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Mae’r pecyn hwn yn cynnwys...
•

Cyflwyniad i ddull amgen o ystyried Dydd y Cofio

•

Ystyr y pabi gwyn

•

Cysylltiadau cwricwlwm

•

Sut mae ysgogi trafodaeth am Ddydd y Cofio

•

Gweithgareddau ysgol gyfan

•

Gweithgareddau ar gyfer lefel gynradd

•

Gweithgareddau ar gyfer lefel uwchradd

•

Cwestiynau Cyffredin ac adnoddau ychwanegol

Cyflwyniad
Yn y Peace Pledge Union, rydym yn credu y dylai pobl ifanc glywed amrywiaeth o farnau a
safbwyntiau ar ryfel a heddwch, fel y gallant ffurfio’u barnau eu hun wrth dyfu i fyny.
Rydym yn hybu dull amgen o ystyried cofio sy’n canolbwyntio ar gofio holl ddioddefwyr rhyfel,
gyda’r nod o greu byd mwy heddychlon. Rydym yn credu ym mhwysigrwydd archwilio amrywiol
brofiadau o ryfel, cwestiynu tybiaethau cyffredin, ac osgoi iaith fwytheiriol neu filitaraidd. Mae’r
pabi gwyn yn meithrin dealltwriaeth o werth cymdeithas heddychlon a dewisiadau amgen yn
hytrach na grym arfog.
Meddai Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, “gwrthdaro
yw’r bygythiad mwyaf i hawliau plant ac mae’n mwyhau pob bygythiad arall. Heddwch yw’r
amddiffyniad gorau o hyd.” Yn unol ag Amcanion Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig,
nod y pecyn hwn yw datblygu ymwybyddiaeth a sgiliau myfyrwyr fel y gallant hybu “diwylliant
o heddwch sy’n ymwrthod â thrais, dinasyddiaeth fyd-eang, a gwerthfawrogiad o amrywiaeth
ddiwylliannol.”
Gellir defnyddio’r gweithgareddau, pwyntiau trafod a’r adnoddau isod yn ystod y cyfnod cofio
i archwilio sut a pham rydyn ni’n cofio. Gall hwn fod yn amser heriol ac mae angen mynd i’r
afael â nifer o gysyniadau anodd. Ein gobaith yw y bydd canolbwyntio ar newid a gweithredu
cadarnhaol yn grymuso myfyrwyr a chymunedau i eiriol dros leisiau amgen ac i sefyll o blaid
byd mwy heddychlon.
Os hoffech ysgogi trafodaeth ar gofio neu ddosbarthu pabïau gwyn yn eich ysgol neu
gymuned, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.
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Dydd y Cofio a’r Pabi Gwyn
Ychydig o hanes...
Cynhyrchwyd pabïau gwyn am y tro cyntaf yn 1933 gan Urdd
Gydweithredol y Menywod, yr oedd y rhan fwyaf o’i haelodau yn
fenywod oedd wedi colli gwŷr, tadau, meibion, brodyr a ffrindiau
yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Roeddent yn gofidio am y ffordd yr oedd
digwyddiadau cofio’n cael eu militareiddio’n fwy a mwy. Galwodd
Ysgrifennydd Cyffredinol yr Urdd, Eleanor Barton, am adnewyddu’r
ymrwymiad “i’r meddylfryd ‘Byth Eto’ hwnnw a oedd yn gryf yn 1918,
ond sydd i bob golwg yn gwanhau wrth i’r blynyddoedd fynd heibio.”
Heddiw, mae pabïau gwyn yn cael eu dosbarthu gan y Peace Pledge
Union. Bob blwyddyn, mae torchau o babïau gwyn yn cael eu gosod yn
ystod seremonïau cofio amgen o gwmpas y DU a thramor.
.

