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Gweithdy Ffoaduriaid, Gwlad yr Anweledig 

Cynlluniwyd y gweithdy dysgu hwn i helpu pobl ifanc i 
ddatblygu eu gwybodaeth a’u barn ynghylch pobl sy’n gorfod 
ffoi rhag rhyfel neu drychineb, trwy chwarae rôl.  

 TAGIAU 

Gweithdy ffoaduriaid 

Ystod Oedran: 14 – 18 blwydd oed          Amser: 1.5–2 awr 

Amlinelliad 

Mae hawliau dynol a'r rhyddid i symud yn bethau a gymerir yn ganiataol mewn cymdeithasau 'datblygedig'. 
Fodd bynnag, mewn llawer rhan o'r byd, nid yw'r hawliau hyn mor sicr ac mae pobl yn gorfod ffoi o'u 
cartrefi, gan adael pob dim ar ôl. Mae'r farn gyhoeddus mewn cymdeithasau Ewropeaidd wedi'i rhannu 
rhwng y bobl sy'n credu y dylai Ewrop dderbyn pobl wedi'u dadleoli; pobl eraill sy'n gwrthwynebu'r 
mewnfudiad mawr hwn, a phobl sy'n ddifater. Mae'r gweithdy hwn yn ymchwilio i'r “argyfwng mudo ”, a'i 
nod yw helpu'r rhai sy'n cymryd rhan ynddo i ddatblygu empathi tuag at bobl sy'n ffoi rhag rhyfel a 
thrychineb ac sydd, fel pob un ohonom ni, eisiau rheoli eu bywyd a byw mewn heddwch. Bydd clipiau fideo 
byr, ffotograffau a chwarae rôl yn rhoi cyfle i'r bobl ifanc ddatblygu gwell dealltwriaeth o’r mater hwn, sy'n 
effeithio ar lawer o bobl mewn gwahanol rannau o'r byd.  

Gellir darparu'r gweithdy gan athro/athrawes, neu fel gweithgaredd dysgu cyfoedion gan y bobl ifanc eu 
hunain. Mae pob rhyddid i bobl ifanc addasu a newid y gweithgareddau a awgrymwyd er mwyn cyd-fynd ag 
amcanion dysgu penodol. Dylai athrawon gefnogi myfyrwyr iau i sicrhau dysgu, cynllunio a darpariaeth 
effeithiol.  

Amcanion Dysgu 

• Cefnogi datblygu naratif gwahanol ynghylch pobl 
wedi'u dadleoli, ceiswyr lloches a ffoaduriaid o 
gwmpas y byd.  

• Helpu pobl ifanc i feddwl am y gyfundrefn 
anghytbwys rydym ni'n byw ynddi.  

• Galluogi pobl ifanc i ddeall mwy am symudedd pobl 
o ran hanes a daearyddiaeth.  

• Hyrwyddo diwylliant cynhwysiant cymdeithasol, 
lles ac undod yn lleol ac yn fyd-eang.  

Deilliannau 

• Mae pobl ifanc yn efelychu profiad pobl sy’n 
gorfod ffoi rhag rhyfel a thrychineb.  

• Mae pobl ifanc yn datblygu sgiliau meddwl yn 
feirniadol am y cyfryngau.  

• Mae pobl ifanc yn gweithredu'n fwriadol dros 
gymdeithas fwy cyfartal ac anwahaniaethol. 

 

Adnoddau 

• Siart troi, pennau marcio / pennau ar gyfer ysgrifennu a gwneud nodiadau, hyd at 120 o ddalennau 
papur A5, cyfrifiadur a thaflunydd data.  

