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COFIO SREBRENICA:                                       
ADNODDAU ADDYSGU                                          

ADDYSG BERSONOL A CHYMDEITHASOL 
 
 

‘Gan i anwybyddu a dirmygu hawliau dynol arwain at weithredoedd barbaraidd a 
dreisiodd gydwybod dynolryw, a bod dyfodiad byd lle y gall pob unigolyn fwynhau 
rhyddid i siarad a chredu a rhyddid rhag ofn ac angau wedi ei gyhoeddi yn ddyhead 
uchaf y bobl gyffredin,’ 

 
Y Cenhedloedd Unedig – ‘Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol’ 
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CYFLWYNIAD 
 

Bob tro mae hil-laddiad yn digwydd, mae’r byd yn dweud ‘byth eto’, ac eto mae hanes yn 
dangos ei fod yn digwydd dro ar ôl tro. Mae deall pam ei fod yn digwydd,  a sut y gellir ei 
osgoi, yn rhan hollbwysig o addysg plant. Gan gofio hyn, mae’r adnodd addysgu hwn wedi’i 
baratoi mewn cydweithrediad â’r elusen Remembering Srebrenica, sy’n codi ymwybyddiaeth 
o hil-laddiad Srebrenica yn Bosnia-Herzegovina ym 1995, a’r PSHE Association. Fe’i crëwyd 
fel rhan o ymrwymiad ehangach Remembering Srebrenica i hyrwyddo cydlyniant 
cymdeithasol a gwaith gyda phobl ifanc i feithrin cysylltiadau cymunedol cryf yma yn y DU. 

 
Mae ‘A history of the 1995 Srebrenica genocide’, adnodd cynhwysfawr ar gyfer gwersi hanes 
a ddatblygwyd gan Remembering Srebrenica, yn archwilio’n fanwl trefn y digwyddiadau a 
arweiniodd at yr hil-laddiad yn Bosnia-Herzegovina ac wedi hynny, wedi’i greu i ategu’r 
adnodd hwn, a bydd yn cael ei ryddhau cyn hir. Argymhellir eich bod yn defnyddio’r ddau 
adnodd hyn gyda’i gilydd lle bo modd. 

 
Hwyrach bod hil-laddiad yn ymddangos yn bell iawn o brofiadau bob dydd disgyblion, ac er 
ei fod o ddiddordeb academaidd, mae’n hawdd iddo gael ei drin fel rhywbeth amherthnasol 
i’w bywydau nhw. Ar ei waethaf, gall gwersi gwael am hil-laddiad droi’n ‘adloniant 
dychrynllyd’. Eto i gyd, gwyddom fod yr amodau ar gyfer achosion o hil-laddiad yn seiliedig 
ar awyrgylch a diwylliant lle nad yw ‘lefelau is’ o ragfarn, gwahaniaethu, eithrio ac 
anoddefgarwch yn cael eu herio. Gall agweddau ac ymddygiad o fath fod yn rhan o brofiad 
llawer o ddisgyblion. 

 
Nid adnodd am yr hil-laddiad ei hun yw hwn. Yn unol ag arferion gorau, y ffordd orau o 
addysgu hyn yw trwy archwilio hil-laddiad yn nhermau hanesyddol, gan fod pob enghraifft 
o hil-laddiad yn hanesyddol benodol ac angen eu harchwilio’n fanwl gywir. Tra bod y wers 
gyntaf yn bwrw golwg ar hil-laddiad, ei nod yw helpu disgyblion i ddeall ymddygiad a 
dylanwadau sy’n gallu naill ai greu neu chwalu cymuned gydlynus. 

 
Os gallwn ni helpu disgyblion i gydnabod yr ymddygiadau hyn a darparu’r ieithwedd, y 
strategaethau a’r hyder gofynnol iddynt fel y gallant herio’r fath ymddygiad, gallwn eu helpu 
i ddileu’r sylfeini hanfodol sy’n caniatáu i anoddefgarwch ffynnu. Wedi’r cwbl, cyn hil-
laddiad Srebrenica, roedd Bosnia’n gymdeithas amrywiol, integredig, lle’r oedd cymunedau 
gwahanol wedi byw ochr yn ochr â’i gilydd ers cannoedd o flynyddoedd. 

 
Nid yw’n anorfod bod rhagfarn, gwahaniaethu, eithrio ac anoddefgarwch yn arwain at hil-
laddiad, na bod hyn yn debygol o ddigwydd; fodd bynnag, mae’r ymddygiadau hyn yn lleihau 
ac yn diraddio aelodau o’n cymuned a gall eu hatal rhag mwynhau a chyfrannu’n llawn at 
gymdeithas. Mae hefyd yn sobor o beth fod pob hil-laddiad systematig wedi deillio o 
fethiant i herio’r ymddygiadau hyn; methiannau a allai fod yn broblematig mewn amodau 
cymdeithasol penodol. 

 
Nid hen hanes yw stori Srebrenica, mae’n ddigwyddiad diweddar mewn gwlad Ewropeaidd 
ac yn atgof o’r ffaith nad ‘rhywbeth sy’n digwydd yn rhywle arall’ yw hil-laddiad: heb ei 
herio, gall pobl gam-fanteisio ar deimladau o anoddefgarwch a rhagfarn, a bydd hynny’n 
datblygu’n drosedd yn erbyn y ddynoliaeth.   
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STORI SREBRENICA 
Er nad yw’r adnodd hwn yn cyfeirio’n uniongyrchol at yr hil-laddiad yn Srebrenica, y 
digwyddiad hwn yw’r sbardun. Gobaith elusen Remembering Srebrenica yw bod yr adnodd 
hwn a’r adnodd hanes cysylltiedig yn gallu cyfrannu at gymunedau cydlynus sy’n herio 
gwahaniaethu, yn dathlu gwahaniaeth ac yn cydnabod sut mae amrywiaeth yn cyfoethogi 
cymdeithas. Dyma grynodeb byr o’r digwyddiadau ofnadwy hynny yn Srebrenica, ym mis 
Gorffennaf 1995. 

 

‘Tref fach yn nwyrain Bosnia yw Srebrenica, ar y ffin rhwng Serbia, Croatia a Montenegro 
yn ne-ddwyrain Ewrop. Arferai Bosnia fod yn rhan o wlad Iwgoslafia. Mae ganddi 
boblogaeth gymysg o Gristnogion Pabyddol, Cristnogion Uniongred y Dwyrain a 
Mwslimiaid. Mae cyswllt rhwng y crefyddau hyn â hunaniaethau eraill hefyd. Yn 
gyffredinol, Cristnogion Pabyddol yw Croatiaid Bosnia, Cristnogion Uniongred yw Serbiaid 
Bosnia, tra bod Mwslimiaid Bosnia yn cael eu galw’n Bosniak (ac rydym yn cyfeirio atynt 
felly o hyd ymlaen)1. Mae llawer o Fosniaid hefyd yn ystyried eu hunain yn ddinasyddion o 
wlad Bosnia yn hytrach na gweld eu hunain fel pobl sy’n perthyn i’r tri phrif grŵp hyn; 
gallant fod yn aelodau o gymunedau Iddewig neu Romani neu’n rhai nad ydynt yn 
dymuno cysylltu eu hunain â hunaniaeth grefyddol neu ethnig. Mae’n  sefyllfa 
gymdeithasol gymhleth ac amrywiol. 
 
Roedd y cymunedau hyn wedi byw ochr yn ochr â’i gilydd am gannoedd o flynyddoedd. 
Am gyfnod maith, o’r Ail Ryfel Byd tan y 1990au, buont yn cyd-fyw’n weddol heddychlon, 
ac roedd y cymunedau’n ymddangos fel petaent yn cyd-dynnu’n iawn. 

 

Yn dilyn marwolaeth Josip Broz Tito, arweinydd Comiwnyddol Iwgoslafia ym 1980, 
dechreuodd tensiynau rhwng y carfanau gwahanol gynyddu, gan arwain at ffurfio 
Croatia, Serbia a Bosnia fel yr ydym yn eu hadnabod heddiw. Ond fe barhaodd y 
gwrthdaro, er gwaethaf geni’r cenhedloedd hyn. O ganlyniad, taniodd teimladau 
cenedlaetholdeb ymhlith poblogaeth gymysg Croatiaidd, Serbaidd a Bosniak Bosnia, trais 
a drodd yn rhyfel a barodd o 1992 tan 1995. 

 

Ymledodd y trais ar hyd a lled y wlad, a dioddefodd y brifddinas, Sarajevo, un o’r 
cyrchoedd milwrol hwyaf erioed, 1,425 o ddiwrnodau neu bron i bedair blynedd. Byddai 
plant a ddechreuodd ym Mlwyddyn 7 bron wedi gorffen Blwyddyn 10 erbyn i’r gwarchae 
dod i ben a’i bod hi’n ddiogel iddyn nhw grwydro’r strydoedd unwaith eto. 

 

Cyflawnwyd troseddau gan bob ochr adeg y rhyfel, a chafwyd glanhau ethnig - sef 
symud un grŵp ethnig o un ardal benodol. Y gymuned Bosniak ddioddefodd waethaf, 
fodd bynnag. Gwelwyd yr achosion mwyaf difrifol o lanhau ethnig yn nwyrain a 
gogledd Bosnia lle cyflawnodd lluoedd cenedlaetholgar Serbaidd Bosnia droseddau yn 
erbyn y boblogaeth Bosniak. 2 

 

Yn y dwyrain, daeth tref Srebernica dan warchae lluoedd cenedlaetholgar Serbaidd 
Bosnia. Bosniaks oedd y rhan fwyaf o drigolion y dref. Ym 1993, cafodd Srebrenica ei 
dynodi’n ardal ddiogel gan y Cenhedloedd Unedig, ond ym mis Gorffennaf 1995, 
ymosododd byddin Serbaidd Bosnia ar y dref. Er bod nifer fach iawn o luoedd y 
Cenhedloedd Unedig o’r Iseldiroedd yno i warchod y dref, methu oedd eu hanes i 
rwystro’r ymosodiad. 

 
 

1 Mae ‘Bosniak’ yn dynodi poblogaeth Fwslimaidd Bosnia-Herzegovina. Ni ddylid drysu hyn â ‘Bosniad’ sy’n cyfeirio at ddinesydd Bosnia-
Herzegovina ac a allai gyfeirio at unigolyn o unrhyw ffydd neu ethnigrwydd. 
2 Mae’n bwysig ein bod ni’n defnyddio’r term cenedlaetholwyr Serbaidd Bosnia yma i wahaniaethu o’r boblogaeth Serbaidd Bosnia oedd heb 
unrhyw gysylltiad â throseddau rhyfel. 
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Roedd y dref ei hun yn anhrefn llwyr. Ciliodd rhai pobl i ffatri fatris yn rhywle o’r enw 
Potočari lle’r oedd safle milwyr yr Iseldiroedd. 

  

Doedd hyd at 15,000 o ddynion a bechgyn ddim yn ffyddiog y byddai’r Iseldirwyr yn eu 
gwarchod nhw, ac fe ddewison nhw gerdded drwy’r bryniau tuag at ardal ddiogel arall 
lle’r oedd rhywfaint o luoedd Bosniak. Doedd gan y mwyafrif ddim arfau.  
 
Yng nghanolfan yr Iseldirwyr, a heb unrhyw wrthwynebiad o gwbl gan luoedd y 
Cenhedloedd Unedig, dechreuodd lluoedd Serbaidd Bosnia wahanu’r dynion a’r bechgyn 
hŷn oddi wrth y menywod a’r plant, gan honni y bydden nhw’n mynd â’r dynion i ardal 
ddiogel i gael eu cyfnewid. Ond cael eu hebrwng i gaeau ac adeiladau mawr cyfagos 
wnaethon nhw mewn gwirionedd, a chael eu lladd. 
 
Roedd y dynion a’r bechgyn hynny a adawodd i gerdded drwy’r bryniau a’r mynyddoedd 
wedi diodde’n enbyd hefyd. Daeth milwyr Serbaidd Bosnia i’r bryniau ac ymosod ar y 
dynion a’r bechgyn diarfog oedd yn ceisio ffoi. Cafodd llawer eu dal a’u cymryd i 
leoliadau cyfagos a’u lladd. Credir bod 8,372 o ddynion a bechgyn wedi’u lladd yn 
Srebrenica a’r ardal. ‘Yr orymdaith angheuol’ – dyna’r enw a roddwyd ar siwrnai’r rhai a 
geisiodd ffoi i’r bryniau. 
 
Ar ôl cyflawni’u troseddau, roedd yr hil-laddwyr yn poeni y byddai’r byd a’r betws yn dod 
i wybod. Aethon nhw ati i dyllu beddau torfol ac ail-gladdu’r rhai a ddienyddiwyd 
ganddynt mewn cannoedd o safleoedd llai er mwyn rhwystro’r gymuned ryngwladol 
rhag eu cyhuddo o droseddau rhyfel. 
 
Ofer fu eu hymdrechion, diolch i waith sefydliadau fel Sefydliad Pobl Golledig Bosnia a’r 
Comisiwn Rhyngwladol ar Bobl Golledig. Mae llawer o’r beddau torfol wedi’u canfod a 
phobl wedi cael eu hunaniaeth yn ôl a’u claddu. Ond mae llawer mwy o berthnasau a 
goroeswyr, fodd bynnag, yn dal i aros am dystiolaeth o’u hanwyliaid a’r cyfle i gladdu eu 
cyrff, hyd yn oed ugain mlynedd yn ddiweddarach. 

 

Daeth y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol a’r Tribiwnlys Troseddol Rhyngwladol ar gyfer 
yr Hen Iwgoslafia (ICTY) i’r casgliad bod dienyddio torfol dynion a bechgyn Bosniak yn 
Srebrenica yn gyfystyr â hil-laddiad. Mae unigolion allweddol fel Ratko Mladić, a 
chyn-Arlywydd Serbia, Radovan Karadžić, bellach ar brawf yn llys troseddol 
rhyngwladol yr Hâg am droseddau rhyfel. 

 

Mae effeithiau’r hil-laddiad yn dal i fwrw cysgod hunllefus ar Srebrenica, er gwaetha’r 
ffaith bod rhai unigolion wedi’u harestio. Mae mamau a pherthnasau’r rhai fu farw yn dal 
i ymladd dros gyfiawnder. Bob blwyddyn, mae mwy a mwy o gyrff yn dod i’r fei ac yn cael 
eu claddu. Mae’r broses o gymodi a gwella bob ochr o’r gymdeithas yn parhau’n hir ac 
anodd tu hwnt. 

 

Mae’r digwyddiadau hyn yn cael eu nodi ar 11 Gorffennaf, Diwrnod Cofio Srebrenica, 
dan fandad yr Undeb Ewropeaidd.’ 

 

Testun wedi’i gyfieithu o ddeunydd gwasanaeth Remembering Srebrenica 
yma: http://srebrenica.org.uk/education-packs/ 

http://srebrenica.org.uk/education-packs/
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GEIRFA ALLWEDDOL 
 

Yn yr adnodd hwn, byddwn yn defnyddio nifer o dermau allweddol sydd angen eu diffinio. 
 

 Gwahaniaeth – pwynt neu ffordd y mae pobl neu bethau yn annhebyg i’w gilydd 
 Gwahaniaethu - ffordd anghyfiawn neu ragfarnllyd o drin categorïau 

gwahanol o bobl, yn enwedig ar sail hil, oed neu ryw 

 Eithafiaeth – daliadau gwleidyddol neu grefyddol eithafol; ffanatigiaeth, penboethni 

 Hil-laddiad - diffiniwyd mewn cyfraith ryngwladol fel gweithred a ‘gyflawnwyd gyda’r 
bwriad o ddifa, yn llwyr neu’n rhannol, grŵp cenedlaethol, ethnig, hiliol neu 
grefyddol’. Yn gyffredinol, cyflawnir hil-laddiad trwy geisio lladd holl aelodau’r grŵp, 
ond gellir hefyd ei gategoreiddio fel gweithred fwriadol o roi grŵp dan amodau 
gyda’r bwriad o’u hatal rhag goroesi. 

 Trosedd casineb - trosedd a ysgogir gan ragfarn hiliol, rywiol neu unrhyw fath 
arall o ragfarn, ac fel arfer mae’n golygu ymddygiad treisgar neu frawychus 

 Hunaniaeth– y nodweddion hynny sy’n pennu pwy ydych chi 
 Rhagfarn - atgasedd, gelyniaeth, neu ymddygiad anghyfiawn sy’n deillio o farn 

ragdybus a di-sail 

 Goddefgarwch – y gallu neu’r parodrwydd i oddef bodolaeth safbwyntiau 
neu ymddygiad nad yw rhywun yn eu hoffi neu’n cytuno â nhw. 

 
Mae’r cysyniadau allweddol sy’n sail i’r adnodd cyfan wedi’u nodi’n fanylach isod. 

 
Cymuned gydlynus 

 

Mae’r adnodd hwn yn hyrwyddo’r syniad o ‘gymuned gydlynus’ yn hytrach na 
‘chymuned oddefgar’: gall ‘goddefgarwch’ awgrymu ‘goddef’ gwahaniaeth ac awgrymu 
bod goddefgarwch yn dal teimladau ac ymddygiad negyddol yn ôl. Mewn cymuned 
gydlynus, mae pobl yn parchu, gwerthfawrogi a dathlu gwahaniaeth ac yn cydnabod 
hynny fel rhywbeth sy’n cyfoethogi cymunedau lleol a chymdeithas ehangach. Rydyn 
ni’n trafod hyn ymhellach yng ngwers ola’r gyfres. 

 
Y camau tuag at hil-laddiad a chydlyniant 

 

Mae’n bwysig deall hil-laddiad, a thra bod yr adnodd hwn yn archwilio ymddygiadau sy’n 
niweidio cydlyniant, efallai y bydd y cefndir hwn o fudd i athrawon. Gallai wyth cam hil-
laddiad a ddatblygwyd gan Genocide Watch, a’r ‘pyramid casineb’, model a grëwyd gan yr 
Anti- Defamation League  helpu i roi’r gwaith hwn yn ei gyd-destun. 

 

Mae’n model ni, ‘Y camau tuag at Hil-laddiad a Chydlyniant’, yn nodi’r camau sy’n 
gwaethygu o’r achosion ‘lefel isel’ o dderbyn agweddau rhagfarnllyd a chynnal 
gweithredoedd rhagfarnllyd hyd at droseddau sifil o wahaniaethu, troseddau bygythiadau a 
thrais sy’n esgor ar hil-laddiad. Mae hefyd yn nodi’r camau sydd angen eu cymryd i adeiladu 
cymuned gydlynus (‘y camau tuag at gydlyniant’). Nid yw camau datblygu ein model ni’n 
anochel neu hyd yn oed yn debygol, fodd bynnag, mae’n nodi’r patrymau sy’n gallu ac sydd 
wedi datblygu mewn sefyllfaoedd penodol, ac y gellir mynd i’r afael â nhw a’u deall er mwyn 
helpu i gryfhau gallu cymdeithas i wrthsefyll sefyllfa rhag gwaethygu.
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 Ffigur 1. Y camau tuag at hil-laddiad a chydlyniant (yn seiliedig ar ‘byramid casineb’ yr Anti-
Defamation League a ’10 cam hil-laddiad’ Genocide Watch) 

 Cam 6. Hil-laddiad 

Trefnu i ddileu pobl neu ddiwylliant cyfan. Mae hyn yn aml yn gysylltiedig â Gwadiad, lle 
mae’r rhai oedd yn gyfrifol yn gwadu iddo ddigwydd o gwbl neu eu bod nhw ar fai, ac yn 

ceisio cuddio/dinistrio’r dystiolaeth yn aml. 

 

 Cam 5. Trais 

Mae grwpiau wedi’u targedu yn dioddef trais, a’u heiddo’n cael ei ddifrodi. 

