion ac mewn papurau newyddion lleol.)
Cyflwynwch hyn trwy edrych ar Sleid 13, sy’n amlygu 3 mater sy’n berthnasol i fyfyrwyr.
Gofynnwch: “Pa faterion ydych chi’n poeni amdanynt yn lleol sydd yn eich barn chi’n anghyfiawn / annheg, ac yr hoffech
godi ymwybyddiaeth amdanynt?” – e.e.
•

Tlodi bwyd

•

Pwy rydym yn eu cofio ar gofadeiliau a pham? Gallai hynny gynnwys cofebau i berchnogion caethweision (gweler:
https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/picton-carmarthen-cardiff-black-lives-18382570); gallech feddwl
hefyd am gofebau rhyfel a sut allai cofadeiliau am heddwch edrych. (Gweler: ‘Sut Rydym yn Cofio: Cofebau:
https://hwb.gov.wales/api/storage/e1ee68da-4214-4058-a99a-23a782b2054b/Cofio%20dros%20Heddwch%20
-%20Cyflwyniad.pdf). Gallai myfyrwyr edrych hefyd ar Daflen Waith 12: ‘ Sut ddylen ni gofio’r Holocost?’ i gael
ysbrydoliaeth.

•

Agweddau hiliol tuag at geiswyr lloches: (Gweler: https://www.tivysideadvertiser.co.uk/news/pembrokeshire_
news/18728142.far-right-activist-tommy-robinson-dubs-penally-asylum-seeker-plans-sickening-amid-social-mediastorms/)

•

Anghydraddoldeb yn y ffordd y mae COVID-19 wedi effeithio pobl ifanc a sut cawsant eu darlunio’n ledaenwyr
anghyfrifol ar y feirws

• Arall…
Gallai myfyrwyr ddewis mater yr hoffent edrych arno’n fanylach a gweithredu arno trwy gymryd rhan mewn Dot Bleidlais.
Yn y gweithgaredd hwn mae myfyrwyr yn trin a thrafod materion anghydraddoldeb sy’n bwysig iddyn nhw – gan gynnwys yr
uchod – ac yna’n rhoi dot lliw gyferbyn â’u prif fater. Yna caiff myfyrwyr eu rhannu’n grwpiau ar sail hyn.
Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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1.45
–
2.00

Dydy hi ddim yn deg! Beth allwn ni ei wneud?
Mae’r myfyrwyr yn rhannu’n grwpiau yn ôl mater yn ymwneud ag anghyfiawnder maen nhw’n teimlo’n angerddol amdano.
Dechreuwch gynllunio sut allent weithredu ar hyn – e.e.
•

Pa wybodaeth maen nhw angen ei chasglu?

•

Â phwy mae angen iddyn nhw siarad? / pwy ddylen nhw eu cynnwys?

•

Beth maen nhw’n gobeithio ei gyflawni a pham?

•

Sut fydden nhw’n codi ymwybyddiaeth?

•

Sut fyddai ‘llwyddiant’ yn edrych?

Gellid rhoi templed cynllunio prosiect i’w helpu.
Mae rhai offerynnau cynllunio ar gael yma:
Dalen gynllunio: https://hwb.gov.wales/api/storage/594cce1f-b7a2-43b2-bcf0-480eb675f98a/8.TaflenGynllunio.pdf
Grid effaith: https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/schools_get_global.pdf
GWEITHGAREDDAU YCHWANEGOL:
Mae’r uned hon ar Gyfiawnder yn gyfle da i archwilio materion rhagfarn a stereoteipio.
1. Cyflwynwch thema rhagfarn a stereoteipio trwy’r gêm hon.
Gofynnwch i’r myfyrwyr gau eu llygaid. Ewch o gwmpas y grŵp a rhowch sticeri lliw ar dalcenni’r myfyrwyr. Amrywiwch nifer y sticeri ar gyfer pob lliw e.e. 8 myfyriwr yn cael sticeri glas, 5 yn cael rhai coch, 4 yn cael rhai gwyrdd…. Trefnwch mai myfyriwr neu ddau
yw’r unig bobl a chanddynt ddotiau o liw arbennig.
Yna gofynnwch i’r myfyrwyr agor eu llygaid a dywedwch wrthynt i drefnu eu hunain ‘fel maen nhw’n gweld orau’. Maen nhw’n cael
helpu eraill, ond ni chânt siarad. Unwaith y mae pawb mewn grŵp, eisteddwch i lawr eto. Archwiliwch beth ddigwyddodd a sut wnaeth i bobl deimlo. Sut oeddech chi’n teimlo am eich grŵp ‘chi’? Sut brofiad oedd perthyn / peidio perthyn i grŵp arbennig? Wnaethoch chi feddwl am wahodd rhywun a chanddynt sticer lliw gwahanol i mewn i’ch grŵp? Sut mae hyn yn cysylltu â bywyd ‘arferol’
a’r ffordd y mae pobl yn ymwneud â’i gilydd?
2. Beth yw stereoteip?
Sut fyddai eich myfyrwyr yn diffinio stereoteip? A allent feddwl am unrhyw enghreifftiau? Er enghraifft, beth fyddech chi’n meddwl
amdano pe bawn i’n gofyn ichi ddiffinio Cymro / Cymraes “nodweddiadol”?
Cyflwynwch ddiffiniad o stereoteip - e.e. ‘Syniad rhagdybiedig ac wedi’i orsymleiddio o’r nodweddion sy’n nodweddu person, hil neu
gymuned all arwain at eu trin mewn ffordd arbennig.’ (Oxford English Dictionary) All stereoteipiau fod yn ddiniwed? Pam maen
nhw’n broblematig?
3. Chwedlau a stereoteipiau a’u heffeithiau posib ar unigolion a chymunedau:
Edrychwch yn fanylach ar ragfarn a stereoteipiau trwy ddefnyddio fideos ac adnoddau cysylltiol a. Mynd i’r afael ag Islamophobia:
Efallai yr hoffech edrych ar y fideos hyn a’r adnoddau sy’n mynd gyda nhw gan Gomisiynydd Plant Cymru sy’n edrych ar rai o’r
mythau a stereoteipiau am Islam a phrofiadau bywyd go iawn Mwslimiaid ifanc yng Nghymru.
(https://www.complantcymru.org.uk/cyhoeddiadau/adnodd-taclo-islamoffobia/)
b. CA3: ‘Y Digwyddiad’:
Mae’r fideo hon yn arddull Crimewatch gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn edrych ar ganlyniadau posib hiliaeth.
Gallai myfyrwyr drafod pam mae Harry a’i ffrindiau yn trin Mohammed fel y maen nhw? Pa stereoteipiau / mythau maen nhw’n eu
gosod arno? Beth nad ydyn nhw’n ei ddeall? Sut ydych chi’n credu mae Mohammed yn teimlo a pham mae’n ymddwyn fel y mae?
4. Offerynnau Persbectif Cyfiawnder Cymdeithasol:
(Addaswyd y gweithgaredd hwn o becyn adnoddau ‘Peace and Justice: it’s up to YOUth’- Cyngor Ieuenctid Iwerddon)
Cyflwynwch Offerynnau Persbectif Cyfiawnder Cymdeithasol (Taflen Waith 13) - h.y. technegau y gallwch eu defnyddio wrth
edrych ar ddatganiadau stereonodweddiadol, gan gynnwys yn y cyfryngau neu ar gyfryngau cymdeithasol.
Rhowch rywfaint o stereoteipiau i bob grŵp a gofynnwch iddynt ddefnyddio’r Offerynnau Persbectif Cyfiawnder Cymdeithasol fel
ffordd o gwestiynu / herio’r stereoteipiau. Pa offerynnau oedd yn ddefnyddiol?
CYFEIRIADAU: Dim cyfiawnder dim heddwch – esboniad o’i wreiddiau ac ystyried agweddau gwahanol:
https://en.wikipedia.org/wiki/No_justice,_no_peace
Mae hanesion dynion a menywod o Gymru a weithiodd dros heddwch yng ngwefan Cymru dros heddwch a hefyd yn: https://www.wcia.org.uk/cy/heddychwyr-cymru-erthyglau-nodwedd/
Er mwyn cael gwybod mwy am Wrthwynebwyr Cydwybodol yng Nghymru ac o gwmpas y byd a sut
cawsant eu trin, gallwch ddechrau gydag adnodd ‘Cofio dros Heddwch’ yma:
https://hwb.gov.wales/api/storage/67f2d4b9-9012-4800-b446-1bf087ef4605/Cofio%20dros%20Heddwch%20
-%20Gwers%205%20-%20Effaith%20y%20Rhyfel%20ar%20Heddychwyr.pdf
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Gweithlen 8 - Gwir / Anwir: Pa mor deg yw hynna?
1

MAE GAN 1% CYFOETHOCAF Y BYD FWY NA
DWYWAITH CYMAINT O GYFOETH Â 6.9 BILIWN O
BOBL.

2

MAE BRON I HANNER Y DDYNOLIAETH YN BYW AR LAI
NA $5.50 Y DYDD.

3

HEDDIW NI FYDD 129 MILIWN O BLANT – 1 O BOB 10 –
YN CAEL MYND I’R YSGOL.

4

AM BOB 100 BACHGEN OED CYNRADD SYDD ALLAN O’R
YSGOL, MAE 121 O FERCHED YN CAEL EU HATAL RHAG
DERBYN ADDYSG.

