
Dinasyddiaeth fyd-eang gwrth-hiliol  
Dysgu byd-eang, mae Bywydau Du o Bwys, ac integreiddio 

dulliau gwrth-hiliol i mewn i’r Cwricwlwm i Gymru    

Dinasyddiaeth Fyd-eang a dulliau gwrth-hiliol  

Rydym yn diffinio dysgu byd-eang fel yr wybodaeth, y sgiliau a'r 

gwerthoedd sydd eu hangen i hyrwyddo datblygu cynaliadwy, ffyrdd 

cynaliadwy o fyw, hawliau dynol, cydraddoldeb, diwylliant o heddwch 

a dim trais, dinasyddiaeth fyd-eang a gwerthfawrogiad o amrywiaeth 

ddiwylliannol.  

 

Rydym yn cefnogi galwadau i sicrhau bod athrawon ac ysgolion yn 

cynnwys hanes pobl dduon wrth iddynt ddatblygu eu dulliau i 

gyflwyno’r Cwricwlwm newydd i Gymru, ond rydym yn credu bod 

dulliau gwrth-hiliol hollol systematig yn mynd y tu hwnt i gynnwys, ac 

yn gofyn am set o ddealltwriaeth, sgiliau, gwerthoedd ac agweddau 

y gellir dod o hyd iddynt ym methodoleg a chanlyniadau dysgu a 

dinasyddiaeth fyd-eang. 

Dysgu byd-eang: 

 Archwilio materion cymhleth o safbwyntiau ac onglau niferus 

- rhaid i hyn gynnwys persbectifau pobl amrywiol o bob rhan 

o'r byd, sy’n cynnwys o’r mwyafrif o wledydd y De Byd-eang 

(esiampl yn y diagram ar y chwith)  

 galluogi archwilio hunaniaethau'r dysgwyr eu hunain, a sut 

maen nhw’n rhyngweithio ag eraill; maen nhw’n dysgu 

gwerthfawrogi amrywiaeth, a datblygu eu hymdeimlad eu 

hunain o hunaniaeth a hunan-barch  

 datblygu sgiliau cwestiynu, sgiliau meddwl beirniadol, 

hunanymwybyddiaeth a sgiliau myfyrio, fel bod pobl ifanc yn 

gallu teimlo'n gyfforddus yn herio stereoteipiau a naratifau 

niweidiol   

 hyrwyddo cydweithredu a datrys gwrthdaro a pharch at eraill 

- mae hyn yn golygu cymryd rhan mewn trafodaethau a 

deialogau ystyrlon, yn hytrach na diwylliannau cyfryngau 

cymdeithasol sydd yn gallu annog cam-drin a 'siarad dros' 

pobl sydd â safbwyntiau eraill 

 helpu pobl ifanc i gymryd camau gwybodus ar y materion 

sy'n bwysig iddynt, gan gynnwys cydraddoldeb, amrywiaeth 

a hiliaeth 

 meddu ar ymagwedd cyfiawnder cymdeithasol sy'n 

ymwybodol o ddynamig pŵer a braint  

 

Bydd dysgwyr yn dod yn gyfarwydd gyda llawer o faterion cymhleth 

yn eu bywydau, gan gynnwys hiliaeth, pŵer ac anghydraddoldeb; 

mae offer a methodolegau dinasyddiaeth fyd-eang ar gael sy'n 

hwyluso archwilio materion cymhleth fel hiliaeth, pŵer ac 

anghydraddoldeb, er enghraifft, coeden i archwilio mater, olwynion 

canlyniadau a thechnegau cwestiynu beirniadol.  

 

Creu lle yn y Cwricwlwm i Gymru 

Yn ein dehongliad ni, nid ydy’r Cwricwlwm i Gymru newydd yn 

gwneud lle i gwmpasu'r agweddau dysgu hyn, ond mae'n ei gwneud 

yn anochel os cânt eu cyflwyno'n dda. Er enghraifft:    

 Cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol: ym mhob 

cam ar draws pob Meysydd Dysgu a Phrofiad, rhaid archwilio cyd-

destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol - mae hyn yn golygu ei 

Esiampl o fapio persbectifau lleol, cenedlaethol a byd-eang 

niferus ar y pwnc newid yn yr hinsawdd 
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bod yn hanfodol bod persbectifau niferus ac amrywiol yn cael 

eu cynnwys ym mhob Maes dysgu a Phrofiad - ac os bydd 

hyn yn cael ei wneud yn dda, bydd hyn yn golygu cynnwys 

persbectifau cyferbyniol sy'n annog disgyblion i archwilio, 

cwestiynu a herio . Mae hyn yn golygu rhannu a dathlu pethau 

tebyg ond hefyd, gwahaniaethau, ac archwilio goblygiadau o 

lywio sawl persbectif.  

 Mae sgiliau hanfodol fel meddwl beirniadol yn helpu pobl 

ifanc i ofyn cwestiynau, gwahaniaethu rhwng ffaith a barn, ac 

i bwyso a mesur materion i gyrraedd eu safbwyntiau 

gwybodus eu hunain. Mae hyn yn creu lle hefyd i 

werthfawrogi barn pobl eraill, a'r meddwl agored i newid eu 

barn pan mae syniadau newydd yn dod i'r amlwg.    

