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1. Cyflwyniad a Chefndir  

 

Nodau'r ddogfen  

 

Mae Strategaeth Lles ac Ymddygiad Rhondda Cynon Taf yn nodi cynllun yr Awdurdod Lleol i 

hyrwyddo lles ac ymddygiad cadarnhaol yn ein hysgolion.  Mae'n cydnabod y rôl ganolog sydd 

gan ysgolion, Cyfarwyddiaeth y Gwasanaeth Addysg a Chynhwysiant ac asiantaethau partner 

wrth iddyn nhw hyrwyddo, yn unigol ac ar y cyd, lles staff a disgyblion, a chefnogi dysgwyr 

sy'n effeithiol ac sy'n ymgysylltu â'u haddysg.   

 

Mae diwallu anghenion cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol cymhleth disgyblion ac ar yr 

un pryd barhau i gadw disgwyliadau uchel ar gyfer gwelliant addysgol yn ogystal â 

chanolbwyntio ar gyflawniad academaidd yn her sylweddol ac rydyn ni'n cydnabod hynny. 

Serch hynny, rydyn ni'n credu bod yr elfennau hyn mewn gwirionedd yn gyd-ddibynol ac yr un 

mor bwysig â'i gilydd i sicrhau bod disgyblion yn ffynnu. Mae hi'n bwysig felly bod ein polisïau 

a'n harferion yn adlewyrchu'r persbectif yma.  

 

Mae ein strategaeth yn seiliedig ar y weledigaeth ganolog bod rhoi lles unigolion wrth wraidd 

gwelliant mewn ysgolion nid yn unig yn bwysig ynddo'i hun ond hefyd am ei fod yn effeithio ar 

iechyd corfforol, gweithrediad gwybyddol, perthnasoedd cymdeithasol ac ymddygiad unigolion 

ar hyd cwrs bywyd (Clarke et al. 2015). Yn ogystal â hyn, rydyn ni o'r gred bod modd i 

drawsnewidiad cadarnhaol o les un person yn unig arwain at welliant yn y ffordd mae 

systemau ysgolion a theuluoedd yn cael eu gweithredu. Yn y pen draw, rydyn ni'n credu bod 

modd creu cymunedau sydd â'r gallu i ymateb yn effeithiol i'r heriau cymhleth sy'n wynebu ein 

cymdeithas (e.e. newid hinsawdd, tlodi, anghydraddoldebau iechyd, swyddi a thwf).  

 

Rydyn ni felly wedi trefnu dull lles cyfannol a chynhwysfawr sy'n rhoi ystyriaeth ddofn i 

anghenion diwylliannol a chyd-destunol gwahanol pob un o'n hysgolion, ac sy'n parchu 

safbwyntiau'r unigolion, y teuluoedd a'r cymunedau y maen nhw'n eu gwasanaethu. Trwy 

hynny, ein nod yw galluogi pob ysgol yn RhCT i dynnu ar eu cryfderau a'u hadnoddau unigryw 

i oresgyn a thrawsnewid yr heriau unigryw y maen nhw o bosib yn eu hwynebu. 

 

Mae ein strategaeth hefyd yn ceisio ategu'r polisi a'r canllawiau presennol sy'n amlinellu nodau 

ac amcanion lles Llywodraeth Cymru (Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol 2015) a Bwrdd 

Gwasanaeth Cyhoeddus Cwm Taf (Cynllun Llesiant Cwm Taf 2018-2023). Yn ogystal â hyn, 

mae'n ceisio paratoi ysgolion ledled RhCT yn effeithiol i fodloni pedwar pwrpas craidd y 

cwricwlwm diwygiedig sydd ar ddod (dysgwyr galluog uchelgeisiol, dinasyddion gwybodus 
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moesegol, unigolion iach hyderus, cyfranwyr creadigol mentrus) ac i fodloni gofynion 

fframwaith arolygu cyffredin newydd (Estyn, Medi 2017).  

 

Ffactorau cyd-destunol  

 

Dysgu Cymdeithasol ac Emosiynol mewn Ysgolion  

 

Mae twf yn yr ymchwil sy'n dangos gwahanol ddeilliannau cadarnhaol tymor hir sy'n 

gysylltiedig â datblygiad cymdeithasol ac emosiynol iach yn ystod plentyndod (e.e. boddhad 

bywyd fel oedolyn, iechyd meddwl, ffurfio teulu a llwyddiant yn y farchnad lafur (Goodman et 

al. 2015; Clarke et al., 2015). Yn fwy na hynny, mae canfyddiadau hefyd yn dangos bod 

datblygu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol effeithiol yn gallu atal unigolion rhag cymryd rhan 

mewn ystod eang o ymddygiadau niweidiol fel camddefnyddio sylweddau, ymddygiad 

gwrthgymdeithasol ac ymddygiad iechyd a rhywiol peryglus (Weare & Nind, 2011). 

 

Mae cydnabyddiaeth eang bellach i'r ffaith bod ysgolion yn darparu cyd-destun cymdeithasol 

pwysig sy'n gallu llywio llwybrau iechyd a lles emosiynol plant yn ogystal â hyrwyddo'u 

datblygiad gwybyddol ac academaidd. Mae gofyn ar ddisgyblion ysgol i ddod o hyd i'w ffordd 

drwy berthnasoedd rhyngbersonol gydag oedolion a chyfoedion a hefyd i ddysgu ystod eang 

o sgiliau sy'n gysylltiedig â deilliannau llesiant (dyfalbarhad, cydnerthedd, cydweithredu ac 

ati). Felly mae 'na ddadl i'w chael sy'n dweud bod ysgolion yn darparu lleoliad unigryw i 

ymgorffori ymyrraeth o ran lles. (Clarke et al 2015).   

 

Mae nifer o fentrau ledled Cymru wedi canolbwyntio ar hyrwyddo lles disgyblion (Agweddau 

Cymdeithasol ac Emosiynol Dysgu, Ysgolion Iach a Llysgenhadon Gwych). Mae hefyd nifer o 

ymyriadau amrywiol wedi cael eu cyflwyno i ysgolion i helpu i gefnogi lles emosiynol disgyblion 

megis Cymorth Cefnogaeth Llythrennedd Emosiynol (ELSA), dulliau Thrive, Prosiect 

Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Ysgolion (MiSP), R-Time, a Dulliau Adferol Grwpiau sy'n Magu 

a Meithrin. Mae ymchwil i effeithiolrwydd dulliau o'r fath yn dangos bod modd i ymyriadau yn 

yr ysgol sy'n hyrwyddo Agweddau Emosiynol a Chymdeithasol Dysgu hyrwyddo buddion 

tymor hir i bobl ifainc, gan gynnwys gwell iechyd meddwl, gwell weithredu cymdeithasol, gwell 

gyflawniad academaidd ac ymddygiadau iechyd cadarnhaol (Clarke et al., 2015; Barry et al., 

2013). Serch hynny, er gwaethaf canfyddiadau hynod galonogol, mae'n parhau i fod yn heriol 

iawn i ysgolion integreiddio cefnogaeth lles effeithiol yn rhan o amserlen sydd eisoes yn 

brysur. Fe ddaeth y mater hwn i'r amlwg yng nghanfyddiadau Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr 

2017/18 a oedd wedi datgelu mai dim ond 52% o ddisgyblion Cynon Taf (RhCT) sy'n credu 
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bod athrawon yn poeni amdanyn nhw fel person a dim ond 46% sy'n teimlo bod eu syniadau'n 

cael eu trin o ddifrif.   

