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Y cefndir 

Ym mis Ionawr 2018 cynhaliodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg drafodaeth bwrdd crwn i gasglu gwybodaeth ar 
gyfer ei ymchwiliad i iechyd emosiynol ac iechyd meddwl 
plant a phobl ifanc. DIben y drafodaeth bwrdd crwn oedd 
galluogi Aelodau i gael barn staff rheng flaen sy’n dod i 
gysylltiad yn rheolaidd â’r rhai sy’n cynnig cymorth emosiynol 
a meddyliol mewn ysgolion a chlywed am eu profiadau. 

Diben penodol y digwyddiad oedd archwilio'r canlynol: 

 rôl y staff addysgu o ran hybu iechyd emosiynol ac iechyd meddwl y 
disgyblion; 

 ymdrin ag iechyd emosiynol ac iechyd meddwl fel ysgol gyfan; 

 ymgorffori lles yn y Cwricwlwm newydd i Gymru; ac 

 ystyried sut y gall y gwasanaethau addysg ac iechyd weithio mewn 
partneriaeth i hybu lles disgyblion. 

Crynodeb o’r prif bwyntiau a godwyd yn y digwyddiad a geir yn y ddogfen hon. 
Nid yw’n cynnwys rhestr gynhwysfawr o bob sylw a wnaed ac ni chaiff y 
cyfranogwyr eu henwi. Nid yw o reidrwydd yn adlewyrchu cytundeb cyffredinol ar 
yr holl faterion a godwyd.  
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Amrywiaeth yn y ddarpariaeth 

Tynnodd y cyfranogwyr sylw at yr amrywiaeth yn y cymorth sydd ar gael ar gyfer 
iechyd emosiynol ac iechyd meddwl mewn ysgolion, awdurdodau lleol a byrddau 
iechyd, gan ddweud bod hynny’n destun pryder.    

Er bod y cyfranogwyr yn cydnabod na fyddai unrhyw un math o ddarpariaeth yn 
addas i bawb, o gofio bod anghenion ac amgylchiadau pob ysgol yn wahanol, 
nodwyd bod angen canllawiau mwy cydlynol. I fynd i'r afael â’r diffyg cysondeb a’r 
anghydraddoldeb yn y ddarpariaeth a ddisgrifiwyd, awgrymodd rhai cyfranogwyr 
y dylid datblygu / gweithredu cynlluniau rhanbarthol. Byddai hyn, meddent, yn 
helpu i: 

 gwrdd ag anghenion a disgwyliadau disgyblion, staff a rhieni / gofalwyr; 

 rannu arfer da (sydd, yn ôl y mwyafrif, yn anghyson ar y gorau); a 

 datblygu cyfeiriad cenedlaethol i baratoi cynlluniau cyson ac effeithiol i 
wella lles plant a phobl ifanc drwy Gymru gyfan. 

Arweinyddiaeth 

Roedd mwyafrif y cyfranogwyr yn credu bod arweinyddiaeth gref yn dyngedfennol 
er mwyn sicrhau bod iechyd meddwl a lles emosiynol yn cael blaenoriaeth mewn 
ysgolion. Roedd hyn yn allweddol, meddent, er mwyn: 

 ymdrin â phroblemau fel ysgol gyfan a hyrwyddo ethos lles; 

 galluogi’r holl staff i gydweithredu (staff addysgu a staff nad ydynt yn 
addysgu) i wella’r cymorth sydd ar gael; 

 sicrhau cysondeb wrth ddarparu cymorth lles mewn ysgolion; 

 sicrhau bod pob disgybl yn gallu manteisio i’r un graddau ar y cymorth 
sydd ar gael; a 

 integreiddio’r amrywiaeth o gymorth cysylltiedig ag iechyd a lles 
emosiynol disgyblion a sicrhau bod y cymorth hwnnw ar gael ar safle’r 
ysgol.  

