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Gweithdy Iechyd 

Cynlluniwyd y gweithdy dysgu hwn i helpu pobl ifanc i 
ddatblygu eu gwybodaeth a’u barn ynghylch iechyd mamau a 
gofal iechyd cyhoeddus yn Ghana.  

 TAGIAU 

Gweithdy iechyd  

Ystod Oedran: 11 - 16 blwydd oed      Amser: Tua 1.5-2 awr 

Amlinelliad 

Bydd disgyblion yn ymchwilio i fater anghydraddoldeb gan ddefnyddio, fel enghraifft, iechyd mamau a'r 
ddarpariaeth gofal iechyd cyhoeddus yn Ghana. Arbedwyd bywydau miloedd o fenywod yn Ghana ers 2008 
pan gyflwynodd llywodraeth y wlad ofal iechyd am ddim i famau beichiog. Fodd bynnag, mae 
anghydraddoldeb mawr yn parhau yn y ddarpariaeth gofal iechyd mewn gwahanol rannau o'r wlad. Bydd 
pobl ifanc yn archwilio'r ffactorau sy'n dal i atal llawer o famau rhag cael gofal iechyd da a pham mae angen 
buddsoddiad o hyd i wella'r system iechyd, lleihau marwolaethau ymysg mamau a chyflawni Nod Datblygu 
Cynaliadwy 3.  

Lluniwyd y gweithdy hwn i helpu pobl ifanc i feddwl yn feirniadol a mynegi barn ar sut mae mynd i'r afael ag 
anghydraddoldeb o ran cyfleoedd, yn seiliedig ar esiampl Ghana.  

Bydd y bobl ifanc yn dechrau trwy esbonio'r cyflwyniad PowerPoint a'r gweithgareddau gweithdy hyn i'r 
naill a'r llall mewn grŵp bach neu ddosbarth. Unwaith y byddan nhw'n teimlo'n hyderus ynghylch y ffordd 
orau i gyflwyno'r gweithgareddau, gallant ddefnyddio'r Canllawiau Gweithredu Iechyd a/neu 
Anghydraddoldeb i benderfynu pa gamau y gallent fod am eu cymryd.  

Mae rhyddid i bobl ifanc ac athrawon olygu a newid y gweithgareddau i'w gwneud yn addas i'r diben. Bydd 
cymorth athro/athrawes neu oedolyn arall yn helpu pobl ifanc i ddysgu, cynllunio a darparu'r 
gweithgareddau yn effeithiol. Mae dwy adran i'r gweithdy hwn: 

1. Dysgu am y mater trwy'r ffeil PowerPoint a'r fideo.  
2. Meddwl am y mater a gweithredu arno gan ddefnyddio gwahanol weithgareddau. 

Amcanion Dysgu 

• Deall sut mae mynediad i ofal iechyd am 
ddim i famau wedi lleihau marwolaethau 
ymysg mamau yn Ghana.  

• Nodi cyfyngiadau'r system bresennol a sut y 
gellid ei gwella.  

• Asesu pwysigrwydd anghydraddoldebau 
rhanbarthol fel blaenoriaeth ar gyfer 
buddsoddi yn y dyfodol.  

Deilliannau 

• Dadansoddi tystiolaeth ynghylch y system gofal 
iechyd i famau yn Ghana a gallu nodi'r prif 
gyflawniadau a'r problemau sy'n parhau.  

• Trafod yr heriau sy'n wynebu'r system gofal iechyd i 
famau yn Ghana a'u gosod mewn trefn. 

• Meddwl am yr hyn y gellid ei wneud i leihau 
anghydraddoldebau rhanbarthol. 

Adnoddau 
• Trosolwg o Iechyd a ffeil PowerPoint. 
• Fideo Inequality Even It Up (ffilm, 3’00’’): https://www.youtube.com/watch?v=oksLgUgw_1o 

https://www.youtube.com/watch?v=oksLgUgw_1o
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• A Midwife in Ghana, Cecilia’s story (ffilm, 6’07’’): 
https://www.youtube.com/watch?v=Z53kOL2TMTc  

• Iechyd - Ffotograffau ar gyfer y Gweithdy. 
1. Cyflwyno Iechyd ac Anghydraddoldeb (15 munud) 

Dangoswch y Trosolwg o Iechyd i'r bobl ifanc a chwaraewch y fideo Even It Up sy'n esbonio beth yw 
anghydraddoldeb (ffilm, 3’00’’): https://www.youtube.com/watch?v=oksLgUgw_1o. 

Gofynnwch a allant feddwl am enghreifftiau o anghydraddoldeb o'u profiad eu hunain a hefyd o'u 
gwybodaeth am wledydd eraill. A allant feddwl am enghreifftiau o anghydraddoldeb o ran incwm 
ac o ran cyfleoedd.  

