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Ysgolion Noddfa: rhoi croeso 

cynnes 
Ystod oedran: 11 - 18       Amser: 1 awr – 1 awr 50 

   

Amlinelliad 

Mae Ysgolion Noddfa: Rhoi Croeso Cynnes yn cynorthwyo pobl ifanc i ystyried pwysigrwydd 
gwerthoedd fel bod yn groesawgar a charedig wrth ffoaduriaid a cheiswyr lloches, a pharchu 
hawliau dynol. Mae‟n galluogi pobl ifanc i ystyried sut i wneud eu hysgol yn lle mwy 
„croesawgar‟, ac ystyried diben cynllun Ysgolion Noddfa. 

 
Mae‟r adnodd yn cynnwys cyflwyniad PowerPoint, y cynllun gweithdy hwn a chanllaw 
gweithredu. Mae’r cyflwyniad PowerPoint yn: 

 cyflwyno termau ceisiwr lloches, ffoadur a noddfa, 

 esbonio sut beth yw bywyd go iawn i geiswyr lloches a‟r hyn sy‟n eu gwthio i geisio 
lloches 

 cyflwyno‟r achos i‟r Deyrnas Unedig fod yn wlad groesawgar 

 gofyn i‟r bobl ifanc beth gallant hwy wneud i sicrhau bod eu hysgol yn groesawgar. 
 
Bydd y gweithgareddau dysgu (isod) yn ehangu a datblygu‟r pwyntiau hyn gan roi pwyslais 
ar feithrin empathi. Mae‟r canllaw gweithredu (i‟w lawrlwytho ar wahân) yn ceisio troi‟r hyn 
sy‟n cael ei ddysgu i fod yn gamau gweithredu yn yr ysgol. 

Gall y cyflwyniad a‟r gweithgareddau dysgu yn y cynllun hwn gael eu cyflwyno gan y bobl 
ifanc eu hunain naill ai mewn grŵp bach, yn yr ystafell ddosbarth neu mewn gwasanaeth, 
gyda chymorth athro. Gall y rhai sy‟n cyflwyno‟r gweithdy hwn ddewis cymaint neu gyn lleied 
o‟r gweithgareddau yn y cynllun hwn ag y bydd amser yn caniatáu. 

Amcanion dysgu 

 Deall yr heriau sy‟n wynebu ceiswyr lloches cyn iddynt gyrraedd y Deyrnas Unedig ac ar 
ôl iddynt gyrraedd 

 Gwybod rhai o‟r ffeithiau allweddol am geiswyr lloches  

 Datblygu‟r sgiliau a‟r hyder i addysgu ei gilydd ynglŷn â cheiswyr lloches a ffoaduriaid 

Cwestiynau allweddol  

 Pam fod ffoaduriaid yn gadael eu 
cartrefi i geisio lloches?  

 Pa amodau mae ceiswyr lloches yn 
eu hwynebu? 

 A ydych yn meddwl y dylai‟r Deyrnas 
Unedig fod yn groesawgar a 
chefnogol tuag at geiswyr lloches? 

Adnoddau 

 Clip fideo: Taith Rachel  

 Cwis ar-lein 

 Copïau o „Taflen 1 – Dyfyniadau ffoaduriaid‟ 
(dogfen ar wahân) 

http://schools.cityofsanctuary.org/
http://www.bbc.co.uk/programmes/p00vdxp0
https://www.qzzr.com/quiz/c0d48734-4412-4fd6-8c0d-b96ae9e32d73/fi9xdWl6emVzLzYyNjA1
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Cysylltiadau â’r cwricwlwm  
Lloegr 

CA3 a CA4 Dinasyddiaeth (2014) – Diben astudio, nodau, cynnwys y pwnc. 

Cymru 

ADCDF (Dewisiadau a Phenderfyniadau) ac ABCh (Dinasyddiaeth Weithredol) – Cwricwlwm 
Cenedlaethol Cymru.  