Roedd rhai cyfranogwyr yn awgrymu y dylid dynodi arweinwyr iechyd emosiynol 
ac iechyd meddwl mewn ysgolion, a hynny er mwyn sicrhau bod cymorth ar gael 
a hwnnw’n gymorth cydlynol. Roedd eraill yn credu ei bod yn bwysig sicrhau bod 
yr holl staff yr un mor gyfrifol ac atebol am gynorthwyo disgyblion - cyfeiriodd nifer 
at yr angen i iechyd emosiynol ac iechyd meddwl disgyblion fod yn rhan o waith 
pawb. 
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Hyfforddiant a sgiliau 

Un o’r themâu allweddol oedd gallu staff ysgol i fynd i'r afael â phroblemau iechyd 
meddwl ar lefel isel. Galwodd mwyafrif y cyfranogwyr am hyfforddiant i bob aelod 
o staff, gan gynnwys staff addysgu a staff nad ydynt yn addysgu, i’w galluogi i 
ddiwallu anghenion disgyblion sydd â phroblemau iechyd meddwl ac emosiynol.  

Tanlinellwyd, fodd bynnag, na allai, ac na ddylai, athrawon ddisodli staff iechyd 
meddwl mwy arbenigol. Galwodd nifer o gyfranogwyr am i rôl yr athro mewn 
perthynas ag iechyd emosiynol ac iechyd meddwl gael ei ddiffinio’n glir fel bod y 
disgwyliadau’n realistig a bod pawb yn eu deall. 

Pwysleisiodd nifer o gyfranogwyr fod angen cynnwys hyfforddiant iechyd  
emosiynol ac iechyd meddwl mewn hyfforddiant cychwynnol i athrawon fel mater 
o flaenoriaeth. Byddai hyn, meddai, yn helpu athrawon i weld problemau ac 
ymateb i ofynion ac effaith salwch meddwl a gofid emosiynol ar athrawon a 
disgyblion. O ran staff mwy profiadol, galwodd rhanddeiliaid am Ddatblygiad 
Proffesiynol Parhaus (DPP) i'w helpu i ystyried lles (yn ogystal â chyrhaeddiad) fel 
blaenoriaeth addysgol.  

Un flaenoriaeth arall a nodwyd oedd yr angen i godi ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth emosiynol staff addysgu er mwyn iddynt fod â’r hyder i wybod pryd 
roedd angen cymorth ar blant a’u cyfeirio at y bobl broffesiynol briodol. Nodwyd 
hefyd, fodd bynnag, fod angen gwneud mwy i osgoi’r duedd i “gyfeirio" disgyblion 
at eraill. Cyfeiriodd cyfranogwyr at sgiliau lles sylfaenol, gan gydnabod 
pwysigrwydd ymwybyddiaeth ofalgar a mentrau lles eraill fel ffordd o alluogi staff 
ysgol i fynd i'r afael â phroblemau llai difrifol heb eu cyfeirio at eraill. Dywedodd 
nifer o gyfranogwyr y gallai datblygiadau o’r fath, os cânt eu rhoi ar waith yn 
effeithiol, ryddhau arbenigwyr CAMHS i ymdrin â’r rhai y mae arnynt angen 
cymorth mwy arbenigol.   

Gweithwyr proffesiynol eraill yn yr ysgol 

Nyrsys ysgol 

Roedd cefnogaeth eang i’r awgrym y dylid galluogi nyrsys ysgol i gael addysg 
bellach ym maes iechyd emosiynol ac iechyd meddwl, ac awgrymwyd y gellid, 
drwy hynny,  greu rhwydwaith cymorth gwell yn yr ysgolion. Er bod 
cydnabyddiaeth eang o bwysigrwydd eu rôl, dywedodd y cyfranogwyr fod nifer y 
nyrsys ysgol a'r holl gyfrifoldebau eraill sydd ganddynt (ee rhaglenni brechu) yn 
cyfyngu ar eu hamser i siarad a chynorthwyo plant â phroblemau iechyd meddwl.  