2. Anghydraddoldeb yn system gofal iechyd Ghana  

Cyflwyniad (20 munud) 

• Dangoswch y cyflwyniad PowerPoint. Wrth iddyn nhw wrando ar y cyflwyniad, gofynnwch i'r 
bobl ifanc nodi'r pwyntiau da a'r pwyntiau drwg y maen nhw'n sylwi arnyn nhw ynghylch iechyd 
mamau yng ngogledd Ghana ac yn ne'r wlad. Cofiwch fod 'da' a 'drwg' yn oddrychol, a bod 
modd eu dehongli mewn ffyrdd gwahanol.   

• Gallai grwpiau o bobl ifanc ysgrifennu nodiadau ar grid tebyg i hwn: 

 Gogledd De 

Da    

Drwg   

• Os bydd amser, gallai'r grwpiau roi adborth i'r dosbarth ynghylch eu syniadau. 
• Yna, gallech wylio'r ffilm (Saesneg) am Cecilia, sy'n fydwraig yng ngogledd Ghana. Eglurwch fod 

y ffilm yn dod o ogledd Ghana ond bod Cecilia'n gwneud nifer o sylwadau am ofal iechyd yn 
Accra (yn ne Ghana). Sylwch ar y rhain. 

• Gwyliwch y fideo ac ychwanegwch at y nodiadau.  
• Trafodwch yr atebion fel dosbarth. A ydyn nhw'n meddwl bod anghydraddoldeb mewn gofal 

iechyd yn Ghana? 

Heriau ac atebion  

Y cam cyntaf: Trefnu'r heriau ar ffurf diemwnt (30 munud) 

Deunyddiau: Darnau o bapur neu nodiadau.  

• Gan ddefnyddio'r pwyntiau da a drwg, gofynnwch i'r bobl ifanc geisio cytuno ar y naw her 
bwysicaf sy'n dal i wynebu system gofal iechyd Ghana o ran anghydraddoldeb.  

• Mewn parau, dylai'r bobl ifanc gopïo'r naw her yr oedd y dosbarth wedi penderfynu arnynt, a 
threfnu'r heriau hyn ar ffurf Diemwnt 9 fel hyn:  

   1 

https://www.youtube.com/watch?v=Z53kOL2TMTc
https://www.youtube.com/watch?v=oksLgUgw_1o
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• Dylai '1' gynrychioli'r her bwysicaf ym marn y bobl ifanc.  
• Os bydd amser yn caniatáu, gall y dosbarth drafod eu dewisiadau o ran y tair prif her. A ydy'r 

rhain yn cyfeirio'n bennaf at y 'gogledd' neu'r 'de'? 

Yr Ail Gam: Meddwl am atebion (20 munud) 

Deunyddiau: Cyflwyno'r Ffotograffau (a'r fideo o bosibl)  

• Edrychwch ar y ffotograffau a'r geiriau yn y ffeil Iechyd – Ffotograffau ar gyfer y Gweithdy. 
Mae'r geiriau'n egluro pa luniau a gafodd eu tynnu yng 'ngogledd' ac yn 'ne' Ghana. 

• Bob tro y byddan nhw'n gweld rhywbeth sy'n edrych fel her, gofynnwch i'r bobl ifanc feddwl am 
ateb posibl i'r her honno.  

• Gallent wneud hyn hefyd trwy wylio'r ffilm am Cecilia ac ysgrifennu'r atebion y mae hi'n eu 
hawgrymu yn y fideo.  

Y Trydydd Cam: Trefnu'r atebion ar ffurf diemwnt (20 munud) 

Deunydd: Darnau o bapur neu bapurau gludiog.  

• Mewn parau, bydd y bobl ifanc yn creu eu naw carden gwelliannau eu hunain. 
• Bydd y parau'n ymuno â phâr arall ac fel grŵp o bedwar, byddant yn penderfynu ar y tri 

gwelliant pwysicaf y gellid eu gwneud i helpu Cecilia a'r menywod y mae hi'n eu trin.  
• Dilynwch hyn â thrafodaeth dosbarth cyfan ynghylch eu tri gwelliant pwysicaf.  
• Faint o'r gwelliannau hyn sy'n ymwneud â gofal iechyd mwy cyfartal yn Ghana?  

Adborth (10 munud)  

• Gofynnwch i'r bobl ifanc feddwl am yr hyn roedden nhw wedi'i ddysgu am fater 
anghydraddoldeb ar ddechrau'r sesiwn. A yw'r enghraifft hon o Ghana wedi'u helpu nhw i 
ddeall materion anghydraddoldeb? 

• Pam, yn eu barn nhw, mae anghydraddoldebau fel hyn yn Ghana? Pam allai'r de fod â gwell 
adnoddau na'r gogledd?   

• A yw meddwl am hyn yn eu helpu nhw i ddeall anghydraddoldeb mewn gwledydd eraill (e.e. yn 
Ewrop)? 

• Beth, yn eu barn nhw, allai helpu i oresgyn anghydraddoldeb? Gallech chi ofyn iddyn nhw 
feddwl am Ghana a meddwl yn ehangach hefyd.  

• Cyfeiriwch y bobl ifanc at y canllawiau gweithredu er mwyn iddyn nhw feddwl am y rôl y gallant 
ei chwarae fel dinasyddion byd-eang gweithredol.  
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