Yr Alban 

Astudiaethau Cymdeithasol – Cwricwlwm er Rhagoriaeth, yr Alban. 

 

Amlinelliad o’r sesiwn 

 

1. Gweithgaredd cynhesu (5-10 munud) 

 

Meddyliwch am bum peth fyddech chi‟n mynd â nhw gyda chi petai‟n rhaid ichi adael eich 

gwlad. Ysgrifennwch neu dynnwch lun o‟r eitemau hyn mewn amlinelliad o lun cês dillad. 

Trafodwch beth fyddech yn mynd gyda chi, a beth fyddech yn gweld eu heisiau. 

 

Dewisol: Heriwch bobl i dorri hyn i lawr i bedwar peth, wedyn tri, ac yn y blaen. Pa eitem(au) 

sydd ar ôl gan bawb? 

 

2. Beth ydych chi’n gwybod am geiswyr lloches a ffoaduriaid? Cwis 

ar-lein (10-15 munud) 

 

Mae‟r cwis rhyngweithiol i‟w weld fan hyn. Ewch drwy‟r cwis naill ai fel grŵp cyfan, neu 

mewn grwpiau llai os oes gennych fwy nag un cyfrifiadur. 10 cwestiwn sydd. 

 

Wrth ichi fynd yn eich blaen, trafodwch unrhyw ffeithiau sy‟n peri syndod i aelodau‟r grŵp. 

 

Drwy gwblhau‟r cwis, bydd y cyfranogwyr yn dysgu am y canlynol: 

- Diffiniad o geisiwr lloches, ffoadur ac ymfudwr economaidd 

- Hawliau cyfreithiol ceiswyr lloches 

- Sut mae ffoaduriaid wedi‟u gwasgaru yn fyd-eang  

- Yr heriau sydd ynghlwm wrth geisio lloches yn y Deyrnas Unedig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.qzzr.com/quiz/c0d48734-4412-4fd6-8c0d-b96ae9e32d73/fi9xdWl6emVzLzYyNjA1
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3. Pam fod pobl yn gadael eu gwledydd i geisio lloches? (20-30 munud) 

 

Esboniwch wrth y grŵp fod pobl yn ymfudo rhwng gwledydd am lawer o wahanol resymau. 

Gall y rhesymau hyn gael eu dosbarthu fel hyn: economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol 

neu amgylcheddol. 

 

Mae rhai pobl yn dewis ymfudo (er enghraifft, rhai sy‟n symud i wlad arall i wella eu 

cyfleoedd gyrfa). Caiff rhai pobl eu gorfodi i ymfudo, (er enghraifft, rhai sy‟n symud oherwydd 

rhyfel neu newyn). Mae ffoaduriaid a cheiswyr lloches ymysg yr ail gategori hwn o ymfudo 

gorfodol. 

 

Ffactorau gwthio yw‟r rhesymau pam fod pobl yn gadael ardal.  

Ffactorau tynnu yw‟r rhesymau pam fod pobl yn symud i ardal benodol.  

 

Fel grŵp cyfan, neu mewn grwpiau llai, lluniwch fap meddwl neu restr o ffactorau gwthio a 

thynnu y mae‟r disgyblion yn meddwl allai effeithio ar geiswyr lloches yn benodol. Pan fydd y 

cyfranogwyr wedi gorffen y gweithgaredd, gallwch fwrw drwy‟r ffactorau gwthio a thynnu 

canlynol, a gall y cyfranogwyr roi tic wrth ymyl y rhai a restrwyd ganddynt. 

