Addysgu heb
ffiniau
Yr angen am ymagwedd ysgol
gyfan tuag at degwch

Ysgolion Uwchradd
yng Nghymru

Gwybodaeth am yr arolygon y cyfeiriwyd
atynt yn y ddogfen hon
Yn 2020, comisiynwyd Censuswide, ymgynghoriaeth
ymchwil y farchnad ryngwladol, gan y Sefydliad Ffiseg i
arwain dau arolwg a chyfres o grwpiau ffocws i lywio ein
hymgyrch. Roedd yr arolwg yn cynnwys 3,007 o rieni a
gofalwyr plant 5-16 oed o ysgolion y wladwriaeth yn y DU ac
Iwerddon. Yn 2021, gwnaethom ni gomisiynu Censuswide i
arwain arolwg pellach o 2,000 o athrawon ysgolion cynradd
ac uwchradd ledled y DU ac Iwerddon.

Gwybodaeth am y dyfyniadau a
ddefnyddiwyd yn yr adroddiad hwn
Wrth baratoi’r adroddiad hwn, gofynnodd y Sefydliad Ffiseg
i’w aelodau ddarparu eu straeon eu hunain ynghylch profiad
perthnasol o’r stereoteipiau a’r rhwystrau y mae ein
hymgyrch yn anelu at eu datgymalu. Gwnaethpwyd cais
tebyg i danysgrifwyr 16-19 oed cylchlythyr “Quibit” y
Sefydliad Ffiseg. Cafodd cyfres o geisiadau eu postio hefyd
ar gyfrif Twitter y Sefydliad Ffiseg, @physicsnews. Mae’r
Sefydliad Ffiseg yn ddiolchgar i bob un a rannodd ei
brofiadau â ni ac yn estyn gwahoddiad i unrhyw un sy’n
darllen yr adroddiad hwn, ac a hoffai rannu ei brofiadau ei
hun, i gysylltu â ni ar campaigns@iop.org.
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Beth yw Torrwch
y Ffiniau? A beth
ydyn ni’n gofyn i chi
ei wneud?
Er mwyn sicrhau fod pob person
ifanc yn cael yr un cyfleoedd, mae
angen cael trawsnewidiad yn ein
systemau addysg.
Mae’r Sefydliad Ffiseg yn gwybod fod llawer o bobl ifanc yn troi
eu cefn ar ddysgu ffiseg ar ôl 16 oed, nid oherwydd diffyg gallu
neu ddiffyg diddordeb yn y pwnc, ond oherwydd agweddau
cymdeithasol cyffredinol sy’n eu hannog i beidio ag astudio’r
pwnc. Ceir camganfyddiad eang fod ffiseg yn bwnc i bobl eraill,
efallai pobl sy’n credu eu bod yn fwy deallus, neu sy’n dod o
gefndiroedd mwy breintiedig neu o grwpiau cymdeithasol neu
grwpiau ethnig penodol. Mae hyn yn arwain at lawer o bobl
ifanc yn penderfynu ‘nad yw ffiseg ar eu cyfer nhw’. Caiff y farn
hon ei harddel yn eang – boed yn y system addysg, gan rieni a’r
teulu, ac ymhlith cymunedau lleol a’r gymdeithas ehangach.
Rhaid i hyn newid. Nod ymgyrch Torrwch y Ffiniau yw annog
a chefnogi pobl ifanc i newid y byd a chyflawni eu potensial
drwy astudio ffiseg. Mae’n ceisio herio’r camganfyddiadau
a stereoteipiau am y pwnc a chael gwared ar yr hyn sy’n
rhwystro pobl ifanc rhag astudio ffiseg y tu hwnt i 16 oed.
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Ac mae angen help athrawon ac uwch arweinwyr yn ein
hysgolion a’n colegau arnom ni, i alw am y newid hwn yn ein
system.
Mae ysgolion ac athrawon yn ddylanwadwyr pwysig ar bobl
ifanc a’u rhieni, ac fe wyddom fod eich gwaith yn hanfodol
i annog rhagor o bobl ifanc o grwpiau heb gynrychiolaeth
ddigonol i astudio ffiseg yn yr ysgol ac ystyried gyrfa sy’n
defnyddio ffiseg. Mae angen eich llais chi arnom ni i’n helpu ni
i herio’r llywodraeth i wneud breuddwyd Torrwch y Ffiniau yn
realiti.
Gofynnwn i chi arwyddo ac chefnogi’r maniffesto dros newid
gan y Sefydliad Ffiseg, y gellir ei ddarllen yn yr adroddiad hwn.