 

Er mwyn cefnogi ysgolion yn eu hymdrechion, yn 2016 roedd Banerjee et al. wedi cynnal 

synthesis o'r ymchwil academaidd a gwerthusiadau polisi sy'n ymwneud â strategaethau lles 

yn yr ysgol. Roedd wedi datgelu canllawiau clir ar gyfer sut y mae modd i ysgolion ymgorffori 

lles yn ethos yr ysgol gyfan, y cwricwlwm, a hyfforddiant a datblygiad proffesiynol staff yn 

effeithiol.   

Dyma'r canllawiau allweddol;  

 Mae angen gweld a gweithredu lles fel ysgol gyfan NID dim ond ymyriad sy'n digwydd 

y tu allan i'r ystafell ddosbarth.  

 Rhaid ystyried lles fel cyfrifoldeb pawb ac nid dim ond ychydig o unigolion sydd wedi 

derbyn hyfforddiant.  

 Mae angen i ymyriadau lles fod yn rhagweithiol NID yn adweithiol. 

 Dylai dulliau lles mewn ysgolion ystyried a chynnwys pob disgybl, NID dim ond y sawl 

sydd â phroblemau sy'n amlwg eu gweld.  

 Mae angen i ymagweddau at les fod yn sail i bolisïau'r ysgol ac adlewyrchu profiad 

cyffredinol y disgyblion (e.e. gwybyddol, cymhelliant, perthnasoedd ac ati).  

 Dylai ymyrraeth lles fod yn broses gydweithredol a chynnwys ymchwil gweithredu. 

 Dylai ymyriadau lles gael eu gwreiddio mewn sylfaen dystiolaeth gref. 

 

Mae Strategaeth Lles ac Ymddygiad Rhondda Cynon Taf yn ceisio ymateb yn effeithiol i 

ganfyddiadau ymchwil fel hyn a chefnogi ysgolion a gwasanaethau ar draws yr ALl i ddarparu 

ymyrraeth a chefnogaeth effeithiol er mwyn lles staff a disgyblion.   

 

Diwygio'r Cwricwlwm yng Nghymru  

 

Mae dadl yn bodoli bod diwygiad presennol y cwricwlwm yng Nghymru yn darparu cyfle 

unwaith-mewn-cenhedlaeth i wreiddio cefnogaeth effeithiol i iechyd meddwl a lles mewn 

lleoliad addysgol. Mae Iechyd a Lles wedi'i nodi fel un o'r chwe Maes Dysgu a Phrofiad craidd 

(AoLE) yng nghwricwlwm newydd Cymru (LlC 2017). Bydd hi felly yn rhan o'r cwricwlwm sydd 

wedi'i strwythuro ar wahân am y tro cyntaf gan gynnig cyfle i ysgolion ymgorffori lles yn rhan 

annatod o'u haddysgu a dysgu.  

 

O dan y newidiadau arfaethedig, bydd gofyn i ysgolion ystyried pum cysyniad allweddol sy'n 

cael eu hystyried yn ganolog i'r Maes Dysgu a Phrofiad yma sef; 
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1. Datblygu hyder a chymhwysedd corfforol 

2. Deall effaith profiadau bywyd a datblygu ymatebion priodol 

3. Cydnabod sut mae penderfyniadau a gweithredoedd yn dylanwadu ar iechyd, 

diogelwch personol ac ansawdd bywyd dysgwyr yn ogystal â'r gymdeithas ehangach. 

4. Ystyried a deall sut mae iechyd a lles unigolion, cymdeithas ac amgylcheddau yn gyd-

ddibynol. 

5. Bod yn effro i ystod amrywiol o wahanol berthnasoedd gan gynnwys perthynas â ffrind, 

perthynas deuluol, ramantus, rywiol, broffesiynol ac ysbrydol. 

 

Yn ogystal â'i bwysigrwydd o fewn y cwricwlwm newydd, mae 'Lles ac agweddau at Ddysgu' 

hefyd yn ffurfio un o'r pum Maes Arolygu o dan Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn (Estyn 

2017). O dan y fframwaith presennol, mae gofyn i ysgolion arddangos eu gallu i hyrwyddo lles 

cadarnhaol ar draws yr ysgol mewn sawl ffordd (e.e. Arweinyddiaeth a gweledigaeth effeithiol, 

perthnasoedd cadarnhaol, adnabyddiaeth ddiwylliannol, ymgorffori Cynhadledd y 

Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r Plentyn (UNCRC), canolbwyntio ar les staff, hunanarfarnu 

a pholisi). Mae'r pwyslais cynyddol yma ar les yn cynnig cyfle i ysgolion ddathlu arfer da ac yn 

darparu'r hygrededd sydd fawr ei angen i'w rôl fel blaenoriaeth addysgol.  

 

Yng ngoleuni'r newidiadau yma, mae Strategaeth Lles ac Ymddygiad Rhondda Cynon Taf yn 

ceisio cefnogi ysgolion a gwasanaethau ALl i ymateb yn effeithiol i'r cwricwlwm diwygiedig 

sydd ar ddod ac i fodloni'r gofynion sydd wedi'u nodi yn y fframwaith arolygu cyffredin yn llawn.   

 

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod  

 

Mae ymchwil dylanwadol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ers 2016 wedi datgelu bod Profiadau 

Niweidiol yn ystod Plentyndod yn eang ac yn gyffredin ymysg poblogaeth Cymru. Mae hefyd 

wedi nodi'r effaith niweidiol bosibl y mae modd i'r digwyddiadau yma ei chael ar hyd oes 

unigolyn. Dyma'r 9 Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod: 

 Cam-drin Geiriol 

 Cam-drin Corfforol  

 Cam-drin Rhywiol  

 Rhieni'n Gwahanu  

 Trais domestig ar yr aelwyd 

 Problemau iechyd meddwl ar yr aelwyd 

 Cam-drin alcohol ar yr aelwyd  

 Cam-drin cyffuriau ar yr aelwyd  
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 Rhiant yn y carchar  

 

Yn ôl arolwg diweddar (2018) a gafodd ei gynnal gan y Gwasanaethau Ymgysylltu a 

Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS) yn RhCT (4869 o bobl ifainc), roedd 48% wedi gweld eu 

rhieni'n gwahanu, 19% yn byw gydag aelod o’r teulu sy'n dioddef o anawsterau iechyd 

meddwl, 7% yn byw gydag aelod o'r teulu â dibyniaeth ar alcohol ac roedd 4% wedi gweld 

rhiant yn mynd i'r carchar.  