 

Ffactorau gwthio Ffactorau tynnu  

 diffyg gwasanaethau 

 diffyg diogelwch 

 lefel uchel o droseddau 

 cnwd yn methu 

 sychder 

 llifogydd 

 tlodi 

 rhyfel 

 mwy o waith â thâl 

 gwell gwasanaethau (er 
enghraifft, ysgolion a 
gofal iechyd) 

 hinsawdd dda 

 mwy diogel a llai o 
droseddau 

 sefydlogrwydd 
gwleidyddol 

 mwy o dir ffrwythlon 

 llai o beryglon naturiol fel 
daeargrynfeydd, 
llifogydd neu stormydd1 

 

Atgoffwch y grŵp bod ffoadur wedi‟i ddiffinio, o dan Gonfensiwn Ffoaduriaid 1951 y 

Cenhedloedd Unedig, fel rhywun sydd ag "ofn haeddiannol o gael ei (h)erlid am resymau‟n 

ymwneud â hil, crefydd, cenedligrwydd, aelodaeth o grŵp cymdeithasol penodol neu farn 

wleidyddol" ac sydd "oherwydd y fath ofn yn anfodlon dychwelyd i‟w (g)wlad.” 

  

Dwedwch wrth y grŵp am roi cylch o amgylch y ffactorau gwthio hynny a fyddai‟n berthnasol 

i rywun a allai gael ei ystyried yn ffoadur yn ôl y gyfraith. 

 

Dosbarthwch Daflen 1. Cymrwch ychydig amser i edrych ar y storïau ar y daflen waith. 

Dewiswch un neu ddwy o‟r storïau a thrafodwch y ffactorau gwthio sy‟n berthnasol iddynt. 

 

 

                                            
1
 GCSE Bitesize „Migration trends‟ Daearyddiaeth CA3 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/migration/migration_trends_rev2.shtml
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4. Taith Rachel (trafodaeth fideo). (15-20 munud) 

 

Gwyliwch y fideo hwn (chwe munud o hyd) ynglŷn â thaith Rachel i geisio lloches yn y 

Deyrnas Unedig. 

 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p00vdxp0 

 

Defnyddiwch y cwestiynau hyn i helpu i ysgogi trafodaeth: 

 

 Beth oeddech yn meddwl o daith Rachel? A oedd unrhyw beth yn benodol am stori 

Rachel a wnaeth eich taro, neu oedd yn sefyll allan? 

 Beth oedd y ffactorau gwthio allweddol? Beth oedd y ffactorau tynnu allweddol? 

 Pa mor hawdd oedd hi i Rachel a‟i theulu geisio lloches yn y Deyrnas Unedig? 

 A ydych yn meddwl y cafodd achos Rachel o geisio lloches ei drin yn dda gan 

awdurdodau‟r Deyrnas Unedig? Os na, sut gallai‟r awdurdodau fod wedi ymdrin â‟r 

achos yn well?  

 Yn 2012, cafodd 11.4% o‟r holl geiswyr lloches eu cadw mewn dalfa yn y Deyrnas 

Unedig er y ffaith bod asiantaeth ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig yn gwrthwynebu 

defnyddio dalfeydd2. A ydych yn meddwl y dylai‟r Deyrnas Unedig gadw pobl sy‟n 

ceisio lloches mewn dalfa? 

 

Cyd-destun: Er y cafodd Rachel ei chadw mewn dalfa, ers 2010 nid oes hawl cadw 
plant sy‟n ceisio lloches mewn dalfa mwyach. Ymgyrch fer a llwyddiannus oedd „End 
Child Detention Now‟ a lansiwyd yn 2009. Ym mis Rhagfyr 2010, cyhoeddodd y Dirprwy 
Brif Weinidog, Nick Clegg, fod y Deyrnas Unedig am ddod a‟i pholisi o gadw plant mewn 
dalfa yn y tymor hir i ben3. Yn sgil hyn, datblygodd y llywodraeth bolisi newydd ar symud 
teuluoedd, ac mae agweddau ar hyn bellach yn rhan o Ddeddf Mewnfudo 2014. O dan y 
polisi hwn, ni chaiff teuluoedd sydd â phlant eu cadw mewn Canolfannau Symud 
Mewnfudwyr cyn eu hallfudo o‟r Deyrnas Unedig, er y gallant gael eu cadw am hyd at 
wythnos mewn “llety cyn-ymadael” diogel. Agorwyd y cyfleuster hwn ym mis Awst 2011, 
a „Cedars‟ yw‟r enw arno4. 

