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Llawer o amrywiaeth, dim digon o gydraddoldeb – sut gall cwricwlwm 

ESOL helpu i hyrwyddo gwrth-hiliaeth? 

 

 

Mae llofruddiaeth George Floyd, a sbardunodd brotestiadau gwrth-hiliaeth yn yr UD ac yn 
rhyngwladol, wedi bod yn gatalydd ar gyfer archwilio a thrafod yn feirniadol hiliaeth o fewn 
strwythurau presennol. Mae llofruddiaeth Floyd wedi digwydd ar adeg pan mae 
marwolaethau oherwydd COVID-19 yn anghyfartal o uchel ar gyfer pobl o gefndiroedd du a 
lleiafrifoedd. Yn y DU, mae casgliadau cynnar ymchwilwyr yn dangos bod hiliaeth strwythurol 
yn ‘achos sylfaenol’. Mae cyfran fawr o bobl mewn grwpiau BAME yn ymfudwyr newydd, a 
bydd cyfran o’r rheini yn ffoaduriaid ac ymfudwyr sy’n dysgu Saesneg yn ein dosbarthiadau 
ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill). 

Mae blog EPALE diweddar yn archwilio rôl addysg i oedolion mewn mynd i’r afael â hiliaeth, 
gan siarad o blaid cwricwla ac addysgeg mwy cynhwysol. Yn draddodiadol mae pynciau 
cwricwlwm ESOL yn y DU wedi cynnwys iaith ymarferol a defnyddiol i gefnogi ymfudwyr 
newydd i allu byw yn eu cymuned newydd. Mae pynciau wedi cynnwys sut i gofrestru gyda 
meddyg a sut i drefnu apwyntiad, siopa a phynciau eraill. Mae’r iaith yn cael ei haddysgu o 
fewn y cyd-destunau hyn. Yn ychwanegol, mae llawer iawn o ddathlu gwahaniaethau 
diwylliannol yn nosbarthiadau ESOL. Mae hyn yn cefnogi hyrwyddo amrywiaeth fel gwerth yn 
y DU, ac mae sawl adroddiad arolygu wedi amlygu’r gwaith gwych mae adrannau ESOL yn ei 
wneud yn y maes hwn. Fodd bynnag, yr ochr arall i’r geiniog, a’r hyn sydd ar goll yn fy marn i, 
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yw hyrwyddo cydraddoldeb fel gwerth sylfaenol, ac er mwyn hyrwyddo gwir gydraddoldeb 
rwy’n credu bod yn rhaid i ni ddefnyddio dulliau gwrth-hiliol. 

  

Dod â’r tu allan i mewn i’r ystafell ddosbarth 

Ond sut rydyn ni’n newid i 

addysgu’r pynciau hyn gyda 

safbwynt gwrth-hiliol? Rwy’n 

credu bod rhaid i ni, i 

ddechrau, ddod â’r tu allan i 

mewn i’r ystafell ddosbarth 

(Gweler Baynham, 2006; 

Simpson a Whiteside, 2011). 

Mae angen i ni ymgysylltu â’r 

hyn sy’n digwydd ym 

mywydau ein dysgwyr ESOL, 

gan gynnwys yr hyn sy’n 

digwydd yn y newyddion ac 

yn eu cymunedau. Weithiau bydd pethau’n digwydd pan rydyn ni wedi cynllunio’r wers 

berffaith, ac felly mae’n ddealladwy ein bod ni’n osgoi newidiadau adweithiol ar y funud olaf 

i’n cynlluniau gwersi. Weithiau, mae’n fater nad yw’r deunyddiau ar gael yn hawdd, a gall 

sefydliadau fel NATECLA helpu [*]. Fodd bynnag, mae anwybyddu digwyddiadau fel y mudiad 

‘Mae Bywydau Du o Bwys’ yn rhoi ein haddysgu mewn gwactod. Yn ogystal, mae peidio â 

chydnabod digwyddiadau fel gwleidyddiaeth genedlaethol, gweithredoedd terfysgwyr neu 

ryfeloedd sy’n digwydd yng ngwledydd ein dysgwyr yn rhoi’r argraff nad ydyn ni’n 

gwerthfawrogi’r materion sydd, gan amlaf, yn bwysig dros ben i’n dysgwyr. 