Cwnselwyr ysgol 
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Tanlinellwyd pa mor bwysig oedd hi i ddisgyblion fedru cael gwasanaeth cwnsela 
yn yr ysgol. Fodd bynnag, soniwyd hefyd am nifer o broblemau’n ymwneud â 
gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion, gan gynnwys y canlynol: 

 nid yw’n bosibl ymdopi â’r galw, yn enwedig gan fod meddygon teulu yn 
dueddol o anfon plant a phobl ifanc yn ôl at gwnselwyr yr ysgol (yn aml 
oherwydd nad oes digon o wasanaethau eraill i’w cael); 

 stigma - yn enwedig pan fydd pobl ifanc yn cael eu tynnu o'r dosbarth i 
fynd i sesiwn gwnsela neu’n gorfod cerdded i ran o'r ysgol dim ond 
cwnselwyr sy’n ei defnyddio; 

 os yw disgybl yn wynebu salwch meddwl neu emosiynol difrifol, nid yw 
gwasanaeth cwnselwyr ysgol yn ddigonol.  

Seicolegwyr Addysg (EP) a Chynorthwywyr Cymorth Llythrennedd 
Emosiynol (ELSA) 

Cyfeiriodd rhai cyfranogwyr at y ffaith nad oes digon o arbenigedd mewn ysgolion 
ym maes seicoleg addysg. Fodd bynnag, cafodd seicolegwyr addysg eu canmol  
am eu hymdrechion i fynd i’r afael â’r prinder honedig hwn drwy ddatblygu rolau 
fel Cynorthwywyr Cymorth Llythrennedd Emosiynol (ELSA). Fodd bynnag, nodwyd 
bod amrywiaeth eang yn nifer y cynorthwywyr roedd gwahanol ardaloedd yn eu 
cyflogi. 

Timau amlddisgyblaeth a chydweithio rhwng asiantaethau  

Rhoddodd y cyfranogwyr gryn bwyslais ar weithio mewn partneriaeth a’r gallu i 
droi at dimau ac asiantaethau amlddisgyblaeth yn yr ysgolion a’r tu allan iddynt. 
Roedd y gallu i gyfeirio disgyblion at gymorth perthnasol yn hanfodol, meddent, 
ond yn aml iawn nid oedd modd gwneud hynny. Un pryder allweddol oedd yr 
angen i gau'r bwlch rhwng dod i wybod am broblem a chael y cymorth priodol i’r 
plentyn neu'r person ifanc. 

Tynnodd y cyfranogwyr sylw at bwysigrwydd sicrhau bod gwasanaethau addysg 
ac iechyd (a gwasanaethau statudol eraill a gwasanaethau’r trydydd sector lle bo 
hynny'n berthnasol) yn cydweithio ac yn cyfathrebu’n well i sicrhau bod bob 
plentyn yn cael y gefnogaeth briodol. Roedd rhai’n galw am i blant gael 
apwyntiadau ar y cyd rhwng addysg ac iechyd i hyrwyddo cydlyniant ac i sicrhau 
bod gwybodaeth am eu problemau iechyd emosiynol ac iechyd meddwl yn cael 
ei rhannu’n fwy effeithiol. 
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Roedd barn glir y dylid gwella dulliau o rannu gwybodaeth o fewn gwasanaethau 
a rhyngddynt.   

Y 'canol coll' 

Cyfeiriodd y cyfranogwyr at nifer o broblemau’n ymwneud â chael gwasanaethau  
CAMHS, yn enwedig: 

 y ffaith nad oes modd ymdopi â’r galw ac, o ganlyniad, mae’r rhestrau 
aros yn hir; a’r 

 anawsterau’n ymwneud â bodloni’r meini prawf cyn medru cyfeirio 
disgyblion at y gwasanaeth. 

Yn ôl y cyfranogwyr, gan fod prinder gwasanaethau ar gyfer y rhai sydd ag 
anghenion rhy ddifrifol i’w cynorthwyo yn yr ysgol, ac nad ydynt yn gymwys i’w 
cyfeirio at CAMHS, bydd cyflwr plant a phobl ifanc yn aml yn argyfyngus cyn y 
gellir dod o hyd i gymorth iddynt. 

