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Ysgolion Noddfa: Rhoi Croeso 

Cynnes 
 
Trosolwg o’r Adnodd 

 

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.  
 

Drwy ddefnyddio’r adnodd, bydd y bobl ifanc yn ystyried cwestiynau fel:  

 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 i 

geiswyr lloches? 

 

Byddant wedyn yn defnyddio’r strwythur sy’n cael ei ddarparu i adolygu pa mor 

groesawgar yw eu hysgol hwy, ac ystyried camau i wella hynny. Nod yr adnodd yn y 

pen draw yw annog pobl ifanc i gychwyn ar broses tuag at wneud eu hysgol yn Ysgol 

Noddfa gan gychwyn ar raglen o waith mwy hirdymor.  

 

Un yn unig o ffrydiau gwaith rhwydwaith Dinas Noddfa yw Ysgolion Noddfa. Mudiad 

yw Dinas Noddfa sy’n ymrwymedig i adeiladu diwylliant o letygarwch a chroeso i 

bawb, ac yn arbennig i ffoaduriaid sy’n ceisio noddfa rhag rhyfel ac erledigaeth.  

 

Mae’r adnodd hwn, a chysyniad Ysgol Noddfa, yn berthnasol i gymunedau ysgol 

mwy amrywiol a mwy unffurf fel ei gilydd. Gall pob ysgol: 

 Greu synnwyr o ddiogelwch a chynhwysiant i bawb 

 Datblygu dealltwriaeth o’r hyn mae’n golygu i geisio noddfa 

 Chwalu mythau ac ystrydebau negyddol 

 Darparu cyfleoedd dysgu ynghylch hawliau dynol, cyfiawnder cymdeithasol, 

amrywiaeth a chyd-ddibyniaeth 

 Cryfhau gwaith ar gydraddoldeb hiliol a chydlyniad cymunedol 

 Cynyddu llais myfyrwyr a hybu dinasyddiaeth weithredol 

 

Mae Ysgolion Noddfa – Rhoi Croeso Cynnes yn adnodd sy’n grymuso’r bobl ifanc 

a’u gwahodd i weithredu yn y maes y mae ganddynt fwyaf o reolaeth drosto – eu 

hysgol a’u cylchoedd cymdeithasol. 

http://schools.cityofsanctuary.org/
http://schools.cityofsanctuary.org/
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Mae’r adnodd hwn yn addas ar gyfer dysgu yn yr ystafell ddosbarth yn seiliedig ar y 

cwricwlwm, ond cafodd ei ysgrifennu’n bennaf ar gyfer Grwpiau Llysgenhadon Ifanc 

Oxfam. Mae’r Llysgenhadon Ifanc yn cwrdd yn eu hamser eu hunain (gyda chymorth 

athro) i ddysgu gyda’i gilydd am faterion byd-eang, tra’n datblygu’r sgiliau a’r hyder i 

fynegi eu llais. Os ydych yn defnyddio’r adnodd hwn mewn amgylchedd allgyrsiol, 

awgrymwn eich bod yn cofrestru i fod yn Grŵp Llysgenhadon Ifanc. Gall grwpiau 

cofrestredig gael gafael ar ein cynllun dyfarniad strwythuredig, bathodynnau a 

thystysgrifau, cylchlythyrau, yr holl adnoddau diweddaraf a chymorth un-i-un dros y 

ffôn a thrwy e-bost. 

 
 

Drwy ddefnyddio’r adnodd hwn bydd y myfyrwyr 
yn… 

Y 
Cyflw-
yniad 

Y Gweithdy  Y 
Canllaw 
Gweith-
redu 

GWYBOD:    

Diffiniadau ceisiwr lloches, ffoadur ac ymfudwr 
economaidd 

   

Pam fod ceiswyr lloches yn dod i’r Deyrnas Unedig    

Y prif heriau sy’n wynebu ceiswyr lloches sy’n byw 
yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys bod dan 
gadwad, amodau tai gwael ac anawsterau ariannol 

   

Yr achos moesol a chyfreithiol i’r Deyrnas Unedig 
ddarparu lloches 

   

Y cyfraniad a wna ymfudwyr i’r Deyrnas Unedig    

Beth mae bod yn Ysgol Noddfa yn golygu, a’r 
camau y gellir eu cymryd yn yr ysgol i roi croeso da i 
bawb 

   

TEIMLO:    

Empathi tuag at bobl sy’n gorfod gadael eu 
gwledydd i geisio noddfa 

   

Empathi o ran yr heriau y mae ceiswyr lloches yn eu 
hwynebu yn y Deyrnas Unedig gan gynnwys 
ceiswyr lloches ifanc sy’n cychwyn yn yr ysgol 

   

Bod darparu noddfa yn y Deyrnas Unedig ac mewn 
ysgolion yn fater moesol pwysig 

   

GALLU:    