• Cyflwyniad Powerpoint: ‘Ffoaduriaid, Gwlad yr Anweledig – Cyflwyniad a Sgript’ 
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Cyn y Gweithdy   

I baratoi ar gyfer y gweithdy hwn, darllenwch y ffeil Trosolwg o Ffoaduriaid, Gwlad yr Anweledig' er 
mwyn gwella'ch gwybodaeth am bobl sy’n gorfod ffoi o'u cartrefi oherwydd rhyfel a thrychineb. 
Mae'n tynnu sylw at y ffaith bod gwledydd mwyaf cyfoethog y byd yn derbyn llawer llai o 
ffoaduriaid na rhai gwledydd tlotach, ac yn gofyn a ddylai gwledydd cyfoethog wneud mwy i helpu.  

Paratoi'r bobl ifanc ar gyfer y mater   

Gallwch ymchwilio i fater ffoaduriaid gyda'r bobl ifanc gan ddefnyddio'r adnoddau ar wefan 
SFYouth. Mae gweithgareddau meddwl yn feirniadol, gweithdai a chwisiau ar gael ar y tudalennau 
Ffoaduriaid a Chymorth Dyngarol ar y wefan. Fel arall, gallech benderfynu bwrw ati'n syth â'r 
gweithgaredd isod a chael y bobl ifanc i ddeall mwy am y mater yn dilyn y sesiwn.  

1. Cyflwyniad a thrafodaeth (1 awr) 

Dangoswch y ffeil PowerPoint ‘Ffoaduriaid, Gwlad yr Anweledig – Cyflwyniad a Sgript’ i'r bobl ifanc. 
Mae'r sgript yn yr adran nodiadau. Hefyd, mae'r nodiadau'n cynnwys rhai fideos a syniadau am 
weithgareddau byr. Mae'r tabl isod yn darparu nodiadau ychwanegol i chi yn seiliedig ar y sleidiau 
PowerPoint.  

SLEID 2 

Pobl sy'n gorfod 
ffoi:  

Termau 
allweddol 

Mae rhyfel a mudo yn bynciau llosg yn y cyfryngau ac mewn trafodaethau gwleidyddol. 
Mae’r sleid hon yn dangos rhai o’r termau allweddol, sy’n cael eu defnyddio ag ystyron a 
phwyslais gwahanol iawn, yn dibynnu ar bersbectif y siaradwyr.  

• A oes unrhyw air allweddol ar goll yr hoffech chi ei ychwanegu? Pa un a pham? 
• A allwch chi feddwl am enghreifftiau o sut mae rhai o’r geiriau hyn yn cael eu 

defnyddio gan y cyfryngau a gwleidyddion yn y newyddion? 

 

 

SLEID 3 

 

Ffiniau mewn 
hanes ... 

Mae’r fideo’n dangos sut mae ffiniau wedi newid yn ystod y mileniwm diwethaf, fel y 
bydd pobl ifanc wedi dysgu, o bosibl, yn eu gwersi hanes. Dangoswch y fideo i’r grŵp: 
https://www.youtube.com/watch?v=OmMcmEpfb0M.  

Gweithgaredd 

Dywedwch wrth eich pobl ifanc ein bod ni’n aml yn dysgu mewn gwersi hanes am 
wledydd tramor, brenhinoedd, dyddiadau brwydrau a digwyddiadau pwysig. Ond, y tu 
hwnt i’r brwydrau, y teyrnasoedd a’r dyddiadau, beth oedd goblygiadau’r newid ffiniau 
i’r bobl oedd yn byw ar gyfandir Ewrop? 

Gofynnwch i’r bobl ifanc ysgrifennu tri syniad ar ddarn o bapur, ac ysgrifennwch y 
gwahanol syniadau ar y bwrdd. Gallai’r rhain gynnwys caethwasiaeth, gorfodi ffydd, 
newyn, cyfreithiau a hawliau gwahanol, ac ieithoedd newydd. 

• A oes unrhyw debygrwydd i’r oes bresennol? 