Addysgu cofio
Mae hwn yn amser hanfodol i greu lle i leisiau amgen ac ymyleiddiedig. Mae llawer o sefydliadau
a mudiadau yn galw am fwy o amrywiaeth a gweithredu cadarnhaol mewn addysg (fel
dadwladychu’r cwricwlwm a mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd). Mae’r cyfnod cofio yn amser
hollbwysig ar gyfer ystyried goblygiadau ehangach rhyfel trwy wrando ar y lleisiau nas clywir, yn
cynnwys y rhai sy’n gwrthwynebu rhyfel, heddiw ac yn y gorffennol. Mae’n gyfle i drafod effaith
gwrthdaro ar fywydau pobl gyffredin a’i ganlyniadau pellgyrhaeddol, tymor hir o gwmpas y byd.
Mae’r ymagwedd hon yn gytûn â Deddf Addysg 1996 sy’n gofyn “pan fod materion gwleidyddol
yn cael eu dwyn i sylw disgyblion… dylid cynnig cyflwyniad cytbwys o safbwyntiau gwrthwynebol
iddynt.” Mae cynnig dull amgen o ystyried cofio yn hyrwyddo meddwl beirniadol ac yn helpu
myfyrwyr i lywio pynciau ehangach fel hawliau dynol a datrys gwrthdaro.

Beth mae’r pabi gwyn yn ei ddynodi?
Mae tri ystyr i’r pabi gwyn...

Cofio holl ddioddefwyr rhyfel
yn cynnwys dioddefwyr sy’n filwyr ac yn ddinasyddion, a phobl o bob cenedl.

Creu diwylliant o heddwch
drwy fynd i’r afael ag achosion rhyfel a hyrwyddo dewisiadau amgen anhreisgar.

Herio militariaeth
yn cynnwys unrhyw ymgeisiau i ddathlu neu glamoreiddio rhyfel.

Cysylltiadau cwricwlwm
Mae’r gweithgareddau a ddisgrifir yn y tudalennau canlynol yn berthnasol i Faes Dysgu a Phrofiad
y Dyniaethau Cwricwlwm Cymru’n benodol. Maen nhw hefyd yn cefnogi datblygu dinasyddion
egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd trwy annog meddwl beirniadol a chreadigol. Maent yn
galluogi disgyblion
•

i ganfod, gwerthuso a defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn

•

i drafod materion cyfoes ar sail eu gwybodaeth a’u gwerthoedd

•

i fod yn wybodus am eu diwylliant, eu cymuned, eu cymdeithas a’r byd yn awr ac yn y gorffennol

Ysgogi trafodaeth
ynglŷn â Dydd
y Cofio

A oes safbwynt heddychol
neu wrth-ryfel wedi cael ei
gynnwys?

A ydy effaith rhyfel ar
ddinasyddion wedi cael ei
ddisgrifio a’i archwilio?

Pa gyfleoedd sydd yno i
drafod ystyr cofio yn fwy
eang, er enghraifft ei effeithiau
emosiynol a chymdeithasol?
Oes yna gyfle i archwilio a
chwestiynu gwybodaeth sydd
ar gael yn barod?

A roddir ystyriaeth i ryfeloedd
neu wrthdaro treisgar cyfoes?

A oes aelodau staff, plant,
rhieni neu ofalwyr yn
bresennol a allai fod wedi cael
profiad personol o ryfel neu
wrthdaro treisgar? Sut gallai
cofio effeithio arnyn nhw?
Sut gallech chi gynnwys eu
profiadau byw?

Sut gallwch chi helpu
myfyrwyr (a staff) i fynegi
eu barnau’n ddiogel ac i
reoli syniadau sy’n groes i’w
gilydd?

Pa eirfa a chysyniadau a
ddefnyddir yn nodweddiadol
ynglŷn â chofio (e.e.
buddugoliaeth, gelyn, aberth)?
Sut gallai’r rhain gael eu
dehongli’n wahanol?

A oes cydbwysedd o ran
cynnwys rhwng mudiadau
heddwch neu actifiaeth a
safbwynt milwrol?

Gweithgareddau
ysgol gyfan

Cynnal cyfarfod boreol yn yr
ysgol yn agos i Ddydd y Cofio i
gyflwyno safbwynt amgen

Dosbarthu pabïau gwyn yn
eich ysgol

Cynllunio seremoni gofio
amgen gyda myfyrwyr

Cynnal cystadleuaeth neu
brosiect celf cofio i archwilio
ystyr y pabi gwyn

Gwneud torchau o babïau
gwyn yn defnyddio cambrenni
a deiliant

Cynllunio a chreu cofeb,
murlun neu arddangosfa
heddwch ar gyfer eich ysgol

Cynnal ‘Wythnos Heddwch’ i
archwilio’r gwerthoedd rydych
chi eisiau eu pwysleisio fel
ysgol a’r math o gymdeithas
rydych chi eisiau byw ynddi

Gweithgareddau, fideos a
phrosiectau enghreifftiol yn
www.ppu.org.uk/education

Cynradd

Tynnwch lun pabïau gwyn neu
gwnewch rai allan o blatiau
papur neu ddalwyr teisennau
cwpan. Ychwanegwch neges
gofio. Rhowch y pabïau
hyn gyda’i gilydd mewn
arddangosfa neu ardd.