  

Defnyddio dulliau cyfranogol i ddatblygu iaith ar gyfer meddwl yn feirniadol 

Hefyd, yn ogystal ag iaith ymarferol ar gyfer bywyd bob dydd, rwy’n meddwl bod angen i ni 
ddatblygu iaith ar gyfer cwestiynu a thrafod, er mwyn datblygu sgiliau meddwl yn feirniadol 
mewn modd cyfranogol. Er mwyn i’r ystafell ddosbarth fod yn ddemocrataidd, mae’n rhaid i 
ddysgwyr allu rhannu eu teimladau a’u pryderon, ac efallai bydd rhai yn achosi anghytundeb. 
Gall cytuno ar reolau trafod a disgwyliadau parch o’r ddeutu ymlaen llaw helpu i greu lle ar 
gyfer trafodaethau beirniadol, ac osgoi dadleuon. Gall canolbwyntio ar yr iaith a fydd yn cael 
ei defnyddio yn y sesiynau helpu i arwain y drafodaeth. Fel athrawon, efallai bydd rhaid i ni 
wneud ychydig o ddarllen ein hunain ym maes addysgeg ESOL cyfranogol (gweler: Reflect for 
ESOL) a hefyd am y pwnc, fel ein bod ni’n gallu ymdrin yn well â’r cwestiynau a allai godi. 
Weithiau, gall cynnwys rheolwyr yn ein cynlluniau helpu. Rwyf wedi clywed sôn am nifer o 
enghreifftiau lle bydd athrawon yn rhoi gwybod ymlaen llaw i’w rheolwyr y byddan nhw’n 
trafod pynciau penodol rhag ofn bod gan ddysgwyr gwestiynau ychwanegol. 
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Archwilio hiliaeth bob dydd a datblygu anghenion dysgwyr yr iaith i adnabod ac 

ymateb 

Yn olaf, nid yw addysgu 

gwrth-hiliaeth ond yn 

cynnwys addysgu am fudiad 

Mae Bywydau Du o Bwys neu 

ddigwyddiadau cyfoes 

ynghylch hiliaeth. Mae 

hiliaeth yn codi ei ben mewn 

sefyllfaoedd bob dydd y mae 

ein dysgwyr yn eu profi, ac 

mewn rhai sefyllfaoedd efallai 

na fydd ein dysgwyr yn 

sylweddoli eu bod yn profi 

hiliaeth. Pan rydyn ni’n 

addysgu ein dysgwyr am drefnu apwyntiad gyda’r meddyg, a ydyn ni’n eu haddysgu am beth 

i’w wneud os yw’r derbynnydd yn eu hanwybyddu oherwydd nad ydyn nhw’n siarad Saesneg 

yn dda? Pan rydyn ni’n addysgu ein dysgwyr am sut i wneud cais am swyddi yn y DU, a ydyn 

ni’n eu haddysgu am beth i’w wneud os yw’r cyfwelydd yn gofyn iddyn nhw am eu cefndir 

ethnig? 

  

Wrth wneud fy ymchwil flaenorol, rwyf wedi dysgu am ychydig o enghreifftiau eraill o 
sefyllfaoedd mae dysgwyr wedi eu profi: 

• Mae dysgwr yn dal i fyw mewn llety dros dro, ond mae rhywun o ethnigrwydd arall yn 
ei hostel wedi cael llety parhaol. 