SLEID 4 

 

Mae rhyfeloedd cyfoes yn dadleoli’r nifer fwyaf o bobl ers yr Ail Ryfel Byd. Mae rhai 
rhyfeloedd, fel y rheiny yn Affganistan ac Irac, wedi para am flynyddoedd; dechreuodd 
rhai ar ôl y Gwanwyn Arabaidd yn 2011; ac mae eraill, fel y rheiny yn Burkina Faso a 
Gweriniaeth Canol Affrica, yn ganlyniad gorthrwm ac anghydraddoldeb enbyd. 

https://www.youtube.com/watch?v=OmMcmEpfb0M
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…a heddiw Dangoswch y fideo a luniwyd ar gyfer #DiwrnodFfoaduriaidyByd. Ar Ddiwrnod 
Ffoaduriaid y Byd, cyhoeddodd UNHCR ei ddadansoddiad diweddaraf o batrymau 
dadleoli byd-eang. Er mwyn helpu pobl i ddeall yr adroddiad 68 tudalen, mae IRN wedi 
crynhoi’r prif ganfyddiadau yn y fideo hwn sy’n para 90 eiliad: 
https://www.youtube.com/watch?v=8pjiT4hPNOc (1’45’’). 

Gweithgaredd 

Yn 2015, roedd 24 o bobl yn gorfod gadael eu cartrefi a mynd yn ffoaduriaid bob 60 
eiliad.* 

Pa mor hir yw 60 eiliad? Gwnewch arbrawf byr gyda’ch pobl ifanc. Gofynnwch iddyn 
nhw eistedd â’u llygaid ynghau am funud. Pan fyddan nhw’n meddwl bod y funud ar 
ben, dylen nhw godi eu llaw ac agor eu llygaid. 

Mae amser yn oddrychol ac mae pob bod dynol yn ei deimlo’n llifo’n wahanol ar unrhyw 
adeg. Mae’n annhebygol y bydd y bobl ifanc yn codi eu dwylo ar yr un pryd. Beth bynnag 
yw ein canfyddiadau ni, mae ystadegau yn ffeithiol, sy'n golygu bod 24 o bobl ar 
gyfartaledd yn ffoi o’u cartrefi bob munud. Gofynnwch i’r bobl ifanc fyfyrio a disgrifio sut 
maen nhw’n teimlo wrth glywed yr ystadegau hyn. 

*Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid (UNHCR); adroddiad ynghylch 
tueddiadau byd-eang, 20 Mehefin 2016 

 

SLEID 5 

Beth mae bod 
yn ffoadur yn ei 

olygu?  

Dangoswch y fideo ‘What does it mean to be a refugee?’ gan Benedetta Berti ac Evelien 
Borgman a ffilmiwyd mewn digwyddiad TED ED: 
https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI (5’43’’). 

Trafodwch ddealltwriaeth y bobl ifanc o ffoaduriaid, mudwyr a phobl sydd wedi’u 
dadleoli yn eu gwlad eu hunain, gan gynnig enghreifftiau o’ch cyd-destun lleol.  

I weld diffiniadau o’r holl dermau hyn, ewch i wefan Future Youth Schools Forums: 
http://fys-forums.eu/en/fys-toolkit/glossary.  

SLEID 6 

 

Mae’r ffotograff hwn yn dangos grŵp o ffoaduriaid yn croesi’r ffin rhwng Macedonia a 
Serbia yn y glaw a’r oerfel. 

Bob dydd yn 2015, byddai tua 8,000 o ffoaduriaid a mudwyr yn cyrraedd Serbia ar eu 
ffordd i Ewrop (data Tachwedd 2015). Roedden nhw’n dod i mewn i’r wlad trwy 
Preševo, yn y de, ar ôl croesi’r ffin â Macedonia, ac yn gadael trwy Šid, yn y gogledd-
orllewin, gan anelu am Croatia. Roedden nhw’n gwneud y daith hon ar fysiau neu ar 
drenau wedi’u trefnu gan lywodraeth Serbia. Roedd rhaid iddyn nhw deithio ar draws y 
wlad cyn pen 72 awr. Roedd y rhan fwyaf ohonyn nhw’n ffoi o Syria a rhyfeloedd eraill 
(Affganistan, Irac ac ati) neu’n ffoi rhag tlodi. Roedd eu taith yn hir ac roedden nhw'n 
dioddef camdriniaeth a chamfanteisio gan gangiau o droseddwyr. 