Addysgu eu cymheiriaid ac aelodau’r staff ynglŷn â 
materion yn ymwneud â cheisio lloches (dyluniwyd 
y cyflwyniad a’r gweithdy ar gyfer addysgu gan 
gymheiriaid) 

   

Paratoi dadansoddiad o berfformiad eu hysgol eu 
hunain o ran darparu croeso cynnes i bawb 

   

Cyflwyno’r achos i uwch aelod o staff (fel eich 
pennaeth) i weithio tuag at fod yn Ysgol Noddfa 
swyddogol 

   

http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/youth-ambassadors
http://schools.cityofsanctuary.org/
http://schools.cityofsanctuary.org/
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Ceiswyr lloches a ffoaduriaid 
 

 

Mae archwilio pwnc lloches yn y Deyrnas Unedig yn ffordd effeithiol i roi themâu fel 

cyfiawnder, gwrthdaro, tlodi a hawliau dynol mewn cyd-destun penodol a lleol. Er 

enghraifft, cafodd y llun isod ei greu gan blentyn pum mlwydd oed o Ysgol Gynradd 

Highfield yn Leeds fel ymateb artistig i sgwrs a roddwyd gan ffoadur a soniodd am 

orfod croesi afon ac ynddi grocodeilod. Gwnaeth hyn argraff enfawr ar y plant, a bu i 

lawer ohonynt gyfleu’r un stori yn eu hymatebion.  

                      

 
Llun gan: Ysgol Gynradd Highfield yn Leeds. Lluniadwyd gan ddisgybl yn ysgol Wythnos Ffoaduriaid 

2013. 

 

Bydd gan yr athrawon fynediad at storïau ffoaduriaid yn eu geiriau eu hunain ac 

astudiaethau achos drwy sefydliadau ffoaduriaid lleol a’r adnoddau addysgu y cyfeirir 

atynt ar ddiwedd y canllaw hwn. Hefyd, yn ein cymdeithas amlddiwylliannol, bydd 

materion ynghylch amrywiaeth a derbyn pobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd yn 

berthnasol iawn i gymunedau ysgol ac i bobl ifanc fel unigolion. Ac mae argyfwng yr 

ymfudwyr sy’n croesi Môr y Canoldir y dyddiau hyn yn golygu bod y pwnc hyd yn oed 

yn fwy perthnasol. 
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Y mae ceisio lloches yn un o’r hawliau dynol, a rhaid i’r Deyrnas Unedig ddilyn 

cyfraith ryngwladol a rhoi lloches i’r rhai sydd ag ofn haeddiannol o ddychwelyd 

adref. Yn 2013, derbyniodd y Deyrnas Unedig 23,507 o geisiadau newydd am 

loches1. (Er y gallai’r ffigwr hwn ymddangos yn uchel, cyfran fach yn unig ydyw o 

gyfanswm net yr ymfudwyr: rhwng 2004 a 2012, amrywiodd cyfran y ceiswyr lloches 

o 4% i 11% o’r ymfudwyr net2). Ond lle cymharol anodd yw’r Deyrnas Unedig i gael 

statws ffoadur. Yn 2012, rhoddwyd lloches i 30% o’r bobl a geisiodd loches yn y 

Deyrnas Unedig. Mewn rhai gwledydd, fel y Swistir neu’r Ffindir, mae mwy na 70% 

o’r ceisiadau yn llwyddo3.  

Mae ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn defnyddio eu haddysg a’u sgiliau i gyfoethogi 

cymdeithas. Mae Albert Einstein, Bob Marley, Michael Marks (un o gyd-sylfaenwyr 

Marks and Spencer) a Rita Ora ymysg yr enghreifftiau enwocaf – ond yn llai enwog, 

mae miloedd yn rhagor o ffoaduriaid yn gwneud cyfraniadau gwerthfawr i les eu 

cymunedau ledled y wlad. Mae ysgolion yn chwarae rhan bwysig iawn wrth 

gynyddu’r cyfraniad hwn, yn arbennig am fod cymaint o ffoaduriaid a cheiswyr 

lloches o oed ysgol. Pan fo ysgol yn creu amgylchedd diogel a chroesawgar i bob 

disgybl (nid i geiswyr lloches a ffoaduriaid yn unig), wedyn gall pawb o’r disgyblion 

ffynnu a chyflawni eu potensial. Dyma nod yr adnodd hwn yn y pen draw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 http://www.unhcr.org.uk/about-us/the-uk-and-asylum.html 

2
 http://migrationobservatory.ox.ac.uk/briefings/migration-uk-asylum 

3
 http://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0002/8644/Tell_it_like_it_is_Refugee_Council_2013.pdf 

http://www.unhcr.org.uk/about-us/the-uk-and-asylum.html
http://migrationobservatory.ox.ac.uk/briefings/migration-uk-asylum
http://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0002/8644/Tell_it_like_it_is_Refugee_Council_2013.pdf
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Adnoddau addysgu 
 