 

Yn ôl y canfyddiadau, po fwyaf yw profiadau niweidiol person yn ystod ei blentyndod, po fwyaf 

yw'r risg y bydd yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o ymddygiadau sy'n niweidiol i'w iechyd 

(e.e. rhyw dan oed, yfed risg uchel, defnyddio cyffuriau a chymryd rhan mewn ymddygiad 

treisgar [Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2016]). Mae'r risg o ddatblygu anawsterau iechyd 

amrywiol pan fyddan nhw'n oedolion hefyd yn cynyddu (e.e. clefyd y siwgr math 2, clefyd y 

galon, a chlefyd resbiradol; 2018). Mae'r arolwg yn dangos bod Profiadau Niweidiol yn ystod 

Plentyndod hefyd yn cael effaith negyddol ar bobl mewn amrywiaeth o ddangosyddion iechyd 

meddwl, (e.e. optimistiaeth is, teimlo'n llai agos at eraill, ddim yn gallu meddwl yn glir; Iechyd 

Cyhoeddus Cymru, 2017). Un o'r canfyddiadau oedd bod unigolion sy'n cael 4 neu fwy o 

Brofiadau Niweidiol yn ystod eu pentyndod 6.1 gwaith yn fwy tebygol o dderbyn triniaeth ar 

gyfer problemau iechyd meddwl pan fyddan nhw'n oedolion a 9.2 gwaith yn fwy tebygol o fod 

wedi meddwl am ladd ei hun neu wedi hunan-anafu (heb ladd ei hun).  

 

Yn ogystal ag achosi deilliannau hir dymor mewn oedolion, mae adroddiad diweddar (Iechyd 

Cyhoeddus Cymru, 2018) wedi canfod bod Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod hefyd yn 

gysylltiedig â chynnydd sylweddol mewn absenoldeb ysgol a materion iechyd yn ystod 

plentyndod (e.e. alergeddau, cur pen, asthma a phroblemau treulio).   

 

Er bod llawer o'r ymchwil hyd yn hyn yn nodi effaith niweidiol bosibl Profiadau Niweidiol yn 

ystod Plentyndod ar unigolion, mae canfyddiadau mwy diweddar wedi hyrwyddo agwedd fwy 

optimistaidd yn y maes yma. Roedd astudiaeth yn 2018 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi 

canfod, trwy wella gwytnwch plant ac oedolion, ei bod yn bosibl lleihau effaith negyddol 

profiadau niweidiol yn sylweddol. Roedd ffactorau amddiffynnol yn ystod plentyndod yn 

cynnwys perthynas ddibynadwy gydag oedolion a chymryd rhan yn rheolaidd mewn 

chwaraeon.   

 

Yng ngoleuni canfyddiadau ymchwil Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, mae 

Strategaeth Lles ac Ymddygiad Rhondda Cynon Taf yn gefnogol iawn i amcanion Iechyd 

Cyhoeddus Cymru i alluogi pob ysgol a gwasanaeth i atal, ymateb i a lliniaru'r niwed sy'n 
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deillio o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ac i adeiladu ffactorau amddiffynnol a 

gwytnwch ar draws poblogaeth yr ysgol. I wneud hynny, rydyn ni'n cydnabod yr angen i 

gydweithredu'n helaeth â'n partneriaid mewn asiantaethau iechyd, gwasanaethau 

cymdeithasol ac asiantaethau'r trydydd sector.  

 

Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifainc  

 

Mae'r pryder ynghylch iechyd meddwl plant a phobl ifainc wedi cynyddu dros y blynyddoedd 

diwethaf. Ar hyn o bryd, amcangyfrifir y bydd gan dri phlentyn mewn ystafell ddosbarth maint 

cyfartalog y DU broblem iechyd meddwl (adroddiad YoungMinds, 2017). Mae ymchwiliad 

diweddar gan gynghrair o brif elusennau iechyd meddwl Cymru yn awgrymu ei bod hi'n bosib 

gwneud deiagnosis problem iechyd meddwl mewn 1 o bob 10 o blant yng Nghymru sy'n 

dangos tueddiadau problemau iechyd meddwl. Mae pryderon penodol yn cael eu codi ynglŷn 

â'r cynnydd mewn straen a materion yn ymwneud â phryder ymysg pobl ifainc, tuedd cynyddol 

o hunan-niweidio ac effaith negyddol bosibl cyfryngau cymdeithasol ar iechyd meddwl plant a 

phobl ifainc (LlC, 2018). Dydy hi ddim yn syndod felly taw iechyd meddwl yw'r mater sy'n codi 

amlaf gyda Chomisiynydd Plant Cymru gan blant, pobl ifainc, eu rhieni a'u cynhalwyr.  

 

Yn RhCT, mewn arolwg gan YEPS (2018), nododd 16% o bobl ifainc (11-25 oed) eu bod wedi 

cael problemau iechyd meddwl. Yn yr un modd, nododd Arolwg Iechyd a Lles Ysgolion fod 

16% o ddisgyblion 11-16 oed yn anfodlon â'u bywyd, gyda chanran boddhad disgyblion yn 

gostwng yn sylweddol rhwng blynyddoedd 7 ac 11 (89%-78%).  

 

Er mor bryderus yw ystadegau iechyd meddwl plant a phobl ifainc, dydy canlyniadau negyddol 

trallod meddyliol ddim yn anochel. Mae ymchwil yn dangos, gydag ymyrraeth a chefnogaeth 

briodol ac amserol, bod modd i lawer o blant a phobl ifainc sy'n dioddef o broblemau meddwl, 

fynd ymlaen i fyw bywydau hapus, cynhyrchiol a boddhaus. Yn benodol, mae modd lleihau yn 

sylweddol ar drallod plentyn trwy roi'r gofal a'r gefnogaeth gywir mewn ysgolion.  Mae modd i 

ddatblygiad mesurau ataliol sy'n hyrwyddo gwytnwch disgyblion a mecanweithiau ymdopi 

iach, ynghyd â gwell raglenni nodi ac ymyrraeth gynnar chwarae rhan ganolog wrth 

drawsnewid trywydd negyddol iechyd meddwl plant a phobl ifainc. Serch hynny, mae 

cefnogaeth well y tu allan i amgylchedd yr ysgol hefyd gyda chydweithio effeithiol rhwng 

asiantaethau iechyd, addysg, gwasanaethau cymdeithasol, gwaith ieuenctid, a'r trydydd 

sector hefyd yn angenrheidiol i ddatblygu newid parhaol.  

