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Cyflwyno Graddfeydd Cynnydd ar gyfer Dysgu Llythrennedd 
Diwylliannol: Offeryn Cynnydd Dysgu Diwylliannol 

Mae’r Graddfeydd Cynnydd ar gyfer Dysgu Llythrennedd Diwylliannol yn cynnwys dau offeryn: 
• Yr offeryn cynnydd dysgu diwylliannol (gan ddefnyddio fframweithiau cyfredol gan

UNESCO, Cyngor Ewrop ac Oxfam)
• Yr offeryn cynnydd deialog (gan ddefnyddio llenyddiaeth am ddatblygu siarad yn yr

ystafell ddosbarth, a'i egluro gydag enghreifftiau o ystafelloedd dosbarth sy'n rhan o
brosiect DIALLS 2019-2020)

Deall yr offer 

Y man cychwyn ar gyfer deall yr offer yw cofio bod y dull DIALLS yn ymwneud â hyrwyddo 
goddefgarwch, empathi a cynhwysiant (fel ymagweddau sylfaenol ar gyfer 
llythrennedd diwylliannol). Yn y Rhaglen Dysgu Llythrennedd Diwylliannol (CLLP) mae plant 
ac athrawon yn siarad gyda'i gilydd am themâu DIALLS, sef Cyfrifoldeb Cymdeithasol, 
Cyd-fyw a Pherthyn. Maent hefyd yn dysgu sut i siarad gyda'i gilydd, gan ddefnyddio 
sgiliau deialog a dadlau i wrando ar syniadau ei gilydd ac adeiladu gwybodaeth 
newydd drwy geisio cytuno neu dderbyn amryfal safbwyntiau. 

Yr Offeryn Cynnydd Dysgu Diwylliannol 

Rydym yn defnyddio'r olwyn DIALLS fel man cychwyn ar gyfer trafodaethau fel rhan o'r CLLP. 
Mae themâu eang am gyfrifoldeb cymdeithasol, cyd-fyw a pherthyn yn cynnwys is-themâu 
sy'n berthnasol i ddysgu i fod yn llythrennog yn ddiwylliannol. Maent wedi'u hamgylchynu 
gan empathi, goddefgarwch a cynhwysiant, sef ymagweddau sylfaenol llythrennedd 
diwylliannol. Mae'r olwyn yn dangos ystyriaethau canolog am werthoedd 
diwylliannol, hunaniaeth, treftadaeth, ymwybyddiaeth a mynegiant wrth wraidd pob 
trafodaeth am y themâu diwylliannol ehangach. 



Mae'n bwysig nodi nad oes offeryn dilyniant ar wahân ar gyfer yr ymagweddau sylfaenol 
goddefgarwch, empathi a cynhwysiant. Yn hytrach, mae'r graddfeydd cynnydd ar gyfer dysgu 
llythrennedd diwylliannol (SPCLL) yn dangos sut y nodir y tueddiadau hyn drwy ddeialog, felly 
mae cynnydd yn yr ymagweddau llythrennedd diwylliannol craidd hyn wedi'i wreiddio o fewn 
yr offeryn dilyniant deialog. Rydym yn adeiladu amgylcheddau cynhwysol drwy ein 
hymwybyddiaeth o'n gilydd a'n heiriolaeth weithredol dros bob aelod o grŵp. Rydym yn 
meithrin empathi wrth i ni wrando ar syniadau ein gilydd, mewn perthynas â sut a pham mae 
unigolion wedi ffurfio'r farn sydd ganddynt. Rydym yn dysgu goddef amwysedd ac yn derbyn 
y gall fod sawl persbectif sy'n berthnasol i bwnc drwy wrando ar syniadau, a'u gwerthuso, gan 
geisio cytuno neu ddod o hyd i dir cyffredin fel y bo'n briodol. 

Mae’r offeryn dilyniant dysgu diwylliannol yn defnyddio nifer o fframweithiau, mapiau a 
graddfeydd sy'n ystyried twf llythrennedd diwylliannol a'r wybodaeth, y sgiliau a'r 
ddealltwriaeth sy'n sail iddo. Yn anad dim, rydym yn defnyddio: 

Reference Framework for Competences of Democratic Culture (Vol 2 Descriptors of 
Competences for Democratic Culture), Council of Europe, 2018 
Global Citizenships Education: Topics and Learning Objectives, UNESCO 2015 
Education for Global Citizenship: A Guide for Schools, OXFAM 2015 

Mae'r fframweithiau adnabyddus hyn yn wahanol yn y ffyrdd y maent yn disgrifio themâu 
rydym yn mynd i'r afael â hwy yn DIALLS, felly rydym wedi eu crynhoi yn ein hofferyn, gan 
amlygu sut maent yn berthnasol i wahanol grwpiau oedran. Mae pob tudalen is-thema yn 
cysylltu â thudalen ffynonellau sy'n dangos sut rydym wedi dod â'r deunydd at ei gilydd. 
Sylwch fod yr holl ddeunydd crai yn Saesneg. 

Canfu athrawon a gymerodd ran yn y prosiect DIALLS fod y ffilmiau a ddefnyddiwyd yn y CLLP 
yn cynnig cyfleoedd cyfoethog i drafod. Weithiau symudodd y trafodaethau hyn y tu hwnt i'r 
themâu a oedd wedi'u cynllunio fel rhan o'r wers, gan gymryd cyfarwyddiadau pwysig a 
arweiniwyd gan y plant. 

Mae ein hofferyn cynnydd dysgu diwylliannol wedi'i gynllunio i godi'r themâu allweddol a 
adlewyrchir ym mhob ffilm DIALLS (y rhai sydd wedi'u cynnwys yn y CLLP a'r ffilmiau 
ychwanegol yn llyfrgell DIALLS) ac amlygu'r mathau o ystyriaethau y gellir eu disgwyl gan blant 
o wahanol oed wrth iddynt eu trafod. Offeryn cynllunio yw hwn, felly, i'ch helpu i gynllunio
gwersi DIALLS i feddwl am sut y gallai plant ymateb i'r gwahanol themâu diwylliannol yn
DIALLS.

Mae'r offeryn hefyd yn cynnwys enghreifftiau o arteffactau diwylliannol a grëwyd gan blant 
fel rhan o'u hymgysylltiad â'r CLLP. Mae'r rhain yn dangos sut y gellir cysyniadu'r themâu 
diwylliannol mewn mynegiant di-eiriau - yn debyg iawn i'r ffilmiau a'r llyfrau a'u hysbrydolodd. 



THEMA DIALLS: Cyd-fyw 

Byw mewn heddwch a chyfoethogi ei gilydd yn seiliedig ar hawliau sylfaenol, rhyddid a 
pharch at ei gilydd. 

Mae rhyngweithio a deialog rhwng aelodau gwahanol grwpiau ethnig, crefyddol a diwylliannol 
yn allweddol er mwyn cyd-fyw’n llwyddiannus. (Cyngor Ewrop, Cyd-fyw. Cyfuno amrywiaeth a 

rhyddid yn Ewrop yr 21ain ganrif, 2010) 



Cynradd Uwchradd 
Deall natur unigryw a gwerth pob person Parchu a gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol yn gadarnhaol a deall 

pwysigrwydd parchu ei gilydd 

Yn barod i wrando ar syniadau pobl eraill, hyd yn oed wrth anghytuno Â diddordeb mewn gwahanol gredoau, gwerthoedd a thraddodiadau a ddilynir 
gan eraill mewn cymdeithas ac yn eu parchu 

Dangos ymwybyddiaeth o deimladau, anghenion a diddordebau pobl eraill Gwerthfawrogi y gall rhywun ddysgu llawer o gefndiroedd a safbwyntiau amrywiol 
pobl eraill 

Yn cydnabod y tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhyngddynt hwy a'u cyfoedion, 
ac mewn lleoliadau ehangach y tu hwnt i'w cymuned eu hunain 

Yn cydnabod heriau a manteision byw a gweithio mewn cymdeithas sy'n 
ddiwylliannol amrywiol 

Yn deall y cyfleoedd a'r heriau y mae amrywiaeth yn eu cynnig Yn deall effeithiau stereoteipio, rhagfarn a gwahaniaethu a sut i'w goresgyn 

Yn gallu meithrin perthynas dda gydag unigolion a grwpiau amrywiol Yn barod i herio safbwyntiau rhagfarnllyd a gwahaniaethol 

Mae gwybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddir i ddatblygu'r is-thema hon ar gael yma. 