 Mae amrywiaeth yn thema Trawsgwricwlaidd, sy'n golygu 

bod angen dod o hyd i ffyrdd o'i wreiddio ar draws yr ysgol a'r 

Meysydd Dysgu a Phrofiad. Er enghraifft, yn y Maes Dysgu a 

Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg, disgwylir i ddysgwyr 

feddwl am oblygiadau a chymwysiadau arloesi a darganfod 

newydd. Mae hyn yn golygu ystyried yr effeithiau ar bobl 

amrywiol yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.  

 

Esiamplau ymarferol ac astudiaethau achos 

 Mae'r Think Project yn rhaglen addysgol sydd wedi'i dyfeisio 

gan Dîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru ac 

sydd wedi cael ei chyflwyno mewn ysgolion a chanolfannau 

ieuenctid ar draws Cymru a Chernyw.  Mae'r Think Project yn 

defnyddio methodoleg arloesol sy’n cynnwys dysgu drwy 

brofiad a deialog agored i ymgysylltu â phobl ifanc agored i 

niwed ar bynciau anodd a dadleuol. Mae'r cwrs tri diwrnod yn 

ymdrin â hunaniaeth, hawliau dynol, lloches, gwahanol fathau 

o fewnfudo, dinasyddiaeth ac eithafion crefyddol a 

gwleidyddol, gan gynnwys de-eithafol.  Mae hyn wedi profi i 

fod yn effeithiol iawn o ran herio a newid agweddau negyddol 

tuag at amrywiaeth, ac wedi cynyddu gwydnwch o ran yr 

ideoleg dde-eithafol.  

 Cysylltu dosbarthiadau trwy Ddysgu Byd-eang 

(Y Cyngor Prydeinig): mae ysgolion yng Nghymru yn 

gysylltiedig â myfyrwyr mewn gwledydd yn y De byd-eang. 

Bydd y disgyblion yn cyfnewid persbectifau ar faterion byd-

eang, cyn gweithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i atebion. Mae 

dysgu proffesiynol ar gyfer y partneriaethau hyn yn archwilio 

pŵer, braint a thegwch mewn perthnasau rhyngwladol, er 

mwyn sicrhau bod tegwch yn thema gref.  

 Heriodd Leading Lights, sef prosiect Erasmus+, ddisgyblion 

o Ysgol Dyffryn Taf yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin i 

ystyried eu diwylliannau a'u hunaniaeth eu hunain ac eraill.  

Datblygodd eu hymwybyddiaeth o bwysigrwydd cydraddoldeb 

hefyd, a'u hannog i ddod yn ddinasyddion gweithgar drwy 

gydweithio i fynd i'r afael â gwahaniaethu o bob math. 

 Fel rhan o gynadleddau Model y Cenhedloedd Unedig, mae 

pobl ifanc yn archwilio materion o safbwynt sawl gwlad—mae 

hyn yn golygu archwilio hanesion a materion o safbwynt 

gwlad arall, cynrychioli safbwynt rhywun arall, a thrafod 

atebion.  

 Mae Ysgolion Heddwch yn cefnogi ysgolion i ddatblygu 

heddwch fel thema drawsgwricwlaidd, ac fel rhan o fywyd bob 

dydd yr ysgol-gan hyrwyddo ethos positif, meddwl beirniadol, 

sgiliau creadigol a datrys gwrthdaro di-drais. 

Mae Cynghrair Dysgu Byd-eang Cymru yn gofyn 

am y canlynol: 

Y dylai pob sefydliad sy'n gyfrifol am weithredu’r 

Cwricwlwm i Gymru gynnwys Addysg dros 

Ddatblygu Cynaliadwy o ansawdd dda a 

Dinasyddiaeth Fyd-eang, sy'n cefnogi canlyniadau 

gwrth-hiliol  

Mae argymhellion penodol yn cynnwys: 

 Ymgorffori safon broffesiynol i hyrwyddo 

cydraddoldeb rhwng, ac ar gyfer, pob dysgwr. 

Bydd hyn yn sicrhau bod hyfforddiant cychwynnol 

i athrawon a dysgu proffesiynol parhaus yn 

cynnwys dealltwriaeth o'r rhesymau pam mae 

hiliaeth strwythurol ac uniongyrchol yn dal i 

fodoli, a rôl addysg wrth fynd i'r afael â'r rhain. 

Darparu mannau ar gyfer archwilio'r themâu hyn 

yn y cwricwlwm gyda thechnegau a methodoleg 

ymarferol i archwilio a herio rhagfarn a 

stereoteipio sy’n digwydd yn yr isymwybod, a 

sicrhau canlyniadau gwrth-hiliol  

 Darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol tebyg i 

Gynghorwyr Cymorth Dysgu a Chynorthwywyr 

Addysgu 

 Consortia ac awdurdodau lleol i ryddhau 

datganiadau yn egluro sut maen nhw’n bwriadu 

cefnogi ysgolion gyda'r mater hwn   

 Amrywiaeth wrth gynllunio'r cwricwlwm: Mae 

angen i ysgolion gynnwys lleisiau amrywiol 

rhanddeiliaid wrth gynllunio'r cwricwlwm. Mae 

hyn yn golygu'r ddau lais sy'n cynrychioli eu corff 

myfyrwyr ond hefyd, safbwyntiau sy'n adlewyrchu 

amrywiaeth ehangach Cymru, waeth beth fo'r 

amrywiaeth yn eu hysgol 

  
 

 

 

 

Pwy ydym ni? 

Rydym yn gynghrair o sefydliadau dysgu 

byd-eang ac unigolion o bob rhan o 

Gymru. 
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