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Annwyl Janet  
 
 
Diolch am eich llythyr, dyddiedig 13 Mehefin, yn ymwneud â Deiseb P-05-879 oddi wrth 
Annie Harris, yn dwyn y teitl - Ychwanegwch iechyd meddwl i'r cwricwlwm addysgu gorfodol 
ar gyfer pob ysgol yng Nghymru. 
 
Byddaf yn ymateb ar wahân i bob un o'r pwyntiau penodol a nodir yn eich llythyr: 
 
Sut y dylai disgyblion allu cael gafael ar wasanaethau cwnsela mewn ysgolion;  
 

Mae darpariaeth cwnsela mewn ysgolion wedi bod ar waith yn llwyddiannus ers nifer o 
flynyddoedd. Ers mis Ebrill 2013, mae'n ofynnol i awdurdodau lleol, dan Ddeddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru), gynnig darpariaeth resymol o wasanaethau cwnsela 
annibynnol i blant a phobl ifanc rhwng 11 a 18 oed ar safle pob ysgol uwchradd a gaiff ei 
chynnal ganddynt ac i ddisgyblion ym Mlwyddyn 6 yn yr ysgol gynradd.  Roedd y datganiad 
ystadegol diweddaraf ar gyfer Cwnsela i Blant a Phobl Ifanc 2017/18 (SFR 18/2019 Mawrth 
2019), yn dangos bod dros 11,300 o blant wedi defnyddio'r gwasanaeth yn 2017/18.   
 
Er gwaetha'r llwyddiant hwn, mae lle i wella'r ddarpariaeth bob amser.  Argymhellodd 
Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cadernid Meddwl (Ebrill 2018) y dylai 
Llywodraeth Cymru asesu ansawdd y ddarpariaeth cwnsela sydd ar gael, yn benodol, sut 
mae'r gwasanaeth yn ymdopi â'r galw cynyddol, yn ymdrin â stigma ac yn diwallu 
anghenion plant a phobl ifanc.  Dylai hyn gynnwys ystyried cymorth cwnsela ar-lein a'r tu 
allan i wersi / yr ysgol, ac i'r rheini dan 11 oed.  
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Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol a Chymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain 
i asesu'r ddarpariaeth a gweld pa welliannau pellach y gallwn eu gwneud er mwyn sicrhau 
bod y gwasanaeth yn hygyrch ac yn diwallu anghenion y bobl ifanc hynny sy'n defnyddio'r 
gwasanaeth. Bydd hyn yn cynnwys: 

 

 diweddaru ac adolygu'r pecyn cymorth gweithredu cwnsela ar gyfer ysgolion. Pan gaiff 
ei gyhoeddi, tua diwedd 2019, bydd y pecyn cymorth yn adnodd gwerthfawr i ddarparwyr 
cwnsela o ran arfer gorau wrth gyflawni'r gwasanaeth, ond yn bwysicach fyth, bydd yn 
hyrwyddo darpariaeth gyson a mynediad cyfartal i'r bobl ifanc hynny sydd angen y 
gwasanaeth.  

 

 adolygu capasiti'r gwasanaeth a'r galw amdano er mwyn sicrhau ei fod yn gallu bodloni'r 
galw ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, a bod y gwasanaeth ar gael yn ôl yr angen, er 
enghraifft yn ystod gwyliau'r haf a thu allan i oriau ysgol.  
 

 ystyried sut y gallwn ddarparu cymorth ar-lein i blant a phobl ifanc, gan weithio ar y cyd â 
darpariaeth wyneb yn wyneb. Mae llawer o awdurdodau lleol ledled Cymru eisoes yn 
defnyddio adnoddau cwnsela ar-lein i gefnogi eu plant a'u pobl ifanc. Rydym wedi gofyn 
i Technoleg Iechyd Cymru gynnal Adroddiad Archwilio Pwnc i ystyried y dystiolaeth dros 
raglenni hunangyfeirio a rhaglenni dan arweiniad. Bydd yn ein galluogi i weithio gyda 
phartneriaid a Technoleg Iechyd Cymru i nodi'r technolegau hynny a allai elwa ar 
asesiad mwy trylwyr, er enghraifft drwy ganolbwyntio ar frand penodol o becyn 
hunangymorth, neu ymyriad penodol sy'n edrych yn addawol ar gyfer poblogaeth 
benodol.  