Mae’n amlinellu sut all ysgolion a meithrinfeydd fod yn fwy
cynhwysol ledled y DU ac Iwerddon. Ceir deg maes ar gyfer
gwelliant a all helpu i wneud dysgu ffiseg, a phob lleoliad
addysg, yn fwy cynhwysol.
Edrychwn ymlaen at gydweithio i adeiladu amgylchedd mewn
ysgolion sy’n fwy cynhwysol i’r holl bobl ifanc drwy ymgyrch
Torrwch y Ffiniau.
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Am ba bobl ifanc
ydyn ni’n sôn
amdanynt?
Mae’r Sefydliad Ffiseg wedi dynodi pum grŵp nad ydynt yn
cael eu cynrychioli na’u gwasanaethu yn ddigonol ar hyn o
bryd yn y gymuned ffiseg - mae pobl ifanc yn y grwpiau hyn
yn llai tebygol o astudio ffiseg ac yn fwy tebygol o wynebu
amgylchedd gelyniaethus pan fyddant yn gwneud hynny.
Yn eu plith mae:
— Merched
— Pobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig
— Pobl ifanc anabl
— Pobl ifanc LHDT+
— Pobl ifanc o dras Du Caribïaidd
Mae’r adroddiad hwn yn archwilio’r materion o ran annog pobl
ifanc o’r grwpiau hyn i barhau â’r pwnc, yn ogystal â thrafod
rhai o’r atebion. Y mae hefyd yn darparu trosolwg o’r data sydd
ar gael sy’n berthnasol i gyfranogi a chyrhaeddiad mewn ffiseg
y tu hwnt i 16 oed, yn ogystal â bylchau data sylweddol ar gyfer
grwpiau penodol.
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“Roedd merched yn cael eu trin yn wahanol yn fy nosbarth ffiseg. Pe
byddwn i’n ateb cwestiwn yn gywir, byddai’r ymateb yn llugoer, ond
byddai bechgyn yn cael ymateb llawer mwy calonogol. Ar sawl achlysur
byddai merch yn gofyn rhywbeth ac yn cael ei chyhuddo o ofyn cwestiwn
gwirion. Fyddai neb fyth yn dweud hynny wrth y bechgyn. Ro’n i hefyd yn
canfod bod yr athrawon yn marcio gwaith merched yn fwy llym gan roi
problemau haws i ni eu datrys ar y bwrdd du. Roedd yr anghydraddoldeb
rhywedd parhaol hyn yn halogi amgylchedd yr ystafell ddosbarth a thros
amser fe greodd amgylchedd gelyniaethus i’r merched.”
Myfyrwraig 18 oed ag awtistiaeth
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Y ffeithiau
Rhywedd
Ar gyfer Lefel A, derbyniwyd llawer yn llai o ferched nag o
fechgyn i astudio ffiseg, er bod canran uwch o ferched wedi
cyflawni graddau A*-C.
Yn hanesyddol, roedd y nifer o ferched yn astudio ffiseg yng
Nghymru yn gymharol uchel tan y 1990au. Fodd bynnag, erbyn
diwedd y 2000au roedd wedi llithro y tu ôl i weddill y DU.
Arhosodd y nifer o ferched sy’n astudio ffiseg yng Nghymru
yn ystyfnig o isel; mewn gwirionedd, ers 2000, mae’r gyfran o
ferched sy’n astudio Lefel A ffiseg yng Nghymru wedi disgyn
o 25% i dipyn lai na 20%. Yn fwy diweddar, gwelodd Cymru
y cynnydd cyfraneddol mwyaf o ran astudio ffiseg ymhlith
merched a bechgyn ill dau, o holl wledydd y DU yn 2017. Roedd
y nifer i lawr yn 2019/20 fodd bynnag, felly mae’n glir fod gwaith
yn parhau i’w wneud i sicrhau cydraddoldeb â gweddill y DU.
Gwahaniaeth rhwng pynciau dewisol
bechgyn a merched i Lefel A (Cymru, 2019)
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Ffynhonnell: JCQ, Canlyniadau Lefel A Haf 2019 (Cymru yn unig)
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Cymru
Yn 2019, dim ond

2% (237)

o ferched ddewisodd ffiseg, o’i gymharu â

9% (738)

o fechgyn.