‘ui 

‘u. 

 

 Cam 4. Erlid/trefnu 

O fewn cymunedau, yn genedlaethol neu hyd yn oed rhyngwladol, mae trefn o erlid grwpiau wedi ’u targedu. Efallai bod 
llywodraethau yn anwybyddu neu hyd yn oed yn cefnogi hyn. Mae cofnodion am ble maen nhw ’n byw ac yn gweithio yn 

cael eu casglu.  

 

 Cam 3. Gwahaniaethu 

Mae’r grwpiau wedi’u targedu yn cael eu trin yn wahanol yn y gwaith, o ran beth maen nhw’n cael ei wneud, 
beth maen nhw’n cael ei ddysgu ym myd addysg, neu ble maen nhw’n cael byw, yn cael eu gorfodi i fyw mewn 

ardaloedd daearyddol penodol. Mae gwahaniaethu ar lefel unigol ac ar lefel y wladwriaeth. 

 

 Cam 2. Gweithredoedd rhagfarnllyd 

Mae pobl yn galw enwau ar grwpiau wedi’u targedu, yn gwneud hwyl am eu pennau a naill ai’n eu hepgor o 
ddigwyddiadau neu’n eu hosgoi’n llwyr. Mae’r mwyafrif yn dechrau chwilio am resymau i’w beio am broblemau 

cymdeithasol. Gall y cyfryngau gychwyn ac ategu’r ymddygiadau hyn. 

 

 Cam 1. Agweddau rhagfarnllyd 

Pobl yn ystrydebu ac yn dweud jôcs am grwpiau wedi’u targedu oherwydd eu hil, crefydd, cenedligrwydd, cyfeiriadedd 
rhywiol neu rywedd. 

 

 

Mae’r model hwn o fudd i osod sylfeini dysgu am hil-laddiad ym mywydau bob dydd pobl 
ifanc, trwy ddadlau y gallai derbyn agweddau ac ymddygiadau is mae disgyblion naill ai’n eu 
gweld neu’n eu profi wrth wraidd hinsawdd neu ddiwylliant cymdeithasol lle mae’r 
agweddau a’r ymddygiadau hyn yn gallu gwaethygu i droseddau sifil, tramgwyddau 
troseddol ac mewn rhai sefyllfaoedd prin a phenodol, yn droseddau yn erbyn y ddynoliaeth. 
Mae’r adnodd hwn yn canolbwyntio ar gamau 1 a 2. Mae ein model amgen, ‘Y camau tuag 
at Gydlyniant’ wedi’i nodi isod. Rydym wedi gadael y cynnwys yn wag yn fwriadol er mwyn 
i’r disgyblion lenwi’r bylchau yn ystod sesiwn 6. 

 

Ffigur 2: Camau tuag at Gydlyniant (i’r disgyblion ei lenwi) 

 

 Ein cymuned gydlynus yw un lle mae ……  

 Pa hawliau a chyfrifoldebau fydd gan bawb?  

 Sut fydd pobl yn ymddwyn tuag at eraill neu’n trin eraill? 
Sut fyddwn ni’n ymdrin â’r gwahaniaethau hyn? 

 

 Sut fyddwn ni eisiau i bobl deimlo am ei gilydd?  

Sut allwn ni symud y tu hwnt i oddef ein gilydd yn unig a byw fel cymuned 
gydlynus go iawn? Sut allwn ni greu cymuned debyg i hon? 
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Cyflwyno hil-laddiad i sefyllfaoedd go iawn disgyblion 
 

Gallem feddwl am ‘lefelau’ gwahanol o gyfrannu at weithredoedd fel hil-laddiad, er 
enghraifft: 

 y rhai sy’n cychwyn ac yn arwain erchyllterau 

 y rhai sy’n annog ac yn cefnogi’r bobl hyn i hyrwyddo eu hagenda eu hunain 
ymhellach (er enghraifft elfennau o fewn y cyfryngau, byd busnes neu 
wleidyddiaeth) 

 y rhai sy’n cydymffurfio â’r arweinyddiaeth hon ac sy’n cyflawni’r erchyllterau 
ar eu rhan (gyda brwdfrydedd o bosib, neu’n gyndyn neu oherwydd ofn) 

 y rhai sy’n gwylio’r erchyllterau hyn naill ai’n uniongyrchol neu o bell - a rhai a all 
gael eu gorfodi i gefnogi neu gymryd rhan maes o law - a rhai sydd â’r pŵer i 
ymyrryd ac yn gwneud dim. 

 

Ar raddfa cwbl wahanol, gellir gweld ymddygiad o’r fath mewn achosion niferus o fwlio ar 
iard yr ysgol. Os yw’r disgyblion am herio’r ymddygiadau hyn, bydd angen iddynt ddeall yr 
eirfa neu’r termau allweddol a nodwyd uchod a chydnabod pryd y gallai aelodau’r teulu, 
cyfoedion, y gymuned a’r cyfryngau fod yn derbyn agweddau rhagfarnllyd, er enghraifft: 

 

 ystrydebu a chyffredinoli: er enghraifft, derbyn datganiadau fel    ‘Mae 
pob….yn ymddwyn fel hyn. ’‘Mae pob….yn credu bod….’ 

 iaith sy’n bychanu: er enghraifft derbyn jôcs neu alw enwau ar draul 
grwpiau neu ddiwylliannau. 

 ‘bwch dihangol’: er enghraifft derbyn heb herio negeseuon fel                                       
‘Oni bai am …. byddai diweithdra/lefelau troseddau/rhestrau aros ysbytai'r 
ardal yn llawer is.’ 

 

Bydd angen i bobl hefyd gydnabod pryd y gallai aelodau’r teulu, cyfoedion, y gymuned a’r 
cyfryngau fod yn ymddwyn yn rhagafarnllyd, er enghraifft: 

 osgoi siarad/cysylltu ag unigolion neu grwpiau: er enghraifft ar sail eu 
diwylliant, ffydd neu gyfeiriadedd rhywiol 

 defnyddio iaith neu ymddygiad sy’n eithrio eraill: er enghraifft, defnyddio 
iaith fel ‘ni’ a ‘nhw’ 

 ‘gwawdio’, ‘difrïo’ neu ‘fychanu’ unigolion, grwpiau neu gymunedau trwy 
ystrydebu:  er enghraifft, bychanu cymunedau o unigolion yn ôl un ‘label’ difrïol 
a chyffredinoli eu gwerthoedd, credoau neu ymddygiad yn rheolaidd ar ffurf 
galw enwau neu jôcs dilornus. 

 

Er ein bod, o bosib, yn gofyn gormod trwy ddisgwyl i’r disgyblion herio agweddau ac 
ymddygiad o’r fath yn uniongyrchol, yn enwedig os yw’n digwydd o fewn eu teulu, eu 
cyfoedion neu eu cymuned eu hunain, mae’n bosib mai’r cam cyntaf fyddai galluogi’r 
disgyblion i gydnabod, myfyrio ar, ac o bosib wynebu eu hagweddau a’u hymddygiad eu 
hunain. Y cam nesaf fydd archwilio ieithwedd a strategaethau i herio agweddau ac 
ymddygiad o’r fath mewn modd adeiladol. Bydd angen cryn hyder i wneud hyn, a hynny 
trwy ddull ysgol gyfan tuag at gynhwysiant a thros amser. Dylai’r gwersi hyn gyfrannu at y 
dull hwnnw, ond dim ond un elfen yw hyn. 
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Helpu disgyblion i drin a defnyddio gwybodaeth yn feirniadol 
 

Mae disgyblion yn byw a bod mewn amgylchedd llawn gwybodaeth. Maen nhw’n gallu cael 
gafael ar gyfoeth o wybodaeth a safbwyntiau gwahanol. Go brin y bu rhaid i unrhyw 
genhedlaeth cyn hyn ddefnyddio gwybodaeth mewn modd mor feirniadol. Mae disgyblion 
angen ‘pecyn’ o gwestiynau pwysig i’w gofyn er mwyn sicrhau bod y safbwyntiau a’r 
wybodaeth sydd ar gael iddynt yn ddilys. Gallai’r rhain gynnwys: 

 Ydy’r ffeithiau’n cyfiawnhau’r farn hon? 

 Oes tystiolaeth i gefnogi’r ffeithiau hyn? 

 Ai dyma’r darlun cyflawn, neu oes rhywun yn dewis a dethol y dystiolaeth? 

 Oes modd dehongli hyn mewn ffordd wahanol? 

 Pwy sy’n elwa neu ar eu hennill os bydd y farn neu’r gred hon yn mynd ar led? 

 Fydd unrhyw un yn ‘llai pwysig’, yn agored i niwed neu’n cael ei frifo os bydd hyn yn digwydd? 

 Ydy’r wybodaeth hon yn deillio o ‘ffynhonnell gredadwy’ a sut ydyn ni’n gwybod 
beth yw ‘ffynhonnell gredadwy’? 

 Beth allai’r goblygiadau fod nawr ac yn y dyfodol, petai neb yn herio’r safbwyntiau 
hyn neu’r farn hon, a’u bod yn dod yn fwy cyffredin? 

 

Mae angen i’r disgyblion hefyd holi a yw carisma, angerdd neu argyhoeddiad y siaradwr yn 
gwneud ei ddadl yn fwy dilys, ac a yw’r niferoedd sy’n rhannu barn neu gred o reidrwydd yn 
golygu bod y farn yn un ddilys. 

 

Grym awdurdod a grwpiau 
 

Mae’n bwysig bod disgyblion yn deall ‘grym grwpiau’ gan gynnwys cydnabod a rheoli: 
 

 yr her o fod yn aelod cynta’r grŵp i gwestiynu unrhyw gytundeb barn 
ymddangosol mewn penderfyniadau neu gredoau. 

 ‘meddwl grŵp’, ffenomen lle mae’r pwysau i fod yn ffyddlon i grŵp a 
phwysigrwydd cadw’r grŵp gyda’i gilydd yn dechrau rheoli penderfyniadau o fewn 
y grŵp ac yn dod yn bwysicach fwyfwy na chamau a goblygiadau ymddygiad y grŵp 
a gwerthoedd unigolion o fewn y grŵp. 

 ‘gwasgariad cyfrifoldeb’, sef pa mor agored ydym i’r gred anghywir ein bod yn llai 
cyfrifol ac atebol am ein hymddygiad os ydym yn gwneud hynny fel rhan o grŵp 
neu griw. 

 ‘grym awdurdod’, sef ein bod yn fwy agored i ufuddhau i gyfarwyddiadau gan bobl y 
credwn sydd â gwir awdurdod, sydd ag amcanion ehangach yr ydym yn eu hedmygu 
o bosib neu sy’n dweud y byddant yn cymryd y cyfrifoldeb am ein gweithredoedd os 
ydyn nhw’n gwrthdaro â’n moeseg bersonol ni. 

 

Er bod yr adnodd hwn yn seiliedig ar ymddygiadau sy’n gysylltiedig â hil-laddiad, ar 
raddfa tipyn is, efallai y bydd disgyblion yn sylwi eu bod yn digwydd yn eu bywydau 
bob dydd. 



10 
 

 

 
 

Pam Srebrenica? 
 

Yn anffodus, mae hanes yn frith o achosion o hil-laddiad lle gall disgyblion ystyried llawer 
o’r materion sydd dan sylw yn yr adnodd hwn. Mae Srebrenica yn gyd-destun perthnasol 
am sawl rheswm.  

 

Roedd 2015 yn coffáu 20 mlynedd ers yr hil-laddiad, sy’n golygu bod digwyddiadau 
Srebrenica yn rhan o hanes diweddar Ewrop. Bydd llawer o athrawon yn cofio gwylio 
bwletinau newyddion rheolaidd am ryfel Iwgoslafia, a chlywed am y digwyddiadau hyn wrth 
iddynt ddigwydd- pan oedden nhw yn yr ysgol eu hunain efallai, neu ar ddechrau’u gyrfa. 
Mae Srebrenica yn cynnig enghraifft o gyflafan ddiweddar yn Ewrop er mwyn dangos i’r 
disgyblion bod y materion hyn yn dal i ddigwydd ac yn gallu digwydd mewn llefydd ac ar 
adegau hollol annisgwyl. 
 
Doedd pobl ddim yn gallu credu y gallai’r Holocost ddigwydd yn Ewrop, na chwaith bod 
hil-laddiad yn bosib ar dir mawr Ewrop yng nghanol y 1990au. Ac eto, roedden nhw’n 
ffaith, sy’n dangos pa mor bwysig yw dysgu i adnabod y camau a’r arwyddion sydd, o 
beidio â’u herio a’u gadael i ddatblygu i fod yn amgylchiadau eithafol, yn gallu arwain at 
gyflawni troseddau erchyll. 

 

Efallai mai’r neges bwysicaf oll yw’r gred ‘na allai hil-laddiad fyth digwydd yma’ ond fod yn 
wir os bydd pob cenhedlaeth yn gallu cydnabod a gweld pryd mae sylfeini cynnar casineb 
yn cael eu gosod, a bod ganddyn nhw’r ieithwedd, y sgiliau a’r strategaethau cywir, yn 
gwerthfawrogi hawliau a gwerth eraill, yn cydnabod eu cyfrifoldebau ac yn bwysicach na 
dim o bosib, bod ganddynt yr hyder i herio’r hyn maen nhw’n ei weld a’i glywed. 

 

Does dim tystiolaeth i ddangos mai ‘rhywbeth sy’n perthyn i’r gorffennol’ yw hil-laddiad, 
sy’n golygu bod yr hyn sy’n cael ei ddysgu yma’n bwysicach nag erioed. 
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Awyrgylch yr ysgol a rôl y cwricwlwm ehangach 
 

Does dim adnodd addysgu unigol a all fynd i’r afael ag anoddefgarwch a rhagfarn, a 
darparu’r ieithwedd, y strategaethau a’r sgiliau sydd eu hangen ar ddisgyblion i gydnabod a 
herio hynny. 

 

Mae gwerthoedd goddefgarwch a chynhwysiant yn hollbwysig i’r cysyniad o ‘ysgol iach’ a’r 
ymddygiadau dilynol sy’n deillio o’r gwerthoedd hyn, a fydd yn darparu model o werthoedd 
i’r disgyblion ar gyfer eu diwrnod yn yr ysgol. 

 

Bydd llawer o bynciau’r cwricwlwm yn cynnig cyfleoedd i herio rhagfarn ac anoddefgarwch, 
archwilio gwerthoedd a darparu’r ieithwedd, y sgiliau a’r strategaethau sydd eu hangen ar 
bobl ifanc i herio, gan gynnwys Cymraeg a Saesneg, addysg grefyddol, hanes a dinasyddiaeth. 

 

Er bod yr adnodd hwn yn canolbwyntio’n bennaf ar ddechrau CA4 (neu o bosib disgyblion 
galluog iawn ym Mlwyddyn 9), byddai angen ei ategu gan waith a gynhaliwyd ar draws y 
cyfnodau allweddol blaenorol a’i osod o fewn diwylliant ‘ysgol iach’ i fod yn effeithiol. 
Rydym yn cynghori’n gryf mai’r adeg gynharaf i ddisgyblion drafod materion hil-laddiad 
yw blwyddyn 9. 

 

Bydd y gwaith hwn yn cynnwys deall hawliau a chyfrifoldebau eu hunain a gwrachod 
hawliau eraill hefyd. Bydd yn cynnwys dealltwriaeth o reolau’r ysgol a deddfwriaeth 
genedlaethol sy’n gwarchod hawliau a goruchafiaeth deddfwriaeth genedlaethol dros 
ddisgwyliadau cyfoedion, teulu a’r gymuned. 

 

Er mwyn creu cenhedlaeth o bobl ifanc sy’n cydnabod ac yn gallu herio anoddefgarwch a  
rhagfarn, mae angen i ni fynd y tu hwnt i ddealltwriaeth academaidd: mae angen i ni helpu 
pobl ifanc i feithrin yr hunan-barch neu’r hyder sy’n eu galluogi i ddefnyddio eu 
hieithwedd, eu strategaethau a’u sgiliau, gan gydnabod y bydd wynebu a herio 
gwerthoedd, iaith ac ymddygiad rhagfarnllyd aelodau o’u teulu, eu cyfoedion a’r gymuned, 
yn anodd. Golyga hyn fod dysgu am ymddygiadau a allai arwain at Srebrenica arall a 
chynnwys hynny fel rhan o raglen addysg ABCh ehangach, wedi’i hategu gan ddull ysgol 
gyfan, yn hanfodol i ddysgu llwyddiannus.
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Pwysigrwydd creu amgylchedd diogel yn yr ystafell ddosbarth 
 

Nid yw’n gwbl amhosib y bydd ddisgyblion wedi cael profiad uniongyrchol o hil-laddiad; neu 
fod aelodau o’u teulu neu eu cymuned wedi bod trwy hynny efallai. Ond mae’n dra 
thebygol y bydd disgyblion wedi profi’r iaith a’r ymddygiad gwahaniaethol sydd dan sylw yn 
yr adnodd hwn, naill ai fel tyst, dioddefwr neu gyflawnwr. Mae’n bosib y bydd rhai 
disgyblion yn teimlo’n drist a phryderus, yn enwedig os yw’r gwersi yn eu hatgoffa o 
brofiadau’r gorffennol. 

 
Felly, mae’n bwysig creu amgylchedd dysgu sy’n emosiynol ddiogel. Bydd yn bwysig naill ai 
pennu neu bwysleisio ‘rheolau’r ystafell ddosbarth’ neu ‘reolau sylfaenol’ er mwyn gosod 
ffiniau ar drafodaethau’r wers. Gallai’r gwersi hyn annog disgyblion i siarad am eu 
profiadau personol, ac er na ddylid annog hyn o fewn arena gyhoeddus y wers, mae’n 
bwysig rhoi sicrwydd i’r disgyblion y bydd cymorth bugeiliol ar gael wedi’r wers. Mae hefyd 
yn bwysig cofio y gall gwersi sy’n trin a thrafod unrhyw fath o gam-drin arwain at ddisgybl 
yn awgrymu ei fod ef neu hi mewn perygl - os felly, rhaid dilyn protocolau diogelu. 

 

Os bydd disgyblion yn datgelu unrhyw beth personol i staff yr ysgol, yna mae’n bwysig 
eu bod nhw’n gwneud hynny mewn lleoliad un i un, addas. Nid yw’n briodol, felly, i 
annog disgyblion i drafod profiadau personol yn y wers. 

 
Wrth drafod cyfrinachedd, dylid nodi’n glir i’r disgyblion na all athrawon addo cyfrinachedd 
ac y byddant yn rhannu gwybodaeth ag aelodau’r staff â chyfrifoldebau diogelu os ystyrir 
bod y disgyblion mewn perygl. 

 
Mae angen ail-atgoffa pawb o’r rheolau cyffredinol dro ar ôl tro, a’u haildrafod a’u hategu 
fel bo’r angen. Mae’r rheolau sylfaenol yn fwyaf effeithiol o’u trafod a’u cytuno â’r 
disgyblion, yn hytrach na’u gorfodi gan athrawon. Dyma rai enghreifftiau i’w trafod os nad 
ydynt yn codi’n naturiol. 

 

Rheol sylfaenol Beth allai hyn ei olygu i’r disgyblion 

Bod yn agored “Byddwn ni’n onest ac yn agored, ond ddim yn trafod ein bywydau 
personol/preifat ni na phobl eraill. Byddwn yn trafod sefyllfaoedd 
cyffredinol fel enghreifftiau ond ni fyddwn yn defnyddio enwau neu 
ddisgrifiadau sy’n ei gwneud hi’n hawdd adnabod rhywun penodol. 
Fyddwn ni ddim yn rhoi pwysau ar unrhyw un.” 