Archwiliwch yr holl babïau
sydd ar gael yn ystod y cyfnod
cofio (coch, gwyn, du, porffor).
Beth yw’r themâu allweddol?
Beth sy’n uno pobl sy’n dewis
gwisgo’r gwahanol babïau?

Ysgrifennwch Adduned
Heddwch i blant.

Ysgrifennwch lythyr
dychmygol atoch chi eich
hun oddi wrth rywun sydd
wedi cael profiad o ryfel. Beth
ydych chi’n meddwl bydden
nhw eisiau i chi ei wybod?
Beth fydden nhw eisiau i chi ei
gofio?

Dyluniwch boster cofio yn
seiliedig ar ymadrodd fel ‘dim
rhagor o ryfela’, ‘byth eto’ neu
‘diwylliant o heddwch’.

Uwchradd

Ymchwiliwch i gofeb ryfel
leol. Trafodwch beth mae’n ei
gynrychioli a sut mae’n cyfleu
ystyr. Sut olwg fyddai ar gofeb
heddwch?

Pa gamau ymarferol gellid
eu cymryd i osgoi gwrthdaro
treisgar a datrys gwrthdaro?
Ysgrifennwch ‘Gynllun ar gyfer
Heddwch’ a meddyliwch am
sut gall hwn gael ei weithredu
yn eich ysgol neu gymuned.

Ymchwiliwch i ddigwyddiadau
y gellid eu cofio ar Ddydd y
Cofio, yn enwedig rhai nad
ydynt yn cael eu crybwyll
yn aml, fel gwrthdaro
gwladychol. Pam nad oes neb
yn sôn am y rhain? Pa effaith
gawsant ar ddinasyddion?

Ymchwiliwch i wrthwynebwr
cydwybodol lleol. Ble roedden
nhw’n byw? Beth oedd sail
eu gwrthwynebiad? Beth
ddigwyddodd iddyn nhw
yn ystod y rhyfel? Beth
ddigwyddodd wedyn?

Research events that
could be remembered on
Remembrance Day, especially
ones that aren’t often
mentioned, such as colonial
conflicts. Why aren’t they
mentioned? What was the
impact on civilians? What were
the long-term consequences?

Gwyliwch seremoni gofio
amgen (fideos ar wefan
PPU). Beth yw’r syniadau a’r
cysyniadau allweddol?

Pa effaith mae rhyfel yn ei gael
ar fywydau pobl gyffredin?
Paratowch gyflwyniad
neu linell amser ynglŷn â’r
effeithiau ar y pryd, a’r rhai
tymor hir.