5

BOB DYDD MAE 8,000 O BOBL YN MARW OHERWYDD
NA ALLANT GAEL GOFAL IECHYD FFORDDIADWY.

6

BOB BLWYDDYN, MAE 50 MILIWN O BOBL YN CAEL
EU GORFODI I DLODI EITHAFOL OHERWYDD COSTAU
GOFAL IECHYD.

7

MAE DYNION YN BERCHEN AR 50% YN FWY O
GYFOETH Y BYD NA MENYWOD, AC MAE GAN Y 22 DYN
CYFOETHOCAF FWY O GYFOETH NA’R HOLL FENYWOD
YN AFFRICA.

8

AMCANGYFRIFIR FOD Y GWAITH GOFAL DI-DÂL A WNEIR
GAN FENYWOD WERTH $10.8 TRILIWN Y FLWYDDYN –
TAIR GWAITH MAINT Y DIWYDIANT TECHNOLEG.

9

YNG NGWLEDYDD PRYDAIN Y GYFRADD DDIWEITHDRA
AR GYFER POBL 16-24 OED YW 13.4%. (MAI GORFFENNAF 2020) Y GYFRADD DDIWEITHDRA
GYFFREDINOL YW 3.9%.(EBRILL - MEHEFIN 2020)

10

YM MIS MAWRTH 2019 ROEDD MENYWOD YN 34% O
AELODAU CYRFF DEDDFWRIAETHOL CENEDLAETHOL O
GWMPAS Y BYD.
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Gweithlen 8 - Gwir / Anwir: Pa mor deg yw hynna? (Atebion)
1

MAE GAN 1% CYFOETHOCAF Y BYD FWY NA
DWYWAITH CYMAINT O GYFOETH Â 6.9 BILIWN O
BOBL.

2

MAE BRON I HANNER Y DDYNOLIAETH YN BYW AR LAI
NA $5.50 Y DYDD.

3

HEDDIW NI FYDD 129 MILIWN O BLANT – 1 O BOB 10 –
YN CAEL MYND I’R YSGOL.

4

AM BOB 100 BACHGEN OED CYNRADD SYDD ALLAN O’R
YSGOL, MAE 121 O FERCHED YN CAEL EU HATAL RHAG
DERBYN ADDYSG.

Gwir: Mae gan biliwnyddion fwy o gyfoeth na’r 4.6 biliwn
o bobl sy’n ffurfio 60 y cant o boblogaeth y blaned.

Gwir: Mae tua 735 miliwn o bobl yn dal i fyw mewn tlodi
eithafol. Nid yw llawer mwy ond un bil ysbyty neu gynhaeaf
yn methu i ffwrdd o lithro i mewn iddo.
Anwir: Y ffigwr gwirioneddol yw 258 miliwn o blant - 1
o bob 5. Mewn nifer o wledydd mae addysg dda neu
ofal iechyd o ansawdd wedi mynd yn foeth nad yw ond y
cyfoethog yn gallu ei fforddio.
Gwir: Mae bechgyn yn aml yn cael blaenoriaeth tra bod
merched yn gorfod aros gartref i helpu gyda thasgau
hanfodol.

5

Anwir: Y ffigwr gwirioneddol yw 10,000 o bobl y dydd. Yn
y rhan fwyaf o wledydd mae cael arian yn basbort i well
iechyd a bywyd hirach, ac yn rhy aml mae bod yn dlawd yn
golygu mwy o salwch a’r tebygrwydd o farw yn gynt.

6

Anwir: Y ffigwr gwirioneddol yw 100 miliwn o bobl bob
blwyddyn. Yng ngwledydd Prydain rydym yn ffodus y
gallwn dderbyn gofal iechyd yn rhad ac am ddim. Nid felly
y mae ymhobman. Mewn gwledydd datblygol, mae plentyn
o deulu tlawd ddwywaith yn fwy tebygol o farw cyn
cyrraedd pump oed na phlentyn o deulu cyfoethog.

BOB DYDD MAE 8,000 O BOBL YN MARW OHERWYDD
NA ALLANT GAEL GOFAL IECHYD FFORDDIADWY.

BOB BLWYDDYN, MAE 50 MILIWN O BOBL YN CAEL
EU GORFODI I DLODI EITHAFOL OHERWYDD COSTAU
GOFAL IECHYD.

7

MAE DYNION YN BERCHEN AR 50% YN FWY O
GYFOETH Y BYD NA MENYWOD, AC MAE GAN Y 22 DYN
CYFOETHOCAF FWY O GYFOETH NA’R HOLL FENYWOD
YN AFFRICA.

Gwir: Gan fod ganddynt lai o incwm a llai o asedau
na dynion, mae menywod yn ffurfio’r gyfran fwyaf o’r
aelwydydd tlotaf yn y byd, ac mae’r gyfran honno’n tyfu.

Gwir: Mae menywod yn fwy tebygol o fod mewn swyddi
ansicr sy’n talu’n wael, gan gefnogi economi’r farchnad
trwy
lafur rhad neu am ddim. Maen nhw hefyd yn cefnogi’r
AMCANGYFRIFIR FOD Y GWAITH GOFAL DI-DÂL A WNEIR
wladwriaeth
trwy biliynau o oriau o waith gofal di-dâl neu
GAN FENYWOD WERTH $10.8 TRILIWN Y FLWYDDYN –
dâl
isel,
sy’n
gyfraniad enfawr ond heb ei gydnabod i’n
TAIR GWAITH MAINT Y DIWYDIANT TECHNOLEG.
cymunedau ac i ffyniant economaidd.

8
9

YNG NGWLEDYDD PRYDAIN Y GYFRADD DDIWEITHDRA
AR GYFER POBL 16-24 OED YW 13.4%. (MAI GORFFENNAF 2020) Y GYFRADD DDIWEITHDRA
GYFFREDINOL YW 3.9%.(EBRILL - MEHEFIN 2020)

10

Gwir: Roedd hyn i fyny o 12.2% yn y chwarter blaenorol
ac o 11.4% flwyddynt ynghynt

Anwir: Y ffigwr cywir yw 24%. Er bod y nifer yn cynyddu,
nid yw’n adlewyrchu cyfran menywod o gyfanswm
YM MIS MAWRTH 2019 ROEDD MENYWOD YN 34% O
poblogaeth
y byd. Mae’r % yn Senedd y DU yn 34% ar hyn
AELODAU CYRFF DEDDFWRIAETHOL CENEDLAETHOL O
o bryd, ac yn Senedd Cymru mae’n 47%.
GWMPAS Y BYD.
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Gweithlen 9 - Anghydraddoldeb ar y Lan Orllewinol
• Edrychwch ar y ffotograffau isod o 2 gymuned yn byw ochr yn ochr.
• Beth sy’n tynnu eich sylw yn y ffotograffau?
• Sut ydych chi’n meddwl y mae pobl yn byw yn y ddwy gymuned yn teimlo tuag at ei gilydd?
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Beth mae’r ffotograffau yn ei bortreadu – a’u harwyddocâd.
Tynnwyd y ffotograffau hyn ar y Tiriogaethau Meddianedig Palesteinaidd neu’r hyn a elwir yn aml yn ‘Lan
Orllewinol’. Dangosant anheddau Israelaidd yn bodoli ochr yn ochr â chymunedau Palesteinaidd.
Mae’r gwrthdaro rhwng Israel-Palesteina yn gymhleth, ac mae ei wreiddiau mewn hanes, gwleidyddiaeth a
chrefydd. Fodd bynnag, un agwedd o’r sefyllfa sy’n cael ei chydnabod yn rhynglwladol yn anghyfreithlon yw
adeiladu ac ehangu anheddau Israelaidd ar y Lan Orllewinol. Y rheswm am hynny yw oherwydd ei fod yn groes
i Gyfraith Ryngwladol i rym meddiannol sefydlu ei boblogaeth yn yr ardal a feddiannwyd. Mae llawer yn credu
fod yr anheddau hyn yn ffordd o sefydlu ‘ffeithiau ar y ddaear’, a’i gwneud yn amhosib i’r Palestiniaid greu eu
gwladwriaeth hyfyw eu hunain ochr yn ochr ag Israel. Mae’r rhan fwyaf o lywodraethau’n cefnogi’r ‘ateb dwy
wladwriaeth’ hwn i’r gwrthdaro, gan gynnwys llywodraeth y DU.
Ar y gorau mae hon yn gyd-fodolaeth anghysurus. Mewn gwirionedd, mae cymunedau Palesteiniaidd yn dioddef
wrth i’r anheddau gael eu hehangu. Mae tir a ddefnyddiwyd yn draddodiadol ar gyfer ffermio yn cael ei gymryd
oddi arnynt, sy’n golygu nad yw ffermwyr yn gallu defnyddio’r tir i bori eu hanifeiliaid neu ofalu am eu coed
olewydd. Mae’r anheddau’n gorfod cael rhwydwaith ffyrdd a ffensys diogelwch, sy’n mynd â rhagor o dir ac yn
atal mynediad rhwydd at ysgolion, busnesau ac ysbytai ac sy’n golygu fod pobl yn gorfod mynd trwy reolfeydd
milwrol wrth fyw eu bywydau beunyddiol.
Mae’r anheddau’n defnyddio cyflenwadau anghymesur o ddŵr, gan gynnwys ar gyfer pyllau nofio a
chwistrellwyr, tra bod cymunedau cyfagos yn gorfod prynu dŵr mewn tanciau i fwydo eu hanifeiliaid a’u
teuluoedd. Mae cymuned Al-Hadidya yn Nyffryn yr Iorddonen, sydd wedi’i lleoli nesaf at annedd anghyfreithlon
Ro’i, yn byw ar ddim mwy nac 20 litr o ddŵr y dydd y pen, sef y cyfanswm y mae Sefydliad Iechyd y Byd yn ei
ystyried yn ddigonol ar gyfer ‘goroesiad byr dymor’ ar ôl trychinebau.