 

Mae Strategaeth Lles ac Ymddygiad RhCT yn amlinellu ymrwymiad cadarn yr ALl i fagu 

unigolion iach, gwydn sy'n gallu goresgyn unrhyw un o heriau bywyd. Mae'r strategaeth yn 
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ceisio gwella gallu ysgolion a gwasanaethau ALl i nodi, atal ac ymateb i anghenion iechyd 

meddwl plant a phobl ifainc. Ei nod hefyd yw hyrwyddo gweithio amlasiantaeth effeithiol ac 

effeithlon i lunio atebion creadigol ac arloesol i oresgyn y problemau sy'n wynebu pobl ifainc 

heddiw.  

 

Problemau Ymddygiad   

 

I'r rhan fwyaf o blant a phobl ifainc, mae'r gofal a'r diogelwch maen nhw'n eu derbyn oddi wrth 

eu rhwydweithiau teuluol, ysgol a/neu gymunedol yn rhoi'r diogelwch a'r sefydlogrwydd sydd 

eu hangen i reoleiddio eu hymatebion emosiynol ac ymddygiadol. Mae hyn yn caniatáu iddyn 

nhw integreiddio'n llwyddiannus i'r gymdeithas.  Serch hynny, i rai plant a phobl ifainc, mae'n 

bosibl bod y rhwydweithiau yma'n ffurfio lleoliadau ansicr a pheryglus sy'n gofyn iddyn nhw 

arddangos mathau gwahanol o ymddwyn er mwyn addasu a goroesi. Yn anffodus, yn aml 

mae ymddygiadau o'r fath (e.e. ymddygiad ymosodol, herfeiddiol, mynd yn dawel a mewnblyg, 

gor-wyliadwriaeth ac ati) yn golygu bod y person ddim yn gallu newid neu addasu mewn 

ysgolion prif ffrwd a lleoliadau cymdeithasol. Mae'n bosibl y bydd ymddygiadau tebyg yn 

arwain pobl ifainc i brofi ystod o ddeilliannau niweidiol yn y dyfodol (e.e. absenoldeb, 

gwahardd, radicaleiddio, camfanteisio).  

Yn anffodus, mae ymddygiad problemus o'r fath a'r deilliannau sy'n deillio o'i herwydd yn rhy 

gyffredin ledled RhCT, Cymru a'r DU. Mae cyfraddau gwaharddiad parhaol a thymor penodol 

o ysgolion ar draws Cymru wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf (LlC 2017). Yn ysgolion 

RhCT mae cynnydd wedi bod yn nifer y gwaharddiadau parhaol dros y flwyddyn ddiwethaf a 

chynnydd sylweddol o 14.3% yn nifer y gwaharddiadau tymor penodol gyda'r ffigurau ar eu 

huchaf ar gyfer y 5 mlynedd diwethaf. Mae cynnydd hefyd wedi bod yn nifer y gwaharddiadau 

sy'n digwydd fwy nag unwaith ar draws yr ALl sef 46% o gyfanswm y gwaharddiadau yn ystod 

2018/19.  

 

Mae adroddiadau o ddigwyddiadau sy'n ymwneud â bwlio yn parhau i fod yn uchel yng 

Nghymru (un o bob deg disgybl uwchradd). Yn yr un modd, mae data RhCT o Arolwg Iechyd 

a Lles Ysgolion 2017/18 yn dangos fod 37% o ddisgyblion oed uwchradd wedi honni iddyn 

nhw gael eu bwlio yn ystod y mis diwethaf a nododd 20% eu bod wedi dioddef bwlio dros y 

we. Mae'r data'n awgrymu bod y bwlio yn gysylltiedig gan fwyaf â'u pwysau (61%), rhywioldeb 

(41%) neu anabledd (22%).  

 

Yn dilyn cyfnod cymharol sefydlog, mae hefyd cynnydd diweddar wedi bod yn nifer y 

disgyblion sy'n absennol heb awdurdod mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru 
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(LlC 2018). Mae ffigurau presenoldeb ledled ysgolion RhCT wedi bod yn disgyn mewn 

ysgolion cynradd ac uwchradd.  

 

Yn ogystal â materion sy'n ymwneud ag ymddygiad yn yr ysgol, mae mwy o bryderon bellach 

ynghylch y camfanteisio cynyddol sy'n digwydd i bobl ifainc sy'n agored i niwed o ganlyniad 

i'w hanhapusrwydd a'u hansefydlogrwydd (e.e. camfanteisio troseddol ar blant, 

gweithgareddau llinellau cyffuriau, camfanteisio'n rhywiol ar blant ac eithafiaeth radical). Mae 

canfyddiadau arolwg YEPS 2018 yn dangos bod 22% o bobl ifainc 11-25 oed wedi bod yn 

dyst i drosedd neu wedi profi trosedd yn ystod y mis diwethaf. Yn ogystal â hynny, nododd 

10% eu bod yn teimlo'n anniogel neu'n anniogel iawn yn eu cymuned.  

Er bod modd i ddulliau ymddygiad traddodiadol (e.e. gwobr a chosb) fod yn effeithiol wrth 

newid ymddygiad mwyafrif y disgyblion, dydyn nhw ddim yn llwyddiannus gyda phawb. Gall 

hyn fod yn arbennig o wir yn achos disgyblion sydd wedi cael profiadau niweidiol yn ystod eu 

plentyndod neu wedi profi trawma a cholled. Mae hynny'n cynnwys grwpiau sy'n agored i 

niwed fel Plant sy'n Derbyn Gofal (CLA). Mae dulliau o'r fath yn peri trawma i'r disgyblion yma 

unwaith eto ac yn methu â'u dysgu sut i fynegi eu hemosiynau mewn modd mwy priodol. Felly, 

mae 'na angen clir ar ysgolion i fabwysiadu dulliau amgen o fynd i'r afael ag ymddygiad heriol 

er mwyn helpu i ddiwallu anghenion pob disgybl.  

 

Mae Strategaeth Lles ac Ymddygiad RhCT yn hyrwyddo'r duedd i weld ymddygiad fel 

cyfathrebiad o angen sydd heb ei ddiwallu (gwybyddol, ysgogol, emosiynol neu o ran 

perthynas) ac ymateb yn unol â hynny. Os ydyn ni'n rhoi anghenion a theimladau disgyblion, 

yn hytrach na'u hymddygiad, wrth wraidd ein rhyngweithio, mae modd i ni fabwysiadu agwedd 

llai beirniadol, mwy empathetig tuag at eu hymddygiad. Dydy'r dull yma ddim yn lleihau'r angen 

i gynnal ffiniau clir. Mae disgwyliadau o ran ymddygiad yn cydnabod bod angen i amgylchedd 

addysgol fod yn galonogol a strwythuredig gan ddarparu arferion, disgwyliadau ac ymatebion 

cyfarwydd er mwyn helpu disgyblion i deimlo'n ddiogel.  