Mae Oxfam yn gweithio yn Serbia i osod tapiau dŵr, tai bach a chawodydd mewn 
mannau ar hyd y ffordd. Hefyd, mae’n dosbarthu pecynnau hylendid sylfaenol ac yn 
darparu gwybodaeth a chyngor i deithwyr. 

• Beth yw eich barn am y dirwedd sydd i’w gweld yn y ffotograff?  
• A fyddai cerdded yn yr amodau hyn yn hawdd neu’n anodd?  
• Pa offer fyddai’i angen arnoch chi fel arfer? 

https://www.youtube.com/watch?v=8pjiT4hPNOc
https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI
http://fys-forums.eu/en/fys-toolkit/glossary
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• Ble byddech chi’n aros i fynd i’r tŷ bach, i fwyta neu i gysgu? 

Defnyddiwch y sleid hon eto i gyflwyno Gweithgaredd 2, Cês dillad ffoadur 
 

SLEID 7 

 

Rhai ffeithiau: Y 
gwledydd 

cyfoethocaf 
yw’r rhai lleiaf 

croesawus 

Mae chwe gwlad gyfoethocaf y byd – UDA, Tsieina, Japan, yr Almaen, y DU a Ffrainc – yn 
derbyn 8.8% o ffoaduriaid y byd. Maen nhw’n berchen ar 56.6% o gyfoeth y byd (wedi’i 
fesur yn ôl cynnyrch mewnwladol crynswth cronnol byd-eang). 

Y chwe gwlad/diriogaeth sy’n croesawu’r nifer fwyaf o ffoaduriaid yw Gwlad yr 
Iorddonen, Twrci, Tiriogaeth Feddianedig Palesteina, Pacistan, Libanus a De Affrica. 
Maen nhw’n derbyn 50.02% o ffoaduriaid y byd. Maen nhw’n berchen ar 1.9% o gyfoeth 
y byd. 

I gael trosolwg rhyngweithiol, edrychwch ar y dudalen hon o’r wefan delweddu data lucify.com 
http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/. 

SLEID 8 

 

Mudo byd-eang 

Gweithgaredd 

Mae’r sleid yn dangos dolen yr International Organization for Migration, sef Asiantaeth 
arweiniol y Cenhedloedd Unedig sy’n gweithio ym maes mudo gyda phartneriaid 
llywodraethol, rhyng-lywodraethol ac anllywodraethol. 

Cliciwch ar y ddolen https://www.iom.int/world-migration a dewiswch a ydych chi am 
gael gwybodaeth am fudwyr sy’n gadael gwlad (allan) neu’n cyrraedd gwlad (i mewn). 
Yna cliciwch ar wlad a gwylio’r patrwm mudo iddi neu allan ohoni. Bydd gwledydd sydd 
heb anfon na derbyn mudwyr yn troi’n llwyd. Daliwch y cyrchwr dros wlad neu glwstwr 
o fudwyr i gyrchu’r data. Mae pob cylch yn cynrychioli hyd at 20,000 o fudwyr. 

Defnyddiwch y map rhyngweithiol er mwyn i’r bobl ifanc ddeall mwy am y ffordd y mae 
pobl yn symud yn barhaus. 

• Beth yw prif resymau Ewropeaid dros symud i wlad arall?  
• A yw pob pasbort yn gyfwerth â’i gilydd? (Yn y rhan fwyaf o wledydd sy’n 

datblygu, gall gymryd misoedd i gael fisa ymwelydd hyd yn oed a gwrthodir fisâu 
y rhan fwyaf o’r amser.)  

I gael rhagor o wybodaeth a syniadau am basbortau a’u statws o gymharu â’i gilydd, ewch i: 
https://passportindex.org/index.php. 

 

SLEID 9 

 

Mae Banksy’n 
dweud 

Arlunydd stryd byd-enwog yw Banksy sydd â diddordeb mawr mewn materion 
ffoaduriaid.  