Llwybrau cymorth clir a phendant 

Roedd cytundeb cyffredinol o blaid datblygu llwybrau cymorth cliriach a mwy 
pendant. Dywedodd y cyfranogwyr fod hyn yn hanfodol er mwyn: 

 galluogi staff yr ysgol i wybod pwy i gysylltu â nhw a lle i gyfeirio 
disgyblion yn unol â’u hanghenion penodol;  

 ymyrryd mewn ffordd amserol a phenodol; a 

 rhyddhau athrawon i addysgu a ryddhau arbenigwyr CAMHS i 
gynorthwyo’r disgyblion ag anghenion mwy difrifol. 

Pwysleisiodd y cyfranogwyr bwysigrwydd datblygu llwybrau sy'n canolbwyntio ar y 
plentyn er mwyn darparu’r gwasanaeth gorau i ddisgyblion.  

Arolygu ac atebolrwydd  

Galwodd nifer o gyfranogwyr am addasu mesurau arolygu er mwyn rhoi mwy o 
bwyslais ar les disgyblion. Cyfeiriodd nifer at y ffaith bod Estyn, yn ddiweddar, yn 
cydnabod lles yn amlach mewn arolygiadau, ond tanlinellwyd bod mesurau 
atebolrwydd yn ymwneud â chyrhaeddiad yn dal yn cael mwy o bwyslais yn 
gyffredinol.  Tynnodd y mwyafrif sylw at y cysylltiad rhwng lles emosiynol a 
chyrhaeddiad addysgol gan nodi bod angen cydnabod hyn yn yr holl fesurau 
arolygu, a’r mesurau atebolrwydd a pherfformiad os yw amgylchedd yr ysgol am 
sicrhau bod gan blant yr agwedd meddwl orau i ddysgu. 
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Y Cwricwlwm  

Roedd y cyfranogwyr yn croesawu’r cwricwlwm newydd, ond dywedodd nifer, 
fodd bynnag, fod angen gwneud rhagor i gynnwys lles. Roeddent am gael 
diffiniad cliriach o ‘les’ a ffocws mwy cytbwys ar gyrhaeddiad academaidd.  

Roedd y cyfranogwyr o blaid cyflwyno lles yn ffurfiol fel rhan o addysg disgyblion 
cynradd. Pwysleisiwyd pwysigrwydd ymyrryd yn gynharach a rhoi mwy o sylw yn yr 
adran babanod ac iau i allu disgyblion i wrthsefyll problemau emosiynol.   
Roeddent o’r farn bod angen rhoi blaenoriaeth i ystyried dulliau cyffredin o 
ymyrryd yn gynnar, gan gynnig strategaethau clir i deuluoedd a gweithwyr 
proffesiynol. 

Soniwyd hefyd am y cysylltiad sylfaenol rhwng gweithgaredd corfforol, lles 
emosiynol a chyrhaeddiad. Pwysleisiwyd na ddylid ystyried lles fel elfen 
ychwanegol ond fel rhan annatod o ddatblygiad a llwyddiant person ifanc. 

Cyllid ac adnoddau 

Nodwyd mai prinder arian ac adnoddau oedd y brif broblem a oedd yn atal 
ysgolion rhag medru darparu cymorth iechyd emosiynol ac iechyd meddwl. 
Tanlinellwyd bod amserlenni llawn a’r angen i sicrhau cyrhaeddiad academaidd 
yn golygu nad oedd fawr o gyfle i athrawon ganolbwyntio ar les disgyblion (na’u 
lles hunain). 

Roedd y gallu i ymgysylltu â rhieni yn allweddol i les y disgyblion, ond tynnwyd 
sylw at y cyfyngiadau yn y cyswllt hwn hefyd.  

O ran cyllid, cyfeiriodd y cyfranogwyr at y ffaith nad oedd digon o:  

 sicrwydd yn y modd y caiff mentrau iechyd meddwl eu hariannu; 

 cysondeb yn y modd y caiff cyllid ei ddyrannu i ysgolion i ddarparu 
cymorth ar gyfer iechyd emosiynol ac iechyd meddwl; 

 cyllid i ddarparu hyfforddiant lles arbenigol i'r holl staff nac i benodi staff 
ychwanegol i swyddi lles.  

Dywedodd rhai cyfranogwyr eu bod yn teimlo’n obeithiol y gallai’r cwricwlwm 
newydd gynnig mwy o hyblygrwydd ariannol. 

 


