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Ebola: Tu ôl i’r Penawdau 

Cwestiynu argyfwng  
Ystod oedran: 11-18 oed        Amser: 1 awr 

Amlinelliad 

Cynlluniwyd y gweithgaredd gweithdy byr hwn i feithrin gwybodaeth a llais dysgwyr mewn 
perthynas â’r argyfwng iechyd cyhoeddus yng ngorllewin Affrica, sef Ebola. Nod y 
gweithgaredd hwn yw ychwanegu at yr wybodaeth sydd eisoes ar gael i athrawon trwy 
annog dysgwyr i feddwl mewn modd beirniadol ynghylch achosion, effeithiau a datrysiadau'r 
argyfwng Ebola. Trwy wneud hyn, anogir y dysgwyr i fynd i’r afael ag ystrydebau a chwalu 
mythau am yr argyfwng. 

Bydd y dysgwyr yn dechrau trwy wylio cyflwyniad PowerPoint a fydd yn sôn am yr 
argyfwng. Dylid eu hannog i drafod a chwestiynu cynnwys y cyflwyniad. 

Mae’r gweithgaredd hwn wedi’i anelu at bobl ifanc 11-18 oed a gellir ei 
wahaniaethau ar sail canlyniad. O ganlyniad, cynghorir athrawon i addasu’r 
cyflwyniad i’w wneud yn addas ar gyfer y grŵp oedran a addysgir. 

Yn ystod y gweithgaredd gweithdy hwn, bydd y dysgwyr yn gweithio mewn grwpiau i 
greu coeden broblemau i ddadansoddi’r argyfwng. Byddant yn cyflwyno eu gwaith 
i’w cyfoedion cyn penderfynu, yn y diwedd, a oes angen cymryd cam gweithredu 
priodol. 

Amcanion dysgu 

• Dadansoddi, dethol a rhannu 
gwybodaeth berthnasol 

• Cyflwyno tystiolaeth a safbwyntiau 
mewn modd eglur a hyderus 

Deilliannau 

• Y dysgwyr i weithio mewn grwpiau i 
greu coeden broblemau 

• Y dysgwyr i gyflwyno’r goeden 
broblemau i’w cyfoedion a 
phenderfynu ar y camau gweithredu 
priodol 

Cwestiynau allweddol 

• Pam y mae’r brigiad o achosion o 
Ebola yng ngorllewin Affrica wedi 
effeithio ar gynifer o bobl? 

• Beth yw effeithiau economaidd a 
chymdeithasol brigiad mawr o 
achosion o Ebola? 

• Sut y gellir atal brigiad o achosion o 
Ebola? 

Adnoddau 

• Ebola: Tu ôl i’r Penawdau? Cyflwyniad 
PowerPoint 

• Ebola: Taflen Grynhoi – Storm 
Berffaith 

• Papur siwgr 
• Pinnau ffelt 
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Amlinelliad o'r sesiwn 
 

Gweithgaredd cychwynnol (5 munud) 

• Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried yn dawel am rai munud yr hyn y maent yn ei 

wybod yn barod (neu’n meddwl eu bod yn ei wybod) am Ebola. Gofynnwch 

iddynt ysgrifennu un pwynt allweddol sy’n dod i’r amlwg ond i beidio â’i rannu 

na’i drafod ar y pwynt hwn. Ar ddiwedd y gweithgaredd, gwahoddir y dysgwyr 

i adolygu’r hyn y bu iddynt ei ysgrifennu ar ddechrau’r gweithgaredd ac asesu 

a ydynt wedi dysgu unrhyw beth newydd neu annisgwyl yn ystod y gweithdy. 

 

Cyflwyniad PowerPoint (20-25 munud) 

• Dangoswch y cyflwyniad PowerPoint i’r dysgwyr. Mae’r cyflwyniad yn 

cynnwys 26 o sleidiau, felly ewch ati i benderfynu a oes angen ei olygu neu ei 

addasu cyn dechrau. Anogwch y dysgwyr i gymryd nodiadau, gofyn 

cwestiynau a thrafod yn ystod y cyflwyniad. Sicrhewch fod y dysgwyr yn 

ymwybodol y byddant yn defnyddio cynnwys y cyflwyniad yn ystod y 

gweithgaredd nesaf. 

• Fel arall, gallwch argraffu copïau o’r ffotograffau a’r sgript. Dyrennwch 

grwpiau o ddysgwyr i archwilio’r achosion cefndirol, yr effeithiau a 

datrysiadau’r argyfwng ar wahân. Yna, ewch ati i gynllunio gweithgaredd y 

goeden broblemau er mwyn galluogi’r dysgwyr i ddod ynghyd i rannu eu 

gwybodaeth newydd er mwyn creu’r goeden broblemau. 

 

Y Goeden Broblemau (25 munud) 

Cwestiynu argyfwng 

• Mae coeden broblemau yn helpu pobl ifanc i archwilio achosion, effeithiau a 

datrysiadau argyfwng.1 

• Bydd pob grŵp yn tynnu llun amlinelliad o goeden ffrwythau ar ddarn mawr o 

bapur. Byddant yn dechrau trwy labelu bôn y goeden â’r mater dan sylw (yr 

argyfwng Ebola). Byddant yn defnyddio eu gwybodaeth newydd am yr argyfwng 

i nodi achosion y broblem ar y gwreiddiau, effeithiau’r broblem ar y canghennau 

a datrysiadau’r broblem ar y ffrwythau. 

• Bydd y grwpiau yn gorffen trwy gyflwyno eu coeden broblemau i’r dosbarth a nodi 

faint sy’n cytuno â’r hyn a gyflwynwyd. 

 
1 
http://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/GCNewTeacherENGLAND.a
shx pg 9 

http://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/GCNewTeacherENGLAND.ashx
http://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/GCNewTeacherENGLAND.ashx
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• Gellir naill ai defnyddio’r daflen grynhoi fel adnodd symbylu i gynorthwyo’r 

dysgwyr i gwblhau’r goeden broblemau, neu fel templed ar gyfer cymryd 

nodiadau yn ystod y cyflwyniad. 

 

 
Enghraifft o goeden broblemau 

Llun: Caroline Irby/Oxfam 

 

Diwedd y sesiwn lawn (05 munud) 

• Gofynnwch i’r dysgwyr adolygu’r pwynt y bu iddynt ei ysgrifennu ar ddechrau’r 

gweithdy. A ydynt wedi dysgu unrhyw beth newydd neu wedi cael eu synnu gan 

yr hyn y bu iddynt ei ddysgu? Gofynnwch i un neu ddau ddysgwr rannu eu 

hatebion. 

 

Syniadau pellach (os oes gennych amser) 

• Defnyddiwch yr hyn a ddysgir yn y gweithgaredd hwn i feithrin ymwybyddiaeth o’r 

argyfwng Ebola a chynnal gwasanaeth neu gynllunio arddangosfa ar gyfer eich 

ysgol. Mae deunyddiau ychwanegol wedi cael eu cynnwys yn yr adnodd hwn i’ch 

helpu. 

• Gallwch gymryd camau gweithredu trwy godi arian. Mae rhagor o fanylion ar gael 

yma: http://www.dec.org.uk/appeals/ebola-crisis-appeal  

 

Telerau defnyddio 
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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 gysylltiedig 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. 

http://www.dec.org.uk/appeals/ebola-crisis-appeal