Cadw’r sgwrs yn 
yr ystafell 

“Rydyn ni’n teimlo’n ddiogel yn trafod materion gwahaniaethu cyffredinol 
yn yr ystafell hon, ac rydyn ni’n gwybod na fydd ein hathro yn ailadrodd 
unrhyw beth sy’n cael ei ddweud yn yr ystafell ddosbarth oni bai ei fod yn 
poeni ein bod ni mewn perygl – os felly, bydd yn dilyn polisi’r ysgol ar 
faterion diogelu.” 

Dull                        
anfeirniadol 

“Mae’n iawn i ni anghytuno â safbwynt rhywun arall, ond fyddwn ni ddim 
yn beirniadu, yn gwneud hwyl am ben neb nac yn eu bychanu. Byddwn 
ni’n ‘herio’r farn nid yr unigolyn.’” 

 Hawl i beidio â   

 chyfrannu 

“Mae’n bwysig cymryd rhan, ond mae gennym hawl i osgoi ateb 
cwestiwn neu gymryd rhan mewn gweithgaredd.” 

Dim 
rhagdybio 

“Fyddwn ni ddim yn rhagdybio unrhyw beth am werthoedd, 
agweddau, ymddygiad, profiadau bywyd neu deimladau rhywun.” 
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Gwrando ar 
eraill 

“Byddwn ni’n gwrando ar safbwyntiau pobl eraill ac yn disgwyl i 
eraill wrando arnom ni.” 

Defnyddio iaith “Byddwn ni’n defnyddio’r termau cywir am bynciau trafod yn 
hytrach na slang oherwydd gallai fod yn sarhaus i rai pobl. Os nad 
ydyn ni’n siŵr beth yw’r term cywir, byddwn yn holi’r athro.” 

Gofyn 
cwestiynau 

“Rydyn ni’n gwybod nad oes unrhyw gwestiynau twp. Fyddwn ni 
ddim yn gofyn cwestiynau dim ond er mwyn codi cywilydd ar 
eraill. Mae bocs cwestiynau ar gael ar gyfer cwestiynau dienw 3.” 

Gofyn am 
gymorth a 
chyngor 

“Os ydyn ni eisiau cymorth neu gyngor pellach, rydyn ni’n gwybod 
sut a ble i gael hynny’n gyfrinachol, yn yr ysgol ac yn y gymuned. 
Byddwn ni’n annog ffrindiau i gael cymorth o’r fath fel bo’r angen.” 

 

Os bydd rhywbeth yn cael ei ddatgelu yn ystod gwers ABCh, er gwaethaf rheolau 
sylfaenol a chyfeirio at gyfleoedd i drafod materion cyfrinachol y tu allan i’r stafell 
ddosbarth, dylai athrawon ddilyn polisi eu hysgol ar faterion diogelu. 

 

Yn ystod gwersi, dylai athrawon nodi’n glir bod cyfleoedd i bobl ifanc siarad am sefyllfaoedd 
personol mewn lleoliad un i un addas. 
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ADRAN 2: CYNLLUNIAU’R SESIYNAU 
 

 Sesiwn 1: Deall hil-laddiad 

 Sesiwn 2: Sut ydyn ni’n wahanol, sut ydyn ni’r un fath? 

 Sesiwn  3: Ni a nhw: pryd mae ‘gwahaniaethau’ yn dod yn bwysicach na ‘thebygrwydd’ 

 Sesiwn 4: Bod yn ddefnyddiwr beirniadol o wybodaeth 

 Sesiwn 5: Bod yn annibynnol neu fynd gyda’r llif 

 Sesiwn 6: Sut i greu cymuned gydlynus 
 

Strwythur y sesiynau 
 

Rydyn ni’n gwybod bod ysgolion unigol yn trefnu eu rhaglen addysg ABCh mewn ffyrdd 
gwahanol ac yn neilltuo symiau gwahanol o amser cwricwlwm yr wythnos i’r pwnc. Felly, 
rydyn ni wedi defnyddio’r term ‘sesiynau’ yn lle ‘gwersi’. Mae gan bob sesiwn gyfres o 
amcanion dysgu a chanlyniadau cysylltiedig. Rydyn ni’n cynghori athrawon i ddefnyddio’r 
adnodd hwn yn hyblyg ac addasu’r defnydd i ddiwallu anghenion a galluoedd eu disgyblion 
hwy. Lle bo’n bosib, rydyn ni wedi cynnig gweithgareddau neu destunau amgen i gefnogi 
gwahaniaethau. 

 

Mae hwn yn adnodd heriol sy’n trin a thrafod cysyniadau cymhleth. Bydd gallu disgyblion i 
ymgysylltu’n llawn â pheth o’r deunydd yn dibynnu ar yr hyn a ddysgwyd eisoes mewn 
addysg ABCh a meysydd eraill o’r cwricwlwm.  Ni ddylid addysgu’r pwnc ar wahân i raglen 
addysg ABCh ehangach yr ysgol. Mae’n cynnig cyfleoedd i wneud gwaith trawsgyrsiol gyda 
meysydd eraill yn enwedig hanes, Cymraeg a Saesneg a drama. 

 

Mae Remembering Srebrenica wedi comisiynu adnodd hanes ategol sy’n archwilio stori 
Srebrenica yn fanylach ac yn mynd i’r afael â’r hil-laddiad hwnnw mewn lleoliad hanesyddol 
go iawn – ac rydym yn argymell yn gryf eich bod yn defnyddio’r ddau adnodd  yma gyda’i 
gilydd. 

 

Dim ond y sesiwn gyntaf sy’n canolbwyntio’n benodol ar hil-laddiad, a hynny er mwyn 
helpu disgyblion i ddeall er nad yw ymddygiad gwahaniaethol yn arwain yn anorfod neu 
hyd yn oed yn debygol o arwain at hil-laddiad, bu’r ymddygiad hwn yn sail i bob hil-laddiad 
systematig mewn hanes. Yn syml, mae gwrthod goddef a mynd ati’n llwyddiannus i herio’r 
ymddygiadau cynnar hyn yn helpu i greu cymuned mwy gydlynus ac yn ffordd o sicrhau nad 
yw’r sefyllfa’n gwaethygu, beth bynnag yw’r newidiadau mewn sefyllfaoedd cymdeithasol a 
gwleidyddol. 

 

Byddai’n hawdd i’r gwersi hyn ganolbwyntio ar y negyddol yn unig: y credoau, yr 
ieithwedd a’r ymddygiad sy’n cyfuno i wrthod hawliau i eraill, neu ufudd-dod i arweinwyr 
carismataidd a allai’n hannog ni i ymddwyn mewn modd sy’n achosi loes i eraill. 
  

Dylid osgoi hyn, felly er bod pob gwersi wedi’i strwythuro mewn ffordd sy’n cydnabod yr 
ymddygiadau hyn, mae’r gwersi hefyd yn annog disgyblion i ystyried sut maen nhw’n 
rheoli’r ymddygiadau hynny ac yna sut i’w ‘gwyrdroi’ nhw, gan archwilio’r gwerthoedd, 
ieithwedd a’r ymddygiad sy’n herio anoddefgarwch ac allgau ac yn annog, yng ngwers 6, 
creu cymuned fwy cynhwysol a chydlynus. 
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Sesiwn 1 – Deall hil-laddiad 

 
 
 
 
 
 

 

 

Cyd-destun a 
throsolwg – 

nodiadau athrawon 

Mae’r wers gyntaf yn archwilio llinell amser bosib hil-laddiad, er mwyn helpu disgyblion i 
ddeall trefn digwyddiadau sy’n dechrau gydag ymddygiad y gallem ei weld o’n cwmpas 
yn ein bywydau bob dydd a’r broses bosib o waethygu a allai arwain maes o law at hil-
laddiad mewn amgylchiadau penodol. 

 

Mae’n hollbwysig bod disgyblion yn deall nad yw tystiolaeth o’r camau cynnar amlwg yn 
llinell amser hil-laddiad yn golygu bod hil-laddiad yn anochel neu hyd yn oed yn 
debygol. 

 

Maen nhw’n ymddygiadau sy’n eithrio rhai pobl rhag gallu cyfrannu’n llawn i’w 
cymuned a’r gymdeithas ehangach. Maen nhw’n creu ofn, dicter ac arwahanrwydd ac 
yn groes i gymuned gydlynus, iach, ac am y rhesymau hyn yn unig, mae’n bwysig eu 
herio nhw a chanfod ffyrdd i fynd i’r afael â nhw.  

 

Er na fydd yr ymddygiadau hyn o bosib byth yn arwain at hil-laddiad, mae'n dal yn 
bwysig cydnabod (ym mhob hil-laddiad systematig) bod y cyfuniad o’r ymddygiadau 
hyn a chyd-destun cymdeithasol hanesyddol penodol a chymhleth wedi arwain at 
ganlyniadau ofnadwy. Maen nhw’n arwyddion rhybudd bod rhywbeth yn digwydd 
mewn cymuned a allai, mewn amgylchiadau penodol, ac os na chaiff ei herio, arwain at 
sefyllfa beryglus dros ben. 

 

Amcanion 
dysgu 

Mae disgyblion yn dysgu: 
 am brosesau sydd wedi arwain at hil-laddiad yn y gorffennol, gan gynnwys 

arwyddion rhybudd cynnar fel ieithwedd ac ymddygiadau sy’n dibrisio 
bywyd dynol. 

 

 
Canlyniadau 

dysgu 
bwriedig 

Mae disgyblion yn gallu: 

 esbonio ystyr ‘hil-laddiad’ 

 deall y prosesau a arweiniodd at hil-laddiad yn y gorffennol. 

 cydnabod pryd y gall hyn fod yn cychwyn yn eu cymuned eu hunain neu’n 
rhywle arall 

 nodi’r math o iaith ac ymddygiad sy’n dechrau’r broses o ddibrisio 
bywyd dynol. 

 
 

 

Awyrgylch 
dysgu 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen adran 1 o’r ddogfen hon ac yn deall sut i 
greu amgylchedd dysgu diogel. Er mai go brin y byddai gan ddisgyblion brofiad 
uniongyrchol o hil-laddiad, efallai y byddan nhw neu eu cymuned wedi profi 
achos o wahaniaethu neu hyd yn oed drais gan eraill yn y gymuned. Felly, mae’n 
bosib y bydd disgyblion am rannu straeon neu drallod personol yn ystod y wers 
hon. Peidiwch ag annog hyn, ond yn hytrach, cofiwch ddweud bod cyfleoedd i 
wneud hyn ar ôl y wers a gofalwch fod y disgyblion yn ymwybodol o hyn. 

 
 
 
 

Gweithgaredd 
cychwynnol 

Esboniwch mai diben y wers yw deall ystyr y term ‘hil-laddiad’ ac mai’r cam cyntaf 
fydd cytuno beth yw ystyr y gair a rhai o’r geiriau sy’n gysylltiedig ag e. 

 

Er bod y llyfr wedi’i anelu at blant tipyn iau, beth am ddarllen ‘Tusk Tusk’ gan David 
McKee (cyhoeddwyd gan Andersen 2006) i’r dosbarth?  Llyfr stori a llun byr iawn yw 
hwn gyda diweddglo grymus ac ysgytwol, y gallwch ei ddefnyddio fel agoriad 
pwerus iawn i’r gyfres hon o wersi. 
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Gweithgaredd 1 

– diffinio’r 
cysyniadau 
sylfaenol 

Mewn grwpiau, gofynnwch i’r plant ddiffinio’r geiriau canlynol (Neu – Gofynnwch i’r 
grwpiau ddychmygu eu bod yn gorfod egluro’r geiriau hyn i ymwelydd o’r gofod – 
beth fydden nhw’n ei ddweud? Os yw amser yn brin, estynnwch wahoddiad i 
grwpiau gwahanol ddiffinio un o’r geiriau.) 

 rhagfarn 

 ystrydebu/stereoteipio 

 cyffredinoli 

 chwilio am fwch dihangol. 
 

Trafodwch eu diffiniadau a chynnig y diffiniadau isod (gyda’r diffiniadau mwy 
‘disgybl-gyfeillgar’ mewn italig): 

 Rhagfarn: Ddim yn hoffi, gelyniaeth, neu ymddygiad anghyfiawn wedi’i 
achosi gan ragdybiaethau neu safbwyntiau di-sail (neu ‘Ddim yn hoffi 
grwpiau oherwydd credoau sy’n gelwyddog neu wedi’u camddeall’) 

 Stereoteipio:  Hyrwyddo delwedd neu syniad hirsefydlog neu benodol ac 
wedi’i orsymleiddio am fath arbennig o berson neu beth (neu ‘Credu bod 
pawb o’r grŵp neu gymuned yn rhannu’r un credoau neu wastad yn dweud 
neu’n gwneud yr un peth’). 

 Cyffredinoli:  Gwneud datganiad cyffredinol neu eang yn seiliedig ar 
achosion penodol (neu ‘Oherwydd bod un unigolyn o’r grŵp neu’r gymuned 
yn gwneud, dweud neu’n credu rhywbeth, yna mae’n rhaid bod pawb o’r 
grŵp neu’r gymuned honno yn gwneud, yn dweud ac yn credu’r un peth). 

 Chwilio am fwch dihangol: Beio unigolyn am gamweddau, 
camgymeriadau neu feiau eraill, yn enwedig er hwylustod (neu ‘Beio 
rhywun am weithredoedd rhywun arall am ei bod hi’n haws gwneud hynny 
nag ymchwilio i’r hyn ddigwyddodd go iawn). 
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Gweithgaredd 
2 – Diffinio               
hil-laddiad 

Gofynnwch i’r disgyblion rannu’n grwpiau o 4. Esboniwch mai diben y wers yw deall ystyr y 
term ‘hil-laddiad’ neu ‘genocide’ yn Saesneg ac mai’r cam cyntaf yw cytuno ar ystyr y gair.  

 

Dychmygwch eu bod wedi cwrdd ag ymwelydd o’r gofod – sydd wedi clywed y gair ‘hil-
laddiad’ ond ddim yn gwybod beth mae’n ei feddwl. Gofynnwch i’r disgyblion drafod eu 
hateb – sut fydden nhw’n diffinio hil-laddiad? 

 

(Estyniad posib – ‘Mae’r ymwelydd o’r gofod yn edrych yn ddryslyd ac yn gofyn, ‘Pam mae hyn 
yn digwydd?’ Beth fyddai ateb y grwpiau? Dywedwch wrth y grwpiau am gofnodi eu 
meddyliau ar bapur siart troi a chadwch y taflenni hyn. Gallwch ddychwelyd y taflenni hyn 
wedyn a gofyn i’r disgyblion ystyried a fydden nhw’n dweud unrhyw beth yn wahanol yn sgil 
yr hyn a ddysgwyd) 

 

Casglwch rai awgrymiadau, cyn cymharu’r rhain â’r diffiniad ar ddechrau’r ddogfen. 
Esboniwch mai Raphael Lemkin greodd y term ‘genocide’ ym 1944 - cyfuniad o’r gair 
Groeg ‘genos’ (sy’n golygu hil, tras neu bobl) â’r gair Lladin ‘cidere’ (sy’n golygu ‘i ladd’). 

 

Hil-laddiad – Y weithred o ladd neu ddifodi hiliogaeth neu genedl yn fwriadol 
(Geiriadur Prifysgol Cymru).  
 
Yn ôl cyfraith ryngwladol, yr ystyr yw gweithred sydd â’i nod o ladd, yn rhannol 
neu'n gyfan gwbl, grŵp arbennig ar sail cenedligrwydd, ethnigrwydd, hil neu 
grefydd. 
 
Cyflawnir hil-laddiad fel arfer drwy geisio lladd holl aelodau grŵp, ond gellir ei 
ddiffinio hefyd fel rhoi grŵp o dan amodau arbennig er mwyn eu hatal rhag 
goroesi. 

 Gofynnwch i’r disgyblion feddwl pam mae’n bwysig dysgu am hil-laddiad? 
Gofynnwch iddyn nhw a yw hil-laddiad yn dal i ddigwydd heddiw. Allwch chi feddwl 
am enghreifftiau? 
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Gweithgaredd 3 – 

llinell amser                   

hil-laddiad. 

Esboniwch wrth y disgyblion bod llinell amser pob achos o hil-laddiad mewn hanes wedi bod 
yn wahanol, ond bod yna drefn sy’n gyffredin i’r rhan fwyaf. Er ei bod hi’n bwysig sylwi bod y 
llinell amser yn cychwyn neu fod unigolion yn hyrwyddo’r ymddygiadau hyn er mwyn ei herio 
a’i rwystro rhag gwaethygu neu ymledu, mae’n hollbwysig pwysleisio’r ffaith nad yw camau 
cynnar y llinell amser hon yn golygu y bydd y camau nesaf yn digwydd yn anorfod. 

 

Torrwch y ddalen (gweler isod) yn adrannau. Rhowch set i bob grŵp. Gofynnwch i’r grwpiau 
eu rhoi’n nhw’n ôl eu trefn neu linell amser sy’n arwain maes o law at hil-laddiad (mae 
llinellau amser grwpiau gwahanol yn debygol o fod fymryn yn wahanol felly cofiwch ddweud 
wrth y disgyblion nad oes ‘ateb cywir’). 

 

DS: os yw’r math hon o ieithwedd yn debygol o fod yn anodd i’r disgyblion, mae set symlach 
ar gael isod. 

 

Trefn wreiddiol 

1. Mae pobl yn cael eu gweld yn perthyn i ‘grwpiau gwahanol’: Mae pobl yn aml yn 
sôn am ‘ni a nhw’ gan rannu pobl yn ôl eu hethnigrwydd, hil, crefydd neu 
genedligrwydd (mae hyn yn digwydd mewn llawer o gymunedau ac nid yw o 
reidrwydd yn arwain at hil-laddiad) 

2. Mae enwau neu symbolau ar gyfer grwpiau gwahanol yn cael eu creu: Gallai’r 
enwau hyn fod yn gysylltiedig â lliw eu croen, ffydd, cymuned neu fath o wisg 
(fyddai gwneud hyn ddim o reidrwydd yn arwain at hil-laddiad oni bai eu bod yn 
arwain at ddad-ddyneiddio) 

3. Mae pobl yn gwahaniaethu yn erbyn grwpiau: Mae grŵp dominyddol yn 
defnyddio arferion a chyfreithiau lleol, a grym gwleidyddol, i wrthod hawliau 
grwpiau eraill. 

4. Mae un grŵp yn ‘dad-ddyneiddio’ neu’n gwadu dynoliaeth grŵp arall: Mae’r 
grŵp trechol (dominyddol) yn cael ei addysgu i ystyried y grŵp targed fel un llai 
dynol, nad yw’n perthyn i’w cymuned neu gymdeithas. Mae’r grŵp mwyafrifol 
wastad yn clywed y neges ‘Ry’n ni’n well hebddyn nhw’. Efallai bod eraill yn 
labelu’r grŵp targed fel ‘anifeiliaid’, ‘pla’ neu’n ‘afiach’. Mae ‘dad-ddyneiddio’ yn 
dechrau gwahanu atgasedd pobl o lofruddiaeth. 

5. Mae pobl yn y grŵp trechol yn dechrau trefnu eu hunain: Mae hil-laddiad bob 
amser wedi’i drefnu, gan y wladwriaeth fel arfer, gan ddefnyddio grwpiau lleol 
fel bod arweinwyr y llywodraeth yn gallu gwadu mai nhw oedd yn gyfrifol. 

6. Mae’r bwlch rhwng y grwpiau’n ehangu: Mae eithafwyr yn gorfodi’r grwpiau 
fwyfwy ar wahân. Mae grwpiau casineb yn defnyddio’r cyfryngau i ddarlledu 
propaganda sy’n cryfhau’r rhaniadau rhwng grwpiau o bobl. 