IS-THEMA CYD-FYW: Dathlu Amrywiaeth 
Dathlu gwahaniaethau diwylliannol. Mae hyn yn cynnwys dysgu adnabod eich diwylliant eich hun, ei werthfawrogi a datblygu eich 

hunaniaeth ddiwylliannol eich hun. 



Cynradd Uwchradd 
Deall yr anghenion sylfaenol i fywydau dynol Parchu hawliau dynol ac urddas dynol pob person a deall pam y dylai pawb barchu 

hawliau pobl eraill. 

Deall hawliau yn y dosbarth a'r ysgol Deall rhwymedigaethau gwladwriaethau mewn perthynas â chyfraith hawliau 
dynol ryngwladol 

Parchu hawliau dynol sylfaenol a deall sut y gwrthodir hyn i rai Deall y berthynas rhwng hawliau dynol, democratiaeth, heddwch a diogelwch 
mewn byd sy'n fyd-eang 

Deall sut mae ein dewisiadau unigol yn effeithio ar bobl eraill a'n planed a, gyda 
hyn, yr angen i fabwysiadu ymddygiad cyfrifol 

Deall yr heriau hawliau dynol presennol a hanesyddol yn eu cymuned a'u 
cymdeithas eu hunain ac mewn cymunedau a chymdeithasau eraill 

Deall pwy sy'n gyfrifol am sicrhau bod hawliau'n cael eu bodloni (athrawon, 
llywodraeth leol a llywodraeth genedlaethol) 

Deall achosion sylfaenol ac effaith cam-drin hawliau dynol yn eu cymuned a’u 
cymdeithas eu hun ac mewn cymunedau a chymdeithasau eraill 

Deall rhai o'r prif faterion hawliau dynol yn eu cymuned, eu gwlad ac yn fwy byd- 
eang 

Yn ymwybodol o wahanol lwybrau i gymryd camau i herio cam-drin 
hawliau dynol yn unigol neu ar y cyd 

Mae gwybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddir i ddatblygu'r is-thema hon ar gael yma. 

IS-THEMA CYD-FYW: Hawliau Dynol 

Yr "hawliau a’r rhyddid sylfaenol ym mhob agwedd ar fywydau pobl" (Cyngor Ewrop 2010.8) 



Cynradd Uwchradd 
Deall rheolau a sut mae'r amgylchedd lleol wedi’i drefnu (teulu, 
cymuned, ysgol ac ati) 

Yn deall democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a hawliau dynol – ar lefelau lleol a 
byd-eang 

Ag ymdeimlad o chwarae teg/cyfiawnder Yn credu mewn cyfiawnder gerbron cyfraith pob dinesydd 

Yn cael eu tramgwyddo gan driniaeth annheg Deall pwysigrwydd a strwythurau sy'n sicrhau tryloywder ac atebolrwydd 
llywodraethu da 

Yn barod i sefyll dros eraill Yn cael eu tramgwyddo gan anghyfiawnder, gwrthod hawliau, torri 
democratiaeth 

Awydd i wella'r byd rydym yn byw ynddo Gallu nodi cyfleoedd ar gyfer gweithredu unigol a chyfunol er lles cyffredin / 
ymgysylltu dinesig i hyrwyddo a diogelu democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a 
hawliau dynol 

Yn datblygu sgiliau ymgysylltu dinesig ac yn barod i weithredu ar y cyd ac yn 
unigol er lles cyffredin / ymgysylltu dinesig i hyrwyddo a diogelu democratiaeth, 
rheolaeth y gyfraith a hawliau dynol 

Mae gwybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddir i ddatblygu'r is-thema hon ar gael yma. 

IS-THEMA CYD-FYW: Democratiaeth 

Rhoi cyfle i ddinasyddion gymryd rhan yn uniongyrchol mewn dimensiynau gweithdrefnol a chymdeithasol gwneud penderfyniadau 



Cynradd Uwchradd 
Deall beth sy'n deg ac yn annheg Parchu pobl eraill fel bodau dynol cyfartal 

Trin eraill yn deg Deall y dylai pob dinesydd gael ei drin yn gyfartal ac yn ddiduedd o dan y gyfraith 

Yn barod i gymryd eu tro a rhannu Deall anghydraddoldebau o fewn a rhwng cymdeithasau a sut mae'r rhain yn 
newid dros amser 

Yn barod i sefyll a siarad dros eraill Myfyrio'n feirniadol ar anghydraddoldebau lleol, cenedlaethol a byd-eang 

Deall rhai o achosion ac effeithiau tlodi ac anghyfiawnder yn eu cymuned eu 
hunain ac ar lefelau lleol, cenedlaethol a byd-eang 

Deall achosion ac effeithiau ehangach tlodi, anghyfiawnder ac allgau 

Nodi rhai camau y gellir eu cymryd yn yr ysgol, yn y gymuned leol, yn 
genedlaethol neu'n fyd-eang i gynyddu cyfiawnder 

Yn barod i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n hyrwyddo cyfiawnder 
cymdeithasol a thegwch yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang 

Mae gwybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddir i ddatblygu'r is-thema hon ar gael yma. 

IS-THEMA CYD-FYW: Cydraddoldeb 

Mynd ati i geisio cyflawni'r sefyllfa o fod yn gyfartal, yn enwedig o ran statws, hawliau neu gyfleoedd 



Cynradd Uwchradd 
Gallu adnabod rhai gwerthoedd personol a gwerthoedd a rennir a sut y gallai'r 
rhain fod yn wahanol 

Deall a pharchu y gall gwerthoedd personol a gwerthoedd a rennir fod yn 
wahanol i eraill 

Deall bod gwerthoedd cyffredin yn bwysig Dangos empathi ac undod tuag at unigolion a grwpiau cymdeithasol eraill 

Deall pwysigrwydd gweithredu unigol a chyfunol Deall pwysigrwydd gwerthoedd cyffredin wrth ddysgu i gydfodoli'n heddychlon 

Archwilio ffyrdd posibl o gymryd camau unigol a chyfunol i wella eu hysgol a'u 
cymuned leol 

Deall manteision, cyfleoedd ac effaith cymryd camau y gellir eu cymryd i wella'r 
gymuned er lles pawb 

Mae gwybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddir i ddatblygu'r is-thema hon ar gael yma. 

IS-THEMA CYD-FYW: Undod 

Gweithredu ar y cyd, rhannu manteision (h.y. ffyniant) a beichiau yn gyfartal ac yn deg. Mae hyn yn arwain at ymdeimlad o gyfrifoldeb cymdeithasol ac 
mae'n gwbl gysylltiedig ag empathi. 



Cynradd Uwchradd 
Deall cynefin ac amgylchedd lleol a chysylltiadau syml â lleoedd eraill (e.e. drwy 
fwyd) 

Deall strwythurau a phrosesau llywodraethu byd-eang (rheolau a chyfreithiau, 
systemau cyfiawnder) a'u cydgysylltiadau â systemau llywodraethu cenedlaethol a 
lleol 

Yn gyfarwydd â thebygrwydd a gwahaniaethau rhwng lleoedd mewn gwahanol 
rannau o'r byd, gan gynnwys eu lleoliad eu hunain 

Deall hawliau a chyfrifoldebau dinasyddiaeth mewn perthynas â fframweithiau 
byd-eang a sut y cymhwysir y rhain 

Deall cysylltiadau byd-eang rhwng pobl a gwledydd (ee drwy fasnach a 
chyfathrebu) 

Deall achosion sylfaenol materion lleol, cenedlaethol a byd-eang mawr a rhyng- 
gysylltedd ffactorau lleol, cenedlaethol a byd-eang 

Deall sut y gall ein dewisiadau a'n gweithredoedd effeithio ar y byd ehangach - 
yn gadarnhaol ac yn negyddol 

Gallu esbonio'r effaith y gallai dewisiadau personol, gweithredoedd gwleidyddol a 
phatrymau bwyta ei chael mewn rhannau eraill o'r byd 

Deall y mathau o gamau y gellir eu cymryd a mathau o gyfranogwyr - yn unigol ac 
ar y cyd 

Deall sut y gall unigolion a grwpiau weithredu ar faterion o bwysigrwydd 
lleol, cenedlaethol a byd-eang 

Cymryd camau i wella'r byd, ee yn yr ysgol neu yn y gymuned Gweithredu mewn ymateb i faterion lleol, cenedlaethol a byd-eang 

Mae gwybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddir i ddatblygu'r is-thema hon ar gael yma. 