• Mae gyrrwr bws yn gweiddi ar ddysgwr pan nad yw’n deall cwestiwn. 
• Mae athrawon plentyn dysgwr yn dweud nad yw’r plentyn wedi dweud wrthyn nhw ei 

fod wedi cael damwain ac wedi’i adael gyda dillad brwnt trwy’r dydd. 
• Mae teulu gŵr dysgwr yn ei sarhau’n hiliol. 

 

Mae’n bosibl nad hiliaeth oedd achos pob un o’r sefyllfaoedd uchod. Fodd bynnag, rwy’n 
teimlo ei bod yn amlygu’r angen i wrando ar brofiadau ein dysgwyr, ac i ddod â’r profiadau 
hyn i’r ystafell ddosbarth wrth feddwl am yr iaith y bydd efallai angen iddyn nhw ei defnyddio 
ar gyfer y cyd-destunau hyn sy’n ymddangos i fod yn rhai didrafferth. Nid mater o addysgu 
iaith i ddysgwyr yn unig yw addysgu ESOL. Rydyn ni’n addysgu dysgwyr sut i lywio eu ffordd 
trwy’r system gymhleth o fywyd yn y DU, ac i wneud hyn yn dda mae angen i ni roi’r 
wybodaeth a’r offer y gallai fod eu hangen arnyn nhw i adnabod gwahaniaethu a hiliaeth. 
Mae’n well byth os gallwn ni helpu ein dysgwyr i ddysgu sut i dynnu sylw at hiliaeth a siarad 
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dros eu hunain yn y sefyllfaoedd hyn. Y cam cyntaf yw cydnabod bod hiliaeth yn bodoli yn y 
DU a siarad am hyn gyda’n dysgwyr. 

  

 

*Gallwch chi ddod o hyd i restr a gasglwyd ynghyd 

o adnoddau penodol ar gyfer ESOL (ac addysg bellach 

yn gyffredinol) (mae’r adnoddau yn Saesneg) ar gyfer 

addysgu am fudiad Mae Bywydau Du o Bwys a gwrth-

hiliaeth. Fel rhan o’r casgliad hwn o adnoddau, mae yna 

restr o ddeunyddiau darllen i gyflwyno’r pwnc a 

deunyddiau pellach ar gyfer athrawon. 

  

Dr Nafisah Graham-Brown 

Mae Nafisah yn un o Gyd-gadeiryddion 
Cenedlaethol NATECLA, y gymdeithas 
genedlaethol ar gyfer athrawon Saesneg ac 
ieithoedd cymunedol yn y DU. Mae hi ar 
gyfnod sabothol ar hyn o bryd o’i rôl fel 
Pennaeth Sgiliau Bywyd a’r Gymuned yn ELATT, 
elusen addysg yn Llundain. Yn ddiweddar 
enillodd doethuriaeth o Athrofa Addysg UCL. 

Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys 
profiadau ffoaduriaid ac ymfudwyr sy’n dysgu Saesneg ac yn integreiddio i gymdeithas y DU, 
rôl athrawon hyfforddedig mewn dysgu ieithoedd, sgiliau sylfaenol oedolion yn y DU, a’r 
berthynas rhwng darparwyr ym maes addysg i oedolion ac addysg bellach. Trafododd ei 
thraethawd ar gyfer ei doethuriaeth y berthynas rhwng rhyngweithiadau cymdeithasol yn 
Saesneg a theimlad cyfranogwyr o berthyn. 

Mae Nafisah yn byw yn Llundain gyda’i gŵr sy’n hanu o Efrog Newydd ac mae hi wrth ei bodd 
â chathod. 

  

Efallai y byddai gennych chi hefyd ddiddordeb mewn:  

ESOL for Refugees: resources for new arrivals (resource) 

The Sankofa Intergenerational Learning Hub: Writings on a Journey Part 1 (blog) 

EPALE UK 5th Anniversary Highlights  

Forum Theatre: Its empowerment of, and community building role amongst, migrant women 
(blog) 

Free webinars on digital accessibility and inclusion to create effective remote learning (blog) 
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