7. Mae arweinwyr y grŵp trechol yn dechrau paratoi at hil-laddiad: Maen nhw’n aml 
yn defnyddio geiriau gwahanol i guddio eu gwir fwriadau, er enghraifft amcanion 
fel ‘glanhau ethnig’, ‘puro’ neu hyd yn oed ‘gwrthderfysgaeth’ 

8. Mae aelodau o’r grŵp targed yn cael eu herlid: Mae dioddefwyr yn cael eu 
nodi a’u gwahanu oherwydd eu hunaniaeth ethnig neu grefyddol. Mae rhestrau 
marwolaeth yn cael eu llunio. 

9. Mae’r broses ddifodi’n dechrau: Mae hyn yn prysur ddatblygu’n lladdfa dorfol neu’r 
term cyfreithiol “hil-laddiad”. “Difodi” neu “ddifa” ydyw i’r llofruddwyr am nad ydynt 
yn ystyried eu dioddefwyr yn gwbl ddynol mwyach. 
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 10. Gwadu: Mae’r rhai gymerodd ran yn yr hil-laddiad yn gwadu iddynt gyflawni unrhyw 
droseddau, ac yn aml yn beio’r dioddefwyr am yr hyn ddigwyddodd. Mae hyn yn 
digwydd gydol yr hil-laddiad a wastad wedyn. Mae’n un o’r arwyddion sicraf o hil-
laddiadau pellach. 

 

Cyfeiriad: The Ten Stages of Genocide, gan yr Athro Gregory H. Stanton, Genocide 
Watch, http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/ 

 
 

 

Sesiwn lawn 
(asesu) 

Gofynnwch i’r disgyblion os ydyn nhw’n nabod unrhyw un o’r ymddygiadau cynnar 
hyn, ar raddfa lai, yn eu bywydau neu brofiadau nhw?  Er enghraifft bwlio, neu 
ymddygiad grwpiau neu gangiau? Ydyn nhw’n gallu adnabod unrhyw un o’r 
ymddygiadau hyn yn y modd mae grwpiau o bobl yn cael eu portreadu yn y 
cyfryngau? 

 

Sut allan nhw fynd ati i herio’r ymddygiadau hyn os byddan nhw’n eu gweld yn 
digwydd neu’n eu profi? Beth allen nhw ei ddweud? Wrth bwy allen nhw ddweud? 

 

 

 

Cyn-addysgu 

Esboniwch yn yr adran nesaf y bydd disgyblion yn archwilio’r syniad o 
“hunaniaeth” a chwestiynau fel: 

- Pwy ydyn ni? 
- Beth rydyn ni’n ei gredu neu’n teimlo’n gryf amdano, beth sy’n 

bwysig i ni, ein diddordebau, ein sgiliau, ein rhwydwaith o deulu a 
ffrindiau? 

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl am hyn wrth baratoi at y sesiwn nesaf. 
 

Tasgau 
estynedig posib 

Gofynnwch i’r disgyblion ymchwilio i’r cwestiwn hwn, ‘Rhywbeth a ddigwyddodd 
ymhell bell yn ôl yw hil-laddiad. Does dim enghreifftiau o hil-laddiad yn y 
blynyddoedd diwethaf’. Ydi hyn yn wir? Gofynnwch iddyn nhw ddod â’u hymchwil i’r 
sesiwn ddilynol, trefnwch y disgyblion yn grwpiau o bedwar gan roi cyfle i bob 
disgybl yn ei dro roi ‘cyflwyniadau byrion’ i’r tri disgybl arall. 

http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/
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DATGANIADAU AR GYFER SESIWN 1 
 

Mae pobl yn cael eu gweld yn perthyn i ‘grwpiau gwahanol’: Mae pobl yn aml yn sôn 
am ‘ni a nhw’ gan rannu pobl yn ôl eu hethnigrwydd, hil, crefydd neu genedligrwydd 
(mae hyn yn digwydd mewn llawer o gymunedau ac nid yw o reidrwydd yn arwain at 
hil-laddiad) 
 

------------------------ 
 

Mae enwau neu symbolau ar gyfer grwpiau gwahanol yn cael eu creu: Gallai’r enwau hyn 
fod yn gysylltiedig â lliw eu croen, ffydd, cymuned neu fath o wisg (fyddai gwneud hyn ddim 
o reidrwydd yn arwain at hil-laddiad oni bai eu bod yn arwain at ddad-ddyneiddio). 

------------------------ 

 
Mae pobl yn gwahaniaethu yn erbyn grwpiau: Mae grŵp dominyddol yn defnyddio 
arferion a chyfreithiau lleol, a grym gwleidyddol, i wrthod hawliau grwpiau eraill. 
 
 

------------------------ 
 

Mae un grŵp yn ‘dad-dyneiddio’ neu’n gwadu dynoliaeth grŵp arall: Mae’r grŵp trechol 
(dominyddol) yn cael ei addysgu i ystyried y grŵp targed fel un llai dynol, nad yw’n perthyn 
i’w cymuned neu gymdeithas. Mae’r grŵp mwyafrifol wastad yn clywed y neges ‘Ry’n ni’n 
well hebddyn nhw’. Efallai bod eraill yn labelu’r grŵp targed fel ‘anifeiliaid’, ‘pla’ neu’n 
‘afiach’. Mae ‘dad-dyneiddio’ yn dechrau gwahanu atgasedd pobl o lofruddiaeth. 
 

----------------------- 
 

Mae pobl yn y grŵp trechol yn dechrau trefnu eu hunain: Mae hil-laddiad bob amser 
wedi’i drefnu, gan y wladwriaeth fel arfer, gan ddefnyddio grwpiau lleol fel bod arweinwyr 
y llywodraeth yn gallu gwadu mai nhw oedd yn gyfrifol. 
 

------------------------ 
 

Mae’r bwlch rhwng y grwpiau’n ehangu: Mae eithafwyr yn gorfodi’r grwpiau fwyfwy ar 
wahân. Mae grwpiau casineb yn defnyddio’r cyfryngau i ddarlledu propaganda sy’n 
cryfhau’r rhaniadau rhwng grwpiau o bobl. 
 
 

------------------------ 
 

Mae arweinwyr y grŵp trechol yn dechrau paratoi at hil-laddiad: Maen nhw’n aml yn 
defnyddio geiriau gwahanol i guddio eu gwir fwriadau, er enghraifft amcanion fel 
‘glanhau ethnig’, ‘puro’ neu hyd yn oed ‘gwrthderfysgaeth’. 
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------------------------- 
 

Mae aelodau o’r grŵp targed yn cael eu herlid: Mae dioddefwyr yn cael eu nodi a’u 
gwahanu oherwydd eu hunaniaeth ethnig neu grefyddol. Mae rhestrau marwolaeth yn 
cael eu llunio. 
 

------------------------- 
 

Mae’r broses ddifodi’n dechrau: Mae hyn yn prysur ddatblygu’n lladdfa dorfol neu’r term 
cyfreithiol “hil-laddiad”. “Difodi” neu “ddifa” ydyw i’r llofruddwyr am nad ydynt yn ystyried 
eu dioddefwyr yn gwbl ddynol mwyach. 

------------------------- 
 

Gwadu: Mae’r rhai gymerodd ran yn yr hil-laddiad yn gwadu iddynt gyflawni unrhyw 
droseddau, ac yn aml yn beio’r dioddefwyr am yr hyn ddigwyddodd. Mae hyn yn digwydd 
gydol yr hil-laddiad a wastad wedyn. Mae’n un o’r arwyddion sicraf o hil-laddiadau pellach. 
 

 
Cyfeiriad: The Ten Stages of Genocide, gan yr Athro Gregory H. Stanton, Genocide Watch, 
http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/

http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/
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DATGANIADAU AMGEN AR GYFER SESIWN UN 
 

Mae pobl yn dweud, ‘Mae gen i jôc dda am ‘un ohonyn nhw’’ – mae llawer o bobl yn 
chwerthin. 

 

-------- 
 

Mae pobl yn dweud, ‘Dy’n nhw ddim fel chi a fi, nac’dyn?’ – mae llawer o bobl yn 
cytuno. 

 
-------- 

 

Mae pobl yn creu ‘enwau’ neu ‘labeli’ ar gyfer grwpiau o bobl sy’n wahanol – 
enwau sarhaus fel arfer. 

 
-------- 

 

Mae pobl yn dweud, ‘Rydyn ni’n gwybod ei fod e’n chwaraewr da, ond ‘dy ni ddim 
eisiau ‘un ohonyn nhw’ yn ein tîm ni’ 

 

-------- 
 

Mae pobl yn dweud, ‘Dydyn ni ddim yn gadael i ‘bobl fel’na’ weithio yn ein cwmni 
ni.’ 

 

-------- 
 

Mae pobl yn dweud, ‘Dw i ddim yn gwerthu fy nhŷ i ‘un ohonyn nhw’. Fydden nhw 
ddim yn ffitio i mewn yma, a fyddai hynny ddim yn deg ar fy nghymdogion!’ 

 
-------- 

 

Mae pobl yn dweud, ‘Maen nhw fel anifeiliaid – dy’n nhw ddim fel pobl normal!’ 
 

-------- 
 

Mae pobl yn dweud, ‘Wrth gwrs taw nhw sydd ar fai! Mae’n dweud hynny yn y 
papur newydd!’ 

 

-------- 
 

Mae pobl yn dweud, ‘Mae angen dysgu gwers iddyn nhw – does dim croeso iddyn 
nhw rownd ffordd hyn!’ – Mae gangiau lleol yn targedu pobl o grwpiau lleiafrifol 
neu’n difrodi eu heiddo. Dydy awdurdodau lleol ddim yn gwneud fawr ddim i’w 
helpu, os o gwbl. 
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--------- 
 

Mae arweinwyr yn dweud, ‘Mae hawl a chyfrifoldeb ar bob un ohonom i warchod 
ein cymunedau a’n gwlad rhag yr holl ddrwg maen nhw’n ei achosi – Mae angen i 
ni drefnu’n hunain!’ - 
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Mae sefydliadau lleol a chenedlaethol yn annog casineb rhwng grwpiau. Dydy 
llywodraethau’n gwneud dim i’w rhwystro. 

 

--------- 
 

Mae pobl mewn awdurdod yn dweud, ‘Rydyn ni’n gwybod ble maen nhw’n byw, ble 
maen nhw’n gweithio, i ba ysgol mae eu plant yn mynd. Gallwn ni ddod o hyd iddyn 
nhw pryd bynnag, neu gallwn helpu eraill i ddod o hyd iddyn nhw’ 

 
--------- 

 

Mae pobl yn defnyddio geiriau fel ‘glanhau ethnig’  neu ‘buro’ i gyfiawnhau’r 
hyn maen nhw’n ei wneud. 

 
-------- 

 

Mae arweinwyr yn dweud ‘Rydyn ni wedi creu ‘llefydd arbennig’ lle mae’n rhaid i’r 
grwpiau lleiafrifol fyw. Rhaid eu gwahanu’n gorfforol oddi wrth y gweddill ohonom.’ 

 

--------- 
 

Mae’r mwyafrif yn dechrau mynd ati’n systematig i ddileu’r holl grŵp lleiafrifol yn 
llwyr. 

 
--------- 

 
Mae pobl yn dweud Nhw ddechreuodd e – roedden nhw’n gofyn amdani!’ 

 

--------- 
 

Mae arweinwyr yn dweud – ‘Mae’n rhaid i ni guddio neu ddinistrio unrhyw 
dystiolaeth!’ 

 

--------- 
 

Mae pobl yn dweud, ‘Roedd rhywfaint o broblemau ar y pryd, a gallai ychydig o 
bobl fod wedi’u brifo, ond doedd e ddim cynddrwg ag yr oedden ‘nhw’n’ ei honni.’ 
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Sesiwn 2 – Sut ydyn ni’n wahanol, sut ydyn ni’r un fath? Deall y camau tuag at hil-laddiad 

 
 
 
 

 

Cyd-destun a 
throsolwg – 

nodiadau athrawon 

Mae’r wers hon hefyd yn trin a thrafod cymhlethdod a chyfoeth ein hunaniaeth bersonol. 
Mae’n rhoi cyfle i ddisgyblion ystyried beth sy’n creu a beth sy’n dylanwadu ar neu’n llywio 
eu hunaniaeth. Mae wedyn yn cynnig cyfle i ystyried beth sy’n unigryw iddyn nhw a beth 
sydd ganddyn nhw’n gyffredin â’u ffrindiau a phawb yn y dosbarth. (mae’n debygol y bydd 
gwaith ar hunaniaeth eisoes wedi’i drafod mewn gwersi ABCh blaenorol neu yn ystod y 
blynyddoedd blaenorol - mae’n darparu cyfle i ddisgyblion ystyried sut mae eu hunaniaeth 
wedi newid a datblygu.) 

 

Mae’r wers hon hefyd yn cynnig cyfle i ddisgyblion ystyried sut mae amrywiaeth yn eu 
hysgol, eu cymuned a chymdeithas yn cyfoethogi bywydau pawb ohonom. 

 

Mae’r wers hon yn ategu Gwers 3 sy’n canolbwyntio ar ragfarn, cyffredinoli a 
stereoteipio. 

 

 

Amcanion 
dysgu 

Mae disgyblion yn dysgu: 

 Sut i nodi dylanwadau ar hunaniaeth a bod pobl yn wahanol ac unigryw tra’n 

rhannu llawer yn gyffredin 

 Am fanteision amrywiaeth a chynhwysiant cymdeithasol 

 

 
Canlyniadau 

dysgu 
bwriedig 

Mae disgyblion yn gallu: 

 Esbonio beth sydd wedi llywio eu hunaniaeth nhw 

 Esbonio bod pobl yn wahanol ac yn unigryw 

 Nodi’r pethau sydd ganddyn nhw’n gyffredin â’u ffrindiau, eu cymuned a 

chymdeithas 

 Cydnabod manteision byw mewn cymdeithas amrywiol a chydlynus. 

 
 

 
 

Awyrgylch 
dysgu 

Gofalwch eich bod chi’n darllen rhan 1 o’r ddogfen hon ac yn deall sut i sefydlu amgylchedd 
dysgu diogel. Ystyriwch unrhyw faterion sensitif a gwybodaeth flaenorol am amgylchiadau 
disgyblion penodol. 

 

Ewch ati i sefydlu neu ategu rheolau sylfaenol sy’n bodoli’n barod - ychwanegwch neu 
pwysleisiwch unrhyw reolau sylfaenol sy’n arbennig o berthnasol i’r wers hon gan gynnwys 
parchu a gwerthfawrogi safbwyntiau a gwahaniaethau’ch gilydd. 

 

Esboniwch y bydd y disgyblion yn archwilio ‘pwy ydyn nhw’ gyda’r dosbarth. Pwysleisiwch 
y gallant ddewis beth bynnag maen nhw am ei rannu amdanynt eu hunain ac y dylen nhw 
barchu ei gilydd i wneud yr un fath. 

 
 
 

Gweithgaredd 
cychwynnol – 

 

Dewiswch un o’r gweithgareddau canlynol. Gofynnwch i’r disgyblion ddod o hyd i’r canlynol yn 
sydyn: 

 4 person arall tua’r un taldra â nhw 

 4 person â’r un lliw llygaid 

 Rhywun aeth i’r un ysgol gynradd â nhw 

 Rhywun â’r un hoff fwyd â nhw 

 4 person arall sy’n hoffi’r un rhaglen deledu â nhw 
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Gofynnwch i’r disgyblion fynd yn barau. Gofynnwch i’r parau ganfod un peth sy’n gyffredin 
rhyngddynt ac un peth sy’n wahanol. Nawr, symudwch i grwpiau o 4 ac ailadrodd hynny, 
ymunwch â 4 arall a gwneud yr un peth eto. Rhannwch eu hatebion gyda’r dosbarth. Oedd 
hi’n hawdd dod o hyd i bethau cyffredin a gwahanol? Oedd unrhyw beth annisgwyl? 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Gweithgareddau 1 
– ‘Bod yn unigryw, 

bod yr un fath 

Gofynnwch i’r disgyblion mewn grwpiau o 4 feddwl am ystyr y gair ‘hunaniaeth’. Chwiliwch 
am ‘yr holl nodweddion sy’n ein gwneud yr hyn ydym ni.’ 

 

Gofynnwch i’r disgyblion ddychmygu eu bod yn gorfod creu ‘hysbyseb’ ar gyfer eu hunain. 
Sut fydden nhw’n disgrifio eu ‘hunaniaeth’ i eraill? Esboniwch y byddant yn gorfod rhannu’r 
rhain gyda’r disgyblion eraill (neu, gallwch ofyn i’r disgyblion weithio mewn grwpiau o 4 a 
gwneud hyn gyda’i gilydd). 

 

Er enghraifft, gofynnwch iddyn nhw feddwl am: 
 

 Eu hoff bethau a’u cas bethau 

 Eu ‘pobl arbennig’ – teulu a ffrindiau efallai 

 Pethau maen nhw’n dda am eu gwneud - gall fod yn rhywbeth ‘academaidd’, 
artistig, chwaraeon neu rinweddau personol fel bod yn wrandäwr da neu’n 
ffrind cefnogol. 

 Pethau o ddiddordeb iddynt, hobïau neu weithgareddau hamdden fel chwaraeon 

 Pethau maen nhw’n credu ynddynt, efallai credu’n gryf ynddynt neu’n 

teimlo’n gryf/gryf iawn amdano 

 Hoff bethau neu bethau pwysig er enghraifft mathau o gerddoriaeth, bwyd, 

ffilmiau, cerddorion, actorion. 

 Eu gobeithion a’u dyheadau at y dyfodol. 
 

Dewis arall yw gofyn i’r disgyblion greu ‘arfbais’ – rhannu’r darian yn bedair rhan gyda 
darluniau neu symbolau sy’n  adlewyrchu agweddau ar eu hunaniaeth ac arwyddair sy’n 
cyfleu rhywbeth maen nhw’n credu ynddo.  

 

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl a oes rhywun wedi dylanwadu ar agweddau gwahanol ar eu 
hunaniaeth. Er enghraifft, rhywun arbennig sydd wedi’u helpu i fod yr hyn ydyn nhw heddiw? 
Ydy’r teulu, ffrindiau, y gymuned, ffydd, rhywun o’r cyfryngau wedi llywio eu hunaniaeth? 

 

Ar ôl iddyn nhw orffen gwneud hyn, gofynnwch iddynt rannu eu ‘hysbyseb’ (neu darian) â 
thri disgybl arall (neu weddill y dosbarth os ydyn nhw’n gweithio mewn grwpiau). 
Gofynnwch iddyn nhw ystyried: 

 Beth sydd ganddyn nhw’n gyffredin? 

 Oes rhai pethau sy’n gyffredin i bawb? 

 Oes rhai pethau sy’n gyffredin i rai disgyblion? 

 Oes rhai pethau sy’n unigryw i ddisgyblion unigol? 

 Oes unrhyw beth annisgwyl? 

 Oes unrhyw un wedi darganfod bod ganddyn nhw rywbeth yn gyffredin â 
rhywun arall, am y tro cyntaf erioed? 
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 Trafodwch os oedd y disgyblion yn gallu dewis popeth sydd wedi dylanwadu ar bwy 
ydyn nhw. Er enghraifft, gallwn ddewis ein hobïau neu ddiddordebau ond allwn ni 
ddewis ein diwylliant neu ddisgwyliadau ein teuluoedd? 

 

Cyfunwch hyn gan esbonio tra bod pob un ohonom yn unigryw, a bod pob un yn 
cynnwys hoff bethau, cas bethau, credoau, sgiliau, diddordebau a hobïau gwahanol 
- ‘ein hunaniaeth unigryw ein hunain’ - mwy na thebyg bod gennym lawer o 
bethau’n gyffredin â’n ffrindiau, ein teuluoedd, ein cymuned, ac mewn rhai 
achosion, â phawb yn y byd. 