 

Mae'r strategaeth bresennol hefyd yn cefnogi pwysigrwydd perthynas ddiogel er mwyn 

datblygu dulliau rheoleiddio ymddygiad yn effeithiol.   Mae'n awgrymu bod modd i ni adeiladu 

cymunedau sefydlog sy'n meithrin cysylltiad, cynhwysiant, parch, empathi a hunan-ddysgu 

trwy ddatblygu, cadw ac atgyweirio'r berthynas rhwng staff, disgyblion a'u rhieni/cynhalwyr. .  
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Lles Staff  

 

Er mai cefnogi ac ymateb i anghenion disgyblion sy fel arfer wrth galon ysgolion, mae 

galwadau cynyddol bellach i ystyried profiadau emosiynol staff yr un mor bwysig (Taylor 

2017).  

Mae staff ysgolion yn wynebu gofynion gwaith cynyddol heriol a chymhleth mewn amgylchedd 

lle mae mwy o ddisgwyliadau a llai o adnoddau (Garland et al. 2018). O ganlyniad i hyn, dydy 

hi ddim yn syndod ein bod ni'n gweld cynnydd sylweddol yn nifer yr athrawon sy'n gadael y 

proffesiwn, sy'n absennol o'r gwaith (tymor byr a thymor hir) ac sy'n nodi pryderon iechyd 

meddwl (Adroddiad Canolfan Anna Freud 2018). Mae'n amlwg yn hyn o beth felly fod angen 

mwy o ystyriaeth i nodi a chefnogi anghenion emosiynol staff. Mae angen ystyriaeth nid yn 

unig er lles aelodau staff unigol ond hefyd er mwyn hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol yn 

ehangach ar draws ysgolion, i leihau absenoldeb staff ac i wella cynhyrchiant a fydd yn y pen 

draw yn gwella lles a chyrhaeddiad disgyblion. 

Mae Strategaeth Lles ac Ymddygiad RhCT yn ceisio cefnogi ysgolion i gydnabod ac ymateb 

yn effeithiol i anghenion emosiynol staff. Mae'n ymdrechu i gynorthwyo arweinyddiaeth ysgol 

i adeiladu diwylliant o barch ac ymddiriedaeth lle mae staff ysgolion yn teimlo eu bod yn cael 

eu gwerthfawrogi, yn gallu bod yn agored am eu hiechyd a'u lles ac yn gwybod sut i gael 

gafael ar gymorth os oes ei angen arnyn nhw. 

 

2. Diffinio a Chysyniadu Lles  

 

Mae'r adran ganlynol yn amlinellu'r fframweithiau cysyniadol allweddol sy'n sail i Strategaeth 

Lles ac Ymddygiad RhCT.  

 

Theori Systemau Ecolegol  

Yn sail i Strategaeth Lles ac Ymddygiad RhCT mae dull systematig o ddeall a hyrwyddo lles 

disgyblion. Mae Theori Systemau Ecolegol (Bronfenbrenner) yn egluro sut mae arferion a 

nodweddion unigol yn rhyngweithio â ffactorau amgylcheddol i ddylanwadu ar sut mae 

unigolion yn datblygu ac yn ymddwyn. Yn hynny o beth, mae'r model yn pwysleisio 

pwysigrwydd symud o ddull plentyn unigol i edrych ar les ac ymddygiad plant yng nghyd-

destun amgylcheddau lluosog, cydberthynol (e.e. teulu, grŵp cyfoedion, ysgol, cymuned a 

diwylliant) er mwyn helpu i ddeall ei ddatblygiad/ei datblygiad.  
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Yn y bôn, mae dull systemig o'r fath yn awgrymu bod ymyrraeth a chefnogaeth effeithiol ar 

gyfer lles disgyblion yn gofyn bod ystyriaeth i amryw o ffactorau systemig (e.e. bywyd cartref, 

perthynas grwpiau cyfoedion, bywyd ysgol, materion cymunedol). Mae hefyd yn hyrwyddo 

pwysigrwydd datrys problemau drwy gydweithio a gweithredu ataliol sy'n dwyn ynghyd 

unigolion/gweithwyr proffesiynol o sectorau a lleoliadau amrywiol i greu sawl haen o 

gefnogaeth i unigolion mewn angen.  

 

Ymateb Graddedig  

Mae Strategaeth Lles ac Ymddygiad RhCT yn cadw at ac yn hyrwyddo ymateb graddedig i 

gefnogaeth/ymyrraeth sy'n ymwneud â lles. Mae'r math yma o ddull yn cydnabod bod rhaid i 

ymyrraeth lles effeithiol gynllunio ar gyfer anghenion pob dysgwr, gan gynnig darpariaeth 

gynyddol o gefnogaeth arbenigol a chefnogaeth sydd wedi'i thargedu i'r disgyblion/grwpiau 

hynny sydd ei hangen fwyaf. Mae modd ystyried bod gan y system yma sawl haen o 

gefnogaeth a'i fod yn ystyried yr angen am ymyrraeth/cefnogaeth ar lefel ysgol gyfan, ar lefel 

grŵp ac ar lefel unigolyn.  

Trwy gynllunio, asesu ac adolygu anghenion lles ysgol yn rheolaidd ar draws lefelau amrywiol 

(e.e. polisi, hyfforddiant athrawon, ymyrraeth yn yr ysgol a chymorth allanol), mae modd i 

ysgolion weithredu mesurau cymorth ataliol a rhagweithiol – a all effeithio ar nifer fawr o 

ddisgyblion – yn well. Mae modd hefyd nodi angen yn gynnar a darparu cefnogaeth briodol ac 

amserol i'r disgyblion hynny sy'n peri pryder cynyddol. Yn olaf, trwy wella materion lles ar 

draws yr ysgol, mae'r dull graddedig yn caniatáu mynediad mwy effeithlon a phriodol at 

gefnogaeth a darpariaeth arbenigol os a phan fo angen.  