[I gael rhagor o luniau a gwybodaeth, ewch i: http://www.banksy.co.uk/menu.asp neu 
https://en.wikipedia.org/wiki/Banksy]  

• Beth yw rôl celf mewn cymdeithas gyfoes? 
• Sut y gall celf gefnogi’r “anweledig”? 
• A allwch chi feddwl am enghraifft o arlunydd arall yn beirniadu anghyfiawnder 

neu’n cefnogi cynhwysiad cymdeithasol? (Er enghraifft Guernica gan Picasso) 
 

Mae enghraifft gadarnhaol iawn o gelf ar gyfer y gymuned i'w gweld ar wefan UNHCR. 
Mae’r eitem newyddion hon yn adrodd hanes ffoaduriaid o Affganistan yn ninas Shiraz, 

http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/
https://www.iom.int/
https://www.iom.int/world-migration
https://www.iom.int/world-migration
https://www.iom.int/world-migration
https://passportindex.org/index.php
http://www.banksy.co.uk/menu.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Banksy
https://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso)


 

 

www.sfyouth.eu 

Iran, a’u cymdogion Iranaidd, yn glanhau’r gymdogaeth lle’r oedden nhw’n byw ac yn 
paentio murluniau gyda’i gilydd. 
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-
works-art.html.  

SLEID 10 

 

Ymchwilio i 
storïau bywyd 

go iawn 

Ymgyrch a llwyfan o dan arweiniad #UN4RefugeesMigrant yw ‘i am migrant’. Mae’n creu 
lle ar gyfer storïau personol mudwyr ac yn herio stereoteipiau negyddol am fudwyr, a 
chasineb mewn gwleidyddiaeth ac mewn cymdeithas. Mae’r wefan yn gadael i fudwyr 
adrodd eu storïau – ar y wefan, yn y cyfryngau cymdeithasol ac mewn llawer o fannau 
eraill o gwmpas y byd. Gyda’i gilydd, maen nhw am ddangos wyneb dynol mudo a’i 
amrywiaeth. 

Mae gennym ddiddordeb yn storïau’r holl fudwr a phobl sy’n gorfod ffoi o’u mamwlad, 
p’un a ydyn nhw oddi cartref ers 40 mlynedd neu 40 diwrnod. Mae angen eich cymorth 
arnom ni! Ymunwch â’r ymgyrch a’n helpu ni i rannu storïau personol mudwyr: 
http://iamamigrant.org/stories.  

Gweithgaredd 

Edrychwch ar rai o’r storïau ar y wefan gyda’r bobl ifanc a darganfod pethau rhyfeddol 
am wledydd eraill a phrosesau integreiddio pobl mewn cymdeithasau a diwylliannau 
newydd.  

2. Cês dillad ffoadur 

Amser: 20 munud ar gyfer yr efelychiad ac 20 munud ar gyfer y drafodaeth  

Deunyddiau: 20 dalen o bapur A5 ar gyfer pob grŵp o bum unigolyn (e.e. 120 o ddalennau papur ar 
gyfer dosbarth o 30), pennau, siart troi neu fwrdd gwyn, marcwyr, cyfrifiadur a thaflunydd yn 
dangos Sleid 6 o'r ffeil Powerpoint.  

Gofynnwch i'r bobl ifanc edrych yn ofalus ar y ffotograff ar sleid 6, yna gofynnwch y cwestiynau hyn 
iddyn nhw: 

1. Beth mae'r llun yn ei ddangos? Faint o bobl sydd yno?   

2. Ble maen nhw? Beth maen nhw'n ei wneud?  

Rhannwch y dosbarth yn grwpiau o bump. Bydd pob grŵp o bump yn ffurfio ‘teulu’. Rhaid i'r 
aelodau o'r grŵp benderfynu pwy fydd yn chwarae rôl y rhieni a phwy fydd yn chwarae rôl y plant. 
Rhowch 20 dalen wag o bapur i bob teulu.  