IS-THEMA CYD-FYW: Globaleiddio 

Y broses o ryngweithio ac integreiddio rhwng pobl, cwmnïau a llywodraethau ledled y byd. 



Yn y Rhaglen Dysgu Llythrennedd Diwylliannol, archwilir cyd-fyw drwy chwe is-thema: dathliad o amlrywiaeth, undod, cyfiawnder, democratiaeth, hawliau dynol a 
globaleiddio. Yn y cynlluniau gwersi, mae cysylltiad agos rhwng yr is-themâu hyn ac maent yn galluogi archwilio ymagweddau craidd DIALLS: goddefgarwch, 
empathi a cynhwysiant. Mae'r thema cyd-fyw yn ffurfio cysylltiadau agos â thema cyfrifoldeb cymdeithasol. 

Mae'r dull o archwilio'r thema cyd-fyw mewn arteffactau diwylliannol yn debygol o adlewyrchu oedrannau myfyrwyr. Yr hynaf yw'r myfyrwyr, y mwyaf tebygol ydynt 
o ddefnyddio dull haniaethol ac amlochrog i ymhelaethu ar wahanol agweddau'r thema a'i his-themâu a mynd atynt nid yn unig o safbwynt 'myfi' ond hefyd o
safbwynt eraill. Gall yr arteffactau arddangos y dulliau canlynol o ddeall ac archwilio cyd-fyw:

• Yn yr arteffact, gall myfyrwyr ganolbwyntio ar ddiwylliant materol a'i archwilio fel dangosydd cyd-fyw â phobl wahanol sydd ag arferion, traddodiadau ac
arferion bywyd bob dydd amrywiol. Yn y dull hwn, nid yw'r ffocws ar amrywiaeth pobl a'u rhyngweithio ond ar wahanol eitemau a chynhyrchion sy'n perthyn
i'r bobl hyn a'r amgylcheddau ffisegol y maent yn byw ac yn gweithio ynddynt.

• Yn hytrach na diwylliant materol, neu'n ychwanegol at hynny, gall myfyrwyr archwilio cyd-fyw drwy ddangos rhyngweithio a gweithgareddau ar y cyd rhwng
gwahanol bobl. Yn yr arteffactau hyn, mae grwpiau o bobl fel arfer yn cael eu portreadu mewn gwahanol weithgareddau hamdden ac amgylcheddau amser
rhydd yn treulio amser gyda'i gilydd. Gall yr arteffactau ddangos ffyrdd amrywiol o fyw a chefndiroedd ethnig y bobl hyn.

• Gall yr archwiliadau o gyd-fyw nid yn unig ddelio â gweithgareddau ac amgylcheddau bywyd go iawn. Gall myfyrwyr hefyd archwilio'r thema drwy leoliadau
a sefyllfaoedd dychmygus lle mae rhyngweithio'n digwydd gydag eraill dychmygol – boed yn ddynol neu’n greaduriaid nad ydynt yn ddynol.

• Gall myfyrwyr archwilio yn yr arteffactau ystyron cyd-fyw drwy eu profiad a'u persbectif eu hunain drwy ddangos eu hunain yn y gweithgareddau a'r
amgylcheddau sy'n agos neu'n bwysig iddynt yn eu bywydau bob dydd. Yn y dull hwn, mae persbectif 'myfi' yn pennu'r rhyngweithio ag eraill a'r amgylchedd
lle mae'r rhyngweithio'n digwydd.

• Gall myfyrwyr hefyd fynd ati i archwilio cyd-fyw o safbwynt 'ni'. Yn yr arteffactau hyn, mae grŵp o bobl y mae eu gwahaniaethau mewnol wedi'u pwysleisio
gyda'r amrywiaeth o weithgareddau y maent yn eu cyflawni yn eu bywyd bob dydd yn gyfranogwr allweddol. Wrth esbonio cynnwys yr arteffactau yn y
capsiynau, gall y myfyrwyr yn y dull hwn ddod i gasgliadau haniaethol amrywiol. Er enghraifft, esbonnir bod y bobl yn yr arteffactau yn ffurfio cymuned y
mae'r myfyriwr hefyd yn ei gynnwys/chynnwys ei hun. Yn y capsiynau, gellir ystyried bod gwahaniaeth yn un o hanfodion allweddol bywyd cymdeithasol.

• Yn ogystal, gall myfyrwyr ddelio â chyd-fyw drwy archwilio emosiynau pobl ac anifeiliaid eraill. Gall yr arteffactau hyn a'u capsiynau ddangos undod ac
empathi tuag at bob creadur byw a pharch a gofal am fyd natur. Gallant hefyd danlinellu ewyllys i weithredu ar y cyd â phobl a neu â bodau nad ydynt yn
ddynol i helpu eraill a allai wynebu trafferthion neu sydd angen eu hamddiffyn neu eu cefnogi.

Mae creu arteffactau yn gweithredu fel gweithred lle gall myfyrwyr adnewyddu a throsglwyddo ond hefyd drawsnewid ac ail-drefnu normau a sefyllfaoedd 
cymdeithasol a diwylliannol, megis rolau rhywedd a stereoteipiau diwylliannol. Mae gan yr athro/athrawes gyfrifoldeb mawr i gydnabod sut mae ei 
fyfyrwyr/myfyrwyr yn delio â normau a sefyllfaoedd o'r fath fel rhan o'r syniad o gyd-fyw a chodi mewn trafodaethau ar y cyd y gwahaniaethau o ran eu deall. 

Arteffactau Diwylliannol 

Thema DIALLS: Cyd-fyw 



Enghreifftiau o arteffactau o Oriel Rithwir 

MARKET STAND WITH TRADITIONAL 
CYPRIOT PRODUCTS 
Wedi'i ysbrydoli gan: I'r Farchnad [Naar de 
Markt] 
Ystod Oedran: 4-7 oed 
Gwlad: Cyprus 
Themâu Allweddol: Cyd-fyw, Perthyn, 
Dathliad o Amlrywiaeth 

AM BETH MAE'R GWAITH CELF? 
Mae'r arteffact yn ymwneud â stondin 
marchnad sy'n gwerthu cynhyrchion 
Cypraidd traddodiadol (basgedi a jygiau 
clai). 

LIVING IN A CITY 
Wedi'i ysbrydoli gan: 
Excentric City Ystod Oedran: 
12-15 oed Gwlad: Lithwania
Themâu Allweddol: Cyd-fyw, Dathliad o
Amlrywiaeth

AM BETH MAE'R GWAITH CELF? 
Fe wnaethom ni greu leporello drwy ddangos 
bywyd bob dydd. Adlewyrchir ein trefn ddyddiol ein 
hunain ym mhob tudalen o'r llyfr. Mae rhai 
ohonom yn hoffi bod gyda ffrindiau, rhai’n hoffi 
treulio amser ym myd natur, rhai eraill yn hoffi 
canu a gwylio dawnsfeydd Indiaidd. 

THE RESCUE 
Wedi'i ysbrydoli gan: Out of 
the Bue 
Ystod Oedran: 8-11 oed 
Gwlad: Portiwgal 
Themâu Allweddol: Cyd-fyw, Undod 

AM BETH MAE'R GWAITH CELF? 
Mae'r stribed comig yn cynrychioli môr lawes enfawr a 
ddaeth i'r traeth am ei bod wedi'i dal mewn rhwyd 
bysgota. Ar y traeth, ymgasglodd yr anifeiliaid a'r plant 
oedd ar lan y môr, i'w hachub. Cydweithiodd pob un 
ohonynt wrth achub y creadur, gan ei ddychwelyd i'w 
gynefin naturiol. Mae'r stribed comig hwn yn 
pwysleisio bod y gweithredu'n gydweithredol a bod 
gan bawb rôl wahanol o ran datblygu'r gwaith achub. 
Gallwn i gyd weithio gyda'n gilydd i ddatrys problem. 