Dysgwch fwy:

Os hoffech gael gwybod mwy am y gwrthdaro rhwng Israel-Palesteina a sut mae’n effeithio ar bobl ifanc,
gallwch ddod o hyd i rai manylion yma:
Ceir cyflwyniad wedi’i animeiddio i’r gwrthdaro yma:
https://www.youtube.com/watch?v=Y58njT2oXfE (Llais Iddewig dros Heddwch)
Ceir cyflwyniad da arall yma:
https://www.youtube.com/watch?v=iRYZjOuUnlU
Mae’r adroddiadau canlynol yn cyflwyno gwybodaeth am sut mae’r goresgyniad a’r anheddau yn effeithio
bywydau beunyddiol plant a phobl ifanc Palesteiniaidd yn mynd i’r ysgol:
‘Danger is our Reality’ Achub y Plant (Ebrill 2020)
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17467/pdf/ch1435605.pdf
‘Rise in incidents disruption schooling across the West Bank’ (UNOCHA – United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs), Rhagfyr 2018:
https://www.ochaopt.org/content/rise-incidents-disrupting-schooling-across-west-bank
Mae Llanidloes yn Nganolbarth Cymru wedi ei gyfeillio gydag Assawiya, pentref gwledig ger Nablus yng
Ngogledd y Lan Orllewinol lle y cafodd y plant eu haflonyddu gan filwyr a chan ymosodiadau nwy dagrau.
Efallai y gallech wahodd rhywun i ddod i siarad â chi?
Ewch i: http://psccymru.weebly.com/about-us.html
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Gweithlen 10 - Beth yw gwir gost eich denims?
Mae arferion amheus a chyfrinachau dirgel wedi bod yn rhan o’r diwydiant ffasiwn erioed. Mae ffasiwn cyflym yn
ddiwydiant a sylfaenwyd ar gyflogau isel, safonau gwael i weithwyr, cemegau a gwastraff. Mae’r diwydiant ffasiwn cyflym
wedi dibynnu ar ecsploetio gweithwyr dillad o’r cychwyn cyntaf. Mae’r DU yn gwario biliynau ar ddillad bob blwyddyn, ond
mae rhai gweithwyr yn ennill dim mwy nac £20 yr wythnos. O’r 74 miliwn o weithwyr tecstiliau ledled y byd, mae 80% yn
fenywod o liw.
Mewn erthygl a ysgrifennwyd ym mis Awst 2020 ar gyfer The Guardian, mae Annie Kelly yn ysgrifennu am arferion difrifol
a ddatgelwyd mewn ffatrïoedd dillad ym Mhrenhiniaeth Fynyddig Lesotho. Mae Lesotho yn wlad dirgylch yn Neheudir
Affrica lle y mae dros hanner y boblogaeth yn byw mewn tlodi. Mae diweithdra yn uchel ac mae swyddi da yn brin. Yn
Maseru, y brifddinas, mae swyddi yn y diwydiant ffasiwn cyflym yn cynyddu. Mae nifer o ffatrïoedd dillad mawr yn cyflogi
cannoedd o weithwyr – menywod yn bennaf. Mae hyn yn swnio’n addawol, ond mae anghyfiawnder ac anghydraddoldeb
yn effeithio ar lesiant corfforol a meddyliol y gweithwyr.
Meddai Annie Kelly:
"Wnaeth y rheolwyr ddim cyflogi digon o weithwyr rheolaidd i gwblhau’r archebion dillad a lifodd i mewn o
Ewrop a’r Unol Daleithiau. Yn hytrach, bob bore, ychydig oriau ar ôl i’r peiriannau gwnïo ddechrau troi, byddai
goruchwylydd gwrywaidd yn camu allan i gatiau’r ffatri lle yr oedd dwsinau o fenywod yn aros. Wrth iddo nesáu,
byddent yn ymwthio yn eu blaenau, gan wasgu eu hunain yn agos at y rheiliau ac yn gweiddi eu henwau allan.
Yr enw ar y menywod hyn oedd y “dyddiolwyr” – torwyr a pheirianwyr diwaith oedd yn mynd o ffatri i ffatri yn
chwilio am ychydig oriau o waith ysbeidiol. Er mwyn cael eu dewis o’r dorf, roedd y menywod yn gwybod ei bod
yn debygol y byddai’n rhaid iddynt ddioddef aflonyddwch ac ymosodiadau cyson er mwyn sicrhau cyflog dyddiol o
ychydig dros £6 y dydd.
Mae’r ffatrïoedd hyn yn Lesotho yn cyflenwi rhai o’r brandiau denim enwocaf yn y byd. Roedd pob un o’r brandiau
wedi cynnal archwiliadau cymdeithasol ac archwiliadau o’r ffatrïoedd, sydd i fod i ganfod unrhyw dorri ar hawliau
dynol a hawliau gweithwyr, ond nid oedd yr un ohonynt wedi gweld yr amodau diraddiol a chamdriniol yr oedd
y gweithwyr benywaidd yn gorfod eu dioddef. Adroddiad y Consortiwm Hawliau Gweithwyr oedd y cyntaf i
gysylltu brandiau mawr yn uniongyrchol gyda thrais rhywiol yn Lesotho, ond mae gweithwyr dillad yn India, Brasil,
Mecsico, Sri Lanka, Twrci, Tsieina, Bangladesh a Fietnam hefyd wedi sôn am gael eu stelcian, eu haflonyddu ac am
ymosodiadau arnynt mewn ffatrïoedd sy’n gwneud dillad i frandiau rhyngwladol."
Gan ei bod yn ymddangos fod arferion o’r fath yn ddigon cyffredin yn y diwydiant ffasiwn – cyfrifoldeb pwy yw hyn? Mae
cymaint ohonom yn y byd Gorllewinol eisiau dillad rhatach. Rydym yn prynu dilledyn, ei wisgo rywfaint, ei daflu a phrynu
crys-t neu bâr arall o jins rhad yn ei le. Faint o bobl sydd wir yn poeni pam fod eu dillad mor rhad – cyn belled eu bod yn
rhad? Er mai ar y busnesau sy’n gwneud elw enfawr y mae’r prif gyfrifoldeb yn y pendraw, mae’n rhaid inni gydnabod fod
gennym ninnau gyfrifoldeb hefyd.
Felly, os ydych yn bwriadu ‘gwneud y gorau’ o’r arwerthiannau dillad wedi’r gwarchae, meddyliwch am y neges rydych yn
ei ddanfon at berchnogion y brandiau mawr. Gofynnwch ichi’ch hun – beth yw gwir gost y pâr o jins rydych wedi’u llygadu?
Er mwyn cael gwybod mwy am brynu moesegol a phwy sy’n gweithredu i geisio atal yr anghyfiawnder a’r
anghydraddoldeb:
• Y Chwyldro Ffasiwn - https://www.fashionrevolution.org/about/get-involved/
• Sefydliad Fair Wear - https://www.fairwear.org
• Mudiad PayUp - https://www.supportgarmentworkers.org/payup-fashion
• Consortiwm Hawliau Gweithwyr - www.workerights.org
Cyfeiriadau:
https://www.theguardian.com/news/2020/aug/20/fashion-industry-jeans-lesotho-garment-factory-workers-sexual-violence
• Cost amgylcheddol ffasiwn cyflym: https://www.nature.com/articles/s43017-020-0039-9
• Ffasiwn cyflym yn rhuthro tuag at drychineb amgylcheddol: https://www.theguardian.com/fashion/2020/apr/07/fastfashion-speeding-toward-environmental-disaster-report-warns
• Moeseg Ffasiwn Cyflym: https://www.rgs.org/schools/teaching-resources/the-ethics-of-fast-fashion/
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Gweithlen 11b - Gwisgo Ffasiwn
Tasg siopwr personol

Defnyddiwch yr amlinell isod i ddylunio gwisg. Cofiwch feddwl am ba ddeunyddiau rydych am eu
defnyddio, yn ogystal ag ychwanegu rhai labeli i esbonio eich syniad.
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Gweithlen 11c - Syniadau ar gyfer gwisgoedd ffasiwn
Dyma rai syniadau ar gyfer eich gwisg.
Hoffech chi fod yn ArchArwr, gwisgo fel un o’ch hoff gymeriadau ffilm, neu greu eich golwg eich hun?
Meddyliwch pa ddeunyddiau, lliwiau a dyluniadau yr hoffech eu defnyddio...

Dyluniadau

Dim ond rhai syniadau – fe fydd
gennych chi lawer mwy

Deunyddiau

Denim: gallai jins fod yn ddewis
da gan eu bod yn gyfforddus ac yn
eich helpu symud o gwmpas.

Mae leggings yn
gyfforddus
hefyd a gallech gael
dyluniad o’ch dewis

Gal clogyn a mwgwd satin eich
troi’n berson gwahanol mewn
eiliadau!