 

Gweithgaredd ychwanegol dewisol: Daw stori Rachel o gyfres BBC Seeking Refuge sydd 

hefyd yn cynnwys pedwar fideo arall. Mae pob fideo yn adrodd hanes plentyn yn dod i‟r 

Deyrnas Unedig i geisio lloches. Os oes gennych amser, gallech wylio ychydig ohonynt. 

 

 

5. Diwrnod cyntaf mewn ysgol newydd (30 munud)5  

 

Adroddwch y cyflwyniad sydd yn y blwch isod. Mae‟n gofyn i‟r cyfranogwyr ddychmygu eu 

bod wedi symud er mwyn dianc rhag rhai o‟r sefyllfaoedd y gallai ceisiwr lloches fod wedi ffoi 

                                            
2
 Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig: taflen ffeithiau ynglŷn â Lloches yn y Deyrnas 

Unedig. 
3
 Erthygl ynglŷn â Global Detention Project.org 

4
 Cyflwyniad i bapur briffio ar parliament.uk 

5
 Diolchwn i Ysgolion Noddfa am gael cynnwys y gweithgaredd hwn yn ein hadnodd. Enw gwreiddiol y 

gweithgaredd oedd „Stranger in a Foreign Land‟ 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p00vdxp0
http://ecdn.org/
http://ecdn.org/
http://www.bbc.co.uk/programmes/b01k7c4q/clips
http://www.unhcr.org.uk/fileadmin/user_upload/pdf/Asylum_in_the_UK.pdf
http://www.unhcr.org.uk/fileadmin/user_upload/pdf/Asylum_in_the_UK.pdf
http://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/united-kingdom/introduction.html
http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN05591/ending-child-immigration-detention
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rhagddynt, gan ddechrau mewn ysgol newydd yn y Deyrnas Unedig. Mae‟n gofyn iddynt 

ddychmygu beth fyddai‟n gwneud iddynt deimlo‟n well, a beth allai wneud iddynt deimlo‟n 

fwy ofnus neu anhapus yn yr amgylchedd newydd hwn. Mae‟n eu hannog i symud ymlaen i 

feddwl sut gallai ysgol fod yn „groesawgar‟ i bobl newydd o sefyllfaoedd anodd.  

 

Gofynnwch i bob person gwblhau‟r brawddegau isod yn unigol (gweler y blwch). Dwedwch 

wrthynt am beidio â phoeni os oes yn rhaid iddynt adael darn yn wag, ond am roi‟r pethau 

cyntaf sy‟n dod i‟w meddwl. Os yw‟n briodol, gallech hefyd ychwanegu: “Mi wnes i adael fy 

ngwlad oherwydd...” ar ôl yr ail frawddeg sy‟n dechrau: “Rwy‟n dod o...” 

 

Gofynnwch i bob person yn ei dro adrodd eu hatebion i‟r frawddeg gyntaf cyn symud ymlaen 

i‟r ail frawddeg. Gwnewch hyn i bob brawddeg. 

 

Ar ôl i bob brawddeg gael eu hadrodd, gofynnwch i‟r grŵp a wnaeth unrhyw beth eu taro 

ynglŷn â‟r atebion a glywsant. Beth oedd yn debyg neu‟n wahanol? A oedd unrhyw beth yn 

peri syndod? Sut gallai hyn effeithio ar sut mae ysgol yn croesawu teuluoedd o geiswyr 

lloches a ffoaduriaid i mewn i‟w chymuned? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Crynhoi (5-10 munud) 

 

Ewch o amgylch y grŵp a gwahoddwch bawb i ddweud un peth a wnaeth beri syndod iddynt, 

a wnaeth eu rhyfeddu neu a oedd o ddiddordeb iddynt yn y gweithdy hwn.  