Mae’r blog hwn gan The Guardian, a ysgrifennwyd ar gyfer Wythnos Ffoaduriaid, yn 

rhoi crynodeb cynhwysfawr o rai o’r adnoddau addysgu gorau sydd ar gael: 

http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/may/25/how-to-teach-refugees  

 

Mae Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig hefyd yn darparu amrywiaeth o 

adnoddau i athrawon: http://www.unhcr.org/pages/4ab346796.html  

 

Mae’r canllaw adolygu Daearyddiaeth CA3 hwn gan BBC Bitesize yn edrych ar bwnc 

ymfudo: 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/migration/ 

 

Mae’r adnoddau hyn gan Oxfam yn edrych ar y cyd-destun ehangach a sut beth yw 

bywyd i unigolion sy’n ceisio lloches rhag gwrthdaro yn Ne Swdan a Syria: 

http://www.oxfam.org.uk/education/resources/south-sudan 

http://www.oxfam.org.uk/education/resources/syria 

 

Fideos pwerus 

 
Dyma blant sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches o wledydd ledled y byd yn adrodd eu 

hanesion byw ac ysgytwol eu hunain yn syth i’r camera: 

https://www.tes.co.uk/teaching-resource/teachers-tv-refugee-kids-6047898 

 

Mae’r fideo hwn yn dangos sut y gwnaeth Ysgol Lawnswood yn Leeds ddatblygu i 

fod yn Ysgol Noddfa swyddogol: 

https://youtu.be/GZA84qYxQ44 

 

Bu myfyrwyr y Cyfryngau ym Mlwyddyn 11 Ysgol Lawnswood yn Leeds yn gweithio 

dros gyfnod o ddau dymor i greu’r ffilm addysgu cymheiriaid hon sy’n adrodd hanes 

un myfyriwr fel ffoadur. Dangoswyd y ffilm am y tro cyntaf mewn clwb ffilm ac fe’i 

dangoswyd i’r ysgol gyfan yn ystod cyfnod tiwtor.  Yn ôl yr ysgol, cafodd effaith 

enfawr ar y myfyrwyr eraill: 

https://youtu.be/xzrsGuvRalE 

 

Dyma bump o storïau wedi’u hanimeiddio sy’n rhoi inni ddealltwriaeth unigryw o 

fywydau pobl ifanc a geisiodd loches yn y Deyrnas Unedig, wedi’u hadrodd gan y 

plant eu hunain: 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b01k7c4q/clips 

 

http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/may/25/how-to-teach-refugees
http://www.unhcr.org/pages/4ab346796.html
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/migration/
http://www.oxfam.org.uk/education/resources/south-sudan
http://www.oxfam.org.uk/education/resources/syria
https://www.tes.co.uk/teaching-resource/teachers-tv-refugee-kids-6047898
https://youtu.be/GZA84qYxQ44
https://youtu.be/xzrsGuvRalE
http://www.bbc.co.uk/programmes/b01k7c4q/clips
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Ceir dyfyniadau gan geiswyr lloches ifanc yn y fideo hwn gan Teachers TV a Big 

Heart Media: daw’r dyfyniadau o’r fideo canlynol gan Teachers TV a Big Heart 

Media: https://youtu.be/rUofBJ6XYxI  

 

Darllen cefndirol 
 

Mae Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig yn darparu digonedd o ffeithiau 

defnyddiol am ffoaduriaid, ceiswyr lloches a phobl a ddadleolwyd yn fewnol, ledled y 

byd ac yn y Deyrnas Unedig: 

http://www.unhcr.org.uk/about-us/key-facts-and-figures.html 

http://www.unhcr.org.uk/about-us/the-uk-and-asylum.html 

 

Bydd yr adroddiad grymus hwn yn datblygu eich dealltwriaeth gyffredinol o’r mater 

ac mae’n cynnwys llawer o hanesion o lygad y ffynnon ac astudiaethau achos sy’n 

ystyried beth sy’n dod â cheiswyr lloches i’r Deyrnas Unedig:  

http://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0001/5702/rcchance.pdf 

 

Mwy am Ysgolion Noddfa 
 

Ewch i wefan Ysgolion Noddfa: 

http://schools.cityofsanctuary.org/ 

 

I ddysgu mwy am sut i fod yn Ysgol Noddfa, cymrwch gip ar eu pecyn: 

http://cityofsanctuary.org/files/schools_of_sanctuary_pack_national_14.7.pdf 

 

Telerau defnyddio 
Hawlfraint © Oxfam GB 

Cewch ddefnyddio’r ffotograffau hyn a’r wybodaeth gysylltiedig 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 

gwaith y prosiect. 

 

 

Mae Oxfam yn ddiolchgar am gymorth Postcode Heroes Trust, 

sy’n cael ei hariannu gan chwaraewyr People’s Postcode Lottery, 

wrth ddatblygu’r deunyddiau hyn. 
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