THEMA DIALLS: Cyfrifoldeb Cymdeithasol 

Cyfrifoldeb sy'n mynd y tu hwnt i ddyletswydd unigol ac sy'n ymestyn ei ddealltwriaeth gyda 
dimensiwn cymdeithasol. Mae'n dibynnu ar gydweithrediad rhwng pobl a chymunedau, 
cyfranogiad cyson mewn rhyngweithio cymdeithasol a chymdeithas, a chymwyseddau 

cymdeithasol a dinesig o allu gwneud hynny. 

(DIALLS, Fframwaith Dadansoddi Diwylliannol). 



Mae gwybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddir i ddatblygu'r is-thema hon ar gael yma. 

Cynradd Uwchradd 
Gallu gwerthfawrogi a gofalu am bethau byw a'u hamgylchedd eu hunain Yn pryderu am effeithiau ffyrdd o fyw ar bobl ac ar y blaned ac yn deall 

yr angen am ddefnydd cyfrifol 

Yn dechrau gwerthfawrogi adnoddau ac yn dysgu i beidio â'u gwastraffu Deall achosion sylfaenol a rhyng-gysylltedd materion lleol, cenedlaethol a byd- 
eang mawr, gan gynnwys rôl llywodraethau, busnesau, cyrff anllywodraethol a 
dinasyddion. 

Deall effeithiau cadarnhaol a negyddol gweithredoedd pobl (gan gynnwys eu 
dewisiadau personol eu hunain) ar eraill a'r amgylchedd 

Deall achosion a goblygiadau ehangach difrod amgylcheddol 

Gwybod gwybodaeth sylfaenol am newid hinsawdd (achosion ac effeithiau) Ag ymdeimlad o gyfrifoldeb dros eu gweithredoedd eu hunain tuag at yr 
amgylchedd ac yn ystyried yn gyson pa newidiadau y gallent eu gwneud i 
ddiogelu'r amgylchedd 

Deall materion amgylcheddol lleol, cenedlaethol a byd-eang allweddol ac yn 
dechrau meddwl sut y gellir cysylltu'r rhain 

Deall y ffyrdd y gall dinasyddion a llywodraethau gyfrannu at gynaliadwyedd 
amgylcheddol 

Cymryd camau i ddiogelu a gwella’r amgylchedd ac ansawdd bywyd pobl yn 
lleol ac yn fyd-eang 

Yn barod i ymgysylltu â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac ymgyrchu i leihau 
difrod amgylcheddol a newid hinsawdd 

IS-THEMA CYFRIFOLDEB CYMDEITHASOL Datblygiad Cynaliadwy a Newid Hinsawdd

Mae hyn yn ymwneud â materion cymdeithasol ac economaidd ac fe'i diffinnir fel "diwallu anghenion cenedlaethau presennol heb beryglu gallu 
cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain" (h.y. sicrhau ansawdd bywyd gwell i bawb, nawr ac am genedlaethau i ddod). Un agwedd ar 

ddatblygiad cynaladwy yw mynd i'r afael â newid hinsawdd. 



Mae gwybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddir i ddatblygu'r is-thema hon ar gael yma. 

Cynradd Uwchradd 
Deall pam mae gennym reolau a chyfrifoldebau a pham y gallant newid dros 
amser 

Deall y dylai pawb gydnabod rhyddid sylfaenol pob bod dynol 

Deall strwythurau a systemau llywodraethu sylfaenol ysgolion, cymunedau, lleol, 
cenedlaethol a byd-eang a sut mae'r rhain yn rhyng-gysylltiedig ac yn gyd-ddibynnol 

Deall rheolaeth y gyfraith ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol 

Deall y dylid trin pawb yn deg Deall y dylai pob dinesydd gael ei drin yn gyfartal ac yn ddiduedd 

Deall yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn ddinesydd un wlad a'r rhwymedigaethau 
dinesig sy'n cyd-fynd â hynny 

Ymwybodol o'r ffactorau sy'n hwyluso neu'n llesteirio dinasyddiaeth ac 
ymgysylltu dinesig ar lefel fyd-eang, cenedlaethol a lleol 

Deall sut mae bod yn ddinesydd un wlad yn ymwneud â'r cyd-destun byd-eang 
ehangach 

Deall sut mae strwythurau llywodraethu byd-eang yn rhyngweithio â 
strwythurau cenedlaethol a lleol ac yn archwilio dinasyddiaeth fyd-eang 

Yn barod i sefyll a siarad dros eraill er mwyn amddiffyn eu hawliau Deall y ffyrdd amrywiol y gall dinasyddion ddylanwadu ar bolisi 

Yn barod i sefyll a siarad dros eraill er mwyn amddiffyn eu hawliau 

IS-THEMA CYFRIFOLDEB CYMDEITHASOL Dinasyddiaeth 

Bod yn aelod o wlad a bod â hawliau a chyfrifoldebau oherwydd hynny. Mae dinasyddiaeth yn gysylltiedig â goddefgarwch a democratiaeth, gyda 
dinasyddiaeth weithgar yn cael ei diffinio fel "adeiladu cymdeithas agored a democrataidd" (Cyngor Ewrop a'r CE 2015, 25) 



Cynradd Uwchradd 
Deall yr angen am reolau yn y gymuned leol (ysgol, teulu, pentref neu dref) a 
sut y gallant ein helpu 

Deall strwythurau llywodraethu a phrosesau gwneud penderfyniadau yn lleol, yn 
genedlaethol ac yn fyd-eang a'r gwahaniaethau rhwng gwledydd a rhanbarthau 
a’u rhyng-gysylltedd 

Deall sut i gymryd rhan wrth wneud a newid rheolau yn yr ysgol neu gyda ffrindiau 
neu deulu 

Mynd ati'n rhagweithiol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion dinesig 

Deall hanfodion llywodraethu - teulu, ysgol, cymuned leol, gwlad Yn barod i gymryd camau i wneud y gymuned yn lle gwell a gwella sefyllfa 
pobl eraill yn y gymuned 

Cymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp a gweithio i sicrhau bod pawb yn cael 
eu cynnwys 

Cymryd rhan wrth wneud penderfyniadau ar y cyd 

Ceisio datrys problemau a datrys gwrthdaro drwy wrando ar eraill a deall eu 
safbwyntiau 

Yn barod i amddiffyn eraill pan gânt eu hallgáu neu pan dresmasir ar eu hawliau 

Deall pwysigrwydd gweithredu unigol a chyfunol Helpu i ddatrys gwrthdaro drwy sensitifrwydd i safbwyntiau amrywiol a normau 
diwylliannol 

Yn cymryd rhan mewn gweithgaredd i wella'r byd rydyn ni'n byw ynddo Gallu gwahaniaethu rhwng hunaniaeth bersonol a chyfunol a meithrin ymdeimlad 
o berthyn i ddynoliaeth gyffredin

Mae gwybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddir i ddatblygu'r is-thema hon ar gael yma. 