 

Model Cydbwysedd Dynamig  

Mae astudiaeth wyddonol o 'Lles' wedi arwain at lawer o ddryswch a chamddealltwriaeth 

ynghylch sut mae'r term yn cael ei ddiffinio a'i gymhwyso mewn gwahanol gyd-destunau. Mae 

hyn yn sicr yn wir o fewn addysg gyda thermau fel hapusrwydd, iechyd a lles, datblygiad 

cymdeithasol ac emosiynol a gwytnwch yn aml yn cael eu defnyddio'n gyfnewidiol. O 

ganlyniad i hyn, mae Strategaeth Lles ac Ymddygiad RhCT yn ceisio darparu diffiniad clir, 

cyson a hawdd i'w ddefnyddio o les i ysgolion sy'n berthnasol ar draws yr ysgolion a'r 

gwasanaethau i gyd.  

Mae ein dull yn seiliedig ar rai rhagdybiaethau allweddol ynghylch diffiniad 'lles'. Gyntaf, rhaid 

nodi dydy lles ddim yn lluniad unedol, felly does dim modd ei fesur yn ddigonol. Yn lle hynny, 
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rydyn ni o'r gred y dylai 'lles' gael ei ystyried fel cysyniad amlweddog sy'n amrywio mewn cyd-

destunau gwahanol.  

Yr ail beth i'w nodi yw bod lles yn ddeinamig o ran natur a does dim modd ei fesur mewn modd 

llinol. Mae lles yn ffenomen amrywiol sy'n cyfateb i'r adwaith sydd rhwng ein hadnoddau 

personol/cymdeithasol (mewnol ac allanol) a'r heriau rydyn ni'n eu hwynebu ar unrhyw adeg 

benodol (Dodge et al. 2016). Felly y mesur lles mwyaf defnyddiol a/neu ystyrlon yw pan fydd 

gwybodaeth yn ei chyd-destun yn cael ei hystyried, a phan mae'r heriau unigryw y mae person 

yn eu hwynebu yn cael eu deall.  

Gan ystyried hyn, mae ein strategaeth yn seiliedig ar ddiffiniad 'lles' a gafodd ei gynnig gan 

Rachel Dodge (2016). Mae'r Model Cydbwysedd Deinamig fel mae'n cael ei adnabod, yn 

ystyried mai lles, yn syml,  yw'r cydbwysedd rhwng adnoddau a heriau unigolyn. Er enghraifft, 

os yw unigolyn yn wynebu lefel uchel o her heb ddigon o adnoddau yna bydd yn dod dan 

straen ac yn cael ei lethu. Mewn cyferbyniad, os yw unigolyn yn wynebu heriau cyfyngedig er 

gwaethaf digon o adnoddau yna byddan nhw'n diflasu a ddim yn cael eu cymell. Yn y theori, 

mae adnoddau a heriau'n cyfeirio at ffactorau amrywiol/lluosog gan gynnwys elfennau 

gwybyddol, emosiynol, corfforol, ariannol a chymdeithasol.  

Un cryfder penodol sydd gan y dull yma yw ei hyblygrwydd i gyfrif am yr effaith y mae modd i 

wahanol barthau bywyd eu cael ar les goddrychol. Mae'r model yn ceisio archwilio'r cryfderau 

a'r heriau unigryw sy'n wynebu unigolyn mewn ymgais i ddeall ei les presennol. Mae'r dull 

hefyd yn hawdd ei gymhwyso i systemau ehangach ysgolion, gan ei fod yn talu sylw i 

adnoddau a'r anawsterau unigryw sy'n wynebu pob ysgol/gwasanaeth ar draws yr ALl.  

 

Seicoleg Gadarnhaol a’r model PERMA  

Yn ogystal â'r her o ddiffinio lles, mae ymchwilwyr hefyd wedi cael trafferth cytuno ar 

fframwaith a mesur y mae modd eu defnyddio a'u cymhwyso ar draws lleoliadau amrywiol. 

Ym maes seicoleg, mae'r canolbwynt ar les wedi canolbwyntio yn hanesyddol ar absenoldeb 

nodweddion negatif sy'n cael effaith ar sut mae unigolyn yn gweithredu (e.e. patrymau 

emosiynol ac ymddygiadol problemus).  Serch hynny, mae'r duedd wedi symud fwyfwy tuag 

at ystyried lles o ran dimensiynau mwy cadarnhaol yn ddiweddar (e.e. bod yn fodlon â bywyd, 

hapusrwydd a gwytnwch). Mae hyn yn gyffredinol ac yng nghyd-destun addysg ysgol 

(Seligman et al., 2009). Yn hytrach na chanolbwyntio'n unig ar leihau diffygion/problemau 

disgyblion a'r pethau sy'n eu rhwystro nhw rhag dysgu, dylen ni ganolbwyntio'n fwy trylwyr ar 

nodi cryfderau a rhinweddau'r disgyblion. Yna, mae modd iddyn nhw eu cymhwyso yn eu 

dysgu a'u trosglwyddo trwy gydol eu bywydau.  
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Wedi'i ymgorffori mewn Seicoleg Gadarnhaol, mae'r model PERMA yn cael ei gynnig yn 

fframwaith effeithiol ar gyfer deall a hyrwyddo lles fel lluniad aml-dimensiwn a deinamig. Ar 

ben hynny, mae offeryn proffilio PERMA (mesur cysylltiedig â'r fframwaith) yn cael ei gynnig 

yn fesur hawdd ei ddeall sydd â modd asesu dimensiynau lles amrywiol disgyblion a chyfrif 

am y ffaith fod lles yn codi a gostwng dros amser.    

Yn ôl model PERMA Seligman, mae Emosiynau Cadarnhaol (Positive Emotions) yn 

cyfeirio at deimladau o hapusrwydd hedonig (h.y. teimlo'n llawen, yn fodlon, ac yn hwyliog). 

Mae Ymgysylltu (Engagement) yn cyfeirio at y cysylltiad seicolegol â gweithgareddau neu 

sefydliadau (e.e. bod â diddordeb, bod wedi llwyrfeddiannu ac wedi ymgysylltu â bywyd). Mae 

Perthynas (Relationships) yn cynnwys teimlo'n integredig yn gymdeithasol, teimlo bod eraill 

yn gofalu amdanoch chi ac yn eich cefnogi, a theimlo'n fodlon â'ch cysylltiadau cymdeithasol. 

Mae Ystyr (Meaning) yn cyfeirio at y gred bod eich bywyd yn werthfawr i chi, a theimlo bod 

cysylltiad gyda chi â rhywbeth sy'n fwy na chi.  Mae Cyflawniad (Accomplishment) yn golygu 

gwneud cynnydd tuag at eich amcanion, teimlo bod modd i chi ymgymryd â gweithgareddau 

dyddiol, a meddu ar ymdeimlad o gyflawniad. Mae Seligman yn cynnig bod y pum piler yma 

sy'n cyfrannu at les unigol, yn feysydd pwysig y mae pobl yn eu dilyn er eu lles eu hunain. 

Mae modd hefyd eu diffinio a'u mesur yn annibynnol. 