Cwestiynau Cyffredin
Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y pabi gwyn a’r pabi coch?
Yn draddodiadol, mae’r pabi coch yn coffáu dioddefwyr rhyfel milwrol y DU a’r cynghreiriaid. Er bod
dioddefwyr rhyfel eraill yn cael eu henwi weithiau, dyma yw prif bwrpas swyddogol y pabi coch o hyd. Mae’r
pabi gwyn yn dynodi cofio holl ddioddefwyr rhyfel, yn ddinasyddion a milwyr, ac o bob cenedl. Mae hefyd yn
cynrychioli ymrwymiad gweithredol i heddwch ac yn herio pob ymdrech i ddathlu neu glamoreiddio rhyfel.
I ble mae’r arian yn mynd?
Mae’r holl elw o werthiant pabïau gwyn yn mynd tuag at waith y PPU yn hyrwyddo dewisiadau amgen
heddychlon yn lle rhyfel, yn ymgyrchu yn erbyn militariaeth, ac yn eiriol dros addysg heddwch. Mewn
gwirionedd, mae llawer yn llai o babïau gwyn yn cael eu gwerthu na phabïau coch, felly mae’r elw’n
gymharol fach. Mae pabïau gwyn yn ymwneud yn bennaf â neges o heddwch yn hytrach na chodi arian. Ar
y lefel leol, gall grwpiau heddwch, siopau a lleoedd gwerthu eraill roddi unrhyw arian a godir i elusennau
neu ymgyrchoedd sy’n cefnogi dioddefwyr rhyfel. Nid yw hyn yn cael ei reoli’n ganolog ac mae nifer o
elusennau’n elwa.
Pam rydych chi’n gwisgo pabïau gwyn ar Ddydd y Cofio yn hytrach nag ar adeg wahanol o’r flwyddyn?
Oherwydd eu bod yn symbol o gofio. Mae pobl wedi gwisgo pabïau gwyn ar Ddydd y Cofio ers dros 85
mlynedd – cyn hired â phabïau coch bron iawn.
A ydy’r pabi gwyn yn symbol gwleidyddol?
Mae’r pabi gwyn a’r pabi coch yn cynrychioli gwerthoedd a phersbectifau gwahanol. Yn yr ystyr hwn,
mae’r ddau babi yn symbolau gwleidyddol. Er enghraifft, mae dewis cofio personél milwrol y DU a’r
cynghreiriaid yn unig yr un mor wleidyddol â dewis cofio holl ddioddefwyr rhyfel. Mae’r Lleng Brydeinig
Frenhinol yn dweud bod y pabïau coch yn dangos “cefnogaeth i’r lluoedd arfog”. P’un ai rydych yn cytuno
â’r safiad hwn neu beidio, mae’n safiad gwleidyddol, yn yr un ffordd ag y mae gwneud ymrwymiad i
heddwch yn wleidyddol. Rydym yn credu y dylai myfyrwyr glywed amrywiaeth o safbwyntiau ar y pynciau
hyn, fel y gallant ffurfio’u barnau eu hun.
Faint o babïau gwyn sy’n cael eu gwerthu bob blwyddyn?
Mae nifer y pabïau gwyn a werthir bob blwyddyn wedi amrywio gydag amser, ond mae wedi codi yn y
blynyddoedd diwethaf. Yn 2015, gwerthwyd dros 100,000 o babïau gwyn am y tro cyntaf.

Adnoddau Ychwanegol
Ar wefan y Peace Pledge Union, cewch amrywiaeth o adnoddau addysgol ar gofio, ynghyd ag ar ein
meysydd ymgyrchu eraill fel meithrin heddwch ac ymwrthod â thrais.
Ewch i www.ppu.org.uk/education i gael
•

Gweithgareddau ar gyfer y lefel gynradd, fel ‘A Tale of Two Poppies’

•

Adnoddau ar gyfer y lefel uwchradd, yn cynnwys astudiaethau achos ar wrthdaro

•

Gwybodaeth i gefnogi rhieni, gofalwyr ac addysgwyr

•

Adnoddau ar gyfer addysg bellach a dysgu hunanarweiniol

•

‘The Men Who Said No’, ar fywydau gwrthwynebwyr cydwybodol o’r Rhyfel Byd Cyntaf

Ymunwch â’r sgwrs. Ymunwch â Rhwydwaith Addysg y PPU yn www.facebook.com/PPUTeachers
Mae’r sefydliadau hyn hefyd yn darparu adnoddau ar ddulliau amgen o ystyried Dydd y Cofio.
•

Forces Watch - www.forceswatch.net - ‘Rethinking Remembrance Day in Schools’

•

Peace Education Network - www.peace-education.org.uk - ‘Teach Peace Pack’
Ble galla i gael pabïau gwyn?
Gallwch brynu pabïau gwyn ar-lein yn www.ppu.org.uk. Gallwch
hefyd ddod o hyd i leoedd sy’n gwerthu pabïau gwyn yn eich ardal ar
ein gwefan, yn cynnwys siopau, caffis, grwpiau ffydd a chanolfannau
cymunedol.
Os hoffech ddosbarthu pabïau gwyn yn eich ysgol neu eich cymuned,
rydym yn cynnig pecyn addysg sy’n cynnwys 100 o babïau gwyn,
sticeri, ac adnoddau eraill. Cysylltwch â ni gydag unrhyw ymholiadau neu
adborth – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.
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