(Ffynhonnell: StatsCymru)

Grwpiau eraill nad ydynt
yn cael eu cynrychioli’n
ddigonol
Nid yw Cymwysterau Cymru’n cyhoeddi data am nodweddion
yr ymgeiswyr, ac eithrio rhywedd, ar lefel pynciol. Er bod
Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi data Mynegai Amddifadedd
Lluosog Cymru a’r nifer sy’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim ar
gyfer gwahanol ysgolion, nid yw’r data hwn yn gysylltiedig â’r
ymgeiswyr unigol a’r gwahanol bynciau y maen nhw’n eu dewis.
Mae’n ofynnol cael gwell data i wneud sylwadau gwrthrychol
am y nifer sy’n astudio ffiseg, neu unrhyw bwnc arall, ar gyfer
grwpiau eraill nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol.

Faint o bobl ifanc o grwpiau nad
ydynt yn cael eu cynrychioli’n
ddigonol sy’n astudio ffiseg yn
eich ysgol? Sut allwn ni wella hyn?

Gair ynghylch data
Wrth baratoi’r adroddiad hwn, roeddem ni am gyflwyno
darlun mor gyflawn â phosibl o’r sefyllfa yng Nghymru, gyda
data sy’n berthnasol i bob un o’r grwpiau nad ydynt yn cael
eu cynrychioli’n ddigonol. Yn anffodus, nid yw’r data hwn un
ai wedi cael ei gasglu, neu nid yw ar gael i’r cyhoedd. Cred y
Sefydliad Ffiseg fod angen gwneud rhagor gan y rheini sy’n
gyfrifol am addysg pobl ifanc i gasglu a chyhoeddi data sy’n
berthnasol i bobl ifanc ac astudiaeth o ffiseg.
Addysgu heb ffiniau

9

Pam fod yna
broblem?

Ers sawl blwyddyn, mae’r Sefydliad
Ffiseg wedi cydnabod yr annhegwch
mewn ffiseg sydd wedi bodoli ers
talwm mewn addysg, academia a’r
gweithlu.
Ers cyhoeddi “Merched yn yr Ystafell Ddosbarth Ffiseg” yn
2006, mae dealltwraieth y Sefydliad Ffiseg o’r hyn sy’n achosi’r
anghydbwysedd, a’r strategaethau i helpu eu goresgyn, wedi
datblygu’n sylweddol. Fodd bynnag, er gwaethaf ymdrechion
gan y Sefydliad Ffiseg i fynd i’r afael â’r broblem hon, mae’r
gyfran o fyfyrwyr sy’n astudio Lefel A yn y DU nad ydynt yn cael
eu cynrychioli’n ddigonol, wedi aros tua’r un faint dros nifer
o flynyddoedd. Mae hyn er gwaetha’r ffaith fod cyfanswm y
myfyrwyr sy’n astudio ffiseg Lefel A yn 2021 ar ei uchaf ers 1992.
Mae’r Sefydliad Ffiseg yng Nghymru wedi datblygu
dealltwriaeth dda yn arbennig o gwmpas anghydraddoldeb
rhywedd mewn ffiseg. Yn benodol, mae’r tîm Cynhwysiant Ysgol
Gyfan yng Nghymru wedi cydnabod pwysigrwydd gweithio
gydag ysgolion cynradd gan fod plant yn y Cyfnod Sylfaen wedi
dangos eu bod yn ffafrio rolau gwaith yn ôl rhywedd.1
1 Fawcett Society: Gender Stereotypes in Early Childhood:
A Literature Review (2019) Culhane, L. & Bazeley, A.
Download.ashx (fawcettsociety.org.uk) in BSA: Inquiry on
Equity in STEM Education (2020)
Download.ashx (britishscienceassociation.org)
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Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cydnabod manteision
yr ymagwedd a ddilynwyd gan beilot Gwella Cydbwysedd
Rhywedd Cymru / Improving Gender Balance Wales ac wedi
bod yn ariannu’r prosiect ers 2019. Mae canolbwynt y prosiect
hwn wedi bod yn bennaf ar rywedd hyd yma, ac yn ddiweddar
cafodd ei estyn i gynnwys yr holl grwpiau nad ydynt yn cael eu
cynrychioli’n ddigonol. Fodd bynnag, mae’r prosiect yn parhau
yn ei gamau cynnar, ac mae rhwystrau sylweddol yn parhau o
ran cyfranogiad mewn ffiseg yng Nghymru.
Ceir pryder hefyd fod myfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf yn llai
tebygol o barhau gyda ffiseg yn sgil prinder athrwon ffiseg sy’n
gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r Sefydliad Ffiseg
yn gweithio i sicrhau fod gan bob myfyriwr fynediad at athro
sy’n arbenigo mewn ffiseg.
Mae’r profiadau personol a rannwyd gyda ni gan aelodau’r
Sefydliad Ffiseg a ffisegwyr eraill yn amlygu rhai o’r heriau
y mae pobl ifanc o gefndiroedd nad ydynt yn cael eu
cynrychioli’n ddigonol yn eu hwynebu o fewn y sector addysg
wrth obeithio symud ymlaen at ffiseg ôl-16, fel y canlynol:

“Ceir stigma o gwmpas merched yn astudio Ffiseg. Mae’n anodd cyfleu eich
pwynt yn y dosbarth, felly mae rhagor o bwysau i wneud yn dda yn y profion.”
Myfyrwraig CA5, Cymru (Prosiect GCRh/IGB Cymru)

“Fyddwn i ddim yn gwybod sut i feithrin diddordeb yn fy mab. Mae’n rhwystr
mawr, achos os nad ydw i wedi cael f’ysbrydoli, allaf i ddim ei ysbrydoli e!”
Mam mewn grŵp ffocws, Cymru

“O ble’r ydw i’n dod (Gwynedd, Gogledd-orllewin Cymru), mae’r adran
ffiseg agosaf (neu fathemateg) dros y ffin, yng Nghaer siŵr o fod, ryw
80-100 o filltiroedd i ffwrdd. ....Mae’n anodd dod o hyd i’r adnoddau ffiseg
yn y Gymraeg ac yn aml nid ydynt ar gael, sy’n atal myfyrwyr rhag ei
astudio ymhellach, yn enwedig pan mai’r Gymraeg yw iaith gyntaf llawer
o’r myfyrwyr yn fy nghymuned. Arbedodd hyn nhw rhag parhau gyda’u
hastudiaethau. Dim ond am fy mod i’n caru seryddiaeth Eryri, fy nghartref,
yr oeddwn i’n benderfynol o astudio ffiseg, sef ardal awyr dywyll.”
Myfyriwr astroffiseg o Gymru
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Beth mae’r
Sefydliad Ffiseg
am ei weld
Er mwyn mynd i’r afael â hyn,
mae’r Sefydliad Ffiseg yn galw ar
lywodraethau’r DU ac Iwerddon i:
1. Adolygu safonau proffesiynol ar gyfer athrawon er mwyn
nodi disgwyliad y bydd athrawon yn mynd i’r afael ag
anghyfiawnder yn eu hymarfer proffesiynol ac yn cymryd
camau gweithredol i gael gwared ag unrhyw homoffobia,
unrhyw anffafriaeth ar sail rhyw, hil neu ddosbarth
cymdeithasol, ac unrhyw ffafriaeth tuag at bobl nad ydynt
yn anabl, yn eu gwaith eu hunain ac yn eu hysgolion.
2. Sicrhau bod athrawon yn cael eu hyfforddi i addysgu mewn
modd cynhwysol a mynd i’r afael ag anghyfiawnder, fel bod
modd iddynt gyrraedd y safonau cadarn hyn. Dylai hynny
ddigwydd yn ystod yr addysg gychwynnol i athrawon y
byddant yn ei chael, ac yn ystod eu dysgu a’u datblygiad
proffesiynol parhaus.
3. Rhoi cyfarwyddyd i’r sawl sy’n gyfrifol am arolygu ysgolion
roi mwy o bwyslais ar bwysigrwydd addysgu mewn modd
cynhwysol ac ar ymdrechion ysgolion i fynd i’r afael ag
anghyfiawnder.
4. Awdurdodi meithrinfeydd ac ysgolion i ddatblygu
cynlluniau gweithredu ysgol gyfan ar gyfer tegwch:
— sy’n seiliedig ar gasglu data a thystiolaeth yn barhaus,
gan gynnwys gwybodaeth am ddewisiadau’r myfyrwyr
— sy’n hybu tegwch a chydraddoldeb i bobl ifanc mewn
grwpiau nad ydynt yn cael eu gwasanaethu’n ddigonol.
Addysgu heb ffiniau
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Ym mhob meithrinfa ac ysgol, mae’r Sefydliad Ffiseg am weld:
5. Bod pob aelod o staff yn herio rhagfarn a stereoteipio.
6. Bod addysgwyr, rhieni a myfyrwyr yn datblygu ac yn
gweithredu cynlluniau gweithredu ysgol gyfan ar gyfer
tegwch, sy’n darparu amgylchedd cynhwysol ac sy’n hybu
tegwch a chydraddoldeb i bobl ifanc mewn grwpiau nad
ydynt yn cael eu gwasanaethu’n ddigonol.
7. Bod y sawl sy’n gyfrifol am lywodraethu ysgolion yn
chwarae rhan weithredol o safbwynt sicrhau bod tegwch
a chydraddoldeb yn cael eu hybu yn eu hysgolion ac o
safbwynt mynd i’r afael ag unrhyw anghydraddoldeb, a
fydd yn cynnwys penodi aelod sy’n gyfrifol yn benodol am
gydraddoldeb.