 
 
 

 
 

Gweithgaredd 2 – 
‘Dathlu ein 

gwahaniaethau’ 

Rhowch y disgyblion mewn grwpiau o bedwar, a gofynnwch iddyn nhw drafod 
manteision bod yn rhan o grŵp amrywiol iawn, gan gynnwys: 

 

 Beth yw manteision bod yn rhan o gymuned gwirioneddol amrywiol? 

 Sut allai pawb yn y gymuned elwa ar hyn? Sut le fyddai’r gymuned petai 
pawb yn union yr un fath, gyda’r union un credo, hoffterau, cas bethau, 
sgiliau ac ati? 

 Beth allai fygwth neu herio cymuned sy’n cydnabod ac yn dathlu 
gwahaniaeth? 

 

Gofynnwch i’r grwpiau gyflwyno eu hatebion i’r dosbarth. 

 

Sesiwn lawn 
(asesu) 

Gofynnwch i’r disgyblion rannu’r canlynol ag un person arall, neu eu hysgrifennu yn eu 
llyfr gwaith: 

 Rhywbeth maen nhw wedi’i ddysgu yn y wers hon 

 Rhywbeth sydd wedi’u synnu 

 Rhywbeth mae’r wers hon wedi gwneud iddyn nhw feddwl amdano 

Cyn-addysgu – 
‘Meddwl ar 
gyfer y wers 

nesaf’ 

Esboniwch wrth y disgyblion y byddan nhw’n dysgu am ragfarnau yn y wers nesaf. 
Gofynnwch iddyn nhw feddwl beth mae’r gair hwn yn ei olygu iddyn nhw. Sut all 
pobl ifanc ddod wyneb yn wyneb â rhagfarn yn eu cymuned? 

 
 

Gweithgareddau 
estynedig 

 

Rhowch gamerâu untro i grwpiau o ddisgyblion (neu ofyn iddyn nhw ddefnyddio 
camerâu digidol neu gamerâu ffonau symudol) a’u gwahodd i greu set o luniau sy’n 
dangos sut mae bod yn rhan o gymuned amrywiol (naill ai yn yr ysgol neu’r gymuned 
ehangach) yn gwella bywydau pobl. Gofynnwch i’r grwpiau drin a thrafod pam iddyn 
nhw ddewis y lluniau hyn. 
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Sesiwn 3 – Ni a nhw: pan mae ‘gwahaniaethau’ yn dod yn bwysicach na’r ‘tebygrwydd’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyd-destun a 
throsolwg – 

nodiadau athrawon. 

Mae’r model ‘camau tuag at hil-laddiad’ yn nodi nifer o agweddau rhagfarnllyd 
sydd wrth wraidd ymddygiad rhagfarnllyd sydd yn ei dro’n sail i ymddygiad 
rhagfarnllyd mwy eithafol. Mae’r ymddygiadau hyn yn dinistrio cymunedau 
cydlynus. 

 

Mae’r wers yn gofyn cwestiynau fel: 

 Beth mae’r teimladau hyn yn annog pobl i ddweud a gwneud? 

 Pwy sy’n ‘rheoli’r sefyllfa’, eu ‘meddyliau’ neu eu ‘teimladau’? 
 Ydy ymdeimlad o ansicrwydd yn gwthio pobl tuag at rai sy’n 

gyfarwydd iddyn nhw neu ydy chwilfrydedd yn annog pobl i greu 
cysylltiadau newydd ac o bosib gweld y byd o safbwynt newydd? 

 

Mae rhai mathau o ymddygiad fel stereoteipio a chyffredinoli o bosib yn adlais o 
ymddygiad goroesi cynnar. Hwyrach bod yr ymddygiadau niwrolegol hyn yn 
hanfodol filoedd o flynyddoedd yn ôl, ond gallant fod yn wrthgynhyrchiol ein dydd 
ni heddiw. Does dim angen i ni wneud i ddisgyblion deimlo’n ‘euog’ am 
stereoteipio, yn hytrach, dylem ganolbwyntio ar gydnabod a goresgyn hynny. 

 

DS Ni all un wers ddadwneud a herio pob mater yn ymwneud â rhagfarn a 
stereoteipio. Mae’n bwysig ystyried y wers hon fel rhan o’r cwricwlwm ehangach 
a’r ymagwedd ysgol gyfan tuag at helpu pobl ifanc i gydnabod a herio iaith 
ragfarnllyd. 

 

Amcanion 
dysgu 

Mae disgyblion yn dysgu: 

 Am ragfarnau, stereoteipio, cyffredinoli a chreu bwch dihangol 
 Sut i gydnabod a herio unrhyw iaith a ddefnyddir i fychanu neu 

stereoteipio eraill 

 

 

Canlyniadau 
dysgu bwriedig 

Mae disgyblion yn gallu: 

 Diffinio rhagfarn 

 Esbonio beth yw ystyr ‘stereoteipio’, ‘cyffredinoli’, a ‘chreu bwch dihangol’ 

 Cydnabod a herio unrhyw iaith a ddefnyddir i fychanu neu 
stereoteipio eraill 

 
 
 
 

Awyrgylch  
dysgu 

Gofalwch eich bod chi’n darllen rhan 1 o’r ddogfen hon a’ch bod yn deall sut i greu 
amgylchedd dysgu diogel. Ystyriwch unrhyw faterion sensitif a gwybodaeth 
flaenorol am amgylchiadau disgyblion penodol. Ewch ati i sefydlu neu ategu 
rheolau sylfaenol - ychwanegwch neu pwysleisiwch unrhyw reolau sylfaenol sy’n 
arbennig o berthnasol i’r wers hon. 
 
Gan fod y wers hon yn trin a thrafod rhagfarnau, efallai y bydd ambell ddisgybl wedi 
cael profiadau heriol, wedi cael teimladau cryfion ac eisiau rhannu straeon 
personol. Esboniwch wrth y disgyblion nad y wers hon yw’r amser gorau i rannu 
hanesion o’r fath (dylai’r rheolau sylfaenol bwysleisio hyn) ond y bydd cyfleoedd i 
siarad ag athro ar ôl y wers. 
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Gweithgaredd 
cychwynnol – 

‘Ailgysylltu â’r hyn 
a ddysgwyd eisoes’ 

Gofynnwch i’r disgyblion rannu’n grwpiau o bedwar. Gofynnwch i bob unigolyn yn y 
grŵp gofio’n ôl i’r wers ddiwethaf a rhannu rhywbeth oedd ganddynt yn gyffredin ag 
aelodau eraill o’r dosbarth. Yna, gofynnwch iddyn nhw rannu tair agwedd ar eu 
hunaniaeth bersonol â’r grŵp. 

 

Atgoffwch y disgyblion o’r ‘camau tuag at hil-laddiad’ yn gryno, ac esboniwch fod y 
wers hon yn mynd i archwilio rhai o'r agweddau a’r ymddygiadau rhagfarnllyd a 
nodwyd yng nghamau cynta’r model hwnnw. Gofynnwch i’r disgyblion gofio beth 
oedd ystyr y geiriau canlynol: 

 rhagfarn 

 stereoteipio 

 cyffredinoli 

 creu bwch dihangol. 

 
 
 
 
 
 
 

Gweithgaredd 1 
– ‘Cwrdd â phobl 

newydd’ 

Gofynnwch i’r dosbarth ddweud sut deimlad yw ymuno â grŵp am y tro cyntaf – 
efallai dosbarth newydd, clwb newydd neu barti lle nad ydynt yn adnabod unrhyw un. 
Casglwch feddyliau pawb. Ydy hi’n anoddach pan rydyn ni’n rhagdybio bod pawb yn 
wahanol i ni mewn rhyw ffordd? 

 

Gofynnwch i grwpiau o 4 feddwl sut fyddai rhywun yn teimlo wrth gwrdd â phobl sy’n 
wahanol iddyn nhw am y tro cyntaf – o ddiwylliant gwahanol, yn siarad iaith wahanol 
neu bobl ddieithr y maen nhw’n ansicr ohonynt? Ydy hyn yn hawdd bob amser? Ydyn 
nhw’n teimlo’n swil? Yn teimlo’n betrusgar? Fydd hyn yn newid unwaith y down nhw 
i’w hadnabod yn iawn? 

 

Sicrhewch y dosbarth fod hyn yn berffaith naturiol. Mae llawer o bobl yn ei chael hi'n 
anodd wrth gyfarfod pobl y tybiant sy’n ‘wahanol’ am y tro cyntaf. Mae’n gallu 
cymryd tipyn o amser i symud ac edrych heibio’r gwahaniaethau, a gweld yr holl 
bethau sy’n gyffredin rhyngom ni. 

 

Gall rhagfarnau godi pan mae pobl yn amharod i symud ymlaen a dathlu’r 
gwahaniaethau, ac yn amharod i dderbyn bod ganddynt unrhyw beth yn gyffredin. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Gweithgaredd 2 –                          

‘Ni a nhw’ 

Gofynnwch i’r disgyblion ystyried y ddeialog ganlynol (Neu – Cyflwynwch hyn fel sgript 
a gofynnwch i grŵp o ddisgyblion ei ddarllen yn uchel). 

 

Dychmygwch fod dau ddisgybl o’r un oed â chi ger safle bysiau, yn barod i fynd adref ar 
ôl ysgol. Roedden nhw’n gwrando ar griw o ddisgyblion hŷn yn siarad. 

 

Sgwrs rhwng y disgyblion hŷn: 
 

‘Dw i ddim eisiau unrhyw beth i neud ’da nhw; dw i’n teimlo’n anghyfforddus 

dim ond wrth edrych arnyn nhw.’ 
‘Ti’n iawn. Beth maen nhw’n ei wneud ffor’hyn beth bynnag? 
‘Mae dad yn dweud ’sdim angen nhw yma, dylen nhw jest adael.’ 
‘Mae mam yn dweud dylen nhw gadw’u hunain i’w hunain, ac aros gyda 
phobl o’r un fath.’ 
‘Glywes ti beth ddigwyddodd neithiwr? Betiai di mai un ohonyn nhw 
oedd yn gyfrifol!’                                                                                                                 
‘Bendant, doedd dim byd fel ’na’n digwydd cyn iddyn nhw ddod yma.’ 
‘Mae hwn yn un ohonyn nhw. Os bydd e’n dod ar y bws, dim gair wrtho fe, iawn?’ 
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 Gofynnwch iddyn nhw ddychmygu beth yw teimladau’r disgyblion iau o glywed y rhai 
hŷn yn siarad? Gofynnwch iddyn nhw ystyried am bwy mae’r disgyblion hŷn yn y safle 
bysiau’n siarad, a phwy all fod yn darged i’r math hwn o ymddygiad? Casglwch ambell 
syniad cyn parhau â’r stori: 
 

‘Hei, chi’ch dau!’ Mae’r disgyblion hŷn yn troi at y rhai iau, ‘Os ydyn nhw’n 
dod ar y bws, dy’n ni ddim i siarad â nhw, iawn?’ 

 

‘Mae hynny’n gas,’ meddyliodd un o’r disgyblion iau, ‘a tydi llawer o’r 
pethau mae’n ei ddweud dim yn gwneud synnwyr!’ 
‘Dw i ddim yn gwybod beth i’w wneud,’ meddyliodd y llall, ‘Dw i ddim eisiau 
ymuno â nhw, ond beth os byddan nhw’n troi arna i?’ 

 

Gofynnwch i’r dosbarth: 
- Sut mae’r disgyblion iau yn teimlo nawr, tybed? 
- Dychmygwch eu bod nhw’n gofyn am eich cymorth chi, beth fyddech chi’n ei 

ddweud? 
 

(Neu: beth am wahodd dau ddisgybl i actio rôl y disgyblion iau a gwahodd y 
grwpiau i ofyn cwestiynau a chynnig cyngor iddyn nhw. Dywedwch wrth y ddau sy’n 
actio’r disgyblion iau i ymateb i gynghorion y grŵp neu ofyn i’r grwpiau greu 
‘bwrdd stori’ neu ‘gartŵn’ yn dangos sut fydd y stori’n datblygu.) 

 
 
 
 
 
 
 

Gweithgaredd 3 – 
‘Cydnabod pan 

mae rhagfarn yn 
porthi rhagfarn’ 

Mewn parau neu grwpiau bach, gofynnwch i’r disgyblion os ydyn nhw’n credu bod 
eraill yn targedu rhai grwpiau neu gymunedau gydag iaith ac ymddygiad negyddol. 
Gofynnwch: 

 Pam mae hyn yn gallu digwydd? 

 Sut fyddai’r grwpiau hyn yn teimlo pe bai hyn yn digwydd iddyn nhw? Fyddan 
nhw’n derbyn hyn? Fyddan nhw’n mynd yn flin, ac o bosib yn casáu’r bobl 
sy’n eu trin nhw fel hyn? 

 

Yna gofynnwch i’r disgyblion sut maen nhw’n teimlo’n bersonol am hyn: 

 Beth allai ddigwydd mewn cymunedau pan mae pobl yn trin eraill fel hyn? 

 A fyddai ‘cylch dieflig’ o bosib yn datblygu lle mae pobl sy’n wahanol yn 

symud fwyfwy ar wahân a drwgdybiaeth yn codi rhwng y naill a’r llall. 
 

Gofynnwch iddyn nhw edrych ar y ddeialog eto ac ystyried y cwestiynau canlynol: 

 Beth mae aelodau’r grŵp yn ei ddweud wrth ei gilydd er mwyn perswadio 

eu hunain eu bod nhw’n iawn? 

 Pam mae un o’r disgyblion iau yn dweud nad yw rhai o’r pethau mae’r 
disgyblion hŷn yn ei ddweud yn gwneud synnwyr? 

 

 

Gweithgaredd 4 – 
‘Cydnabod iaith 

ragfarnllyd’ 

Gofynnwch i’r disgyblion os gallan nhw adnabod enghreifftiau o’r mathau o 
ymddygiad a drafodwyd yn sesiwn 1, yn y ddeialog dan sylw? 

 rhagfarn 

 stereoteipio 

 cyffredinoli 

 creu bwch dihangol 
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 Oes unrhyw beth yn swnio’n anghywir am y brawddegau canlynol? 
 

 Lladron ydi pob un wan jac ohonyn nhw! 

 Maen nhw i gyd yn credu’r un peth! 

 Allwch chi ddim trystio’r un ohonyn nhw! 
 

Gofynnwch i’r disgyblion a ydyn nhw wedi sylwi ar bobl yn yr ysgol efallai, yn y 
gymuned neu ar y cyfryngau, yn defnyddio termau tebyg i’r rhain? 

 ‘Nhw’, ‘Ni a nhw’  

 ‘Pobl ‘run fath â nhw’ 

 ‘Mae pawb yn gwybod...’ 

 ‘Da chi’n gwybod fel maen nhw.’ 

 ‘Maen nhw i gyd wrthi’ 

 ‘Betiai chi mai nhw wnaeth!’ 
 

Gofynnwch i’r disgyblion ystyried y cwestiynau canlynol: 

 Pam mae pobl yn defnyddio geiriau fel hyn? 

 Beth yw eu bwriad a sut maen nhw’n gwneud i eraill deimlo? 

 Beth sy’n bod gyda’r geiriau hyn? 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Gweithgaredd 5 - 
‘Herio iaith 
ragfarnllyd’ 

Rhowch y disgyblion mewn grwpiau a gofynnwch iddyn nhw ddychmygu eu bod 
wedi clywed y geiriau canlynol yng nghyd-destun y ddeialog a drafodwyd yn y wers, 
a pham ddylai’r geiriau hyn gael eu trin yn ofalus. 

 

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl am gwestiwn a fyddai’n eu helpu i’w herio. Mae 
pob un yn enghraifft o ‘gyffredinoli’ ac yn cael eu defnyddio i ‘ategu’ stereoteipio 
ac felly rhagfarnau. 

 Pawb... 

 Bob amser 

 Rhaid 

 Nhw 

 Pob un 
 

(Neu – ysgrifennwch y datganiadau canlynol ar ddalennau o bapur siart troi 

 

 Mae pawb yn gwybod… 

 Mae hyn bob amser yn digwydd pan.… 

 Mae’n rhaid taw nhw sydd wrthi yn… 

 Maen nhw bob amser yn… 

 Mae pob un ohonyn nhw…. 
Rhowch ddalen o bapur i bob grŵp. Gofynnwch iddyn nhw ysgrifennu sut fydden 
nhw’n herio’r datganiadau ar waelod y ddalen, plygu’r darn hwnnw o’r ddalen fel na 
all eraill ei weld, a’i basio ymlaen i’r grŵp nesaf ysgrifennu eu her nhw, ei blygu, a’i 
basio ymlaen eto. Ar y diwedd, agorwch y dalennau i weld sut mae’r grwpiau 
gwahanol wedi herio’r datganiadau hyn. 
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Yn eu hatebion, chwiliwch am y pwyntiau canlynol. Os nad ydyn nhw’n codi’r 
rhain, beth am gyfeirio atynt eich hun? 

 Pawb? Dim eithriadau o gwbl? Pob un person yn yr holl fyd? Rhai? 
Ychydig? Dim ond y person o ’mlaen i? I ddweud ‘mae pawb yn gwybod 
neu’n meddwl’, byddai’n rhaid i’r sawl sy’n dweud hyn fod wedi gofyn i 
bawb. 

 Bob amser? A oedd unrhyw eithriad? Pwy sy’n gwybod bod hyn yn 
digwydd bob amser? Pwy sydd wedi gwirio hyn? 

 Rhaid?  ‘Mae’n rhaid i ni wneud rhywbeth’ - ac felly mae hi o hyd? 
Beth fyddai’n digwydd pe na baem ni’n gwneud hyn? 

 Nhw? Ydy rhywun yn ceisio grwpio’r bobl hyn gyda’i gilydd? Rydyn ni i gyd 
yn unigolion, pam mae rhywun eisiau gwahanu pobl yn grwpiau 
gwahanol? 

 Pob un? Ydy pob unigolyn yn gwneud, yn meddwl neu’n credu’r un 
peth? Ydy hynny’n debygol? 

 

 

Sesiwn lawn 
(asesu) 

Mewn parau, gofynnwch i’r disgyblion bwyso a mesur pa mor hyderus ydyn nhw 
y gallan nhw adnabod a gwrthod iaith ragfarnllyd. 

 

Gofynnwch i’r disgyblion ysgrifennu yn eu llyfrau, neu drafod mewn parau, 
pam mae hi mor bwysig i herio iaith fel hon ar bob cyfle posib? 

 
 

Cyn-addysg - 
‘Meddwl ar gyfer y 

wers nesaf’. 

Esboniwch wrth y disgyblion eu bod am ddysgu beth mae’n ei olygu i fod yn 
‘ddefnyddiwr beirniadol o wybodaeth’ yn y wers nesaf. Gofynnwch iddyn nhw 
feddwl o ble maen nhw’n cael y rhan fwyaf o’r wybodaeth o’u cwmpas. Ydyn nhw 
wastad yn derbyn gwybodaeth fel y gwir neu’n ei chwestiynu? 

 

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl beth yw ystyr ‘siaradwr carismatig’. Allan nhw 
feddwl am enghreifftiau ar gyfer y wers nesaf? 

 

 
Gweithgaredd 

estynedig/ 
gwaith cartref 

Gofynnwch i’r disgyblion chwilio am enghreifftiau o iaith ragfarnllyd yn y cyfryngau. 
 