Yna, dywedwch wrth yr aelodau fod rhyfel yn dechrau yn eu gwlad a bod rhaid iddyn nhw ffoi. Gan 
fod rhaid iddyn nhw adael eu cartref, bydd rhaid iddyn nhw gario’r pethau sydd eu hangen fwyaf 
arnyn nhw er mwyn byw mewn lle newydd. Caiff y teulu fynd ag 20 eitem yn unig, un am bob dalen 
o bapur A5. Rhaid iddyn nhw benderfynu rhyngddynt beth i'w ddewis.  

(10 munud) 

http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-works-art.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-works-art.html
http://iamamigrant.org/stories
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Pan fydd y ‘teuluoedd’ yn barod, dywedwch fod lle yn brin yn y car ac y bydd rhaid iddyn nhw adael 
rhai eitemau ar ôl. Cânt gadw hyd at 14 eitem. Yn eu 'teuluoedd', rhaid i'r aelodau benderfynu pa 
eitemau i'w gadael ar ôl. Dylent roi 'x’ arnyn nhw a'u rhoi o'r neilltu. 

(5 munud) 

Dywedwch wrth y teuluoedd "Gan fod cynifer o bobl yn gadael y wlad ar yr un pryd, mae'r ffyrdd yn 
orlawn a dydy hi ddim yn bosibl i chi fynd ymhellach yn y car. Felly, rhaid i chi barhau â'ch taith ar 
droed a fedrwch chi ddim cario cynifer o bethau gyda chi. Bydd rhaid i chi eich cyfyngu eich hun i 
chwe eitem a chael gwared â'r wyth arall." Unwaith eto, rhaid iddyn nhw drafod hyn a rhoi croes 
trwy rai eitemau.  

(5 munud) 

Wedyn, gofynnwch i'r bobl ifanc drafod y gweithgaredd:  

1. Beth sydd ar restr derfynol y gwahanol grwpiau? A ydyn nhw'n debyg? Pam? Pam ddim? 

2. Pam wnaethoch chi ddewis yr eitemau hyn? A oedd hi'n anodd penderfynu ar restr 
gyffredin o eitemau yn eich grwpiau? 

3. Beth oedd y rhesymau dros fynd â rhai o'r pethau? Sut byddai'r rhain yn ddefnyddiol? 

4. Pa eitemau a gafodd eu gadael ar ôl ar ddiwedd y rownd gyntaf? Pam? 

5. A oedd yr ail rownd yn anoddach na'r un gyntaf? Pam? 

6. A oedd yr aelodau o'ch teulu'n cytuno bob amser ar beth i'w adael ar ôl? Beth oedd yn 
achosi anghytundeb? Pam?  

7. Beth oedd y gwahaniaeth rhwng dymuniadau ac anghenion? A oedd anghenion a 
dymuniadau eich ‘teulu’ yn wahanol i anghenion a dymuniadau'r ‘teuluoedd’ eraill? 

Dylai'r drafodaeth eu harwain i ystyried fod ar bob unigolyn yr un anghenion, er gwaetha'r 
gwahaniaethau sydd rhyngddynt, a bod gan bawb yr hawl i fodloni eu hanghenion mwyaf sylfaenol 
sef goroesi, datblygu a bod yn ddiogel. Yn aml iawn yn anffodus, alltudiaeth yw'r unig ffordd o 
wneud hyn. Mae ein dewisiadau ni yn debyg iawn i ddewisiadau pobl o wlad wahanol neu o gefndir 
diwylliannol gwahanol.  

Ar ddiwedd y sesiwn, er mwyn i'r bobl ifanc allu cymharu eu syniadau â realiti, gall yr 
athro/athrawes ddangos y wefan Landed in Italy – Can refugees and migrants begin again?, sy'n 
dangos storïau rhai mudwyr sy'n cyrraedd yr Eidal ar gwch.  

Ysbrydolwyd y gweithdy hwn gan ddeunyddiau hyfforddiant UNHCR. 

https://oxfaminternational.exposure.co/landed-in-italy#!
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