 

Gallwch annog y disgyblion ymhellach drwy ofyn cwestiynau mwy penodol, er enghraifft: 

 Beth arall ydych wedi dysgu am geiswyr lloches a ffoaduriaid? 

 A ydych yn credu y dylai‟r Deyrnas Unedig fod yn groesawgar a chefnogol tuag at 
geiswyr lloches? 

 A ydych yn meddwl y gallai eich ysgol fod yn lle mwy croesawgar i bobl newydd? 
Sut? 

 

I’W ADRODD YN UCHEL  

 

Dychmygwch eich bod wedi eich gorfodi i ffoi o‟ch gwlad a chithau ag ofn am eich 

bywyd. Mae eich teulu yn ceisio lloches am eu bod eisiau bod yn ddiogel. Rydych 

yn wynebu eich diwrnod cyntaf mewn ysgol newydd. Cwblhewch y brawddegau 

canlynol. 

 

1. Fy enw i yw (enw eich cymeriad)… 

2. Rwy‟n dod o... 

3. Rwy‟n teimlo‟n… 

4. Byddwn yn hoffi…  

5. Ni fyddwn yn hoffi …  

6. Weithiau, mae‟n ymddangos … 

7. Mae bywyd yn y wlad newydd hon yn... 
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Dewisol: Gofynnwch i‟r grŵp nodi‟r cwestiynau sydd ganddynt erbyn hyn. Fel grŵp, trefnwch 

y cwestiynau hyn yn ôl y rhai y bydd iddynt un ateb yn unig, a‟r rhai y bydd iddynt sawl ateb; 

y rhai fydd yn hawdd eu hateb a‟r rhai fydd yn anoddach eu hateb. Peidiwch â cheisio ateb y 

cwestiynau – y diben yw ennyn chwilfrydedd i ddarllen ymhellach. Dewch â‟r gweithgaredd i 

ben drwy drafod sut gallech geisio dod o hyd i atebion i‟r cwestiynau hyn. 

 

 

 

 

A nesaf: Mae’n bryd lawrlwytho’r canllaw gweithredu 

 

 Mae‟r Canllaw Gweithredu yn gofyn i‟r disgyblion ddefnyddio‟r cyflwyniad a‟r gweithdy 

hwn i addysgu pobl ifanc eraill ynglŷn â cheiswyr lloches a ffoaduriaid.  

 Mae‟r Canllaw Gweithredu hefyd yn rhoi arweiniad i‟r bobl ifanc ar sut i ddadansoddi eu 

hysgol eu hunain, gan dalu sylw i amrywiaeth yn eu hysgol o gymharu â‟r ardal o 

amgylch, y croeso y maent yn rhoi i bobl newydd a chamau pellach y gallant gymryd i 

wella‟r croeso hwn. Mae‟r canllaw wedyn yn annog y disgyblion i fynd â‟u canfyddiadau 

at uwch athrawon a chyflwyno‟r syniad o ddatblygu i fod yn Ysgol Noddfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telerau defnyddio 

Hawlfraint © Oxfam GB 

Cewch ddefnyddio ffotograffau a gwybodaeth gysylltiedig yn yr adnodd hwn at ddibenion 

addysgol yn eich sefydliad addysgol. Gyda phob defnydd, rhaid ichi gyfeirio at y ffotograffydd 

a enwir ar gyfer y ddelwedd honno ac at Oxfam.  Ni chewch ddefnyddio delweddau a 

gwybodaeth gysylltiedig at ddibenion masnachol nac y tu allan i‟ch sefydliad addysgol. Mae‟r 

holl wybodaeth sy‟n gysylltiedig â‟r delweddau hyn yn perthyn i‟r dyddiad a‟r amser y 

cynhaliwyd y gwaith prosiect. 

 

http://schools.cityofsanctuary.org/