Beth am ail-greu efelychiad o ‘Blue eye, brown eye’ Jane Elliot? Nodwch, mae’r 
efelychiad hwn yn bwerus dros ben ac mae angen cynllunio’n sensitif. Ewch i 
https://www.youtube.com/watch?v=VeK759FF84s am enghraifft. Er ei fod wedi’i 
osod mewn ysgol gynradd, mae’r efelychiad hwn wedi’i gopïo ar gyfer pob oedran 
gan gynnwys oedolion. 

https://www.youtube.com/watch?v=VeK759FF84s
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Sesiwn 4 – Bod yn ddefnyddiwr beirniadol o wybodaeth 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Cyd-destun a 
throsolwg – 

nodiadau athrawon 

Mae hon yn wers gymhleth sy’n cwmpasu tri mater allweddol ac efallai yr hoffai 
athrawon ei thorri’n adrannau llai yn dibynnu ar allu disgyblion a’r hyn maen nhw eisoes 
wedi’i ddysgu. Byddai hefyd yn ddefnyddiol trafod y gwaith hwn gydag adrannau 
Cymraeg/Saesneg yr ysgol gan fod ymatebion disgyblion i’r sesiwn hon yn debygol o 
ddibynnu ar beth maen nhw eisoes wedi’i ddysgu yn y gwersi hynny. Mae’n cynnig 
cyfleoedd ar gyfer gwaith trawsgyrsiol i’r adrannau Cymraeg, Saesneg, TGCh a drama. 
Mae cyfleoedd di-ri i wneud gwaith estynedig hefyd. 

 

Mae pobl ifanc yn byw mewn amgylchedd llawn gwybodaeth lle maen nhw’n gallu cael 
gafael ar gyfoeth o wybodaeth a safbwyntiau gwahanol. Felly, mae’r disgyblion angen 
‘pecyn’ o gwestiynau pwysig i ofyn er mwyn sicrhau bod modd dilysu’r safbwyntiau a’r 
wybodaeth amrywiol hyn. 

 

Mae angen iddynt allu gwahaniaethu rhwng grym cyflwyno’r neges, er enghraifft 
carisma’r siaradwr, a dilysrwydd y neges honno. 

 

Hefyd, mae angen iddynt allu adnabod ‘iaith berswadiol’, y technegau fwyfwy 
soffistigedig sy’n cael eu defnyddio gan bobl ddiegwyddor i argyhoeddi eraill o 
ddilysrwydd eu dadl. 

 

Mae’r wers hon yn cynnwys rhai ‘syniadau mawr’ wrth geisio mynd i’r afael â’r 
materion hyn, ac yn helpu’r disgyblion i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i 

fod yn ‘ddefnyddwyr beirniadol’ o wybodaeth. 

 

 

Amcanion 
dysgu 

Mae disgyblion yn dysgu: 

 Sut i fod yn ddefnyddwyr beirniadol o wybodaeth 
 Sut y gall ‘arweinydd carismatig’ ac ‘iaith berswadiol’ gael eu 

defnyddio i ddarbwyllo pobl bod problemau cymdeithasol yn 
gysylltiedig â grwpiau penodol 

 Sut i adnabod iaith berswadiol a chamfanteisiol 
 
 
 

 

Amcanion 
dysgu 
bwriedig 

Mae disgyblion 
 yn gwybod pa gwestiynau i’w gofyn wrth dderbyn gwybodaeth newydd, 

neu sylwadau neu gredoau eraill. 

 yn deall pam nad oes angen i areithiau carismatig a dadl resymegol fynd 
law yn llaw â’i gilydd 

 yn gweld pan mae pobl yn gwneud cysylltiadau anghywir rhwng problemau 
cymdeithasol a grwpiau 

 yn rhoi enghreifftiau o pryd a pham mae pobl yn ceisio dylanwadu arnom 
ni i’w derbyn fel gwybodaeth gywir (e.e. arweinwyr gangiau, elfennau o’r 
cyfryngau, gwleidyddion) 

 yn adnabod ac yn herio ‘iaith berswadiol’ 
 
 

Awyrgylch 
dysgu 

Gofalwch eich bod chi’n darllen rhan 1 o’r ddogfen hon ac yn deall sut i sefydlu 
amgylchedd dysgu diogel. Ystyriwch unrhyw faterion sensitif a gwybodaeth 
flaenorol am amgylchiadau disgyblion penodol a chofiwch ail-bwysleisio’r rheolau 
sylfaenol. Mae’n bosib y bydd rhai disgyblion yn dymuno rhannu straeon neu 
bryderon personol yn ystod y wers hon. Ni ddylai hyn gael ei annog, yn hytrach, 
dylid cynnig cyfleoedd i wneud hynny ar ôl y wers a sicrhau bod disgyblion yn 
ymwybodol o hyn. 
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Gweithgaredd 
cychwynnol – ‘Bod 

yn ddefnyddiwr 
beirniadol o 
syniadau a 
chredoau’ 

Gofynnwch i’r dosbarth am syniadau ynghylch ystyr y gair ‘defnyddiwr’. Chwiliwch am 
bethau fel ‘rhywun sy’n prynu nwyddau neu wasanaethau’. Gofynnwch am ystyr ‘bod yn 
ddefnyddiwr beirniadol’. Os nad ydyn nhw’n siŵr, holwch beth ddylai pobl ei wneud cyn 
prynu rhywbeth pwysig neu ddrud. Gall rhai syniadau gynnwys: 

 

 gofyn cwestiynau 

 cymharu cynhyrchion 

 gwrando ar farn eraill 

 darllen adolygiadau o ffynonellau y gellir ymddiried ynddynt. 
 

Esboniwch pam y gellir galw hyn yn ‘ddefnyddiwr beirniadol’: rhywun sy’n meddwl ac yn 
ymchwilio cyn prynu. 

 

Siaradwch â’r dosbarth am yr holl wybodaeth, sylwadau a chredoau pobl eraill sydd ar 
gael iddyn nhw – gofynnwch am enghreifftiau o’r ffynonellau gwybodaeth hyn. Gellir 
meddwl am y syniadau a’r credoau hyn fel cynhyrchion y mae rhywun yn ceisio eu 
‘gwerthu’ i ni. 

 

Gyda’r holl bethau sydd ar gael, sut allan nhw ddidoli’r cynnwys a beth ddylen nhw ei 
dderbyn neu ei gredu? Mae hyn yn bwysig, oherwydd mae angen bod mor ofalus wrth 
‘dderbyn’ neu benderfynu eich bod am gytuno â barn neu gred rhywun arall, a 
phetaech chi’n prynu rhywbeth. 

 

Byddwn ni’n fwy gofalus cyn mynd â chynnyrch yn ôl i’n cartrefi, felly oes angen i ni 
fod hyd yn oed yn fwy gofalus cyn derbyn unrhyw syniadau neu gredoau i’n pennau 
ni? 

 

Gallem feddwl am hyn fel bod yn ‘ddefnyddiwr beirniadol o wybodaeth’. 
 

Gofynnwch i’r dosbarth drafod mewn parau: os ydych chi’n ‘ddefnyddiwr beirniadol o 
wybodaeth’ – beth fyddech chi’n ei ddweud, beth fyddech chi’n ei wneud wrth i rywun 
gynnig gwybodaeth newydd neu geisio’ch argyhoeddi o farn sy’n newydd i chi? 

 

Gofynnwch i’r parau am adborth. Chwiliwch am y pwyntiau canlynol yn eu 
hymatebion. Os nad ydynt yn codi’r pwyntiau hyn, beth am gyfeirio atynt eich hun? 

 

 ‘gofyn cwestiynau’, nid derbyn pethau’n ddi-gwestiwn fel ag y maen nhw. 

 gofyn ai ffaith ynteu barn rhywun arall yw hyn 

 gofyn a oes unrhyw dystiolaeth i gefnogi’r ‘ffeithiau’ sy’n cael eu cyflwyno 

 gofyn a yw’r wybodaeth yn gywir (gall fod yn gyfle i drin a thrafod y syniad o 
‘ffynhonnell wybodaeth gredadwy’ 

 a oes modd dehongli’r ffeithiau mewn ffordd wahanol 

 holi a ydych chi’n cael y ‘darlun cyflawn’, ac nad oes unrhyw beth pwysig 

ar goll neu wedi’i hepgor yn fwriadol. 
 

Efallai yr hoffech awgrymu bod y disgyblion yn holi’r cwestiynau canlynol hefyd. 
 

 Ydw i’n cael gweld dwy ochr o’r ddadl neu fater, neu dim ond un? Ydy’r 

ffeithiau yn cyfiawnhau’r farn hon mewn gwirionedd? 

 Pwy sy’n elwa neu ar eu hennill os yw’r ffeithiau’n cael eu dehongli fel hyn, neu  
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 os yw’r farn neu’r gred yn cael ei derbyn yn ehangach? 

 Ydy rhywun yn cael ei ‘ddibrisio’, ei frifo neu’n agored i niwed os bydd mwy o bobl 

yn credu’r pethau hyn? 

 Beth allai’r goblygiadau fod nawr ac yn y dyfodol, os bydd y safbwyntiau neu’r 

credoau hyn yn dod yn fwyfwy cyffredin? 

 

 

 
 

 

 

 
 

Gweithgaredd 1 - 
‘Ydy siaradwyr 

‘carismatig’ bob 
amser yn siaradwyr 

‘gwybodus’? 

Gofynnwch i’r dosbarth am eu dealltwriaeth o’r term ‘siaradwr carismatig’. Casglwch eu 
syniadau. Ydy’r dosbarth yn gallu meddwl am enghreifftiau o siaradwyr carismatig? 

 

Mewn grwpiau o bedwar, rhowch ddalen o bapur wedi’i phlygu’n hanner i’r disgyblion. Ar 
ben un o’r colofnau, gofynnwch iddyn nhw ystyried nodweddion siaradwr ‘carismatig’ ac yn 
y golofn arall, nodweddion siaradwr ‘gwybodus’. Sut mae pobl yn teimlo pan maen nhw’n 
clywed siaradwr carismatig. Atgoffwch nhw fod siaradwyr yn gallu bod yn ‘garismatig’ a 
‘gwybodus’ ar yr un pryd, felly mae’n iawn cael  nodweddion yn y ddwy golofn. 

 

(Er enghraifft, cyfeiriwch at araith enwog ‘I have a dream’ Martin Luther King – 
https://www.youtube.com/watch?v=3vDWWy4CMhE) 

 

Dyma rai cwestiynau eraill y gallai’r dosbarth eu trafod: 
 

 Ydych chi’n meddwl bod sut mae pethau’n cael eu dweud weithiau’n argyhoeddi 

rhywun mwy na beth sy’n cael ei ddweud? 

 Os ydyn ni’n mwynhau gwrando ar rywun, ydy hyn yn credu bod yr hyn maen 
nhw’n ei ddweud yn gywir neu’n ffeithiol? (Mae enwogion sy’n hyrwyddo 
rhywbeth mewn hysbysebion yn enghreifftiau da, a gallwch ofyn i’r disgyblion 
ddod o hyd i esiamplau). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Gweithgaredd 2 
– Cydberthyniad 

vs Achosiaeth 

  Eglurwch fod yn rhaid bod yn ofalus os oes rhywun yn dweud neu’n cymryd fod un     
  peth yn achosi rhywbeth arall, os oes dau beth yn digwydd yr un pryd. 

 
Er enghraifft, pan mae pobl yn agor eu hymbarelau, mae ffyrdd yn gwlychu. 
‘Cydberthyniad’ yw hyn, ond dyw’r ymbarelau ddim ‘achosi’ i neu’n gwneud i’r 
ffyrdd wlychu - tra bod ‘cysylltiad’ rhwng y ddau, rhywbeth arall (glaw) sy’n achosi 
i’r ddau beth ddigwydd. 

 

Weithiau, pan mae dau beth yn digwydd, dim ond cyd-ddigwyddiad yw hynny, does 
dim cysylltiad o gwbl rhyngddynt. 

 

Mae pobl ddiegwyddor yn aml yn ceisio honni ‘achosiaeth’ - awgrymu bod 
rhywbeth yn gwneud i rywbeth arall ddigwydd er mai dim ond ‘cydberthyniad’ 
sydd yno mewn gwirionedd. 

 

Mewn grwpiau o 4, rhannwch gopïau o ‘Ydy’r naill yn achosi’r llall?’ – gweler isod. 
Gofynnwch i’r disgyblion ystyried pob pâr o ddigwyddiadau. Ydyn nhw’n meddwl bod 
un yn achosi i’r llall ddigwydd? Ydyn nhw’n digwydd drwy’r adeg? Dywedwch wrth y 
grwpiau i rannu eu hatebion a thrafod, gan gofio bod ‘angen mwy o wybodaeth cyn 
mynegi barn’ yn farn dderbyniol i’r grwpiau ei harddel. 

 

Gofynnwch i’r dosbarth ystyried: 

 Beth fyddai goblygiadau posib rhagdybio’n anghywir fod un peth yn achosi’r 
llall?  (Edrychwch yn benodol ar y ddwy enghraifft ddiwethaf) 

https://www.youtube.com/watch?v=3vDWWy4CMhE
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Chwiliwch am y canlynol yn eu hymatebion (os nad ydyn nhw’n codi’r pwyntiau 
hyn, gallech gyfeirio atynt eich hun): 

 Efallai ei fod yn ‘beio’ pobl neu grwpiau am ddigwyddiadau neu 
sefyllfaoedd na achoswyd ganddynt. 

 Efallai y bydd yn caniatáu i unigolion sy’n honni mai’r ‘cydberthyniad’ 
hwn yw’r ‘achosiaeth’ fagu poblogrwydd ymhlith grwpiau neu 
unigolion sy’n dlawd, yn ofnus neu dan anfantais, ac sy’n chwilio am 
rywun arall i’w feio. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Gweithgaredd 3 – 
Cydnabod  a herio 
‘iaith berswadiol’ 

Gofynnwch i’r disgyblion am ystyr y geiriau ‘dylanwadu’ a ‘darbwyllo’. Beth 
yw'r gwahaniaeth? 

 

Esboniwch wrth y disgyblion fod pobl weithiau’n defnyddio iaith sy’n ceisio dylanwadu 
ar sut rydyn ni’n teimlo neu beth rydyn ni’n ei gredu. Gall hyn fod oherwydd bod pobl â 
gwir ddiddordeb i warchod ein buddiannau, ond weithiau eu bod am i ni feddwl, gredu 
neu wneud rhywbeth i gefnogi eu buddiannau nhw. Maen nhw’n ‘cuddio’ iaith o’r fath 
yn eu brawddegau weithiau. 

 

Esboniwch wrth y disgyblion bod angen iddyn nhw fod yn ofalus iawn os ydyn nhw’n 
clywed unrhyw un o’r datganiadau hyn. Efallai bod rhywun yn ceisio dylanwadu arnynt 
neu eu darbwyllo o rywbeth. 

 

Torrwch y datganiadau o’r daflen ar gyfer gwers 4 (isod). Yn dibynnu ar faint o amser 
sydd ar gael, cyflwynwch ddetholiad o ddyfyniadau i grwpiau gwahanol o bedwar 
disgybl. 

 

Gofynnwch y canlynol iddyn nhw: 

 Beth allai fod yn cael ei ddweud mewn gwirionedd? 

 Pwy all fod yn dweud pethau fel hyn wrthych chi? 

 Beth maen nhw’n bwriadu gwneud i chi feddwl? 

 Sut maen nhw’n bwriadu gwneud i chi deimlo? 

 Sut fyddech chi’n herio pob datganiad? 
 

Gofynnwch i’r grwpiau roi adborth. 
 

Chwiliwch am y canlynol yn eu hatebion (os nad ydyn nhw’n codi’r pwyntiau hyn, 
hwyrach y gallech eu hawgrymu eich hun). 

 

 ‘Mae pawb yn gwneud...’ – 

o Gallai olygu, ‘Rydyn ni’n gwneud ac rydyn ni eisiau i chi wneud hefyd.’ 
o Herio gyda ‘Pawb’? Yn y byd? Oes yna unrhyw eithriadau?’ 

 ‘Mae pawb yn gwybod...’ - 
o Gall olygu, ‘Rydyn ni’n credu bod rhywbeth yn wir ac rydyn ni am i 

chi gredu hynny hefyd!’ 
o Herio gyda ‘Pawb’? O’r holl fyd? Oes yna unrhyw eithriadau?’ 

  ‘Rydyn ni i gyd yn credu…’ 

o Gall olygu, ‘….felly dylech chi gredu hefyd!’ 

o Herio gyda ‘Allwn ni gyd gytuno i fod yn ffrindiau ond cael barn wahanol 

ar y mater hwn?’ 
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 Os mai ‘iawn’ yw’r ateb, gwych, ond os ‘na’, holwch ‘pam felly?’ 

 ‘Erbyn hyn, dw i’n meddwl bod pawb ar y cyfan yn credu…’ (gall amrywiadau 

gynnwys; ‘Mae pobl yn gyffredinol yn derbyn…’, ‘Mae pob un call yn credu…’ neu 

‘Mae pobl ddoeth fel chi’n gwybod…’) 

o Gall olygu, ‘Dw i’n credu hyn a dw i’n ceisio’ch argyhoeddi chi os nad 

ydych chi’n cytuno, yna rydych chi’n ‘od’ ac yn anghywir!’ 
o Herio gyda ‘Cytuno gan bwy? Derbyn gan bwy? Sut ydych chi’n gwybod? 

Pwy ydych chi wedi’i holi?’ 

 ‘Maen nhw’n dweud….’ 

o Dyma fersiwn symlach o’r uchod – 
o Herio gyda ‘Pwy ydyn ‘nhw’ yn union? Sut ydych chi’n gwybod beth 

maen ‘nhw yn ei feddwl? Pawb ohonyn nhw’? 

 ‘Mae ymchwil yn dangos...’ 
o Gall olygu, ‘Nid dim ond fi sy’n dweud hyn, mae wedi’i gefnogi 

gan ymchwil.’ 
o Herio gyda ‘Pa ymchwil?’ ac ystyried yn ofalus os yw’r ymchwil yn 

cefnogi eu dadl neu safbwynt go iawn. 

 ‘Dylech...’ (Dylset ti... Rhaid i ti...) 

o Gall olygu, ‘Dw i’n credu y dylet ti….’ – 
o Herio gyda ‘Beth os nad  ydw i? Beth fyddai’r goblygiadau i mi ac eraill? Sut 

ydw i’n teimlo am y goblygiadau hynny?’ 

 ‘Rydyn ni gyd eisiau hwyl!’ 

‘Rydyn ni gyd eisiau mwynhau’n hunain!’ 
‘Rydyn ni gyd eisiau gwirionedd, cyfiawnder 
a rhyddid!’ 
‘Rydyn ni gyd eisiau bod yn iach!’ 
‘Rydyn ni gyd eisiau bod yn gyfoethog!’ 
‘Rydyn ni gyd eisiau’r gorau i’n 
teuluoedd!’  

‘Felly, yr hyn sydd angen ei wneud yw.....’  
 

o  ‘Fat language’ yw hyn, neu iaith sydd mor agored i gael ei ddehongli nes 
byddai pawb yn cytuno â’r hyn sy’n cael ei ddweud. Mae’n cael ei 
defnyddio’n aml i awgrymu bod gan y siaradwr atebion, a’i fod yn 
haeddu’ch cefnogaeth chi. 

o Herio gyda, ‘Beth yn union wyt ti’n ei feddwl wrth ddweud…?’ ‘Sut yn 
union wyt ti’n cynnig ein bod ni’n…?’ Beth yn union yw’r goblygiadau i mi 
ac eraill …?’ 

 ‘Felly dwyt ti ddim yn ei chael hi’n hawdd cytuno â’r hyn dw i’n ei ddweud?’ – 

o Bwriad hyn yw gwneud i chi deimlo mai chi sy’n ‘anghywir’ – 

o Herio gyda ‘Dw i’n ei chael hi hawdd anghytuno â’r hyn rwyt ti’n ei ddweud!’ 

 Dw i’n iawn, yn tydw? (Amrywiadau yn cynnwys: ‘Mae hyn yn wir, tydi?’ ‘Ti’n 

cytuno, dwyt?’ ‘Ti’n gwybod bod hyn yn gwneud synnwyr, dwyt?’) 

o Datganiad wedi’i guddio fel cwestiwn yw hwn. 
o Herio gyda ‘Wyt ti wir yn gofyn am fy marn i, neu wyt ti’n dweud wrtha i 

mai ti sy’n iawn?’ 
 