8. Bod athrawon yn addysgu ffiseg a gwyddoniaeth mewn
modd cynhwysol, sy’n hybu darlun cadarnhaol a chyfoes
o ffiseg ac sy’n portreadu ffisegwyr o bob math o
gefndiroedd, gan gynnwys grwpiau nad ydynt yn cael eu
cynrychioli a’u gwasanaethu’n ddigonol.
9. Bod pob person ifanc a’u rhieni a’u gofalwyr yn cael
cyngor o safon am yrfaoedd, sy’n cynnwys opsiynau o ran
gyrfaoedd ym maes ffiseg ac sy’n hyrwyddo cyfleoedd i
astudio ffiseg o 16 oed ymlaen.
10. Bod mwy o bobl ifanc o grwpiau nad ydynt yn cael eu
gwasanaethu’n ddigonol yn elwa o ddysgu y tu allan i’r ystafell
ddosbarth, megis mewn clybiau gwyddoniaeth neu STEM.
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Ymagwedd
ysgol gyfan
at degwch
Dynododd ymchwil gan y Sefydliad Ffiseg fod diwylliant ysgol
yn ffactor sylweddol o ran pennu pynciau dewisol. Dangosodd
un astudiaeth, “Cau Drysau”, fod 81% o ysgolion cymysg a
ariannwyd gan y wladwriaeth yn Lloegr, un ai’n cynnal neu’n
annog gwaethygu’r anghydbwysedd rhywedd, a oedd eisoes
yn wael, o ran dilyniant mewn Saesneg, mathemateg, bioleg,
economeg a seicoleg. Dangosodd yr astudiaeth hefyd, er mwyn
lleihau’r anghydbwysedd rhywedd mewn un pwnc, roedd angen
i ysgolion ystyried lleihau’r anghydbwysedd mewn pynciau
eraill, gan ddangos ymhellach bwysigrwydd diwylliant ysgol.
Casgliad dadansoddiad y data hwn oedd bod anghydbwysedd
rhywedd yn codi o ddiwylliant ysgol, rhagfarn, a disgwyliadau’r
myfyrwyr o ran rhywedd.
Edrychodd astudiaeth ddilynol, “Agor Drysau”, ar arferion da
mewn ysgolion o ran mynd yn groes i stereoteipio o’r fath.
Pwysleisiodd yr ymchwil hwn fod yn rhaid i’r gwaith fynd y tu
hwnt i’r ystafell ddosbarth ffiseg er mwyn gwir herio rhagfarn a
stereoteipio. Er mwyn cael newid systemig a chynaliadwy, mae
angen ymrwymiad o du’r myfyrwyr, athrawon ffiseg a phynciau
eraill, uwch arweinwyr, llywodraethwyr, ymddiriedolwyr,
byrddau rheoli, rhieni a gofalwyr. Wrth ddefnyddio’r dulliau
gweithredu hyn, gwelwyd bod yr effaith wedi bod yn sylweddol.
Er enghraifft, treblodd y niferoedd o ferched a oedd yn astudio
ffiseg Safon UG dros y ddwy flynedd yn dilyn her ysgol gyfan i
fynd i’r afael â’r anghydbwysedd.
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“Mae cynllun tegwch ysgol gyfan yn sicrhau fod
yr ysgol (ein cymuned – sef y rhieni, y myfyrwyr
a’r athrawon) i gyd yn gynwysedig wrth feddwl
am weledigaeth gyffredin: sef bod hawl gan bob
plentyn yn y gymuned o ran cynhwysiant ac
amrywiaeth y cwricwlwm sy’n ei alluogi i weld y tu
hwnt i nid yn unig yr hyn sydd yn union o’u blaen
nhw’n awr o ran eu cymuned eu hun, ond y darlun
ehangach, fel y gall adeiladu ar hwnnw pan fydd yn
rhan o gymdeithas.”
Jamie Drake, Cyfarwyddwr Cwricwlwm Gwyddoniaeth a
Gwyddoniaeth Gymdeithasol, Acamemi Noel Baker, Derby
Dysgwch ragor yma: iop.org/WholeSchool
Dysgwch ragor yma: iop.org/WholeSchool
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Adroddodd 86% o athrawon ysgol
uwchradd sydd â chynlluniau
tegwch ysgol gyfan eu bod
wedi gweld newid cadarnhaol o
ganlyniad i weithredu’r cynlluniau.
Arolwg Censuswide o 2000 o athrawon cynradd ac
uwchradd ledled y DU ac Iwerddon

