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Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr, dyddiedig 17 Awst, ynghylch Deiseb P-05-1133: Dylid addasu maes 
llafur hyfforddiant athrawon i gynnwys Hyfforddiant Trawsnewidiol a Deallusrwydd 
Emosiynol.  

Mae lles athrawon yn hanfodol i gymuned ysgol ffyniannus ac yn hollbwysig er mwyn cadw 
staff o fewn y proffesiwn yn y tymor hirach. Cydnabyddir hyn o fewn addysg gychwynnol 
athrawon (AGA). Mae’r meini prawf ar gyfer achredu rhaglenni AGA yn ei gwneud yn 
ofynnol i bartneriaethau AGA ‘...ddatblygu dulliau o helpu darpar athrawon i reoli eu lles eu 
hunain, yn ogystal â'u gallu i gyfrannu at lesiant y disgyblion yn eu gofal’ (adran 5.8: Lles).
Nid yw Llywodraeth Cymru yn rhagnodi sut y dylai partneriaethau gyflawni’r maen prawf 
hwn, ond mae’n parhau i’w cefnogi i ddatblygu ac esblygu’r dulliau hyn, a bydd yn parhau i 
wrando ar farn rhanddeiliaid a gwaith ymchwil diweddar ar y pwnc hwn. Mae’r meini prawf 
i’w gweld yn: meini-prawf-ar-gyfer-achredu-rhaglenni-addysg-gychwynnol-athrawon-yng-
nghymru.pdf (llyw.cymru)

O fewn y meini prawf mae'n ofynnol hefyd i raglenni roi cyfleoedd i athrawon dan 
hyfforddiant ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ddamcaniaethol gyfoes, yn ogystal â 
chael mewnwelediad ymarferol i’r ffordd y mae plant a phobl ifanc yn datblygu ac yn dysgu. 
Dylai hyn, ymysg pethau eraill, gynnwys: 

 datblygiad gwybyddol, cymdeithasol ac emosiynol plant a phobl ifanc

 sut mae plant a phobl ifanc yn dysgu

 y ffactorau a all hybu neu atal dysgu effeithiol gan gynnwys effaith cefndiroedd,
hunaniaeth, gwerthoedd a chredoau dysgwyr

 yr angen i ddarparu ar gyfer datblygiad holistaidd y dysgwr

 pa mor ganolog yw llesiant i ddysgu effeithiol.
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I gefnogi hyn rydym wedi comisiynu ein partneriaid mewn prifysgolion i ddatblygu modiwlau 
cyfoethogi ar gyfer myfyrwyr rhaglenni addysg gychwynnol athrawon a’r rheini sydd eisoes 
yn ymarferwyr. Bydd y modiwlau yn mynd i’r afael â’r canlynol: 
 

 Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod 

 Llesiant – trosolwg o adnoddau 

 Rôl y Cynorthwyydd Addysgu wrth gefnogi llesiant y dysgwyr 

 Modelu dulliau o ymgysylltu â llesiant ar lefel ysgol gyfan ac ar lefel clwstwr 

 Anghenion Dysgu Ychwanegol 

 Cael mynediad at wasanaethau a mapio darpariaeth 

 Llesiant emosiynol a meddyliol 

 Arweinyddiaeth ar gyfer llesiant athrawon 

 Ymddygiad 

 Datblygiad plant 

 Niwroddatblygiad ac addysgeg 
 
Mae rhai o’r modiwlau hyn ar gael eisoes, a bydd eraill ar gael yn y dyfodol agos, drwy 
wefan Hwb: https://hwb.gov.wales/repository/discovery/resource/ea1e7463-6b97-4079-
8c3d-ceea7a446b7d/cy?language=en&sort=created&strict=1 
 
Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wrthi’n mynd i’r afael â phryderon lles athrawon a 
dysgwyr ledled Cymru fel rhan o ddull gweithredu ar lefel ysgol gyfan i liniaru effeithiau 
llwyth gwaith ar staff, ac effaith pandemig y coronafeirws ar staff a dysgwyr. Drwy gyllid 
grant, comisiynwyd gwasanaethau Cymorth Addysg (mudiad elusennol sydd ag arbenigedd 
mewn darparu cymorth lles ac iechyd meddwl ar draws y proffesiwn addysg) drwy brosiect 
cymorth wedi’i deilwra ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 ar ei hyd. 
 
Roedd y prosiect hwn yn cynnwys cymorth uniongyrchol i benaethiaid drwy gefnogaeth eu 
cydweithwyr ar-lein a sesiynau cwnsela 1:1 gyda chynghorwyr wedi’u hyfforddi o 
Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain, adnoddau a gwybodaeth wedi’u teilwra i 
arweinwyr ysgolion ar Hyb Gofalu am Athrawon 
(https://teachershub.educationsupport.org.uk/cy/cyflwyniad), a modiwl e-ddysgu sy’n 
darparu ystod o dechnegau i gefnogi unigolion wrth ystyried eu gwaith eu hunain a gwaith 
eu cydweithwyr o fewn ysgolion. Yn ogystal, mae yna gynghorydd lles penodol i Gymru 
sydd wedi gweithio gyda dros 100 o arweinwyr ysgolion i’w cefnogi i greu amgylchedd 
gwaith sy’n iach yn feddyliol iddyn nhw eu hunain a’u staff. Ffocws y gwaith hwn yw cefnogi 
arweinwyr ysgolion i weithredu arferion, mentrau a chefnogaeth a fydd yn ysgogi newid 
tymor hirach yn y diwylliant sy’n rhoi blaenoriaeth i les ac iechyd meddwl staff. 
 
Rydym wedi darparu cyllid pellach i Cymorth Addysg ar gyfer blwyddyn academaidd 
2021/22. Bydd yn parhau i ddarparu ac adeiladu ar y gefnogaeth a roddodd i’r gweithlu 
addysg ledled Cymru yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf. 
 
Yn gywir  
 

 
 

Jeremy Miles AS 
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Minister for Education  
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