Mae nifer o fanteision posibl ar gyfer ysgolion sy'n defnyddio'r model PERMA. Yn gyntaf, 

mae'n cynnig iaith syml, gydlynol a chyson er mwyn trafod lles yn fewnol a hefyd gydag 

asiantaethau eraill. Yn ail, mae'n cyfrif am natur amlweddog lles ac mae'n darparu gwybodaeth 

gyfannol am broffil lles unigolyn ar unrhyw adeg. Felly, mae'n caniatáu bod ymyrraeth a 

strategaeth lles mwy effeithiol yn cael eu targedu at yr agwedd o les sydd angen y sylw mwyaf. 

Yn drydydd, mae'n cydnabod bod cydberthynas yn bodoli rhwng cyrhaeddiad/cyflawniad 

disgyblion ac emosiynau positif. Does dim modd felly eu gwahanu wrth ystyried lles cyfannol 

rhywun. Mae hyn yn ein galluogi ni i weld bod llawer o'r gwaith rydyn ni'n ei wneud mewn 

ysgolion i hyrwyddo 'cyflawniad', hefyd â rhan fawr i'w chwarae wrth adeiladu lles disgyblion. 

Yn olaf, â'i seiliau mewn Seicoleg Gadarnhaol, mae'r model PERMA yn cynnig dull i ni allu 

myfyrio ar les disgyblion mewn modd optimistaidd a rhagweithiol a chanolbwyntio ar gryfderau 

disgyblion yn ogystal â meysydd i'w datblygu.  
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3. Cymhwyso Ymarfer Lles ac Ymddygiad RhCT yn Ymarferol   

 

a. Fframwaith Lles Cyson  

 

Mae Strategaeth Lles ac Ymddygiad RhCT yn argymell defnyddio'r model PERMA yn 

fframwaith canolog ar gyfer gwylio/trafod lles ar draws ysgolion RhCT. O ganlyniad i hyn, mae 

ysgolion yn cael eu hysgogi i ystyried sut maen nhw'n hyrwyddo ac yn cefnogi lles disgyblion 

a staff ar draws lefelau systemig amrywiol (ysgol gyfan, grŵp ac unigolyn) gan ddefnyddio 

fframwaith PERMA fel canllaw.  

Er mwyn cynorthwyo ysgolion yn y broses yma, bydd yr ALl yn darparu offer amrywiol i 

ysgolion, gan gynnwys;  

 Hyfforddiant PERMA i'r Pennaeth, Athrawon ac Ysgol Gyfan  

 Offeryn hunan-fyfyrio PERMA i gefnogi Mapio'r Ddarpariaeth ac ymateb graddedig 

effeithiol ar gyfer pob maes lles.  

 Banc adnoddau PERMA ar gyfer yr Uwch Dîm Reoli ac athrawon sy'n cynnig 

strategaethau i gefnogi proses ymgorffori strategaethau PERMA yn yr addysgu a'r 

dysgu.  

 Offeryn proffilio PERMA (mesur lles) ar-lein i athrawon a disgyblion i helpu ysgolion i 

nodi anghenion lles penodol unigolion a grwpiau ac i fesur effaith benodol 

strategaethau ymyrraeth.  

 

b. Adnabod yr angen a'i nodi (Offer Mesur Effeithiol) 

 

Mae Strategaeth Lles ac Ymddygiad RhCT yn argymell defnyddio dull trionglog o nodi 

anghenion lles staff a disgyblion. Bydd gofyn felly i ysgolion ystyried data lles o amrywiol 

ffynonellau. Trwy ddefnyddio dull trionglog o fesur lles, bydd modd i ysgolion gael gafael ar 

wybodaeth gyfoethog ac ystyrlon am les staff a disgyblion ac ystyried materion cyffredin o 

wahanol safbwyntiau (e.e. disgyblion, staff, ALl). Mae modd i ffynonellau gwybodaeth 

gynnwys; 

Canfyddiad Athrawon/Staff – Proffil Boxall, Asesiad Thrive, Mesur Generig Ansawdd Bywyd 

Plant (GCQ), Graddfa Sgorio Ymddygiadol ac Emosiynol (BERS). 

Llais Disgybl – Proffil PERMA, Graddfa Lles Meddwl Warwick Caeredin, Graddfa Lles Plant 

Stirling (SCWS), Arolwg Agweddau Disgyblion at Ysgol (PASS), adborth ansoddol disgyblion  

Llais Athro – Proffil PERMA, Mesur Asesu Lles mewn Addysg 
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Data Lles Gwrthrychol – Proffil Bregusrwydd, data presenoldeb, data gwaharddiadau, 

ffurflenni bwlio, ffurflenni cwnsela, absenoldebau staff  

 

c. Cydweithredu Amlasiantaeth a Chynllunio mewn Partneriaeth   

 

Mae Strategaeth Lles ac Ymddygiad RhCT yn ystyried bod gweithio ar y cyd ag asiantaethau 

a phartneriaid gwahanol yn hanfodol i gefnogi lles mewn ysgolion. Mae ehangder a dyfnder y 

gefnogaeth/darpariaeth sy'n ofynnol i ddiwallu anghenion lles cymunedau ysgol yn llawer mwy 

na gallu unrhyw un gwasanaeth neu sefydliad. Felly mae'n hanfodol cydweithredu a chyfuno 

adnoddau er mwyn datblygu atebion arloesol i'r materion sy'n wynebu ein hysgolion heddiw.  

O ganlyniad i hyn, mae arweinwyr ysgolion yn cael eu gofyn i gymryd rhan mewn cyfarfodydd 

cynllunio amlasiantaeth rheolaidd i ystyried ymyrraeth lles ar y cyd yn seiliedig ar y data lles 

sydd wedi'i gasglu gan ysgolion. Dylai asiantaethau allanol sy'n cefnogi'r ysgol hefyd ddarparu 

data lles sy'n berthnasol i'w rôl er mwyn cefnogi'r broses gynllunio. Mae cynllunio 

amlasiantaethol o'r fath yn ceisio datblygu undod o ran pwrpas, darparu eglurder rôl ac osgoi 

dyblygu cyfrifoldebau, a nodi arbenigedd priodol sy'n ofynnol i weithredu'r strategaethau sydd 

wedi'u nodi.  

Dylai Cynlluniau Arloesi Lles gael eu llunio i nodi'r meysydd canolbwynt allweddol, (gan 

ddefnyddio PERMA fel canllaw), i nodi'r camau sy'n ofynnol i ddiwallu'r fath angen, a rolau a 

chyfrifoldebau y rheini sy'n mynd ati i weithredu'r camau gofynnol. Lle bynnag y bo hynny'n 

bosibl, dylai ymyrraeth ddigwydd ar sail tystiolaeth. Bydd angen ystyried dulliau gwerthuso a 

meini prawf llwyddiant priodol hefyd ar gyfer gweithredoedd sydd wedi'u nodi. Mae'r model 

yma o ymchwil gweithredu cydweithredol yn sicrhau bod yr holl bartneriaid perthnasol yn 

atebol ac yn annog ysgolion a gwasanaethau i gymryd rhan mewn ymarfer proffesiynol 

myfyriol mewn perthynas â lles ac i ddatblygu fel sefydliadau dysgu.  