 

 edrych ar effeithiolrwydd cysylltiadau â darparwyr cymorth eraill, gan gynnwys 
Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol i blant a phobl ifanc.  

 
Sut y caiff iechyd meddwl a llesiant disgyblion ei gynnwys mewn hyfforddiant 
athrawon a datblygiad proffesiynol parhaus.  
 
Rydym yn cydnabod bod angen i fyfyrwyr mewn addysg gychwynnol athrawon gael 
dealltwriaeth o wybodaeth a datblygiad plant er mwyn dysgu am faterion sy'n dod i'r amlwg 
a meysydd sy'n peri pryder ynghylch llesiant emosiynol a meddyliol i ddysgwyr, ac 
ymgysylltu â nhw. Mae angen i hyn fod yn rhan o ddealltwriaeth ehangach o 
rhyngddibyniaethau gan gynnwys ADY a'r amrywiaeth o ddulliau gweithredu o ran 
ymddygiad ac addysgeg.  
 
Mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu nad yw llesiant, yn draddodiadol, wedi cael ei 
gynnwys mewn hyfforddiant cychwynnol athrawon. Fodd bynnag, mae Prifysgolion Cymru 
sy'n darparu hyfforddiant cychwynnol athrawon wedi cadarnhau y bydd llesiant yn rhan o'r 
maes llafur newydd o fis Medi 2019, yn unol â darpariaeth y cwricwlwm newydd.  Fodd 
bynnag, ni fydd yn fodiwl annibynnol. Yn hytrach, bydd yn treiddio drwy bob rhan o'r maes 
llafur.  
 
Mae'r cwricwlwm ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon o dan delerau'r achrediad newydd 
yn cael ei ddatblygu gan Brifysgolion, yn barod i gael ei gyflwyno o fis Medi 2019. Byddwn 
yn cael y cyfle i ystyried i ba raddau y mae wedi mynd i'r afael ag amrywiaeth o 
flaenoriaethau, gan gynnwys datblygiad plant a llesiant. Yn seiliedig ar asesiad o'r ba mor 
dda y mae'r rhaglenni newydd wedi mynd i'r afael â'r materion hyn, gallai'r meini prawf ar 
gyfer achredu sy'n llywio'r broses o ddatblygu cwricwlwm Addysg Gychwynnol Athrawon 
gael eu hadolygu ar gyfer rhaglenni a gyflwynir i'w hachredu o 2021 ymlaen.  
 



Rydym yn gweithio gyda Phrifysgolion felly i gefnogi eu hymdrechion i sicrhau bod 
adnoddau a chyfleoedd dysgu ar gael sy'n gwella'r prif raglenni, ac y gall myfyrwyr gael 
gafael arnynt mewn llawer o raglenni addysg a rhaglenni cysylltiedig yn ein Prifysgolion. 
Gan weithio drwy Gyngor y Prifysgolion ar gyfer Addysgu Athrawon, Cymru, byddwn yn 
datblygu deunyddiau sy'n wirfoddol a / neu'n cefnogi cyfoethogiad. Gallai hyn fod ar ffurf 
hyfforddiant hunanasesu, a byddwn yn ceisio hyrwyddo'r defnydd o ddeunyddiau prosiect a 
dysgu ar-lein, wedi'u cyflwyno drwy'r defnydd arloesol o dechnoleg ddigidol. Hefyd, bydd 
angen sicrhau fo unrhyw ddeunyddiau'n cyd-fynd â maes llafur presennol hyfforddiant 
athrawon.  
 
Yn ei gamau cynnar y mae'r cynnig hwn o hyd, a bu'r trafodaethau cychwynnol gyda 
darparwyr Addysg Gychwynnol Athrawon yn gadarnhaol. Cynigiwyd y byddai Cyngor y 
Prifysgolion ar gyfer Addysgu (UCET), Cymru, yn cymryd yr awenau o ran y gwaith 
datblygu, ac mae'r gwaith cynllunio cychwynnol yn rhagweld y bydd y deunyddiau'n barod 
i'w defnyddio o fis Medi 2020.  Er na fydd ond ar gael fel hyfforddiant nad yw'n achrededig i 
ddechrau, byddwn yn sicrhau ei fod yn 'addas at y dyfodol' ac yn gallu bod yn rhan o 
hyfforddiant achrededig wrth i'r maes llafur presennol gael ei adolygu. 
 