Gall het roi hunaniaeth ichi a
gorffen eich gwisg!
Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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Gweithlen 12 - Sut ddylem ni gofio’r Holocost?

Solperstein, Yr Almaen

Treblinka, Gwlad Pwyl

Babi Yar, Kiev

Ap Oshpitzin

Amgueddfa Cofio’r Holocost yr
Unol Daleithiau, Washington

Cerflun o Gariad ac ing,
Miami

Hologramau goroeswyr yr Holocost

Gardd Goffa'r Holocost,
Hyde Park, Llundain

IWitness

Cofeb i Iddewon Ewrop a
Lofruddiwyd, Berlin

Cofeb ddigidol i’r Gymuned
Iddewig yn Yr Iseldiroedd

Yad Vashem, Jeriwsalem

Lawr lwythwch y set cyfan o gardiau yma:

https://www.het.org.uk/images/downloads/Resources/How_Should_We_Remember_cards.pdf
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Gweithlen 13 - Offerynnau Persbectif Cyfiawnder Cymdeithasol

Ffrâm

Lloeren

Microsgop

Hidlydd

Meddyliwch am y cyddestun
Meddyliwch beth sydd tu
allan i’r ffrâm
Beth ydych chi’n weld, beth
mae pobl eraill eisiau ichi ei
weld, beth sydd ddim yno?
Cymryd trosolwg
Gweld cysylltiadau yn y byd
Edrych ar dueddiadau
bydeang
Defnyddio persbectif
bydeang

Meddyliwch am fanylion
mater...
• Edrychwch arno’n
ofalus
• Edrychwch yn fanylach i
gael gweld mwy

Defnyddio sawl persbectif
Defnyddio safbwynt
gwahanol
Gweld trwy lygaid pobl
eraill

Sbectolau

Wrth ystyried canlyniad
gweithred y gellid ei
gwneud ar fater...
• Faint o help?
• Faint o niwed?

Clorian

Os gallech weld eich hun yn
adweithio i fater...
• Sut ydych chi’n credu y
bydd yn effeithio arnoch
CHI, eich meddyliau a’ch
teimladau?
• Sut fyddai eich gweithred
yn edrych ICHI?

Drych

Wrth ystyried naratifau ar
fater...
• Cael gwared â’r agenda a’r
propaganda
• Hidlo’r gamwybodaeth a’r
llurgunio

Datganiadau Stereonodweddiadol
Beth ydych chi’n feddwl am y datganiadau hyn? Sut allwn ni eu herio? A yw’r Offerynnau Persbectif Cyfiawnder
Cymdeithasol yn ddefnyddiol wrth wneud hyn? Rhowch gynnig arnyn nhw ac adroddwch yn i’r grŵp cyfan!

• Mae pob Mwslim yn derfysgwr.
• Bomio gwledydd yw’r unig ffordd o’u rhwystro nhw rhag ymosod arnon ni, eu bai nhw yw e.
• Dyw newid hinsawdd ddim yn real; yr eco hipis sy’n ceisio codi ofn arnon ni.
• Mae pob person di-gartref yn gaeth i gyffuriau.
• Gwehilion yw pobl sy’n rhan o giangiau ac mae angen eu rhoi dan glo.
• Mae pobl ddiwaith yn rhy ddiog i gael swydd.
• Mae angen inni ofalu am ein pobl ein hunain cyn inni roi arian neu gymorth i rannau eraill o’r byd.
• Dylai unrhyw un sy’n cymryd rhan mewn terfysgaeth gael y gosb eithaf.
• Nid oes unrhyw anghydraddoldeb rhwng dynion a menywod erbyn hyn.
• Mae ‘bywydau pobl dduon yn bwysig’ yn hiliol. Fe ddylen ni fod yn dweud fod ‘pob bywyd yn bwysig.’
• Os ydych chi’n dod i’m gwlad i, mae’n rhaid ichi wneud pethau fel rydyn ni’n eu gwneud nhw.
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NDC16: SEFYDLIADAU CRYFION
TEITL:

SEFYDLIADAU CRYFION – SICRHAU BOD EICH LLAIS YN CAEL EI GLYWED

GRŴP OED:

9 – 14 oed

DEUNYDDIAU:

•
•
•

GOFYNION
YSTAFELL:
AMCANION:

HYD DISGWYLIEDIG:

2 awr

Copïau o Daflenni Gwaith 14 a 15
Cyflwyniad PowerPoint NDC16
CA2: Setiau o gardiau Anghenion a Dymuniadau o Daflen Waith 16, a chopïau o Daflen Waith
17 i’w rhannu
Hyblyg, a gallu cynnwys gwaith grŵp ac ymarferion rhyngweithiol
•
•
•
•
•

Cyflwyno’r syniad o sefydliadau cryfion a pham eu bod yn bwysig i greu cymdeithasau cydradd, cyfiawn a
heddychlon;
Deall beth sy’n digwydd mewn cymdeithasau lle y mae strwythurau cynrychioliadol a gwneud
penderfyniadau yn wan;
Cyflwyno beth sydd ar waith yng Nghymru i’n helpu i greu cymdeithas sy’n gwrando ar ei dinasyddion a
hyrwyddo eu hiechyd a llesiant;
Ystyried beth sydd ar waith ar lawr gwlad ar gyfer plant a phobl ifanc i sicrhau bod ganddynt lais a bod eu
hanghenion yn cael eu diwallu;
Creu a chynnal ymarferiad democrataidd i ystyried sut all eu hysgol fod yn decach a mwy cynhwysol.

Ffocws ar y
Pedwar Pwrpas

Dinasyddion moesegol, gwybodus sydd yn:

Bydd y corff
hwn o waith
yn galluogi
disgyblion i
archwilio bod yn:

✔ ymhel â materion cyfoes yn seiliedig ar eu gwybodaeth a’u gwerth

✔ darganfod, gwerthuso a defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn
✔ dangos eu hymrwymiad i gynaliadwyedd y blaned
✔ ac sy’n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a’r byd.
Dysgwyr uchelgeisiol, abl sydd yn:
✔ gosod safonau uchel i’w hunain ac sy’n chwilio am a mwynhau her
✔ a deiladu corff o wybodaeth ac sy’n meddu ar y sgiliau i gysylltu a chymhwyso’r wybodaeth honno mewn
cyd-destunau gwahanol
✔ cwestiynu ac yn mwynhau datrys
✔ gallu esbonio’r syniadau a’r cysyniadau maen nhw’n dysgu amdanynt
✔ gallu defnyddio rhif yn effeithiol mewn cyd-destunau gwahanol
✔ deall sut i ddehongli data a chymhwyso cysyniadau mathemategol
✔ defnyddio technolegau digidol yn greadigol i gyfathrebu, darganfod a dadansoddi gwybodaeth
✔ gwneud ymchwil ac yn gwerthuso’n feirniadol beth maen nhw’n ei ddarganfod
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Themâu
croestoriadol

✔ ac sy’n barod i ddysgu trwy gydol eu bywydau
• Ystyried cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
• Datblygu dealltwriaeth o addysg hawliau dynol ac amrywiaeth

Sgiliau trawsgwricwlaidd

Creu cynnwys digidol, Llythrennedd, Iaith & Chyfathrebu, Gwrando fel rhan o sgwrs gydweithiol, Sgwrs
gydweithiol, Cwestiynu

NDCau
perthnasol

•
•

10 (Lleihau Anghydraddoldeb)
16 ( Heddwch, Cyfiawnder & Sefydliadau Cryfion)
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•

10 (Lleihau Anghydraddoldeb)

DISGRIFIAD O’R GWEITHGAREDDAU:
00.00
00.10

Sefydliadau cryfion – beth mae hynny’n ei olygu?
Rhowch rywfaint o gefndir:
Yn 2015, addawodd 193 o arweinwyr byd y byddent yn gweithio dros ddyfodol teg, cynhwysol a chynaliadwy i bobl a’r
blaned. Ymrwymasant eu llywodraethau a’u dinasyddion i fabwysiadu Agenda ar gyfer Datblygu Cynaliadwy 2030 y
Cenhedloedd Unedig. Dros 15 mlynedd, mae’r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn ceisio cynnwys gwledydd ar draws y byd i
gael gwared â thlodi o bob math, ymladd anghydraddoldebau a mynd i’r afael â newid hinsawdd, tra’n sicrhau nad oes neb
yn cael eu gadael ar ôl.
Yna cyflwynwch y syniad o sefydliadau cryfion trwy ddangos y fideo ganlynol:
https://www.youtube.com/watch?v=NCf4xAfPzTc. Mae pob myfyriwr yn cael tudalen yn cynnwys rhai geiriau allweddol
(Taflen Waith 14). Gofynnwch iddynt dicio’r geiriau wrth iddynt eu clywed. Beth maen nhw’n olygu a pham maen nhw’n
bwysig? Yna dangoswch y fideo fer hon eto a gofynnwch “Beth mae ‘sefydliadau cryfion’ yn ei olygu inni.

00.10
00.30

Beth mae sefydliadau cryfion yn ei olygu yn ymarferol?
Mae disgyblion yn edrych ar broblemau neu faterion y gall unigolion, teuluoedd neu gymunedau eu hwynebu (Taflen
Waith 15). Cysylltwch nhw gyda’r sefydliadau y byddent yn cysylltu â nhw i ddatrys y problemau hyn. Beth fydden nhw’n
ddisgwyl i’r sefydliadau hyn ei wneud? Beth allwn ni wneud os na chawn yr ymateb rydym ei angen?