IS-THEMA CYFRIFOLDEB CYMDEITHASOL Cymhwysedd
cymdeithasol a sifil

Mae'r rhain yn cynnwys cymhwystra personol, rhyngbersonol a rhyng-ddiwylliannol ac maent yn cwmpasu pob math o ymddygiad sy'n galluogi unigolion i 
gymryd rhan mewn ffordd effeithiol ac adeiladol mewn bywyd cymdeithasol a gwaith, ac yn enwedig mewn cymdeithasau cynyddol amrywiol, ac i ddatrys 

gwrthdaro lle bo angen. Mae cymhwystra dinesig yn galluogi unigolion i gymryd rhan lawn mewn bywyd dinesig, yn seiliedig ar wybodaeth am gysyniadau a 
strwythurau cymdeithasol a gwleidyddol ac ymrwymiad i gyfraniad cyson a democrataidd (Senedd Ewrop a Chyngor yr Undeb Ewropeaidd 2006) 



Cynradd Uwchradd 
Yn barod i chwarae'n deg ac yn gynhwysol gydag eraill Cymryd rhan mewn prosesau gwneud penderfyniadau yn eu cymuned 

Yn barod i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth a’r tu allan 
iddi 

Yn cefnogi ac annog eraill i gymryd rhan yn gyson 

Yn ceisio sicrhau bod pawb yn cael eu cynnwys yn gyson Yn ystyried canlyniadau gweithredoedd cyn gweithredu 

Yn deall bod gan ein dewisiadau a'n gweithredoedd ganlyniadau - cadarnhaol a 
negyddol - i'r byd rydyn ni'n byw ynddo 

Yn gallu nodi manteision, cyfleoedd ac effaith ymgysylltu dinesig 

Cydweithio ag eraill ar faterion bywyd go iawn yn eu cymuned Yn gallu nodi'r mathau o gamau y gellir eu cymryd i wella'r gymuned 

Deall hanfodion sut y llywodraethir eu gwlad a'u rhanbarth eu hunain Gallu nodi'r ffactorau sy'n cyfrannu at lwyddiant a ffactorau sy'n cyfyngu ar 
lwyddiant gweithredu unigol a chyfunol 

Gallu diffinio rolau a rhwymedigaethau unigolion a grwpiau wrth weithredu 

Mae gwybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddir i ddatblygu'r is-thema hon ar gael yma. 

IS-THEMA CYFRIFOLDEB CYMDEITHASOL Cyfraniad cyson

Yn cyfeirio at gyfraniad unigolyn mewn perthynas â meysydd dinesig, gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd, cyfreithiol a diwylliannol cymdeithas. 



Cynradd Uwchradd 
Chwarae a gweithio ar y cyd, cymryd eu tro a rhannu Wedi ymrwymo i hyrwyddo a diogelu lles personol a chyfunol 

Dechrau dangos tact a diplomyddiaeth Gallu gweithio'n effeithiol ac yn barchus gyda phobl eraill, gan feithrin 
perthnasoedd cadarnhaol 

Cydweithio i ddatrys problemau neu gyflawni nodau Dangos sensitifrwydd i safbwyntiau amrywiol a normau diwylliannol wrth 
reoli gwahaniaethau barn neu wrthdaro 

Defnyddio gwybodaeth am safbwyntiau pobl eraill i ddatrys problemau a 
chyfaddawdu 

Deall ffactorau sy'n cyfrannu at lwyddiant a ffactorau sy'n cyfyngu ar lwyddiant 
gweithredu unigol a chyfunol 

Deall pwysigrwydd gweithredu unigol a chyfunol ac yn cymryd rhan mewn gwaith 
cymunedol 

Yn ymwneud â phrosiectau sy'n mynd i'r afael â heriau cyffredin ac yn cydweithio â 
hwy 

Mae gwybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddir i ddatblygu'r is-thema hon ar gael yma. 

IS-THEMA CYFRIFOLDEB CYMDEITHASOL: Cydweithio

Gweithio gyda'n gilydd er lles pawb. Mae hyn yn digwydd ar amrywiaeth o lefelau, o unigolion i wledydd. 



Yn y Rhaglen Dysgu Llythrennedd Diwylliannol, archwilir cyfrifoldeb cymdeithasol drwy bum is-thema: cymhwystra cymdeithasol a dinesig, dinasyddiaeth, cyfraniad 
cyson, cydweithio, a datblygiad cynaladwy / newid hinsawdd. Yn y cynlluniau gwersi, mae cysylltiad agos rhwng yr is-themâu hyn. Mae'r thema cyfrifoldeb 
cymdeithasol yn ffurfio cysylltiadau agos â chyd-fyw. 

Gellir deall cyfrifoldeb cymdeithasol mewn gwahanol ffyrdd. Mae'r syniadau hyn yn adlewyrchu oedrannau myfyrwyr ond maent hefyd yn cael eu heffeithio gan y 
testun diwylliannol y mae'r thema yn cael ei archwilio drwyddo yn y gwersi. Mewn testunau diwylliannol, ymdrinnir â chyfrifoldeb cymdeithasol mewn gwahanol 
gyd-destunau sy'n amrywio o fywyd bob dydd plant yn eu hamgylcheddau cartref ac ysgol i wahanol anawsterau a wynebir gan anifeiliaid gwyllt ym myd natur. Gall 
yr arteffactau diwylliannol ddangos y dulliau canlynol o ymdrin â'r thema: 

• Yn yr arteffactau, gall myfyrwyr ymdrin â chyfrifoldeb cymdeithasol o safbwynt 'myfi', gan bwysleisio dimensiwn unigol cyfrifoldeb wrth wneud i bobl eraill
deimlo eu bod wedi'u cynnwys a’u bod yn rhan o gymuned. Yn y dull hwn, canolbwyntir ar y myfyriwr a'i weithred tra bod y dimensiwn cymdeithasol a'r
rhyngweithio mewn cymuned ehangach yn cael llai o sylw.

• Gellir ymdrin â chyfrifoldeb cymdeithasol hefyd mewn modd mwy rhyngweithiol drwy arddangos gweithredu ar y cyd a deialog rhwng 'myfi' a'r arall. Yn y
dull hwn, mae'r rhyngweithio rhwng 'myfi' a'r arall yn seiliedig ar gydfuddiannu. Gellir archwilio'r rhyngweithio hwn hefyd fel rhan o gymuned ehangach,
megis grŵp o ffrindiau, dosbarth, neu ysgol, a'u cysylltiadau a'u rhwydweithiau cymdeithasol. Yn yr arteffactau hyn a'u capsiynau, gall 'myfi', er enghraifft,
ddysgu rheolau gêm i berson arall i'w alluogi i chwarae gyda'r dosbarth cyfan.

• Yn yr arteffactau, gellir ymdrin â chyfrifoldeb cymdeithasol hefyd fel ymdrech ar y cyd a dyletswydd a rennir drwy bwysleisio'r pŵer a'r posibilrwydd o 'ni'
fel grŵp cyfunol sy'n effeithio ar faterion ac amgylchedd a rennir. Yn y dull hwn, ystyrir bod 'ni' yn gallu gweithredu gyda'n gilydd i wella 'ein' bywyd ac
amodau cymuned leol a byd-eang.

• Pan fydd archwilio cyfrifoldeb cymdeithasol yn seiliedig ar destunau diwylliannol sy'n ymdrin â datblygiad cynaladwy a newid hinsawdd, mae'r syniad o
gyfrifoldeb cymdeithasol yn cael ei ymestyn i gynnwys cyfrifoldeb pobl dros y Ddaear. Yn yr arteffactau hyn, gall myfyrwyr, fodd bynnag, archwilio cyfrifoldeb
cymdeithasol o safbwynt anthroposentrig drwy ganolbwyntio'n bennaf ar bobl a'u hanghenion. Efallai ei bod yn ymddangos bod yr arteffactau hyn yn dangos
cyfrifoldeb am anifeiliaid a natur ac yn ceisio cytgord rhwng pobl a chreaduriaid nad ydynt yn ddynol, ond gall eu dull gweithredu barhau i fod yn seiliedig ar
roi pobl wrth wraidd y weithred. Yn y dull hwn, gall anifeiliaid gael eu dynweddu a'u trin fel rhai sy'n gwasanaethu pobl.

• Gellid mynd i’r afael â’r ddealltwriaeth eang ‘blanedol’ o gyfrifoldeb cymdeithasol yn yr arteffactau hefyd gyda safbwynt ecolegol trwy bwysleisio moeseg
ecolegol a chyfrifoldeb pawb dros yr ymdrechion i achub ein planed ar gyfer y dyfodol. Yn yr arteffactau hyn, gall myfyrwyr archwilio gwahanol atebion ar
sut i ddatrys problemau amgylcheddol amrywiol a hyrwyddo cynaliadwyedd.