Mae cydnabod a hyrwyddo rhagoriaeth addysgu yn un o amcanion allweddol 'Cenhadaeth 
ein Cenedl', sef ein cynllun gweithredu ar y cyd ar gyfer diwygio addysg, ac mae'n hanfodol 
er mwyn rhoi'r cwricwlwm newydd ar waith.  

 

Bydd ein dull gweithredu ni ein hunain, 'Gwnaed yng Nghymru' o ddysgu proffesiynol ar gael 
i bob ymarferwr mewn ysgolion ledled Cymru, ac yn dwyn ynghyd ein safonau proffesiynol 
newydd a'r dull gweithredu Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu er mwyn creu gweledigaeth sy'n 
addas ar gyfer ein system esblygol.  
 

Mae'r dull gweithredu newydd yn canolbwyntio ar y dysgwr ac yn ymgorffori pedwar diben y 
cwricwlwm newydd. Mae wedi'i gynllunio i fod yn ymatebol i flaenoriaethau ysgolion, 
blaenoriaethau lleol a blaenoriaethau cenedlaethol ac mae'n cwmpasu taith ddysgu unigol 
pob ymarferwr. Bydd hefyd yn canolbwyntio ar gefnogi athrawon i ddeall iechyd meddwl a 
llesiant disgyblion yn well, a'u gwella.  
 
Wrth wraidd y dull cenedlaethol o ddysgu proffesiynol y mae sicrhau bod cyllid digonol ar gael 
ar ei gyfer, yn cynnwys adnoddau ariannol ac amser i athrawon ac arweinwyr ymgysylltu â 
chyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel.  
 
Ers yr hydref, mae arloeswyr ym maes dysgu proffesiynol wedi bod yn rhyngweithio â'r 
cwricwlwm drafft drwy gylchoedd o ymholi gweithredol wedi'u cefnogi gan bartneriaid addysg 
uwch. Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cefnogi arloeswyr i ystyried goblygiadau 
proffesiynol y Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles newydd.  
 
Yn ystod tymor y gwanwyn, ymestynnodd y cylchoedd ymholi i gynnwys y gymuned 
ehangach o ysgolion, gyda rhai arloeswyr yn canolbwyntio ar roi newidiadau ar waith mewn 
ysgolion, gan gynnwys trefniadaeth fewnol, amserlennu ac arbenigedd pwnc.   
 
Roedd arloeswyr a oedd yn arwain ymholiadau yn ymwneud â Maes Dysgu a Phrofiad 
Iechyd a Lles yn canolbwyntio ar sut y bydd angen i ysgolion gynllunio a datblygu 
cwricwlwm eu hysgol i gyflwyno'r Maes Dysgu a Phrofiad hwn, gan ystyried sut y gallai llais 
y disgybl, cysylltiadau cymunedol ac asiantaethau allanol hefyd lywio'r cwricwlwm ar gyfer y 
Maes Dysgu a Phrofiad hwn. 
 
Roedd adborth cynnar yn cyfleu bod ymarferwyr yn falch bod iechyd a llesiant yn cael yr un 
chwarae teg â'r meysydd dysgu a phrofiad eraill, yn cydnabod bod y Maes Dysgu a 



Phrofiad yn taro cydbwysedd priodol rhwng gwybodaeth a sgiliau ac yn cydnabod yr angen i 
fod yn greadigol er mwyn datblygu gwybodaeth a sgiliau disgyblion yn gyson.   
 
Bydd consortia rhanbarthol yn rhannu canlyniadau'r cylchoedd ymholi mewn amrywiaeth o 
ffyrdd, fel rhan o’r arlwy dysgu proffesiynol ehangach. Byddwn yn gweithio gyda'r rhanbarthau 
i sicrhau bod y berthynas rhwng arloeswyr a'r gymuned ehangach o ysgolion yn darparu ar 
gyfer pob ymarferwr addysg yng Nghymru. 
 