00.30
00.45

Creu gêm deg a democrataidd!
Rhannwch y grŵp yn ddau dîm (neu fwy gan ddibynnu ar faint y grŵp). Dywedwch wrth bob grŵp fod ganddynt 5
munud i greu gêm pêl y gall y grwpiau eraill ei chwarae, ond mae angen iddynt gynnwys 4 rheol sy’n gwneud y gêm yn
deg a chynhwysol. Gallwch roi ambell enghraifft i’r timau (gweler: https://ggimpactgames.com/play/goal-16/). Efallai yr
hoffai rhai timau feddwl yn hytrach am gêm fwrdd, neu gallech edrych ar ffyrdd eraill o wneud gemau parasiwt sy’n deg a
chydweithredol. Er mwyn cael mwy o syniadau, edrychwch ar lawlyfrau Woodcraft a restrir yn yr adnoddau.
Awgrym: er mwyn rhannu’r wers, chwaraewch un o’r gemau yma bob hyn a hyn ar draws y gwersi ar sefydliadau cryfion..

00.45
01.00

Beth sy’n digwydd pan nad oes sefydliadau cryfion yn bod?
CA3:
Ar gyfer y gweithgaredd hwn, defnyddiwch becyn Amnest Rhyngwladol ‘Learning about Human Rights in the
Secondary School’ (https://www.amnesty.org.uk/resources/pecyn-adnoddau-hawliau-dynol-yn-yr-ysgol-uwchradd-humanrights-secondary-school-resource) a phecynnau Ysgolion Noddfa a / neu Storïau Noddfa, sydd ar gael ar Hwb.
Cyflwynwch eich myfyrwyr i’r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol (Gwers 1, Taflenni adnoddau 2 & 3 Amnest
Rhyngwladol). Esboniwch iddynt fod y rhain yn hawliau y dylai pawb ar draws y byd allu manteisio arnynt. Cytunwyd yr
UNDHR ar ôl yr Ail Ryfel Byd er mwyn ceisio atal hil-laddiad torfol megis yr Holocost rhag digwydd fyth eto..
Rhowch astudiaethau enghreifftiol i fyfyrwyr o becyn Amnest (astudiaethau enghreifftiol Gwers 4) ac o’r pecynnau
noddfa a enwyd uchod, yn enwedig felly’r ddalen hon, lle y mae ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn esbonio pam roeddent
wedi dianc i wledydd Prydain. Gofynnwch i’r myfyrwyr ystyried:
1. Pa hawliau dynol nad oedd yn cael eu parchu yn y sefyllfaoedd hyn?
2. Beth oedd y canlyniadau i’r bobl dan sylw?
3. Allwch chi ddarganfod mwy am y gwledydd a enwyd?
4. Beth ydych chi’n credu fyddai’n digwydd yng Nghymru / gwledydd Prydain?

01.00
–
01.15

CA2:
Defnyddiwch gardiau Anghenion a Dymuniadau Unicef UK i edrych gyda’ch myfyrwyr ar ba bethau yn eu bywydau sy’n
hanfodol a pha rai sy’n ‘braf eu cael’ (Gweler: https://www.tes.com/teaching-resource/wants-and-needs-cards-6041097hefyd Taflen Waith 16)
Gofynnwch iddynt feddwl am â phwy allent siarad os oeddent yn teimlo nad oedd un o’u hawliau’n cael eu parchu.
(*Bydd angen i athrawon fod yn sensitif yma a bod yn ymwybodol o’r posibilrwydd o ddatgelu)
Pwysigrwydd sefydliadau cryfion (parhad)
CA3:
Gofynnwch i’r myfyrwyr adrodd yn ôl ar yr hyn roeddent wedi’i ddarganfod o’u hastudiaethau enghreifftiol. Dywedwch
fod hawliau pobl yn cael eu parchu a’u hamddiffyn yng ngwledydd Prydain yn gyffredinol, ond nad felly y mae i bawb efallai.
Gallwch ddangos un o’r animeiddiadau am brofiadau ffoaduriaid a cheiswyr lloches ar adnodd BBC2 ‘ Seeking Refuge’ yma:
https://www.bbc.co.uk/programmes/b01k7c4q/clips
CA2:
Meddyliwch am y sefyllfaoedd ‘Modryb Ofidiau’ ar Daflen Waith 17 (bwlïo, neb yn gwrando arnoch, tarfu ar breifatrwydd,
pobl yn pigo arnoch, ansawdd bwyd, ddim yn gallu chwarae….).
Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i’r person ifanc hwn/hon? Â phwy allant siarad? Beth ddylen nhw ofyn i’r person hwnnw/
honno ei wneud? Fel gweithgaredd ychwanegol, gallai disgyblion greu eu problemau ‘Modryb Ofidiau’ eu hunain ac
ysgrifennu eu hatebion eu hunain.
(*Bydd angen i athrawon fod yn barod yma rhag ofn i fyfyrwyr greu sefyllfaoedd sy’n cynnwys ystyriaethau amddiffyn)
Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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01.15
–
01.25

Cymru - gwlad deg a chydradd?
Treuliwch rywfaint o amser yn amlinellu rhai o’r pethau sydd ar waith yng Nghymru i geisio hyrwyddo tegwch a chydraddoldeb
a sicrhau bod pobl yn cael gwrandawiad ac y gallant fanteisio ar eu hawliau. (Gweler Sleid PowerPoint 9)
Cyflwynwch Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (PowerPoint) a dywedwch fod Llywodraeth Cymru yn cymryd nifer
o gamau cadarnhaol i fod yn ymatebol, cynhwysol, cyfranogol a chynrychioliadol yn eu prosesau gwneud penderfyniadau,
gyda’r bwriad o sefydlu cymdeithas deg a chynhwysol yng Nghymru lle nad oes neb yn cael eu gadael ar ôl.
Sut mae hyn yn gweithio’n ymarferol?
Defnyddiwch sleidiau Powerpoint 14 & 15 a Thaflen Waith 15 i atgoffa eich myfyrwyr am y bobl a’r strwythurau sydd
ar waith yng Nghymru i sicrhau bod pobl yn cael gwrandawiad, yn cael eu cynrychioli, eu cynnwys a’u hamddiffyn, gan
gynnwys plant a phobl ifanc.
Mae’r rhain yn cynnwys::
• Senedd Ieuenctid Cymru
• Y Comisiynydd Plant
• Cyngor Ysgol
• Uwch Dîm Rheoli
• Athro/athrawes / gweithiwr cymdeithasol / gweinydd cinio
• Cyngor lleol
• Rhieni / aelod o’r teulu
• Aelod o’r Senedd
• Aelod Seneddol

01.25
–
01.45

Beth sydd yn ei le i sicrhau bod hawliau plant a phobl ifanc yn cael eu parchu – yr UNCRC:
Dywedwch mai’r cam nesaf yw siarad am beth sydd ar waith yng Nghymru a’r byd i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel,
hapus, iach a sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed.
CA2:
Defnyddiwch y cynllun gwers gan Gomisiynydd Plant Cymru (https://www.complantcymru.org.uk/adnoddau/) https://
www.childcomwales.org.uk/resources/) i gyflwyno’r UNCRC (neu atgoffa pobl amdano) a beth mae hyn ei olygu i blant
a phobl ifanc. Chwaraewch y fideo: ‘Children’s Wrongs’, yna gwnewch y gweithgaredd ie, na, efallai i’w helpu i ddeall sut
mae eu hawliau yn cael eu sicrhau.
Ceir gweithgaredd creadigol braf hefyd yng Ngweithgaredd 8 Pecyn Ysgolion Cynradd Amnest Rhyngwladol ar Hawliau
Dynol - h.y. creu cwilt i ddarlunio’r hawliau yn yr UNCRC.
CA3:
Gallech ddefnyddio’r cynllun gwers ar gyfer CA3 gan y Comisiynydd Plant (https://www.childcomwales.org.uk/
wp-content/uploads/2017/01/KS3_lessonplan_designed.pdf) i fynd dros hawliau plant ac ystyried a ydynt yn cael eu
cyflawni yn yr ysgol ai peidio.
Neu, gallai’r myfyrwyr edrych ar y poster hawliau plant (https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/
uploads/2016/04/ccfw_rights_poster_wel.pdf) a chymryd rhan mewn gweithgaredd Diamond 9, trafod pa hawliau sydd
bwysicaf iddyn nhw, a pham.