Addysgu heb ffiniau

16

Mae ymagwedd ysgol gyfan yn
wirioneddol gynnwys yr ysgol gyfan
neu leoliad cyfan. Ymhlith y meysydd
i’w hystyried mae’r canlynol:
Ymarfer personol:
cefnogi staff i fyfyrio

Dylai’r holl staff addysgu a chynorthwyol o fewn
lleoliad neu ysgol gael eu cynnwys mewn gwaith o’r
fath, a’u hyfforddi i chwarae rôl weithredol a’u gwneud
yn ymwybodol o effaith rhagfarn, ymwybodol ac
anymwybodol.

Llais myfyriwr:
gosod pobl ifanc wrth
galon newid

Cam hanfodol wrth gefnogi plant i ddeall a herio
anghyfiawnder a stereoteipiau a’u galluogi i gael
perchnogaeth o’r materion.

Cwricwlwm a dysgu

Dylai adnoddau a’r cwricwlwm gael eu harchwilio i
sicrhau cyfleoedd cyfartal. Dylai dysgwyr fod yn gallu
dewis pynciau a gweithgareddau sy’n seiliedig ar yr hyn
maen nhw’n eu ffafrio ac ar sgiliau, yn hytrach na chael
eu harwain gan eu rhywedd, hil, cyfeiriadedd rhywiol,
anabledd neu gefndir

Dilyniant, dewisiadau a
swyddi

Mae gan bawb rôl i’w chwarae o ran agor llygaid dysgwyr i’r
amrywiaeth o opsiynau sydd ar gael ar gyfer eu dyfodol, na
ddylai gael eu cyfyngu gan eu disgwyliadau nhw nac eraill.

Cyfathrebiadau mewnol
ac allanol

Mae ysgolion yn cyfathrebu ag amrywiaeth ehangach o
gynulleidfa gan gynnwys rhieni, gofalwyr, myfyrwyr, staff
a’r gymuned ehangach. Dylai prosesau gael eu gosod
mewn lle i wneud yn siŵr fod cyfathrebu a deunyddiau
yn gweithio yn erbyn stereoteipiau ac nad ydynt yn
atgyfnerthu rhagfarn.

Ymgysylltu â rhieni,
gofalwyr a chymuned
ehangach yr ysgol

Caiff yr effaith fwyaf ei gwneud pan fydd cymuned
yr ysgol gyfan yn cydweithio. Gall gynnwys rhieni a
gofalwyr o’r dechrau i helpu plant a phobl ifanc i herio
anghydraddoldeb mewn bywyd ehangach.

Addysgu heb ffiniau
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Y Cyd-destun
Cymreig

Mae tirlun addysg Cymru’n newid yn gyflym wrth i’r cwricwlwm
newydd gael ei gyflwyno. Ymgymerwyd ag ymchwil o gwmpas
materion ynghylch cynhwysiant grwpiau lleiafrifol2 a rhywedd
yn STEM,3 a chafodd argymhellion eu gwneud i ysgolion eu
mabwysiadu.