Mae cyfrifoldeb cymdeithasol yn seiliedig ar weithredu ar y cyd a chydweithio rhwng pobl a chymunedau yn lleol ac yn fyd-eang. Tasg yr athro yw ymgyfarwyddo'r 
myfyrwyr â dimensiwn cymdeithasol y cysyniad a phwysleisio rôl pawb ynddo. Ni ellir dirprwyo cyfrifoldeb cymdeithasol fel gofal am gymuned, amgylchedd a rennir, 
a'r Ddaear na'i drosglwyddo i rywun arall. 

Arteffactau Diwylliannol: 

THEMA DIALLS: Cyfrifoldeb 
Cymdeithasol 



Enghreifftiau o arteffactau o Oriel Rithwir 

 
HELPU DADI 
Wedi'i ysbrydoli gan: Traed Brain 
[خ��شة]
 Ystod Oedran: 4-7 oed 
Gwlad: Y Deyrnas Unedig 
Themâu Allweddol: Cyfrifoldeb 
Cymdeithasol, Cydweithio 
AM BETH MAE'R GWAITH CELF? 
Profiad plentyn o’r cyfnod clo; ceisio bod yn 
gyfrifol a gweithio mewn cydweithrediad ag 
eraill. Rhoddwyd rhyddid i'r plant roi baentio 
llun o'u profiad o’r cyfnod clo a sut roedden 
nhw'n gallu gweithio mewn cydweithrediad 
ag aelodau eraill o'u teulu a gweithredu'n 
gyfrifol. 

DINAS DIALLS 
Wedi'i ysbrydoli gan: Yr Elephant a'r Beic [Le Vélo 
de l'éléphant] 
Ystod Oedran: 8-11 
oed Gwlad: Portiwgal 
Themâu Allweddol: Cyfrifoldeb Cymdeithasol, 
Cymhwystra Cymdeithasol a Dinesig 

AM BETH MAE'R GWAITH CELF? 
Cydnabod y cyfrifoldeb gweithredol sydd gan bob 
un ohonom mewn cymdeithas. Crëwyd yr 
arteffact ar ôl dadl weithredol rhwng y 
dosbarthiadau pâr, ac ar y diwedd awgrymodd y 
ddau athro i'r plant y syniad o adeiladu dinas a 
fyddai'n portreadu naratif y ffilm a allai hefyd fod 
yn bortread o'n cymdeithas. 

CYNLLUNIO PARC NEWYDD 
Wedi'i ysbrydoli gan: Draenogod a'r Ddinas [Igel 
und die Stadt] 
Ystod Oedran: 8-11 oed 
Gwlad: Israel 
Themâu Allweddol: Cyfrifoldeb Cymdeithasol, 
Cymhwystra Cymdeithasol a Dinesig 

AM BETH MAE'R GWAITH CELF? 
Dylunio parc ar gyfer y gymuned. Mae'r arteffact yn 
cyfeirio at y syniad o adeiladu cyfleusterau y mae 
pawb yn eu hoffi. Yn yr arteffact mae ystyriaeth o 
holl awgrymiadau'r gymuned ar gyfer adeiladu'r 
parc. Bydd y parc yn cael ei ddefnyddio gan bobl ac 
anifeiliaid. Mae lle yn y parc ar gyfer planhigion. 



Cynradd Uwchradd 
Ag ymdeimlad o berthyn yn yr amgylchedd lleol (teulu, ysgol a chymuned) ac yn 
deall gwerth perthnasoedd ag eraill 

Ag ymdeimlad o berthyn i gymunedau lleol a byd-eang 

Gallu nodi a disgrifio'r gwahanol grwpiau y maent yn perthyn iddynt a sut y mae eu 
cymuned yn ffitio i'r byd ehangach 

Gallu gwahaniaethu rhwng hunaniaeth bersonol a chyfunol ac amrywiol grwpiau 
cymdeithasol 

Ag ymdeimlad o hunan a hunaniaeth bersonol unigryw o fewn y grwpiau hynny Gallu disgrifio'r cyffredinedd a'r gwahaniaethau sy'n bodoli rhwng gwahanol 
grwpiau diwylliannol yn eu cymunedau lleol ac ehangach 

Gallu disgrifio sut maen nhw’n byw yn eu diwylliant yn eu cymuned leol Wedi datblygu'r sgiliau rhyngbersonol i gyfathrebu o fewn a thu allan i'w 
cymuned eu hunain 

Gallu disgrifio rhai tebygrwydd a gwahaniaethau o fewn diwylliannau a 
chymdeithasau a rhyngddynt 

Deall pam mae cynnal a dathlu traddodiadau diwylliannol yn bwysig ar gyfer 
datblygu hunaniaethau personol, grŵp a chenedlaethol 

Gallu myfyrio ar y cysyniad o gartref a pherthyn Deall y ffyrdd y gall grwpiau diwylliannol a hunaniaethau newid dros amser, er 
enghraifft drwy fudo 

Deall pam mae cynnal a dathlu traddodiadau diwylliannol yn bwysig ar gyfer 
datblygu hunaniaethau personol, grŵp a chenedlaethol 

Deall pam fod gwerthoedd cyffredin yn bwysig er mwyn cydfodoli'n heddychlon 

Mae gwybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddir i ddatblygu'r thema hon ar gael yma. 

THEMA DIALLS: Perthyn 

Dull o gysyniadu aelodaeth mewn cymunedau a rennir (ee teuluoedd, ysgolion, clybiau, ardaloedd) neu 
deimlad o berthyn i gymuned. Mae hyn yn ymgorffori herion diwylliannol, mynegiant o'r ffyrdd o fyw a 

ddatblygwyd gan gymuned a'u trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth a'r ymdeimlad o etifeddiaeth a 
rennir, yn ogystal â'r naratifau cyffredin sy'n llunio cymuned benodol, megis mathau o fudo, yn orfodol ac 

yn wirfoddol. 



Yn y Rhaglen Dysgu Llythrennedd Diwylliannol, archwilir perthyn drwy is-thema cartref. Yn y cynlluniau gwersi, mae perthyn a chartref yn cael eu trin fel pethau sydd 
wedi'u cydblethu'n agos. Mae'r teimlad o fod â chartref a bod gartref, teimlad o'ch lle diogel ei hun yn llawn cynefindra, cysur ac ymlyniad emosiynol, yn ddimensiwn 
personol ond ar yr un pryd yn agwedd a rennir yn gymdeithasol ar yr ymdeimlad o berthyn. Yn y cynlluniau gwersi, mae cysylltiad agos rhwng y thema o berthyn 
archwilio ymagweddau craidd DIALLS: goddefgarwch, empathi a cynhwysiant. 

Mewn arteffactau diwylliannol, gellir mynegi'r syniad o berthyn mewn gwahanol ffyrdd. Ar y naill law, gall y syniadau hyn fod yn seiliedig ar farn myfyrwyr ar eu 
cartref eu hunain a'u lleoliad cymdeithasol o fewn man y teimlant eu bod ynghlwm wrtho. Ar y llaw arall, gall y syniadau adlewyrchu'n fwy cyffredinol syniadau 
cartref a pherthyn a ysgogwyd gan y testun diwylliannol a ddefnyddir yn y gwersi hyn. Gall yr arteffactau diwylliannol a’u capsiynau ddangos y dulliau canlynol o 
ymdrin â'r thema: 

1 Yn yr arteffactau, gall myfyrwyr ddelio â pherthyn drwy ymlyniadau gofodol. Gall rhychwant yr ymlyniadau hyn ymestyn o raddfa facro i raddfa ficro gan 
gynnwys, er enghraifft, y mannau, lleoedd, lleoliadau canlynol: y Ddaear; sawl gwlad; un wlad gartref; tref neu bentref cartref; ardal neu stryd gartref; yr 
amgylchedd naturiol yn yr ardal fyw neu'r iard o amgylch eich cartref; tŷ neu gartref; a'u hystafell neu eu gofod eu hunain gartref. Mae'r dealltwriaethau 
gofodol hyn o berthyn wedi'u cydblethu ag ystyron cymdeithasol amrywiol y gall y myfyriwr eu hegluro yn eu capsiynau. 