01.45
–
2.00

Sut allwn ni sicrhau bod ein hysgol a’n cymuned yn deg, cydradd a chynrychioliadol?
Nod y gweithgaredd hwn yw cefnogi dysgwyr i archwilio a yw’r strwythurau sydd ar waith yn eu hysgol i amddiffyn a
hyrwyddo hawliau’r myfyrwyr yn gweithio cystal ag y dylent. Cynhaliwch drafodaeth ac ystyriwch y cwestiynau canlynol:
• Sut mae anghenion, pryderon a gofidiau myfyrwyr yn cael eu trafod mewn ysgolion?
• Pa sianeli sydd gan bobl i leisio syniadau a phryderon, ac a yw’r rhain ar gael i bawb? A oes unrhyw un yn cael eu
gadael ar ôl neu allan, ac os felly, beth allwn ni ei wneud am hynny?
• Os yw myfyrwyr yn mynegi syniad neu bryder, ydyn nhw’n cael eu cymryd o ddifrif ac a ydyn nhw’n cael gwybod
beth sy’n cael ei wneud amdano a pham / pam ddim?
• A yw myfyrwyr yn gallu ymgysylltu’n barchus ag athrawon ac eraill i greu newid?
• A yw myfyrwyr eu hunain yn rhan o wneud penderfyniadau gwirioneddol bwysig, neu rai dibwys yn unig?
• A yw myfyrwyr yn cael cyfleoedd i gyfrannu at wella eu cymdeithas yn lleol, yn genedlaethol ac yn fydeang?
Gallech ddilyn hwn gydag un o’r gweithgareddau canlynol:
1. Gofynnwch i’r myfyrwyr lunio holiadur byr i archwilio a yw myfyrwyr yn credu fod trefniadau gwneud
penerfyniadau yn yr ysgol yn ‘deg, cynhwysol ac ymatebol’. Gellid gwneud hwn fel grŵp cyfan neu mewn grwpiau
bychain, a gellid ei wneud ar lefel dosbarth, blwyddyn neu ysgol gyfan.
2. 2. Mabwysiadu syniad ‘Ysgol Freuddwyd’ y Comisiynydd Plant (https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/
uploads/2019/11/Dream-School-Eich-Ysgol-Breuddwydion.pdf) i edrych ar sut allai eich ysgol fod yn fwy
cynhwysol, yn decach a mwy cynrychioliadol. Gwnewch gynllun darluniol i’w gyflwyno i’ch athro/athrawes / y
cyngor ysgol / yr Uwch Dîm Rheoli.

CYFEIRIADAU:

Gweithgareddau ar gyfer Grwpiau Elfin Woodcraft Folk (Cynradd):
https://woodcraft.org.uk/sites/default/files/elfin%20pack%20for%20website_0.pdf
Gweithgareddau ar gyfer Grwpiau Venturer Woodcraft Folk (Uwchradd):
https://woodcraft.org.uk/sites/default/files/venturer%20pack%20for%20website.pdf
Mae pecynnau ‘Learning about Human Rights’ Amnest Rhyngwladol (cynradd ac uwchradd) ar gael yn
Gymraeg yma: https://www.amnesty.org.uk/welsh-language-resources-human-rights-education
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Gweithlen 14 - Beth ydyn ni’n ei olygu wrth Sefydliadau Cryfion?
Gwyliwch y fideo ganlynol: https://www.youtube.com/watch?v=NCf4xAfPzTc ticiwch y geiriau isod wrth ichi eu clywed.
Beth maen nhw’n ei olygu a pham maen nhw’n bwysig?
Ceisiwch eu hegluro gydag enghreifftiau – e.e. pan ddywedwn ni ‘sefydliadau cryfion’, beth ydyn ni’n ei olygu?

Geiriau ac ymadroddion

Ystyr & Phwysigrwydd

Rheolaeth y gyfraith
Cynrychiolaeth a llais
Hawliau
Sefydliadau cryfion
Cynhwysol a thryloyw
Mae pawb yn cyfrif ac yn cael eu
cyfrif
Caiff trais a throseddu eu
rhwystro
Caiff hawliau cyfreithiol eu
parchu
Llywodraethu adnoddau naturiol
Mynediad cyfartal at gyfiawnder
Caiff menywod eu cynrychioli’n
gyfartal
Gonest ac ymatebol
Rheoli troseddu
Cael eu cynnwys mewn
gwasanaethau
Gwasanaethau

Gallwn ddosbarthu sefydliadau o dan rai
penawdau bras – e.e.

Edrychwch ar y geiriau isod.
O dan ba bennawd fyddech chi’n eu rhoi?

•

Llywodraeth

•

Addysg

• Ysbyty• Heddlu • Meddygon • Llywodraeth Cymru

•

Crefydd

• Llysoedd Barn • Banciau

•

Cyfraith & Threfn

•

Iechyd

•

Amddiffyn

•

Masnach

• Eglwysi • Ysgolion • Y Fyrddin • Cynghorau Lleol 

• Comisiynyss Plant• Prifysgolion
• Deddfau / Deddfwriaeth• Senedd Ieunenctid
• Teledu a Radio • Nyrsys
• Awyrlu • Llywodraeth San Steffan
• Archfarchnadoedd • Cyfryngau Cymdeithasol
Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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Gweithlen 15 - Pwy all fy helpu gyda hwnna?
•
•
•

Ar yr ochr chwith isod fe welwch nifer o broblemau / materion y gall plant a phobl ifanc fod yn eu hwynebu y gallent
fod angen help â nhw neu y maent eisiau gweld rhywun yn gweithredu arnynt.
Ar yr ochr dde ceir nifer o sefydliadau y gallai pobl fynd atynt i gael help gyda’u problem / mater.
Allwch chi eu cysylltu?
‘Rwyf yn flin iawn am faint o bethau sy’n cael eu pecynnu mewn plastig untro yn fy archfarchnad leol.’
‘Gwyliais y newyddion am Black Lives Matter. Rwyn credu y dylen ni ddysgu mwy am wladychiaeth a hiliaeth
mewn ysgolion.’
‘Mae ein gwisg ysgol yn llawer rhy ddrud. Mae fy rhieni yn ei chael yn anodd, ac rwyn siwr fod llawer o
deuluoedd yn wynebu’r un broblem’

Llywodraeth
Cymru

‘Does dim digon o finiau yn fy mharc lleol, sy’n golygu fod yna wastad lwyth o sbwriel yno sydd ddim yn cael
ei gasglu. Dyw fy ffrindiau a mi ddim eisiau chwarae yno mwyach’
‘Gwelais adroddiad ar y newyddion am blant yn y rhyfel yn Yemen. All rhywun ddim gwneud rhywbeth i atal
yr ymladd a gwneud yn siwr eu bod yn cael bwyd a gofal?’
‘Rwyn defnyddio cadair olwyn ac yn ei chael yn anodd iawn mynd o gwmpas yr ysgol. Rydym ni angen mwy o
rampiau a lifft’
‘Dydw i ddim yn credu ei bod yn iawn y gall pobl ifanc 16 oed ymuno â’r fyddin. Rwyn credu y dylid codi’r oed
recriwtio i 18’.

Awdurdod
Lleol

‘Rwyn credu y cafodd pobl ifanc eu taro’n annheg gan COVID-19. Rwyf eisiau gwybod beth sy’n cael ei wneud
amdano yng Nghymru ac yn y DU yn gyffredinol’
‘Rwyf yn siarad Cymraeg, ond mae’n rhaid imi wneud llawer o’m gweithgareddau ysgol yn Saesneg. Hoffwn
gael mwy o gyfleoedd i siaradwyr Cymraeg ifanc neu fwy o hyfforddiant i staff’
‘Dygodd rhywun fy meic o’r tu allan i’n siop leol. Roedd yn newydd sbon ac roedddwn yn meddwl ei fod yn
ddiogel dan glo.’
Rwyf yn flin iawn am faint o bethau sy’n cael eu pecynnu mewn plastig untro yn fy archfarchnad leol.’
‘Gwyliais y newyddion am Black Lives Matter. Rwyn credu y dylen ni ddysgu mwy am wladychiaeth a hiliaeth
mewn ysgolion.’

Llywodraeth
San Steffan

‘Mae ein gwisg ysgol yn llawer rhy ddrud. Mae fy rhieni yn ei chael yn anodd, ac rwyn siwr fod llawer o
deuluoedd yn wynebu’r un broblem’
‘Does dim digon o finiau yn fy mharc lleol, sy’n golygu fod yna wastad lwyth o sbwriel yno sydd ddim yn cael
ei gasglu. Dyw fy ffrindiau a mi ddim eisiau chwarae yno mwyach’
‘Gwelais adroddiad ar y newyddion am blant yn y rhyfel yn Yemen. All rhywun ddim gwneud rhywbeth i atal
yr ymladd a gwneud yn siwr eu bod yn cael bwyd a gofal?’
‘Rwyn defnyddio cadair olwyn ac yn ei chael yn anodd iawn mynd o gwmpas yr ysgol. Rydym ni angen mwy o
rampiau a lifft’

Arall?

‘Dydw i ddim yn credu ei bod yn iawn y gall pobl ifanc 16 oed ymuno â’r fyddin. Rwyn credu y dylid codi’r oed
recriwtio i 18’.
‘Rwyn credu y cafodd pobl ifanc eu taro’n annheg gan COVID-19. Rwyf eisiau gwybod beth sy’n cael ei wneud
amdano yng Nghymru ac yn y DU yn gyffredinol’
‘Rwyf yn siarad Cymraeg, ond mae’n rhaid imi wneud llawer o’m gweithgareddau ysgol yn Saesneg. Hoffwn
gael mwy o gyfleoedd i siaradwyr Cymraeg ifanc neu fwy o hyfforddiant i staff’

Rydym yn ffodus yng Nghymru – os oes gennym broblem neu fater
– fod yna fel arfer rywun y gallwn droi atynt a gofyn am ateb.