Safonau addysgu
Cyhoeddwyd y Safonau Proffesiynol yng Nghymru ym mis
Medi 2019 ac maent yn berthnasol i bob ymarferydd ysgol. Nid
yw’r ddogfen amlinelliad yn sôn yn benodol am gydraddoldeb,
amrywiaeth, cynhwysiant, gwahaniaethu, hil, ethnigrwydd,
anabledd, AAA, rhyw, rhyw neu rywioldeb yn benodol.
Mae’r Safonau Proffesiynol yn cael eu hymestyn yn ffurfiol i
athrawon mewn PDF rhyngweithiol lle darperir arweiniad ar
fesurau cynhwysiant.

2 Gweithgor cymunedau, cyfraniadau a chynefin Pobl Dduon,
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y Cwricwlwm Newydd:
adroddiad terfynol Llywodraeth Cymru
3 Prosiect tystiolaeth waelodlin ac ymchwil ar gyfer
cydraddoldeb rhywiol mewn STEM
Addysgu heb ffiniau
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Mae nifer o’r Safonau’n cyfeirio at gynhwysiant:

“Cyd-destunau bywyd go iawn, dilys”
Disgrifydd SAC: Mae’r athro’n arddangos
dealltwriaeth o ddefnyddio cyd-destunau bywyd go
iawn, dilys yn cael eu darparu ar gyfer dysgu fel rhan
naturiol o’r profiad dysgu. Mae hyn yn estyn profiad
diwylliannol, ieithyddol, crefyddol a chymdeithasoleconomaidd ac yn darlunio cymhwyso’r defnydd o
gysyniadau a goddrychau.
“Arweinyddiaeth: Cymryd cyfrifoldeb dros yr
hunan”
Disgrifydd SAC: Mae’r athro’n arddangos agweddau
ac ymddygiadau proffesiynol, gan ddatblygu
perthynas gadarnhaol gyda dysgwyr, rhieni /
gofalwyr a chydweithwyr, sy’n darlunio ymrwymiad
personol at egwyddorion sylfaenol tegwch gan
wneud y mwyaf o botensial yr holl ddysgwyr.
Addysgu heb ffiniau
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Cod ac Ymarfer Proffesiynol
Y Cyngor Gweithly Addysg yng Ngymru yng Nghymru yw’r
rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng
Nghymru.
Daeth Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig
CGA i rym ar 1 Medi 2019. Mae’r Cod yn gosod allan y safonau
a ddisgwylir oddi wrth y sawl sydd wedi cofrestru â’r Sefydliad
Ffiseg a’r bwriad yw cefnogi ac arwain eu hymddygiad a’u
safbwyntiau fel gweithwyr proffesiynol mewn addysg a rolau
hyfforddi yng Nghymru.
A. Ymddygiad Proffesiynol
1. Cyfrifoldeb Personol a Phroffesiynol
1.2 Mae’r sawl sydd wedi cofrestru yn cynnal perthynas gyda
dysgwyr yn broffesiynol drwy:
Gyfrannu at greu amgylchedd dysgu teg a chynhwysol drwy
fynd i’r afael â gwahaniaethau, stereoteipio a bwlio;
1.6 arddangos ymrwymiad at gydraddoldeb ac amrywiaeth
Cafwyd diwygio mawr i Addysg Gychwynnol Athrawon yng
Nghymru dros y blynyddoedd diweddar a rhaid i bob rhaglen
a ddarperir gael ei hachredu yn erbyn y Meini Prawf ar gyfer
Achredu rhaglenni AGA. Nid yw’r meini prawf hyn yn darparu
cwricwlwm rhagnodol ond yn hytrach fframwaith y dylid eu
darparu ynddi. Mae hyn yn cynnwys gofynion ar gyfer myfyrwyr
sy’n hyfforddi i fod yn athrawon i ddatblygu dealltwriaeth o
amrywiaeth ddiwylliannol poblogaeth y dysgwyr yn ogystal â
materion o gwmpas cydraddoldeb a chynhwysiant. Er nad yw
cynnwys cwricwlwm AGA wedi ei wneud yn benodol, mae yna
ddisgwyliad fod rhaglenni wedi eu cynllunio i fynd i’r afael â’r
meysydd hyn.