 
Sut y mae addysg iechyd meddwl wedi'i chynnwys yn y cwricwlwm ABCh presennol 

 
Mae Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) yn rhan o'r cwricwlwm ar gyfer pob disgybl 
cofrestredig rhwng 7 ac 16 oed mewn ysgolion a gynhelir.  Mae'n paratoi dysgwyr i fod yn 
effeithiol yn bersonol ac yn gymdeithasol drwy ddarparu profiadau dysgu lle gallant 
ddatblygu a chymhwyso sgiliau, archwilio agweddau a gwerthoedd personol a meithrin 
gwybodaeth a dealltwriaeth briodol.   
 
Mae'r fframwaith anstatudol ar gyfer ABCh i blant a phobl ifanc 7-19 oed yn cefnogi ysgolion 
i ddatblygu rhaglen ABCh eang a chytbwys, wedi'i strwythuro o gwmpas pum thema gan 
gynnwys Iechyd a Lles Emosiynol.  
 
Mae'r fframwaith wedi'i gynllunio i gefnogi a rhoi lle i ysgolion ganiatáu i ddysgwyr feithrin 
hunan-barch a pharch at eraill a gwerthfawrogi a dathlu amrywiaeth a chyfle cyfartal yn lleol, 
yn genedlaethol ac yn fyd-eang.  
 
Dyma'r pum thema yn y fframwaith: 
 

• Dinasyddiaeth weithredol;  

• Iechyd a lles emosiynol; 

• Datblygu moesol ac ysbrydol; 

• Paratoi ar gyfer dysgu gydol oes; a  

• Datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. 

 
Mae gan ysgolion yr hyblygrwydd i ddewis pynciau priodol o'r fframwaith ABCh fel cyd-
destunau ar gyfer dysgu. Cyfrifoldeb ysgolion yw cynllunio a chyflwyno rhaglen eang a 
chytbwys i ddiwallu anghenion eu dysgwyr. Gall ysgolion weithio gyda sefydliadau arbenigol 
ar agweddau ar ddarpariaeth ABCh.  
 
Drwy thema Iechyd a Lles Emosiynol, gall dysgwyr gael eu cefnogi i gynnal eu hiechyd 
emosiynol a chorfforol, eu galluogi i archwilio eu teimladau, i ddatblygu 
hunanymwybyddiaeth a hunan-barch ac i ddatblygu eu hunan-fri.   
 
Yng Nghyfnod Allweddol 2, mae dysgwyr yn adeiladu ar y sgiliau, yr agweddau a'r 
gwerthoedd, a'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth y maent wedi dechrau eu meithrin a'u datblygu 
yn ystod y Cyfnod Sylfaen.  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i ddisgyblion wneud y canlynol: 
 

• cymryd cyfrifoldeb cynyddol dros gadw'r meddwl a'r corff yn ddiogel ac yn iach;   

• theimlo'n gadarnhaol amdanynt eu hunain a bod yn sensitif tuag at deimladau pobl 

eraill. 

 



Mae'r gofyniad i addysgu'r Cwricwlwm Cenedlaethol presennol yn dal i fod mewn grym a 
bydd yn parhau ar gyfer grwpiau blwyddyn ysgolion nes y byddant yn symud ymlaen i'r 
cwricwlwm newydd.  
 
Lansiais y cwricwlwm a'r trefniadau asesu drafft newydd er mwyn cael adborth arnynt ar 30 
Ebrill, ac mae modd gwneud hynny drwy'r ddolen hon: https://hwb.llyw.cymru/. Mae'r cyfnod 
adborth yn parhau tan 19 Gorffennaf ac mae'n bosibl y bydd o ddiddordeb i'r Deisebydd yn 
yr achos hwn. 
 
Yna, bydd Cwricwlwm i Gymru 2022 ar ei newydd wedd ar gael ym mis Ionawr 2020, i'w 
ddefnyddio o fis Medi 2022 gan ysgolion cynradd ac ar gyfer disgyblion blwyddyn 7. Yn 
dilyn hynny, cyflwynir y cwricwlwm fesul blwyddyn mewn ysgolion uwchradd. 
 
Rwy'n gobeithio bod y llythyr hwn yn egluro'r sefyllfa o ran y materion rydych wedi'u codi.  
 
 
Yn gywir  
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