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Gweithgaredd 9: Continwwm barn: Ble rydych chi'n sefyll? 

 

Amcanion dysgu 

• Cymhwyso eich gwerthoedd a'ch barn bersonol i drafodaeth wybodus ar yr argyfwng 

ffoaduriaid, a dechrau awgrymu sut beth fyddai dyfodol da. 

Yr amser sy'n ofynnol: 15-45 munud 

 

 

Mae continwwm barn yn annog pobl ifanc i feddwl am eu safbwynt ar faterion. Mae'n eu 

helpu i archwilio problemau cymhleth a dadleuol, a safbwyntiau amrywiol. Bydd y 

gweithgaredd hwn yn helpu'r bobl ifanc i archwilio eu barn a'u gwerthoedd am y pwnc 

ffoaduriaid.  

 

• Gosodwch yr ystafell ddosbarth fel bod ynddi ofod ar gyfer llinell barhaus (real neu 

ddychmygol), o un pen i'r ystafell i'r llall. Eglurwch fod un pen i'r llinell yn cynrychioli 

cytundeb llwyr â chwestiwn, a bod y pen arall yn cynrychioli anghytundeb llwyr. 

 
Gweler: Oxfam GB (2015) Dinasyddiaeth Fyd-eang yn yr Ystafell Ddosbarth. Canllaw i ysgolion, t. 16.  

 

• Darllenwch y datganiadau isod, bob yn un. Bydd barn pawb am bob un yn debygol o 

ddisgyn rhywle ar y llinell rhwng cytundeb llwyr ac anghytundeb llwyr. Nid oes yna 

atebion cywir nac anghywir. 

 

Pan fyddwch yn darllen pob datganiad, gofynnwch i'r bobl ifanc ddewis lle i sefyll arno ar 

y llinell, yn dibynnu ar eu gradd o gytundeb â'r datganiad. Os ydynt, ar y cyfan, yn cytuno 

â'r datganiad, dylent sefyll yn ymyl y pen "cytuno'n llwyr", ac os ydynt, ar y cyfan, yn 

anghytuno, dylent sefyll yn agos at y pen arall. Mae'n bosibl y bydd clwstwr o bobl ifanc 

mewn mannau penodol ar hyd y llinell. Dywedwch wrth y bobl ifanc y gallant siarad â'i 

gilydd wrth iddynt ddewis lle i sefyll. Mewn gwirionedd, mae hon yn rhan bwysig o'r 

broses, felly rhowch anogaeth iddynt gwestiynu ei gilydd ynghylch pam y maent wedi 

dewis eu safleoedd, a rhowch ddigon o amser iddynt negodi lleoedd gyda'i gilydd. 
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• Pan fyddant wedi ffurfio llinell, gofynnwch i rai ohonynt ddweud pam y maent wedi dewis 

eu safle. Wedi i'r dosbarth wrando ar sawl unigolyn, rhowch gyfle iddynt newid eu safle 

ar y llinell yng ngoleuni'r dadleuon y maent wedi'u clywed. Gallech wedyn arwain 

trafodaeth fer ar yr hyn a barodd i'r unigolion newid eu meddyliau. 

Datganiadau 

 

Gallwch lunio eich datganiadau eich hun, yn dibynnu ar y materion sy'n cael eu codi gan y 

gweithgareddau yn y gyfres hon. Fodd bynnag, rydym am awgrymu y byddai'r datganiadau 

hyn yn lle da i ddechrau. Isod fe welwch y dolenni i Gonfensiynau'r Cenhedloedd Unedig i 

gefnogi'r trafodaethau.  

 

1. Mae gan bawb yr hawl i fyw'n ddiogel ac mewn heddwch. 
2. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol yn darparu gwarchodaeth 

dda i bobl sy'n byw trwy wrthdaro ac argyfyngau. 
3. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn darparu 

gwarchodaeth dda i blant sy'n byw trwy wrthdaro ac argyfyngau. 
4. Rwy'n credu bod llywodraethau gwledydd yn parchu hawliau ffoaduriaid. 
5. Yr argyfwng ffoaduriaid yw un o'r heriau mwyaf difrifol sy'n wynebu'r gymuned fyd-

eang heddiw. 
6. Mae'r DU yn gwneud digon i gefnogi pobl sy'n cael eu gorfodi i ffoi rhag gwrthdaro a 

thrychineb. 
7. Mae Cymru yn wlad groesawgar. 
8. Fel gwlad, rwy'n credu y dylem wneud mwy i gefnogi pobl sy'n cael eu gorfodi i ffoi 

rhag gwrthdaro a thrychineb. 
9. Rwy'n teimlo bod pobl ifanc fel fi yn gallu gwneud gwahaniaeth i gefnogi pobl sy'n cael 

eu gorfodi i ffoi rhag gwrthdaro a thrychineb. 
 

Mae fersiwn symlach o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol i'w chael yma.1  

 

Mae fersiwn symlach o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn i'w chael 

yma.2  

 

Mae'r gweithgaredd hwn yn un penagored, ac yn cynnwys cynifer o ddatganiadau ag y 

teimlwch sy'n briodol. Erbyn i chi orffen, dylai'r bobl ifanc fod wedi archwilio eu gwerthoedd 

eu hunain a gwerthoedd ei gilydd yn fwy manwl. 

 

Telerau defnyddio 

Hawlfraint © Oxfam GB 

Gallwch ddefnyddio lluniau a gwybodaeth berthnasol yn yr adnodd hwn i ddibenion addysgol 

yn eich sefydliad addysgol. Bob tro y byddwch yn ei defnyddio, rhaid i chi gydnabod y 

ffotograffydd sy'n cael ei enwi ar gyfer y ddelwedd honno, ynghyd ag Oxfam. Ni chewch 

ddefnyddio'r delweddau na'r wybodaeth berthnasol i ddibenion masnachol, nac y tu allan i'ch 

sefydliad addysgol. Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r delweddau hyn yn berthnasol i'r 

dyddiad a'r adeg y cafodd y gwaith prosiect ei gyflawni.  

                                            
1http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-
1-15.html 
2 https://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf 
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