Sesiwn lawn 
(asesu) 

Gofynnwch i’r disgyblion drafod mewn parau, neu ysgrifennu yn eu llyfrau, pa 
mor hyderus ydyn nhw am wybod a ydy rhywun yn ceisio’u darbwyllo nhw o 
rywbeth? 

 

Pa mor hyderus maen nhw’n teimlo y bydden nhw nawr yn herio hyn? 
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Cyn-addysgu 

 
 

Esboniwch eich bod, yn y sesiwn wythnos nesaf, am ystyried sut mae pobl yn 
ymddwyn mewn grŵp. Gofynnwch iddyn nhw am y gwahaniaethau rhwng gwneud 
penderfyniad yn rhan o grŵp a gwneud penderfyniad ar eich pen eich hun. Holwch 
sut fydden nhw’n teimlo o bosib petai’r grŵp maen nhw’n perthyn iddo eisiau 
gwneud rhywbeth nad ydych chi’n rhy siŵr ohono. 

 
 

 

 

 
 

 
 

Gweithgareddau 
ehangach 

Eglurwch gysyniad ‘sound bites’ i’r grŵp. Mewn byd prysur dros ben, esboniwch fod 
llawer o adroddiadau newyddion sy’n trafod materion cymhleth yn para ychydig 
eiliadau a bod y wybodaeth sy’n cael ei darparu ar gyfryngau cymdeithasol fel Twitter 
ond yn defnyddio nifer fach o eiriau. 

 

Mae hyn yn golygu nad oes amser i drafod pynciau’n fanwl iawn, felly mae pobl fel 
hysbysebwyr a gwleidyddion yn gorfod cyflwyno’u neges mewn ychydig eiliadau. Mae 
hyn yn golygu gorfod gwasgu syniadau cymhleth o bosib i ychydig eiriau, sef ystyr 
‘sound bites’. 

 

Mae modd cynnwys ‘sound bites’ mewn areithiau hirach a gellir eu hailadrodd (weithiau 
hyd at 40 gwaith mewn araith unigol) er mwyn pwysleisio’r neges mae’r siaradwr am i 
aelodau’r gynulleidfa ei chofio. 

 

Gofynnwch i’r disgyblion ymchwilio i ‘sound bites’ enwog. Gofynnwch iddyn nhw 
esbonio beth sy’n gwneud ‘sound bites’ mor bwerus? Gofynnwch i’r disgyblion a oes 
unrhyw beryglon o dderbyn ‘sound bites’ heb ofyn cwestiynau pellach? Rhowch 
enghreifftiau o beryglon posib. 
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Gweithgaredd Sesiwn 4 – Ydy’r naill yn achosi’r llall? 
 

 Mae un peth naill 
ai’n gwneud i, 
neu’n  achosi’r 
llall i ddigwydd. 

Maen nhw’n digwydd yr 
un pryd, ond dyw un ddim 
yn peri i’r llall ddigwydd – 
dim ond cydberthyniad 
sydd yma. 

Ddim yn siŵr - mae angen mwy o 
wybodaeth arnom. 

 
Beth fyddai angen i ni ei wybod? 

 Mae mwy o bobl yn llosgi yn yr haul 

 Mae mwy o bobl yn prynu hufen iâ 

   

 Mae person newydd yn ymuno â’r tîm gwerthu mewn siop ddillad 

 Mae gwerthiant jîns a chrysau T wedi cynyddu 

   

 Mae gallu pobl ifanc i ddarllen yn cynyddu 

 Mae pobl ifanc yn prynu esgidiau mwy o faint 

   

 Mae’n bwrw glaw yn amlach 

 Mae mwy o bobl yn cario ymbarél 

   

 Mae llawer o eira ar y ffyrdd 

 Mae mwy o ddamweiniau ar y ffyrdd. 

   

 Mae siop yn cyflogi mwy o fyfyrwyr fel staff dros 
dro ar benwythnosau 

 Mae mwy o achosion o ladrata o siopau ar 
benwythnosau nag yn ystod yr wythnos 

   

 Mae criw o bobl newydd yn symud i’r gymuned 

 Mae yna fwy o ddiweithdra lleol 

   

 Mae grŵp mawr o bobl newydd yn symud i’r ardal 

 Mae lefelau troseddau’r ardal wedi cynyddu 
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Dyfyniadau ar gyfer Sesiwn 4 
 
 

  
 

  

 
‘Erbyn hyn, dw i’n 
credu bod pawb ar 
y cyfan yn cytuno 

bod…’ 

 
‘Rydyn ni i gyd yn credu…’ 

 
‘Mae pawb yn gwybod...’ 

 
‘Mae pawb yn gwneud...’ 

 

 
 

‘Dylech...’ (Neu ‘Dylset 
ti...’ ‘Rhaid i ti...’) 

 
 

‘Rydyn ni gyd eisiau hwyl!’ 
‘Rydyn ni gyd eisiau 
mwynhau’n hunain!’ 
‘Rydyn ni gyd eisiau 
gwirionedd, cyfiawnder a 
rhyddid! 
‘Rydyn ni gyd eisiau 
bod yn iach!’ 
‘Rydyn ni gyd eisiau bod 
yn gyfoethog’ ‘Rydyn ni 
gyd eisiau’r gorau i’n 
teuluoedd!’ 

‘Felly, dwyt ti ddim  yn 
ei chael hi’n hawdd 
cytuno â’r hyn dw i’n ei 
ddweuid?’ 

 

 

Maen nhw’n dweud... 

‘Dw i’n iawn, yn tydw?’ 
(neu ‘Mae hyn yn wir, tydi?’ ‘Ti’n 
cytuno, dwyt?’ ‘Ti’n gwybod bod 
hyn yn gwneud synnwyr, dwyt?’) 

‘Felly, dwyt ti ddim  yn ei 
chael hi’n hawdd cytuno 
â’r hyn dw i’n ei 
ddweud?’ 
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Sesiwn 5 - ‘Bod yn annibynnol neu fynd gyda’r llif’ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Cyd-destun a 
throsolwg – 

nodiadau athrawon. 

Mae elfennau bregus niferus gan bobl, rhywbeth sy’n deillio o’r ffaith mai creaduriaid 
cymdeithasol ydyn ni o bosib. Mae dod â’r rhain i’r wyneb a’u trafod yn gallu helpu 
disgyblion i sylwi pryd maen nhw’n fregus/agored i niwed ac yn eu helpu i ymdopi’n 
well â’r hyn sy’n digwydd. 

 

 Yn agored i niwed oherwydd ‘awdurdod’: Ym 1963, cynhaliodd Stanley 
Milgram, seicolegydd o Yale, arbrawf a oedd fel petai’n dangos y byddai tua 50% 
o bobl, dan yr amgylchiadau cywir, yn lladd person arall trwy roi sioc drydanol 
iddyn nhw fel rhan o rywbeth a ddisgrifiwyd iddyn nhw fel arbrawf gwyddonol. 
Er ei fod yn ddadleuol, mae’r arbrawf hwn wedi’i ailadrodd gyda chanlyniadau 
tebyg. Mae’r tri ffactor canlynol yn ymddangos yn hollbwysig: 

 Mae’n rhaid i’r sawl sy’n rhoi’r sioc drydanol gredu y byddan nhw’n 

gwneud drwg i’r achos maen nhw’n gredu ynddo os na fyddan nhw’n 

cydymffurfio 

 Mae’r person sy’n eu cyfarwyddo nhw’n dweud mai nhw’n unig fydd yn 

atebol am y canlyniadau. 

 Mae’r sawl sy’n rhoi’r sioc drydanol yn credu mai’r person sy’n eu 

cyfarwyddo sy’n gwbl atebol ac yn gallu ysgwyddo’r cyfrifoldeb yn llawn. 

Er nad yw hyn ar ei ben ei hun yn esbonio ymddygiad cymhleth fel hil-laddiad, 
mae’n hollbwysig bod disgyblion yn deall y tensiwn rhwng ‘ufudd-dod i 
awdurdod’ a ‘chyfrifoldeb personol’. 

 

 Yn agored i niwed oherwydd ‘lleihad mewn cyfrifoldebau’: Mae pobl sy’n 
gweithredu mewn grwpiau mawr fel petaent yn barod i gymryd rhan mewn 
ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddol na fyddent yn ei ystyried ar eu 
pen eu hunain. Wrth i faint y grŵp gynyddu, mae’r tueddiad hwn yn cynyddu 
(e.e. dwyn a therfysgaeth). Gall hyn waethygu os oes teimlad gwaelodol o 
anghyfiawnder sy’n gallu ‘dilysu’ eu hymddygiad eu hunain ym meddyliau’r 
drwgweithredwyr. 

 

 Yn agored i niwed oherwydd ‘meddwl grŵp’: Mae pobl yn gallu dod yn fregus i 
ffenomen o’r enw ‘meddwl grŵp’ lle mae cydlyniant a chytgord y grŵp yn dod 
yn bwysicach nag ystyried safbwyntiau gwahanol, camau gweithredu’r grŵp a 
goblygiadau’r camau hynny. Po fwyaf dan fygythiad mae’r grŵp yn ei deimlo, po 
fwyaf yw’r perygl o ‘feddwl grŵp’. 

 

Mae aelodau’r grŵp yn rhoi mwy o bwyslais ar ffyddlondeb i grŵp na herio 
penderfyniadau’r grŵp neu gynnig atebion amgen. Mae unrhyw un sy’n ceisio 
gwneud hynny mewn perygl o gael eu cywilyddio a’u halltudio o’r grŵp. Mae’r 
ymdeimlad o fod ‘mewn grŵp’ yn drech na’r gallu i wneud penderfyniadau, yn 
creu ymdeimlad o fod yn anorchfygol, yn tanbrisio penderfyniadau a gwerth y 
rhai sydd y ‘tu allan i’r grŵp’. Gall hyn arwain at ddad-dyneiddio’r rhai ‘y tu 
allan i’r grŵp’ yn y pen draw. 

 

Amcanion   
dysgu 

Mae disgyblion yn dysgu am 

 Effeithiau bod yn rhan o grŵp ar feddyliau, ymddygiad, ymdeimlad o 
gyfrifoldeb a dewisiadau pobl. 
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Canlyniadau 
dysgu 
bwriedig 

 Mae disgyblion yn gallu: 
 Esbonio pam y gallai pobl fod yn ymddwyn yn wahanol mewn grŵp nag y 

byddent fel unigolion 

 Deall beth yw ystyr ‘gwanhau cyfrifoldebau’ ac ‘effaith gwyliedydd’ 

 Esbonio beth a olygir gan ‘meddwl grŵp’ a chydnabod pryd mae’n digwydd 

 Nodi sut y gall grwpiau wneud penderfyniadau ‘iach’ 

 

 

Awyrgylch 
dysgu 

Gofalwch eich bod chi’n darllen rhan 1 o’r ddogfen hon ac yn deall sut i sefydlu 
amgylchedd dysgu diogel. Ystyriwch unrhyw faterion sensitif a gwybodaeth 
flaenorol am amgylchiadau disgyblion penodol. Mae’n bosib y bydd rhai disgyblion 
yn dymuno rhannu straeon neu bryderon personol yn ystod y wers hon. Ni ddylai 
hyn gael ei annog, yn hytrach, dylid cynnig cyfleoedd i wneud hynny ar ôl y wers a 
sicrhau bod disgyblion yn ymwybodol o hyn. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Gweithgaredd 

cychwynnol 

Gofynnwch i’r disgyblion weithio mewn parau a rhannu unrhyw wybodaeth am 
grwpiau, glybiau neu sefydliadau maen nhw neu eu ffrindiau’n perthyn iddynt. 

 

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl sut allai pobl elwa ar fod yn rhan o grŵp, glwb neu 
sefydliad? 

 

Wnaethon nhw gynnwys grwpiau cyfeillgarwch yn ogystal â ‘sefydliadau’ mwy ffurfiol? 
 

Gofynnwch i’r grŵp feddwl a oedden nhw’n meddwl bod pobl yn ymddwyn yn wahanol 
mewn grwpiau nag ydynt ar eu pen eu hunain? Esboniwch wrth y disgyblion fod pobl mewn 
grwpiau, yn enwedig grwpiau neu dyrfa fawr, yn gallu gwneud pethau na fyddent byth yn 
ystyried eu gwneud ar eu pennau eu hunain. Gofynnwch i’r disgyblion feddwl am rai 
enghreifftiau (gall terfysgaeth, ysbeilio/anrheithio fod yn enghreifftiau negyddol; gall 
gorymdeithiau protest heddychlon fod yn enghreifftiau mwy cadarnhaol). 

 

Gofynnwch i’r disgyblion, os ydyn ni’n rhan o grŵp neu dyrfa fawr, ydyn ni fel unigolion yn dal i 
fod yn gyfrifol am ein gweithredoedd? 

 

Esboniwch os ydy grwpiau mawr o bobl yn gwneud rhywbeth – efallai rhywbeth peryglus, 
niweidiol neu droseddol, efallai y bydd rhai’n teimlo ei bod hi’n iawn i gymryd rhan (gall pobl 
ddefnyddio’r esgus ‘Ges i’n sgubo gan y criw’.) 

 

Esboniwch mai gwanhau cyfrifoldeb yw hyn. Pwysleisiwch y ffaith mai ni’n hunain fel 
unigolion sy’n dal yn gyfrifol am ein gweithredoedd ac y gallem gael ein dwyn i gyfri, waeth 
pa mor fawr yw'r grŵp.  Dyw dweud ‘roedd pawb arall wrthi’ ddim yn esgus na chyfiawnhad. 

 

 

 

 
Gweithgaredd 1 

Gofynnwch i’r disgyblion drafod mewn grwpiau o bedwar. 
 

Meddyliwch am sefydliad, glwb delfrydol neu griw o bobl sy’n dod ynghyd i 
fwynhau – un yr hoffen nhw ymuno ag e. 

 

 Sut fydden nhw am i’r clwb/sefydliad drin ei aelodau? 

 Sut fydden nhw eisiau iddo ymddwyn tuag at bobl nad ydynt yn aelodau? 
 Os oes unrhyw ‘arweinwyr’, sut hoffen nhw eu gweld yn ymddwyn 

– tuag at eu haelodau? Tuag at ei gilydd? 
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  Sut fydden nhw am i’r grwpiau hyn wneud penderfyniadau? 

 Sut fydden nhw am i’r grwpiau hyn drin rhywun sy’n anghytuno â’r penderfyniadau 

neu’r dewisiadau hyn? 
 

Gofynnwch i’r disgyblion os yw grŵp yn gallu bod ‘yn iach ar y tu mewn’ – yn gofalu am ei 
aelodau, ac ‘yn iach ar y tu allan’ – naill ai’n diogelu neu ddim yn ymyrryd ag unrhyw un 
arall? Os nad yw’r pwyntiau hyn yn codi, anogwch y disgyblion i ystyried y canlynol: 

 Bod yn agored i syniadau a safbwyntiau o’r tu allan i’r grŵp a thrafod syniadau 

a safbwyntiau â phobl o’r tu allan i’r grŵp. 

 Bod yn agored i atebion amgen, anghytundeb a thrafodaethau y tu mewn i’r grŵp.  

 Yn gallu gwahaniaethu rhwng gwerthfawrogi’r person fel aelod o’r grŵp a 

derbyn y gall fod safbwyntiau gwahanol 

 Bod yn awyddus i newid safbwyntiau, penderfyniadau a chredoau yn wyneb 

gwybodaeth newydd. 

 Deall mai’r unigolion eu hunain sy’n parhau’n gyfrifol am eu penderfyniadau 

a’u gweithredoedd o fewn y grŵp. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gweithgaredd 2: 
Gofyn i’r disgyblion 

ddychmygu sut 
deimlad yw bod yn 
aelod o’r grŵp sydd 
dan bwysau i wneud 

rhywbeth 

Darllenwch y canlynol i’r dosbarth. (Neu - gofynnwch i grŵp o ddisgyblion actio’r 
sefyllfa isod, gydag un yn adroddwr). 

 

Un prynhawn gwlyb, mae grŵp o ffrindiau’n eistedd a sgwrsio. 
 

Mae un ohonyn nhw, Sioned, yn awgrymu eu bod yn mynd i’r dref agosaf i weld y 
siop newydd a  agorodd y bore hwnnw. Ond mae’n golygu dal dau fws, a fydd y 
tocynnau ddim yn rhad iawn. 

 

Mae Olwen, aelod arall o’r grŵp yn dweud ‘Syniad da!’. 
 

Mae Delyth yn meddwl y byddai’n well ganddi aros dan do, gan fod y siwrnai’n hir 
a’r tywydd yn wael, ond dyw hi ddim eisiau tynnu’n groes i’w ffrindiau, felly mae’n 
dweud, ‘Dw i’n cytuno, gobeithio fod Dylan am ddod hefyd’. 

 

‘Wrth gwrs dw i eisiau dod, dw i heb fod yn y dre ers hydoedd,’ atebodd Dylan. 
 

Mae’r siwrnai’n cymryd mwy o amser na’r disgwyl, doedd dim byd arbennig am 
y siop newydd wedi’r cwbl, ac mae’r criw yn cyrraedd adref yn oer, yn wlyb ac 
wedi blino’n lân. 

 

Meddai un ohonyn nhw’n goeglyd, ‘Wel, roedd hynna’n syniad da, toedd?’ 
 

Mae Dylan yn dweud y byddai’n well ganddo petai wedi aros gartref, ond iddo 
gytuno oherwydd bod pawb arall yn ymddangos mor frwd. 

 

Atebodd Delyth ‘Do’n i ddim mor awyddus â hynny, dim ond mynd achos bod pawb 
arall eisiau mynd wnes i. 

 

Ychwanegodd Olwen ‘Wnes i gytuno er mwyn cadw pawb yn hapus. Beth ddaeth 
dros fy mhen i’n teithio’r holl filltiroedd yn y glaw?’ 
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 Dywedodd Sioned wedyn mai’r unig reswm iddi awgrymu hynny oedd achos ei bod hi’n meddwl 

bod pawb arall wedi diflasu. 
 

Mae’r criw yn eistedd yn ôl, wedi drysu braidd eu bod nhw wedi penderfynu mynd ar daith 
doedd neb eisiau mynd arni mewn gwirionedd. Byddai’n well gan bawb petaen nhw wedi 
aros i swatio dan do, ond doedd neb am gyfaddef tra’r oedd amser ganddyn nhw i fwynhau 
gweddill y prynhawn. 

 

Addaswyd o – Harvey, J. B. (1974). "The Abilene paradox: the management of 

agreement". Organizational Dynamics, 3: 63–80. 
 

Gofynnwch i’r grŵp drafod os ydyn nhw erioed wedi bod mewn sefyllfa debyg? Ydy hi 
bob amser yn hawdd anghytuno? A allai hyn arwain at wrthdaro rhwng ffyddlondeb i’r 
grŵp ac anghytuno ar beth maen nhw eisiau ei wneud? 

 

Esboniwch wrth y disgyblion fod cytuno, yn y sefyllfa uchod, wedi arwain at aelodau’r grŵp 
yn teimlo’n oer, yn wlyb a blinedig.  

 

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl a allai’r un peth ddigwydd petai un o’r grŵp wedi awgrymu 
gwneud rhywbeth yr oedd aelodau eraill o’r grŵp yn credu ei fod yn anfoesol – neu hyd yn oed 
yn torri’r gyfraith? 