Un o’r pethau y gallwn ei wneud os ydym yn weddol bryderus am fater yw ysgrifennu at ein Cyngor Lleol, Aelod o’r Senedd neu
Aelod Seneddol, ond mae’n weddol bwysig gwybod pwy sy’n gyfrifol am beth.
(Ewch i ‘Write to Them’ i gael gwybodaeth: https://www.writetothem.com/)
Gallwch hefyd gychwyn neu lofnodi deiseb os ydych dros 13 ac oes oes gennych gyfeiriad ebost. Er mwyn gweld rhai o’r deisebau
sydd gerbron Y Senedd ar hyn o bryd ewch i https://deisebau.senedd.cymru/deisebau?state=open
Ymhlith y lleoedd eraill y gallwn fynd iddynt am help yw ein Canolfan Cyngor ar Bopeth leol a Chomisiynwyr: yng Nghymru mae
gennym Gomisiynydd Plant, ar gyfer Pobl Hŷn ac ar gyfer y Gymraeg.
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Gweithlen 16 - Cardiau Eisiau ac Angen

Lawr lwythwch y set cyfan o gardiau yma:

https://www.tes.com/teaching-resource/wants-and-needs-cards-6041097
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Gweithlen 17 - Beth alla i wneud?
Pan mae gennych broblem, y peth pwysicaf oll yw gallu siarad â rhywun fydd yn gwrando. Edrychwch ar y
problemau isod.

Â phwy ydych chi’n credu y gall y person ifanc yma siarad, a beth ddylen
nhw ofyn iddynt wneud?
Problemau cyfeillgarwch…

Dim byd i’w fwyta

Mae fy ffrind gorau wedi mynd at rywun arall, a
does gen i neb i chwarae â nhw adeg egwyl. Rwyn
teimlo’n unig iawn.

Rwyf yn fegan. Does bron ddim byd y gallaf ei
fwyta yn ffreutur yr ysgol. Rwyf wedi cael digon
ar fwyta dim ond tatws drwy’r amser. Weithiau
rwyf yn teimlo’n newynnog iawn.

Rwyf angen fy lle…

Dan straen…

Mae fy ystafell wely yn lle arbennig. Rwyf yn
gwneud fy ngwaith cartref yno, ysgrifennu fy
Dydw i ddim yn deall y gwaith mathemateg
nyddiadur a gwneud hyn ac arall…. Mae fy mrawd
diweddaraf rydyn ni wedi bod yn ei wneud. Rwyf
bach yn mynd yno ac yn symud fy mhethau o
ar ei hôl hi erbyn hyn, a dydw i ddim yn deall beth
gwmpas. Ddoe, gwnaeth smonach o brosiect celf
mae’r athro yn ei ddweud.
arbennig roeddwn yn ei wneud. Rwyf angen ei
gadw allan.

Cael ei gadael allan…

Problemau gartref…

Mae mam a dad yn gweiddi ar ei gilydd drwy’r
Mae fy ffrind gorau mewn cadair olwyn. Mae’n
amser. Weithiau maen nhw’n fy neffro yn y nos.
anodd iawn iddi adeg egwyl gan ei bod yn cael ei
Rwyf yn poeni y byddant yn gwahanu ac am beth
gadael allan o gemau. Gallaf weld y byddai wrth ei
fydd yn digwydd. Rwyf weithiau’n teimlo’n flinedig
bodd yn cymryd rhan.
yn yr ysgol gan na chefais ddigon o gwsg.

Bwlio…

Diogelwch…

Mae rhai pobl yn fy nosbarth yn pigo arna i gan
fy mod yn edrych yn wahanol a dydw i ddim yn
siarad Saesneg yn dda iawn. Roeddwn yn edrych
ymlaen at fynd i’r ysgol, ond erbyn hyn rwyn
teimlo’n drist iawn.

Rwyf yn cerdded i’r ysgol gan fy mod yn byw’n
weddol agos. Rwyf yn mynd yn bryderus iawn
am yr holl geir ger gatiau’r ysgol ar ddechrau a
diwedd y dydd.
Dyw rhai pobl ddim yn cymryd unrhyw sylw ac
weithiau dydw i ddim yn teimlo’n ddiogel.

Beth a phwy sydd gennych yn yr ysgol / gartref i’ch helpu gydag unrhyw broblemau sydd gennych ac sy’n
gwrando ar eich syniadau am sut hoffech i bethau fod – e.e. eich rhieni / brawd neu chwaer; eich athro/
athrawes / cymhorthydd addysgu; y cyngor ysgol; eich cyfeillion……?
Eich tro chi yw hwn! Ysgrifennwch broblem yr hoffech gael ateb iddi (real neu ffug). Cymerwch arnoch
eich bod yn ‘Fodryb Ofidiau’ a chynigiwch rywfaint o gyngor / syniadau am sut ellid dsatrys y broblem.
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NDC 16: CYNLLUN Y WERS OLAF
TEITL:

ADOLYGU BETH RYDYM WEDI’I DDYSGU A PHARATOI I WEITHREDU!

GRŴP OED:

9 – 14 oed

MATERIALS:

•
•
•

GOFYNION
YSTAFELL:
AMCANION:

HYD DISGWYLIEDIG:

1 awr

PowerPoint
Cardiau materion (Taflen Waith 18)
Taflen gynllunio (Gweler ‘Gwneud Newid dros Heddwch’ ar Hwb: https://hwb.gov.
wales/search?query=making%20a%20change%20for%20peace&strict=true&popupUri=/
Resource/40485b1a-0a91-49fa-a2a3-0a11d302a591
• Grid effaith (Taflen Waith 19)
Gofod hyblyg i fyfyrwyr allu trafod, cymryd rhan mewn gweithgaredd rhyngweithiol a chynllunio mewn
grwpiau
•
•
•

Trafod pa faterion sy’n ein pryderu fwyaf ar ôl dysgu am NDC16 – beth hoffen ni weithredu arno fwyaf?
Trafod beth mae unigolion a grwpiau gwahanol yn teimlo’n gyfforddus yn ei wneud o ran gweithredu i
greu newid
Gweithio gyda grŵp i ddechrau paratoi cynllun gweithredu neu ymgyrch

Ffocws ar y
Pedwar Pwrpas

Dinasyddion moesegol, gwybodus sydd yn:

Bydd y corff
hwn o waith
yn galluogi
disgyblion i
archwilio bod yn:

✔ ymhel â materion cyfoes yn seiliedig ar eu gwybodaeth a’u gwerth

✔ darganfod, gwerthuso a defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn
✔ dangos eu hymrwymiad i gynaliadwyedd y blaned
✔ ac sy’n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a’r byd.
Dysgwyr uchelgeisiol, abl sydd yn:
✔ gosod safonau uchel i’w hunain ac sy’n chwilio am a mwynhau her
✔ a deiladu corff o wybodaeth ac sy’n meddu ar y sgiliau i gysylltu a chymhwyso’r wybodaeth honno mewn
cyd-destunau gwahanol
✔ cwestiynu ac yn mwynhau datrys
✔ gallu esbonio’r syniadau a’r cysyniadau maen nhw’n dysgu amdanynt
✔ gallu defnyddio rhif yn effeithiol mewn cyd-destunau gwahanol
✔ deall sut i ddehongli data a chymhwyso cysyniadau mathemategol
✔ defnyddio technolegau digidol yn greadigol i gyfathrebu, darganfod a dadansoddi gwybodaeth
✔ gwneud ymchwil ac yn gwerthuso’n feirniadol beth maen nhw’n ei ddarganfod

Themâu
croestoriadol

✔ ac sy’n barod i ddysgu trwy gydol eu bywydau
• Ystyried cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
• Datblygu dealltwriaeth o addysg hawliau dynol ac amrywiaeth

Sgiliau trawsgwricwlaidd

Creu cynnwys digidol, Llythrennedd, Iaith & Chyfathrebu, Gwrando fel rhan o sgwrs gydweithiol, Sgwrs
gydweithiol, Cwestiynu

NDCau
perthnasol

•
•

10 (Lleihau Anghydraddoldeb)
16 ( Heddwch, Cyfiawnder & Sefydliadau Cryfion)

•

17 (Partneriaethau er mwyn cyflawni’r Nod)
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DISGRIFIAD O’R GWEITHGAREDDAU:
00.00 - 00.10

Adolygu rhai o’r prif faterion y buom yn edrych arnynt yn NDC16. Sut mae’r rhain yn cysylltu â chreu byd mwy
cynaliadwy, cyfartal a heddychlon erbyn 2030? Sut mae’n cysylltu â’n cymuned leol a’n hysgol?

00.10 - 00.30

Rhannwch y myfyrwyr yn grwpiau o 5 - 6. Rhowch set o ‘gardiau materion’ i bob grŵp (Taflen Waith 18)- h.y.
materion ddaeth allan o edrych ar NDC16 ac y gallem fod yn dymuno gweithredu neu gynllunio ymgyrch arnynt.
Gofynnwch i’r grwpiau edrych ar y cardiau a’u blaenoriaethu trwy ddefnyddio gweithgaredd Diamond 9 - h.y. cytuno
beth yw eu ‘prif’ fater a’i roi ar y brig; yna’r 2 fater pwysicaf nesaf; yna 3 arall yn y canol; yna 2 yna 1. Ni ddylid gosod y
cardiau nes bod y grŵp cyfan wedi’u trafod a chytuno ar y drefn. Gwnewch yn siwr fod llais pawb yn cael ei glywed.
Mae’r grwpiau’n adrodd yn ôl ar eu 3 phrif fater, gan ddweud pam eu bod yn rhoi’r 3 mater uchaf yn brif flaenoriaethau.