1 Gall myfyrwyr hefyd ymdrin â pherthyn drwy gysylltiadau cymdeithasol a chysylltiadau â gwahanol grwpiau o bobl. Yn yr arteffactau a'u capsiynau, gall y 
myfyrwyr ddangos, er enghraifft, eu teulu neu aelodau o'u teulu; ffrindiau; rhwydweithiau cymdeithasol sy'n gysylltiedig ag amser rhydd neu ddiddordebau; 
neu'r ysgol. Fel arfer, mae dealltwriaeth gymdeithasol o berthyn yn ofodol ac yn gysylltiedig â lleoliadau penodol ar yr un pryd. 

1 Yn yr arteffactau, gall myfyrwyr archwilio perthyn drwy ddiwylliant materol drwy ddangos eu heitemau personol a'u heiddo y teimlant sy’n eu cysylltu â lleoedd 
a phobl eraill. Gall yr eitemau pwysig hyn, megis teganau, llyfrau, neu ddesg neu eu gwely eu hunain, weithredu fel symbolau o'r cartref fel lle diogel a 
chyfforddus. Ar wahân i leoliadau gofodol, gall yr eitemau adlewyrchu cysylltiadau cymdeithasol, megis treulio amser gyda'r teulu, brodyr a chwiorydd, 
ffrindiau neu gyd-ddisgyblion. 

1 Gall myfyrwyr archwilio'r syniad o berthyn yn yr arteffactau fel rhai cyfansawdd a chroestoriadol gan gynnwys ymlyniadau i wahanol leoliadau a grwpiau o 
bobl ar yr un pryd. Gall hyd yn oed plant ifanc iawn weld a darlunio eu perthyn fel rhywbeth sy’n digwydd ar wahanol lefelau sgalar ar yr un pryd. Gall yr 
arteffactau a'r capsiynau hyn ddangos ar yr un pryd, er enghraifft, teganau myfyrwyr, aelodau o'u teulu, eu cartref, arwydd stryd sy'n nodi enw eu tref 
enedigol, a baner genedlaethol. 

1 Fel arfer, ystyrir bod perthyn yn nodwedd gadarnhaol ac fel rhywbeth i'w gyflawni. Gall myfyrwyr hefyd archwilio perthyn drwy'r syniad o beidio â pherthyn 
drwy nodi lleoedd neu rwydweithiau cymdeithasol nad ydynt yn perthyn iddynt a lle maent yn teimlo'n anghyfforddus neu'n gweld eisiau eu cartref. Yn yr 
arteffactau a'u capsiynau, ystyrir yn gyffredin bod peidio â pherthyn yn amod y dylid ei osgoi neu ei ddatrys. Gall y myfyrwyr gydnabod o straeon y testunau 
diwylliannol bod rhywun mewn man lle nad yw’n perthyn ac archwilio sut i wneud iddo deimlo'n ei fod yn perthyn. 

Gall yr archwiliadau o berthyn yn arteffactau diwylliannol fod yn haniaethol ac yn goncrit: gall ffigur o dŷ ddangos cartref ond gall weithredu ar yr un pryd fel symbol 
am le diogel a rhwydwaith cymdeithasol lle mae'r myfyriwr yn cael gofal a chysur. Tasg yr athro wrth gefnogi archwiliad y myfyrwyr o berthyn yw deall y ffyrdd 
amrywiol y gellir teimlo perthyn a’i gysylltu â gofodau, lleoedd, eitemau a chysylltiadau cymdeithasol. 

Arteffactau Diwylliannol: 

THEMA DIALLS: Perthyn 



Enghreifftiau o arteffactau o Oriel Rithwir 

BETH YW CARTREF I MI? 
Wedi'i ysbrydoli gan: Baboon on the Moon 
Ystod Oedran: 8-11 oed 
Gwlad: Israel 
Themâu Allweddol: Empathi, Perthyn 

CARTREF, MAMWLAD, PERTHYN 
Wedi'i ysbrydoli gan: Baboon on the Moon 
Ystod Oedran: 12-15 oed 
Gwlad: Yr Almaen 
Themâu Allweddol: Empathi, Perthyn 

AM BETH MAE'R GWAITH CELF? 
Mae'r arteffact yn ymdrin ag ystyr y term cartref/tŷ i'r plant: 
roeddent yn canolbwyntio ar yr adeilad, y gwahanol ystafelloedd, yr 
hyn sy'n nodweddu pob ystafell. 

AM BETH MAE'R GWAITH CELF? 
Gofynnwyd i'r myfyrwyr greu gwrthrych 3D a oedd yn cynrychioli eu cartref, 
gan fynegi eu hymdeimlad o berthyn. 



“BETH YW CARTREF? 
Wedi'i ysbrydoli gan: Baboon on the Moon 
Ystod Oedran: 4-7 oed 
Gwlad: Cyprus 
Themâu Allweddol: Empathi, Perthyn 

AM BETH MAE'R GWAITH CELF? 
Mae pob plentyn yn tynnu llun o ddarn jig-so "Beth yw 
cartref i chi? Ble’r ydych chi'n perthyn?” Yna maen 
nhw'n rhoi eu darnau at ei gilydd ac yn gwneud jig-so 
cyflawn sy'n ffurfio tŷ, sy'n diffinio'r hyn y mae tŷ yn ei 
olygu. Mae cartref yn lle i chwarae, i weithio, i gymryd 
bath, i gynhesu, lle sydd â iard, coed a blodau, dyma lle 
rydyn ni'n cael ein geni, lle rydyn ni'n ddiogel, lle mae'r 
rhai rydych chi'n eu caru ac sy’n eich caru chi, lle mae 
ein rhieni, ein brodyr a'n chwiorydd, ein cefndryd, ein 
ffrindiau, ein cath fach a'n ci. Lle rydych chi'n teimlo'n 
hapus, lle rydych chi’n cael cwtsh, gofal, cariad, enfys, 
lle mae ein calon. Ar ddiwedd y wers, rhoddwyd amser 
i'r plant gwblhau eu gwaith, oherwydd eu bod wedi 
gofyn amdano eu hunain. Dywedasant mai cartref yw 
"lle rydyn ni'n teimlo ein bod yn cael ein caru, yn hapus, 
lle rydyn ni'n teimlo'n gyfeillgar a lle gallwn ni deimlo'n 
drist weithiau, ond mae ein teulu a'n ffrindiau yno i'n 
helpu i deimlo'n hapus eto." 



Yn ôl at yr offeryn dysgu llythrennedd diwylliannol 

Cyd-fyw: Dathlu Amrywiaeth 

Dogfen Wreiddiol Adran(au) yn y Ffynhonnell Tuda 
len 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

VALUES: No. 2. Valuing cultural diversity 26 

ATTITUDES 4. Openness to cultural 
otherness 

29 

ATTITUDES: 5. Respect 29 

ATTITUDES: 9. Tolerance of ambiguity 32 

SKILLS: 14. Flexibility and Adaptability 39 

KNOWLEDGE AND CRITICAL 49 
UNDERSTANDING: 20B. Knowledge and 
critical understanding of culture, cultures, 
religions 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
Identity and Diversity 

18 

VALUES AND ATTITUDES: Value diversity 20 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

SOCIO-EMOTIONAL 6. Difference and 
respect for diversity 

37 



YN ÔL at yr offeryn dysgu llythrennedd diwylliannol 

Cyd-fyw: Hawliau Dynol 

Dogfen Wreiddiol Adran(au) yn y Ffynhonnell Tuda 
len 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

VALUES: No. 1. Valuing human dignity and 
human rights 

25 

ATTITUDES: 5 Respect 29 

ATTITUDES: 6. Civic-mindedness 30 

KNOWLEDGE AND CRITICAL 48 
UNDERSTANDING: 20A. Knowledge and 
critical understanding of politics, law and 
human rights 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
Human rights 

17 

VALUES AND ATTITUDES: Respect for people 
and human rights 

20 

VALUES AND ATTITUDES: Commitment to 
social Justice and Equity 

20 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

COGNITIVE: 1. Local, national and global 
systems and structures 

32 

COGNITIVE 2. Issues affecting interaction 
and connectedness of communities at local, 
national and global levels 