 

Gofynnwch i’r disgyblion os ydynt yn credu y gallai ffyddlondeb  i grŵp a chadw’r grŵp 
ynghyd ddod yn bwysicach nag amheuon aelodau unigol ynglŷn â’r hyn mae’r grŵp yn ei 
gredu neu’n bwriadu ei wneud. Allan nhw feddwl am enghreifftiau? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Darlith fach – 
‘meddwl grŵp’ 

Esboniwch y cysyniad ‘meddwl grŵp’ (term a ddefnyddiwyd am y tro cyntaf gan 
Whyte W H ym 1952 a’i ddatblygu gan Irving Janis). 

 

Mewn achos o ‘feddwl grŵp’, po fwyaf cyfeillgar neu ‘agos’ mae grŵp yn dod a 
mwya’n byd maen nhw’n teimlo bod ganddyn nhw rywbeth yn gyffredin, yna 
anodda’n byd yw hi i feddwl yn feirniadol am gredoau neu benderfyniadau’r grŵp.  

 

Mae hyn yn gallu creu aelodau ‘mewn grŵp’ a charfan ‘allan o’r grŵp’. 
 

Mae’n bwysig pwysleisio nad yw ‘meddwl grŵp’ yn anorfod; dim ond rhywbeth i’w 
gadw mewn cof. 

 

Wrth i ‘feddwl grŵp’ ddod yn gryfach, efallai y bydd yr aelodau ‘mewn grŵp’ yn gweld 
eu hunain yn fwy gwerthfawr neu’n bwysicach na’r rhai y tu allan i’r grŵp. Mae’r gred 
mewn ‘ni werthfawr a gwell’ a ‘nhw llai gwerthfawr a gwaeth’ yn dechrau datblygu. 
Mae’r rhai ‘mewn grŵp’ yn dechrau credu eu bod nhw’n ‘iawn/cywir’ neu’n ‘dda’ a’r 
rhai tu allan yn ‘anghywir’ neu’n ‘wael’.  

 

Mae sawl arwydd rhybudd i ddangos fod ‘meddwl grŵp’ yn digwydd: 

 Mae’r grŵp yn credu y gall wneud unrhyw beth heb unrhyw oblygiadau – all neb 

ddwyn ei aelodau i gyfri. (Wrth gwrs gallen ni wneud e – does neb yn gallu’n 
stopio ni!) 

 Mae’r aelodau’n credu bod y grŵp bob amser yn iawn – a’u bod nhw’n 
gallu anwybyddu goblygiadau eu gweithredoedd ar eraill (mae’r hyn rydyn 
ni’n ei wneud yn iawn, sdim ots beth sy’n digwydd i bawb arall!) 
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  Mae’r grŵp yn creu ei esboniadau ei hun er mwyn ‘profi’ pam mae rhywun sy’n 

anghytuno â nhw yn anghywir. 

 Mae unrhyw un y ‘tu allan’ i’r grŵp sy’n anghytuno â nhw yn cael ei 

stereoteipio – er enghraifft, yn cael ei labelu’n ‘dwp’, yn ‘atgas’ neu’n 

‘rhagfarnllyd’.  (Rydych chi naill ai gyda ni neu rydych chi’n ddwl!) 

 Mae aelodau’r grŵp yn anwybyddu neu’n gwrthod ystyried unrhyw wybodaeth 

neu syniadau sy’n herio credoau neu benderfyniadau’r grŵp. (Dy’n ni’n gwybod 

mai ni sy’n iawn – does gennym ni ddim diddordeb yn yr hyn mae eraill yn ei 

ddweud neu’n ei gredu.) 

 Mae tawelwch o fewn y grŵp yn cael ei weld fel cytundeb. (Does neb yn 

anghytuno felly rhaid fod pawb yn cytuno!) 

 Mae unrhyw aelod o’r grŵp sy’n cwestiynu’n agored yn cael ei roi dan bwysau 
gan aelodau eraill o’r grŵp – ac yn cael ei gyhuddo o fod yn anffyddlon neu 
ddim yn deyrngar i’r grŵp. 

 Mae aelodau hunanbenodedig o’r grŵp yn celu unrhyw wybodaeth a allai 
herio credoau neu benderfyniadau’r grŵp rhag eraill (‘mindguards’ yw’r rhain). 

   Esboniwch wrth y grŵp, pan fo ‘meddwl grŵp’ yn digwydd, yna gall yr arweinwyr     

  ddod yn fwyfwy eithafol yn raddol wrth i’w dilynwyr eu hannog nhw. Yn y pen draw,    
   gall hyn a’r cyfuniad o fethu meddwl yn feirniadol neu gwestiynu penderfyniadau a  

   gweithrediadau olygu bod y grŵp a’i arweinwyr yn ymbellhau o realaeth. Gallant hyd  
   yn oed anwybyddu’r gyfraith. Os yw’r grŵp yn dod yn ddigon mawr, gall ddechrau  
   gorfodi ei ‘feddwl grŵp’ – ei gredoau a’i benderfyniadau ar unigolion eraill, yn aml  
   drwy eu bygwth neu godi braw arnynt. 
 

Edrychwch ar y rhestr uchod – all y disgyblion feddwl am enghreifftiau o 
sefyllfaoedd lle gall ‘meddwl grŵp’ ddigwydd nawr neu enghreifftiau sydd wedi 
digwydd yn y gorffennol? 

 
 

 

Sesiwn lawn        
(asesu) 

Gofynnwch i’r disgyblion ysgrifennu yn eu llyfrau, neu feddwl am y canlynol mewn parau: 

 pa mor hyderus ydyn nhw y gallan nhw sylwi os ydyn nhw’n cydymffurfio â 
phwysau a disgwyliadau grŵp yn hytrach na meddwl drostyn nhw eu hunain. 

 a oedden nhw’n poeni pa mor hawdd fyddai i ‘adael’? 

 ym mha ffyrdd mae’r wers hon wedi’u helpu i ddeall sut allai’r digwyddiadau a 
ddysgwyd fod wedi arwain rhai pobl i ymddwyn yn gas neu’n 

wrthgymdeithasol tuag atyn nhw? 

 

 
 
 

 

Cyn-addysgu 

Mewn parau, gofynnwch i’r disgyblion feddwl beth maen nhw’n ei ddeall am y 
term ‘cymdeithas gydlynus’. Casglwch rai atebion i’w rhoi ar y bwrdd. 

 

Esboniwch wrth y disgyblion eu bod nhw’n mynd i ystyried beth sy’n creu 
‘cymdeithas gydlynus’ yn y wers nesaf, un nad yw’n goddef camau cychwynnol 
rhagfarn neu gasineb. 

 

Esboniwch na fydd y dosbarth yn edrych ar hyn am ei fod yn debygol y byddant yn 
arwain at hil-laddiad – mae’n fwy tebygol na fyddant -  ond oherwydd ei bod hi'n 
bwysig i bawb gydnabod a deall ymddygiadau sydd naill ai’n peryglu neu’n cefnogi 
datblygiad ‘cymunedau cydlynus’. 

Gweithgaredd 
estynedig 

Gallai disgyblion greu sefyllfaoedd dramatig bach sy’n dangos agweddau ar ‘meddwl grŵp’. Tasg bosib 
fyddai ystyried sut i reoli ‘meddwl grŵp’ os ydynt yn meddwl eu bod yn sylwi arno. 
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Sesiwn 6 – Sut i greu cymuned gydlynus 

 

Cyd-destun a 
throsolwg – 

nodiadau 
athrawon 

Mae’r wers hon yn archwilio’r gwahaniaeth rhwng ‘cymdeithas oddefgar’, cymdeithas 
sydd ddim ond yn ‘goddef gwahaniaeth’, a ‘chymdeithas gydlynus’, lle mae 
gwahaniaeth yn cael ei gydnabod fel rhywbeth i’w ddathlu a lle mae diogelu hawl 
unigolion i fod yn wahanol yn gyfrifoldeb sy’n cael ei gofleidio’n llawen gan bawb. 
Bydd y wers hon yn canolbwyntio ar yr hyn y gall disgyblion ei wneud fel unigolion i 
gyfrannu at greu a chynnal cymdeithas gydlynus. 

 

Amcanion  
dysgu 

Mae disgyblion yn dysgu am: 

 y gwahaniaethau rhwng cymdeithas oddefgar a chymdeithas gydlynus 

 sut gwnaeth goroeswyr hil-laddiad Srebrenica ymateb wedi hynny 

 sut i wneud eu cymunedau eu hunain yn fwy cydlynus. 

 

Canlyniada
u dysgu 

bwriedig 

Mae disgyblion yn gallu: 
 gwerthuso’r gwahaniaeth rhwng cydfodoli, cymuned oddefgar a 

chymuned gydlynus 

 nodi’r camau gweithredu y gallwn eu cymryd i wneud ein hysgol a’n 
cymuned yn fwy cydlynus. 

 

Awyrgylch 
dysgu 

Gofalwch eich bod chi’n darllen rhan 1 o’r ddogfen hon ac yn deall sut i sefydlu 
amgylchedd dysgu diogel. Ategwch y rheol sylfaenol “Mae’n iawn inni anghytuno â 
safbwynt rhywun arall, ond ni fyddwn yn beirniadu, yn gwneud hwyl am ben, neu’n 
bychanu unrhyw un. Byddwn yn ‘herio’r safbwynt nid yr unigolyn’.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gweithgaredd 
cychwynnol 
– Cytuno ar 

ystyron? 

Atgoffwch y disgyblion am y materion a drafodwyd yn ystod y gwersi diwethaf. 
Pwysigrwydd cymuned sy’n herio’r syniad o ‘ni a nhw’, sy’n cydnabod ac yn herio 
creu bwch dihangol, stereoteipio a gwahaniaethu, a lle mae pobl yn ddefnyddwyr 
beirniadol o wybodaeth. 

 

Atgoffwch y disgyblion eu bod nhw wedi ystyried cyfres o ddigwyddiadau a 
arweiniodd at hil-laddiad yn y wers gyntaf. Esboniwch yn y wers hon eu bod am greu’r 
‘gwrthwyneb’ i hynny – y ‘camau tuag at gydlyniant’ lle mae’r lefel uchaf yn ‘gymuned 
gydlynus’ o’r iawn ryw. Bydd hyn yn seiliedig ar yr hyn a ddysgwyd o wersi blaenorol. 

 

Gofynnwch i’r disgyblion mewn parau neu grwpiau o bedwar eu bod yn gorfod 
disgrifio cymuned lle’r oedd pawb yn: 

 goddef gwahaniaethau; ac un lle mae 

 pawb yn dathlu gwahaniaethau 
 

Holwch a fyddai unrhyw wahaniaethau rhwng cymuned sy’n goddef 
gwahaniaethau ac un sy’n dathlu gwahaniaethau. 

 

Gofynnwch i’r disgyblion sut fyddent yn disgrifio ‘cymuned gydlynus’. Ar y pwynt hwn 
yn y wers, casglwch rai o atebion y disgyblion ond peidiwch â rhoi sylwadau arnynt. 
Os nad yw hyn yn codi’n naturiol, gofynnwch i’r disgyblion a oes gan bawb mewn 
‘cymuned gydlynus’ yr hawl i deimlo’n ddiogel. 



44 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Gweithgaredd 

1 –                         
Creu cymuned 

gydlynus 

Mewn grwpiau o bedwar, gofynnwch i’r disgyblion ddychmygu eu bod wedi dioddef 
llongddrylliad. Mae’r llong wedi taro yn erbyn creigiau ac wedi dechrau suddo’n raddol, 
ond mae pawb o’r teithwyr wedi llwyddo i ddianc mewn da bryd. 

 

Roedd y llong yn cludo cannoedd o bobl o ddiwylliannau, oedrannau, ffydd a 
chenedligrwydd gwahanol, yn siarad ieithoedd gwahanol. Mae pawb yn sownd ar ynys 
anghysbell. Does fawr o obaith o gael eu canfod a’u hachub yn y dyfodol agos. Mae 
rhywfaint o fwyd a dŵr yfed ar gael, ac mae’r tywydd yn weddol gynnes. 

 

Y gobaith gorau o oroesi yn y tymor hir yw i bawb fyw a gweithio gyda’i gilydd, ac maen 
nhw wedi gofyn i chi helpu i greu ‘cymuned gydlynus’. 

 

Sut fyddwch chi’n cynghori goroeswyr y llongddrylliad i fynd ati i greu ‘cymuned 
gydlynus’? 

 

Gan ddibynnu ar faint o amser sydd gennych, rhowch y cwestiynau isod (neu ddetholiad 

ohonynt) i’r grwpiau. Gofalwch fod o leiaf ddau grŵp yn mynd i’r afael â phob cwestiwn. 

 Sut fyddech chi’n cynghori pobl i ymddwyn tuag at ei gilydd? 

 Beth fyddai angen iddyn nhw ei wybod am ei gilydd? 

 Sut fydd pawb yn trin gwahaniaethau? 

 Os yw’r gymuned newydd i fod yn un ‘gydlynus’, pa hawliau fyddai gan bobl? 

 A ddylid cael arweinwyr? Os felly, sut ddylai’r arweinwyr gael eu dewis? 

 Pa gyfrifoldebau fyddai ganddynt tuag at ei gilydd? (A ddylid cael rheolau neu 

gyfreithiau, neu a ddylai pobl allu gwneud fel y mynnant? Os dylid cael rheolau 

neu gyfreithiau, sut ddylid eu creu? Pwy ddylai eu creu nhw? 

 Sut fyddai’r gymuned yn rheoli pobl sy’n methu â pharchu hawliau’i gilydd? Sut 
fydden nhw’n ymdrin â phobl nad ydynt yn parchu unrhyw reolau neu 
gyfreithiau? 

 A fyddai angen i grwpiau gwahanol roi’r gorau i rywbeth o’u gorffennol er mwyn  

bod yn rhan o’r grŵp hwn? (Os felly, gofynnwch beth a pham?) 
 

Mae rhai grwpiau o oroeswyr am i grwpiau eraill newid eu traddodiadau a’u harferion a 
chydymffurfio ag un set o syniadau, gwerthoedd, iaith neu gredoau. Mae eraill yn credu 
y dylai goroeswyr gydnabod a derbyn eu gwahaniaethau? Oes modd cael cydbwysedd 
neu gyfaddawd rhwng y ddwy sefyllfa? Beth yw barn y disgyblion? Allan nhw 
argyhoeddi’r goroeswyr? 

 

Os nad yw’r pwyntiau hyn yn codi’n naturiol, gofynnwch i’r disgyblion a fyddai’r dulliau 
canlynol o gyd-fyw yn helpu aelodau’r gymuned newydd hon i deimlo’n rhan o gymuned 
gydlynus: 

 

 Llais cyfartal i bawb wrth wneud penderfyniadau – democratiaeth 

 Set o gyfreithiau y mae’n rhaid i bawb ei dilyn ac sy’n berthnasol i bawb yn gyfartal 

– rheolaeth cyfraith 

 Mae pawb o’r gymuned yn rhydd i wneud eu dewisiadau eu hunain o fewn y 
cyfreithiau hyn – rhyddid yr unigolyn 
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  Mae pawb yn rhydd ac agored i ddilyn ffydd a chredoau gwahanol - 
parch a goddefgarwch tuag at rai â ffydd a chredoau gwahanol 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Gweithgaredd 2 - 
y camau tuag at 

gymuned 
gydlynus 

Rhowch ‘gyfres o gamau gweigion’ i’r grwpiau (gweler isod) neu rhannwch ddalennau 
o siartiau troi wedi’u paratoi ymlaen llaw. Gofynnwch iddyn nhw ysgrifennu diffiniad y 
grŵp o ‘gymuned gydlynus’ yn y blwch uchaf. Yn seiliedig ar eu trafodaethau nhw, sut 
fydden nhw’n cwblhau’r model i greu cymuned gydlynus? (Er bod awgrymiadau ar 
gael, dylent fod yn rhydd i lunio eu diagram eu hunain - beth sy’n bwysig yw’r camau 
maen nhw’n eu creu sy’n arwain at ‘gymuned gydlynus’). 

 

Gofynnwch i’r grwpiau rannu eu diagram â’r dosbarth gan esbonio pam maen 
nhw’n credu y bydd y camau sylfaenol a nodwyd ganddynt yn arwain at 
‘gymuned gydlynus’. 

 

Ystyriwch flwch isa’r ‘camau tuag at gydlyniant’ sy’n gofyn i ddisgyblion sut y gellir 
creu cymuned gydlynus. 

 

Gofynnwch i’r disgyblion ystyried eu hysgol neu gymuned o safbwynt eu model 
nhw o gydlyniant: petaen nhw’n gorfod ‘sgorio’ eu hysgol neu gymuned yn erbyn 
eu disgrifiad eu hunain o gymuned gydlynus, a fyddai’n debyg iawn, tua’r un peth, 
ddim yn debyg iawn neu’n wahanol iawn? 

 

Gofynnwch i’r disgyblion drafod sut y gallai eu hysgol neu gymuned fod yn fwy 
‘cydlynus’? Pe bai’r dosbarth yn gallu meddwl am un argymhelliad ar gyfer naill ai 
cyngor yr ysgol neu uwch dîm arwain yr ysgol, beth fyddai hwnnw? 

ngor-  

 

Gweithgaredd 3 

– Gair olaf 

Esboniwch wrth y disgyblion y gall deimlo ar brydiau mai ychydig iawn y gall unigolion ei 
wneud i ddylanwadu ar gymdeithas, ond bod cymdeithas wedi’i chreu o unigolion. 

 

Gofynnwch i’r disgyblion weithio mewn parau ac ystyried sut allan nhw fel unigolion naill 
ai helpu i wneud eu hysgol neu gymuned yn fwy cydlynus neu ddiogelu cydlyniant yr 
ysgol neu’r gymuned os ydyn nhw’n credu ei bod yn gydlynus iawn eisoes. 

 
 

 

 

 
 

 

 
Sesiwn lawn 
(asesu) 

Atgoffwch y disgyblion eu bod wedi dysgu am beth sy’n gallu creu a niweidio cymuned 
gydlynus dros y chwe wythnos diwethaf. Gofynnwch iddyn nhw ysgrifennu yn eu 
llyfrau, neu weithio mewn parau er mwyn meddwl a rhannu: 

 

 Beth yw’r peth pwysicaf rwyf wedi’i ddysgu o’r gwersi hyn? 

 Beth yw’r un peth y byddaf yn ei ddweud neu’n ei wneud am y tro cyntaf o bosib? 

 Beth yw’r un peth a ddysgais sydd angen bod yn ymwybodol ohono? 

 Pa gyfrifoldebau personol sydd gen i i greu cymuned ‘gydlynus’, neu ei 
chadw felly? 

 

Asesiad adolygol – Yn sesiwn 1, gofynnwyd i’r grŵp esbonio i ymwelydd o’r gofod rai o’r 
rhesymau y gallai hil-laddiad ddigwydd. Petai’r ymwelydd yn dychwelyd nawr, a fydden 
nhw’n newid neu’n ychwanegu rhywbeth? Petai’r ymwelydd yn gofyn iddyn nhw a ydynt 
mewn gwell sefyllfa i adnabod ymddygiad a allai niweidio cymdeithas gydlynus, beth 
fyddai eu hateb? Petai’r ymwelydd yn gofyn a ydyn nhw mewn gwell sefyllfa i helpu i 
greu neu warchod cydlyniant eu cymuned, beth fyddai eu hateb? 
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Sesiwn 6 - Y CAMAU TUAG AT GYMUNED GYDLYNUS 
 

 
 Ein cymuned gydlynus yw un lle mae……  

 Pa hawliau a chyfrifoldebau fydd gan bawb?  

 Sut fydd pobl yn ymddwyn tuag at ei gilydd                                   
neu’n trin ei gilydd? Sut fyddwn ni’n trin  

gwahaniaethau? 

 

 Sut ydyn ni am i bobl deimlo am ei gilydd?  

Sut allwn ni fynd ymhellach na goddef ein gilydd yn unig a dechrau byw fel 
cymuned gydlynus? Sut allwn ni greu cymuned fel hon? 

 