00.30 - 00.45

Beth alla i wneud? Continiwm gwerthoedd:
Dechreuwch trwy ddweud ein bod oll yn wahanol yn y ffordd rydym yn ymateb i faterion. Efallai y bydd rhai ohonom
yn mynd i deimlo’n flin am bethau ac eisiau gwneud rhywbeth yn syth; efallai y byddai’n well gan eraill dreulio amser
yn ymchwilio a byddant yn fwy cyfforddus gyda chodi ymwybyddiaeth a chymryd rhan mewn ymgyrch ar-lein; efallai y
bydd eraill eto yn fwy awyddus i sicrhau bod llais pobl yn cael ei glywed a gwneud hynny trwy’r sianeli sydd ar gael, yn
ein hysgol, yn y gymuned ac yn genedlaethol. Mae yna bobl hefyd sy’n hoffi bod yn rhan o ymatebion creadigol – celf,
neu gerddoriaeth, neu ffilm ….. Mae angen cymysgedd o sgiliau ar bob tîm – all gynnwys sgiliau ymchwil a TG, meddwl
beirniadol, cynllunio, creadigrwydd, cyhoeddusrwydd a siarad cyhoeddus. Bydd angen inni feddwl â phwy arall mae
angen inni ymgynghori, trafod â nhw a gofyn am eu cefnogaeth.
Pwrpas yr ymarferiad hwn yw archwilio rhai o’r camau sydd ar gael i bobl ifanc sy’n awyddus i greu newid ar fater
arbennig, a’n helpu i ddeall beth mae pob un ohonom yn teimlo’n gyfforddus yn ei wneud.
Rhoddir cardiau ar naill ben yr ystafell a’r llall, mae un yn dweud ‘Rydw i’n gwbl hapus â hynna’ ac mae’r llall yn dweud ‘Fe
fyddwn i’n rhedeg milltir cyn gwneud hynna’. Mae’r athro/athrawes yn galw’r camau allan fesul un (gweler isod), ac yna
mae’n oedi. Mae’r myfyrwyr yn oedi ac yna’n mynd i sefyll ar linell rhwng y ddau ddatganiad sy’n adlewyrchu sut maen
nhw’n teimlo amdano. Efallai y byddai’n well gwneud y gweithgaredd hwn yn dawel, a dweud pa mor bwysig ydyw fod
myfyrwyr yn meddwl drostynt eu hunain, a pheidio cael eu dylanwadu gan ble mae eu ffrindiau’n sefyll.
Dyma rai datganiadau a awgrymir:
• Trefnu gwasanaeth neu wasanaethau heddwch
• Trefnu digwyddiadau ar ddyddiau heddwch pwysig yn ystod y flwyddyn
• Gwahodd siaradydd allanol
• Trefnu ymgyrch atal-hiliaeth neu gwrth-fwlïo
• Trefnu ymgyrch ar un o’r materion rydym wedi dysgu amdanynt - e.e. plant-filwyr, ffasiwn cyflym, plant sy’n ffoaduriaid ….
• Creu arddangosiad neu osodiad celf ar un o’r materion uchod
• Ysgrigfennu drama fer am un o’r materion uchod
• Perfformio mewn drama am un o’r materion
• Siarad â’r cyngor lleol neu fy Aelod o’r Senedd
• Cymryd rhan mewn ymgyrch ar-lein
• Cymryd rhan mewn gwrthdystiad
• Codi arian ar gyfer achos da - e.g. War Child, Amnest Rhyngwladol
• Ysgrifennu at fy Aelod o’r Senedd neu Aelod Seneddol
• Cychwyn grŵp heddwch yn yr ysgol
• Dod yn ysgol heddwch
Efallai yr hoffai myfyrwyr ystyried: ‘Beth ydw i wedi’i ddysgu amdanaf fy hun?’ , ‘Pa fathau o weithredu ydw i’n hapus i fod
yn rhan ohono, a beth yw fy sgiliau?’

0.45
– 01.00

Cynllunio Gweithredu:
Gofynnwch i’r myfyrwyr benderfynu ar ba fater yr hoffent weithredu, a ffurfio grŵp gyda’r gweddill. Gallech wneud hyn
trwy drin a thrafod y materion y mae’r myfyrwyr yn pryderu yn eu cylch ac yna cynnal Dot Bleidlais, lle y maen nhw’n
rhoi sticer â’u henw arno wrth y mater yr hoffent weithredu arno fwyaf. Mae myfyrwyr yn mynd ati i ffurfio grwpiau.
Rhowch daflen gynllunio a grid effaith i bob grŵp (Taflen Waith 19) i’w helpu gyda’u gwaith cynllunio.
Gofynnwch i bob grŵp ystyried:
• beth maen nhw’n dymuno ei gyflawni, ac erbyn pryd – pa newid fydden nhw’n hoffi ei weld?
• pa ddeunyddiau maen nhw eu hangen
• pwy fyddan nhw’n gynnwys (e.e. myfyrwyr eraill, staff, aelodau’r gymuned, siaradydd allanol…)
• a yw eich ymgyrch yn lleol, cenedlaethol neu fydeang?
• pwy fyddwch chi’n ceisio cael eu cefnogaeth (e.e. AoS, ASau, enwogion, aelodau’r gymuned…..)

CYFEIRIADAU:
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‘Gwneud Newid dros Heddwch’ – pecyn gwaith ar gyfer Heddychwyr Ifanc ar Hwb - https://bit.ly/3cqO3Oy
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Gweithlen 18 - Gardiau Materion

Arfau niwclear

Plant yn cael eu
defnyddio’n filwyr

Plant sydd yn
ffoaduriaid

Defnyddio ‘drones’ arfog

Hiliaeth

Anghydraddoldeb

Gwerthu Arfau i Sawdi
Arabia

Ffasiwn Cyflym

Recriwtio plant i’r fyddin yn
16 blwydd oed

Defnyddio pobl ifanc
i droseddu (e.e. cyffuriau)

Dod yn Ysgol Lloches

Dod yn Ysgol Heddwch

Codi ymwybyddiaeth
am bobl ifanc sydd wedi
gweithio dros heddwch

Codi ymwybyddiaeth am
bobl sydd wedi gweithio
dros heddwch yng Nghymru
Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang
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Gweithlen 19 - Grid Effaith
Mae hwn yn offeryn defnyddiol wrth gynllunio gweithred, digwyddiad neu ymgyrch.
Bydd yn eich helpu i feddwl am pa mor rhwydd neu anodd mae unrhyw weithred arbennig, a pha effaith allai gael.

Effaith Fawr

RHWYDD I’W
WNEUD

CYMHAROL
RHWYDD I’W
WNEUD

CYMHAROL
ANODD I’W
WNEUD

ANODD I’W
WNEUD
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Effaith Ganolig

Effaith Fechan

Mae’r prosiect hwn , dan arweiniad Rhanbarth Toscana ac Oxfam Italia Intercultura ac a gyd-ariennir gan yr Undeb
Ewropeaidd, yn cysylltu Yr Eidal, Ffrainc, Croatia, Cyprus, Cymru, Yr Alban, Portiwgal, Gwlad Groeg, Romania,
Bwlgaria, Bosnia a Herzegovina, ac Albania. Mae Cerdded y Daith Gerdded Fydeang yn brosiect Addysg Dinasyddiaeth
Fydeang ar gyfer ysgolion mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol a Chyrff Anllywodraethol ac mae’n canolbwyntio
ar y Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDCau) ac yn benodol ar:

• Ddinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy (NDC 11)
• Gweithredu ar Hinsawdd (NDC 13)
• Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cryfion (NDC 16)

Yng Nghymru, y partneriaid prosiect yw Cyngor Sir Caerfyrddin a Dolen Cymru Lesotho. Mae’r ddau wedi ymrwymo
i ddatblygu addysg fydeang a hwyluso cysylltiadau cynaliadwy rhwng athrawon ac ysgolion. Mae Cerdded y Daith
Gerdded Fydeang yn braenaru’r tir ar gyfer Dyfodol Llwyddiannus yng Nghymru trwy ddarparu profiadau dysgu go iawn
i helpu disgyblion i weld eu cysylltiadau â’r byd ehangach a datblygu’n ddinasyddion gweithredol, moesegol a gwybodus.

Mae’r prosiect yn cynnig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Addysg athrawon ar brosiect Cerdded y Daith Gerdded Fydeang a’r Pecyn Cefndir i Athrawon sy’n canolbwyntio
ar destunau Addysg Dinasyddiaeth Fydeang;
Cefnogaeth i athrawon i weithredu’r rhaglen mewn ysgolion;
Y posibilrwydd o gysylltiad ag ysgol yn Lesotho
Hyfforddiant i fyfyrwyr – Nodgeidwaid Bydeang – ar arweinyddiaeth a dinasyddiaeth weithredol;
Cefnogaeth i grwpiau Nodgeidwaid Bydeang fydd yn helpu codi ymwybyddiaeth ymhlith eu cyfoedion ac yn y
gymuned leol
Cefnogaeth i weithredoedd mewn ysgolion ac yn y gymuned
Cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan yn y Daith Gerdded Fydeang flynyddol i gefnogi datblygu cynaliadwy
Y posibilrwydd o gymryd rhan mewn Ysgol Haf yng Nghyprus, Portiwgal neu’r Eidal

Contact us to find out how you can get involved:
•
•
•

Polly Seton, Cydlynydd y Prosiect: pseton@carmarthenshire.gov.uk
Mandy Ballett, Swyddog Addysg: mandy@dolencymru.org.uk
Sharon Flint, Swyddog Addysg sharon@dolencymru.org.uk