33 

BEHAVIOURAL 8. Ethically Responsible 
Behaviour 

39 



YN ÔL at yr offeryn dysgu llythrennedd diwylliannol 

Cyd-fyw: Democratiaeth 

Dogfen Wreiddiol Adran(au) yn y Ffynhonnell Tuda 
len 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

VALUES: No. 3. Valuing democracy, justice, 
fairness, equality and the rule of law 

ATTITUDES: 6. Civic-mindedness 

KNOWLEDGE AND CRITICAL 
UNDERSTANDING: 20A. Knowledge and 
critical understanding of politics, law and 
human rights 

27 

30 

48 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

VALUES AND ATTITUDES: Commitment to 
social Justice and Equity 

20 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

COGNITIVE: 1. Local, national and global 
systems and structures 

32 

COGNITIVE 2. Issues affecting interaction 33 
and connectedness of communities at local, 
national and global levels 

BEHAVIOURIAL: 7. Actions that can be taken 
individually and collectively 

38 

BEHAVIOURAL: 9 Getting engaged and 
taking action 

40 



YN ÔL at yr offeryn dysgu llythrennedd diwylliannol 

Cyd-fyw: Cydraddoldeb 

Dogfen Wreiddiol Adran(au) yn y Ffynhonnell Tuda 
len 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

VALUES: No. 3. Valuing democracy, justice, 
fairness, equality and the rule of law 

27 

ATTITUDES: 5. Respect 29 

KNOWLEDGE AND CRITICAL 49 
UNDERSTANDING: 20B. Knowledge and 
critical understanding of culture, cultures, 
religions 

KNOWLEDGE AND CRITICAL 50 
UNDERSTANDING: 20C. Knowledge and 
critical understanding of history, media, 
economies, environment and sustainability 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Social 16 
for Schools Justice and Equity 

VALUES AND ATTITUDES: Commitment to 
social Justice and Equity 

20 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

COGNITIVE: 3. Underlying assumptions and 
power dynamics 

34 



YN ÔL at yr offeryn dysgu llythrennedd diwylliannol 

Cyd-fyw: Undod 

Dogfen Wreiddiol Adran(au) yn y Ffynhonnell Tuda 
len 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

ATTITUDES: 7. Responsibility 31 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics SOCIO-EMOTIONAL: 5. Different 36 
and Learning Objectives, Communities people belong to and how 

these are connected 

BEHAVIOURIAL: 7. Actions that can be taken 38 
individually and collectively 



YN ÔL at yr offeryn dysgu llythrennedd diwylliannol 

Globaleiddio 

Dogfen Wreiddiol Adran(au) yn y Ffynhonnell Tuda 
len 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

ATTITUDES: 6. Civic-mindedness 30 

KNOWLEDGE AND CRITICAL 
UNDERSTANDING: 20C. Knowledge and 
critical understanding of history, media, 
economies, environment and sustainability 

50 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
Globalisation and interdependence 

16 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

COGNITIVE: 1. Local, national and global 
systems and structures 

32 

COGNITIVE 2. Issues affecting interaction 
and connectedness of communities at local, 
national and global levels 

33 

BEHAVIOURIAL: 7. Actions that can be taken 
individually and collectively 

38 



YN ÔL at yr offeryn dysgu llythrennedd diwylliannol 

Cyfrifoldeb Cymdeithasol: Datblygiad Cynaladwy / Newid Hinsawdd 

Dogfen Wreiddiol Adran(au) yn y Ffynhonnell Tuda 
len 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

ATTITUDES: 6. Civic-mindedness 30 

ATTITUDES: 7. Responsibility 31 

KNOWLEDGE AND CRITICAL 
UNDERSTANDING: 20C. Knowledge and 
critical understanding of history, media, 
economies, environment and sustainability 

50 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 16 
for Schools Sustainable development 

VALUES AND ATTITUDES: Concern for the 21 
environment and commitment to 
sustainable development 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

COGNITIVE 2. Issues affecting interaction 
and connectedness of communities at 
local, national and global levels 

33 

BEHAVIOURAL 8. Ethically Responsible 
Behaviour 

39 



YN ÔL at yr offeryn dysgu llythrennedd diwylliannol 

Cyfrifoldeb Cymdeithasol: 
Dinasyddiaeth 

Dogfen Wreiddiol Adran(au) yn y Ffynhonnell Tuda 
len 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

VALUES: No. 1. Valuing human dignity and 
human rights 

25 

VALUES: No. 3. Valuing democracy, justice, 
fairness, equality and the rule of law 

27 

ATTITUDES: 6. Civic-mindedness 30 

KNOWLEDGE AND CRITICAL 48 
UNDERSTANDING: 20A. Knowledge and 
critical understanding of politics, law and 
human rights 

KNOWLEDGE AND CRITICAL 50 
UNDERSTANDING: 20C. Knowledge and 
critical understanding of history, media, 
economies, environment and sustainability 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

VALUES AND ATTITUDES: Commitment to 
social Justice and Equity 

20 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

COGNITIVE: 1. Local, national and global 
systems and structures 

32 

COGNITIVE: 3. Underlying assumptions and 
power dynamics 

34 

BEHAVIOURAL 8. Ethically Responsible 
Behaviour 

39 



YN ÔL at yr offeryn dysgu llythrennedd diwylliannol 

Cyfrifoldeb Cymdeithasol: Cymhwysedd 
Cymdeithasol a Sifil 

Dogfen Wreiddiol Adran(au) yn y Ffynhonnell Tuda 
len 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

ATTITUDES: 6. Civic-mindedness 30 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Power 
and governance 

SKILLS: Cooperation and conflict resolution 

17 

19 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics COGNITIVE: 1. Local, national and global 32 

35 

38 

39 

40 

and Learning Objectives, systems and structures 

SOCIO-EMOTIONAL: 4 Different levels of 
identity 

BEHAVIOURIAL: 7. Actions that can be taken 
individually and collectively 

BEHAVIOURAL 8. Ethically Responsible 
Behaviour 

BEHAVIOURAL: 9 Getting engaged and 
taking action 



YN ÔL at yr offeryn dysgu llythrennedd diwylliannol 

Cyfrifoldeb Cymdeithasol: Cyfraniad 
Cyson 

Dogfen Wreiddiol Adran(au) yn y Ffynhonnell Tuda 
len 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

ATTITUDES: 6. Civic-mindedness 30 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 17 
for Schools Power and governance 

VALUES AND ATTITUDES: Commitment to 
participation and inclusion 

21 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

BEHAVIOURIAL: 7. Actions that can be 
taken individually and collectively 

38 

BEHAVIOURAL 8. Ethically Responsible 
Behaviour 

39 

BEHAVIOURAL: 9 Getting engaged and 
taking action 

40 



YN ÔL at yr offeryn dysgu llythrennedd diwylliannol 

Cyfrifoldeb Cymdeithasol: Cydweithio

Dogfen Wreiddiol Adran(au) yn t Ffynhonnell Tuda 
len 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

ATTITUDES: 6. Civic-mindedness 30 

SKILLS: 16. Cooperation Skills 42 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

SKILLS: Cooperation and conflict resolution 19 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

SOCIO-EMOTIONAL: 4 Different levels of 
identity 

35 

BEHAVIOURIAL: 7. Actions that can be 
taken individually and collectively 

38 

BEHAVIOURAL 8. Ethically Responsible 
Behaviour 

39 



YN ÔL at yr offeryn dysgu llythrennedd diwylliannol 

Perthyn 

Dogfen Wreiddiol Adran(au) yn y Ffynhonnell Tuda 
len 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

VALUES: No. 2. Valuing cultural diversity 26 

KNOWLEDGE AND CRITICAL 
UNDERSTANDING: 20B. Knowledge and 
critical understanding of culture, cultures, 
religions 

49 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

VALUES AND ATTITUDES: Sense of identity 
and self-esteem 

20 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

SOCIO-EMOTIONAL: 4 Different levels of 
identity 

35 

SOCIO-EMOTIONAL: 5. Different 36 
communities people belong to and how 
these are connected 

SOCIO-EMOTIONAL 6. Difference and 
respect for diversity 

37 
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