Mae modd cynnwys yr asiantaethau canlynol mewn Cyfarfodydd Cynllunio Cydweithredol;  

 Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles 

 Gwasanaeth Gwella Ysgolion  

 Gwasanaeth Seicoleg Addysg  

 Carfan Cynnal Ymddygiad 

 Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid 

 Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc  

 Gwasanaeth Cwnsela Eye to Eye 
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d. Gwerthuso a Monitro Effeithiol  

 

Bydd ysgolion a gwasanaethau yn cael eu hannog i ddatblygu systemau trylwyr ar gyfer 

gwerthuso a monitro Cynlluniau Gweithredu Lles. Serch hynny, bydd dim disgwyl iddyn nhw 

fesur lles mewn dull llinol yn unig (e.e. cynnydd neu ostyngiad mewn lles dros amser). Yn 

hytrach, dylai'r cynnydd gael ei ystyried yn broses ailadroddol sy'n esbonio natur amlochrog 

ac anwadal lles.  

Dylai ysgolion a gwasanaethau sicrhau bod monitro gweithredoedd cytûn yn gyfyngedig o ran 

amser a bod dulliau gwerthuso yn targedu'r meysydd lles penodol sydd wedi'u nodi yn y 

Cynllun Gweithredu Lles.  

Trwy fonitro ac ailystyried data lles yn rheolaidd, bydd modd i ysgolion/gwasanaethau gadw 

cofnod o anghenion newidiol staff a disgyblion ac ymateb yn effeithiol iddyn nhw. Mae darparu 

gwerthusiad o effaith rheolaidd hefyd yn cynnig cyfle i ysgolion ledled yr ALl ddathlu a rhannu 

arfer da mewn perthynas â chymorth lles. Dros amser, bydd hyn yn galluogi ysgolion i lunio 

eu sylfaen dystiolaeth eu hunain ynghylch yr ymyriadau/strategaethau sydd fwyaf effeithiol 

wrth ymateb i anghenion lles amrywiol.  

 

4. Blaenoriaethau Allweddol ar gyfer Gwella 

 

1. Datblygu dulliau strategol a chydweithredol mwy effeithiol i ddiwallu anghenion lles 

dysgwyr, eu teuluoedd a'u hysgolion. 

2. Gwella'r deilliannau ar gyfer pob carfan o ddysgwyr trwy ddefnyddio'r holl setiau data 

yn effeithiol i lywio'r broses gwneud penderfyniadau. 

3. Adolygu a gwella continwwm o ddarpariaeth ar gyfer pob dysgwr, yn enwedig grwpiau 

sy'n agored i niwed. 

4. Gweithio gydag ysgolion i liniaru effeithiau Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 

(ACEs). 

 

5. Trefniadau Monitro 

 

Bydd y strategaeth yn rhedeg am gyfnod o 3 blynedd. Yn dilyn cyfnod ymgynghori cychwynnol 

yn ystod mis Gorffennaf 2019, bydd y strategaeth yn cael ei chwblhau ym mis Tachwedd 2019. 

Bydd Pwyllgor Llywio Lles yn cael ei sefydlu i gytuno ar gynllun gweithredu a fydd yn cael ei 

roi ar waith ar y cyd â'r holl bartneriaid perthnasol o dymor yr Hydref 2019 Bydd y cynllun 
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gweithredu'n cael ei fonitro a'i adolygu'n flynyddol. Bydd llwyddiant y strategaeth yn cael ei 

enghreifftio drwy werthusiad o amrywiaeth o fesurau, gan gynnwys:  

  

 nifer yr ysgolion sydd ag arweinyddiaeth a rheolaeth 'dda' yn ôl arolygiadau ysgol  

 nifer yr ysgolion sy'n mabwysiadu dulliau gweithredu ysgol gyfan tuag at ddatblygu lles ac 

ymddygiad y disgybl. Nifer yr ysgolion sy'n cyflawni deilliannau 'da' mewn perthynas â lles 

mewn arolygiadau, ac sydd i'w gweld yn darparu cymorth, gofal ac arweiniad 'da' 

 cyd-gefnogaeth rhwng ysgolion 

 nifer yr ysgolion sy'n defnyddio ystod o fesurau lles effeithiol i nodi blaenoriaethau ar gyfer 

datblygu ac i werthuso effeithiolrwydd ymyriadau yn yr ysgol   

 gostyngiad mewn gwaharddiadau, bwlio, amser y tu allan i'r dosbarth, ymyrraeth gorfforol 

gadarnhaol mewn ysgolion a gwell bresenoldeb 

 effaith mentrau lles ysgolion fel sy'n cael eu nodi yng Nghynlluniau Gweithredu Lles  

 cynnydd o ran datblygu darpariaethau yn fewnol yn yr ysgol i ddiwallu anghenion pobl 

ifainc bregus 

 tystiolaeth o fapio darpariaeth effeithiol mewn ysgolion ac o ymyriadau ansawdd uchel ar 

gyfer dysgwyr ag anghenion emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol yn y blynyddoedd 

cynnar a mwy/gweithredu gan yr ysgol a mwy 

 cymryd rhan mewn dulliau ysgol/cymunedol cydweithredol i ymdrin ag anfantais, gyda 

deilliannau gwell oherwydd hynny 

 effaith gwasanaethau (e.e. y Gwasanaeth Cynnal Ymddygiad a Gwasanaeth Ymgysylltu 

a Chyfranogiad Ieuenctid ac ati) ar ddeilliannau  

 deilliannau dysgwyr sy'n mynychu darpariaethau arbenigol ar gyfer eu hanghenion 

cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol 

 nifer y bobl 16+ oed sydd ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

 cynnydd yn yr ystod o gymwysterau ffurfiol ac anffurfiol mae'r rheini sydd fwyaf mewn 

perygl o beidio ymgysylltu, yn debygol o'u hennill.  

 

6. Ymgynghoriad ar y Strategaeth Lles ac Ymddygiad  

 

Mae ymgynghori ag ysgolion ar y strategaeth yma a chynigion cysylltiedig wedi bod yn bwysig 

wrth lunio'r cyfeiriad strategol yn yr Awdurdod Lleol. Mae grŵp gorchwyl a gorffen wedi'i 

sefydlu i ddatblygu cynllun gweithredu ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019/20. 
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