Addysgu heb ffiniau
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Arolygon
Mae deddfwriaeth yn gosod allan pwerau Estyn, arolygaeth
ysgolion Cymru. Mae hyn yn cynnwys yr hyn y gallai Estyn
neu y mae’n rhaid i Estyn wneud arolwg arno ac adrodd yn
ôl amdano. Wrth gynnal arolwg profiadau addysgu a dysgu
darparwr, mae arolygwyr yn ystyried “y ffyrdd y mae’r ysgol yn
datblygu cwricwlwm sy’n adlewyrchu’n llwyr natur cyd-destun
yr ysgol, gan gynnwys cynllunio gweithgareddau dysgu sy’n
adlewyrchu amrywiaeth diwylliannol, ieithyddol ac ethnig
Cymru ac ardal leol yr ysgol.”

71.4%

Cytunodd
o athrawon ysgolion uwchradd
yn y DU ac Iwerddon fod lle i
faterion cymdeithasol fel tegwch a
chynhwysiant mewn addysgu sy’n
benodol i’r pwnc.
Arolwg Censuswide o 2000 o athrawon
ysgolion cynradd ac uwchradd ledled y
DU ac Iwerddon
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21

Beth allwch
chi wneud
Er mwyn adeiladu amgylchedd mwy teg a
mwy cynhwysol mewn ysgolion i bobl ifanc o
grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli na’u
gwasanaethu yn ddigonol, mae angen eich
cefnogaeth ar ymgyrch Torrwch y Ffiniau.
Gallwch weithredu yn y modd canlynol heddiw:

1.

Arwyddwch y
maniffesto
Arwyddwch y maniffesto heddiw fel y gallwn
ddangos i’n gwleidyddion fod cefnogaeth eang
gennym i wella tegwch a chynhwysiant ar draws
y sector addysg. Er mwyn arwyddo ar ran eich
ysgol neu fel athro unigol, neu’r ddau, ymwelwch
â https://campaign.iop.org/manifesto.
Byddwn yn mynnu bod ein llywodraethau yng
Nghymru yn darparu rhagor o gefnogaeth i athrawon i
greu amgylchedd ysgol cynhwysol. Byddwn yn siarad
ag ASau, grwpiau a swyddogion seneddol i gael eu
cefnogaeth yn y senedd ac yn y cyfryngau.
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2.

Dysgu rhagor am
ymgyrch Torrwch y
Ffiniau a’i rannu!
Ymwelwch â thudalen ymgyrch Torrwch y Ffiniau
iop.org/LimitLess i ddarganfod rhagor am yr ymgyrch,
edrych ar adnoddau, a darllen straeon gan bobl a gafodd
eu hatal rhag astudio ffiseg oherwydd pwy ydyn nhw.
Mae niferoedd ein cefnogwyr yn cynyddu a byddem
yn croesawu hyd yn oed mwy. Rhannwch y ddolen hon
gyda’ch ffrindiau a’ch teulu a gofynnwch iddynt ymuno
fel cefnogwyr unigol, po fwyaf sy’n ymuno â’n hymgyrch,
y mwyaf tebygol yr ydym o newid dyfodol pobl ifanc
am y gorau.

3.

Dywedwch wrthym am
eich ymagwedd ysgol
gyfan
Os ydy eich ysgol eisoes wedi mabwysiadu ymagwedd
ysgol gyfan a’i bod yn adeiladu amgylchedd cynhwysol
i’r holl fyfyrwyr, byddai diddordeb mawr gennym glywed
oddi wrthych, i ddathlu eich llwyddiant a hefyd fel y
gall eraill ddysgu o’ch gweithgareddau. Cysylltwch â ni
campaigns@iop.org.

“Roedd gen i athro ffiseg cadarnhaol iawn a wnaeth f’annog i fynd i lawer
o ddigwyddiadau gwahanol a digwyddiadau yr oedd e wedi eu trefnu.
Fyddwn i heb ymchwilio i fy opsiynau heb ei fewnbwn e na chredu ei fod
yn rhywbeth y gallwn fynd ar ei ôl. Cyn hynny, ychydig iawn o wybodaeth
oedd ar gael am y pwnc yn yr ysgol gynradd, a gwnaethom ni fyth glywed
am yrfaoedd gwyddonol. Mae fy nheulu wedi bod yn gefnogol iawn hefyd
gan fy annog i archwilio fy opsiynau.”
Myfyrwraig ffiseg gwyn 17 oed o Loegr
Addysgu heb ffiniau
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