


Nodau’r sesiwn





Beth ydym ni’n ei olygu efo Llesiant:

Gweithgaredd
Yn y bar sgwrsio, rhowch eiriau y byddwch chi’n eu 
defnyddio pan fyddwch chi’n siarad am lesiant. 



Diffinio llesiant

Mae modd deall llesiant fel sut mae pobl yn teimlo ac yn gweithredu, ar 
lefel bersonol a chymdeithasol, a sut maent yn gwerthuso eu bywyd yn ei 

gyfanrwydd. 
Addasiad o New Economics Foundation, Measuring Wellbeing: A Guide

for Practitioners



Gwella llesiant yng Nghymru

2010
Deddf 
Cydraddoldeb

2014
Deddf 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol a 
Llesiant 
(Cymru) 

2015
Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol 
(Cymru) 

2011
CCUHP –
rhan o 
gyfraith 
ddomestig

1999
Cynlluniau 
Ysgolion
Iach –
Rhwydwaith
Cymru

2022
Cwricwlwm i 
Gymru

2021
Fframwaith ar gorffori 
Dull Ysgol Gyfan ar gyfer 
Llesiant Emosiynol a 
Meddyliol

2017-2021
Cenhadaeth ein Cenedl

2018
Deddf 
Anghenion 
Dysgu 
Ychwanegol 
(Cymru) 

2015
Pisa





Prosiect Google
Aristotle 2012

Perthnasoedd –
eglurder, pwrpas, 
diogelwch, effaith. 

Johnson and 
Johnson, 2010

A yw llesiant 
gwrthrychol gweithwyr 
yn effeithio ar  
berfformiad y gweithle?  
(Bryson et al, 2017)

Boddhad swydd–
effeithiolrwydd -

perfformiad

Llesiant yn y Gweithle



The Price of Incivility
(Porath and Pearson, 2013)

morâl
cadw

perthnasoedd
cynhyrchedd



Cynhyrchedd

Boddhad 
swydd

Effeithlonrwydd



Llesiant Staff mewn ysgolion

Staff Well-being is Key to School Success
(Briner & Dewberry, 2007)

Healthy Teachers, Higher Marks?
(Education Support,2014)

Effaith Absenoldeb Athrawon
(Estyn, Medi 2013)
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✓ Statudol i ysgolion a 
gynhelir/ALl

✓Gweithredu mewn ffordd 
holistaidd a chyson

✓Datblygu capasiti a chefnogi 
ysgolion

✓Cysylltiadau amlwg â’r CiG
✓Cydweithio a Phartneriaeth 

– Iechyd/ALl
✓Cymunedol a thrydydd 

sector



Llesiant staff ysgolion - TASG

Edrychwch ar y Safonau Proffesiynol 
o safbwynt llesiant 



Addysgeg….sicrhau’r gorau ar eu cyfer (dysgwyr) o ran 
safonau, lles a chynnydd

Arweinyddiaeth...cysondeb, eglurder ac ymrwymiad a rennir 

Arloesi....sicrhau amodau cadarnhaol

Cydweithredu....creu amodau sy’n sicrhau bod 
pawb yn fodlon helpu ei gilydd

Dysgu Proffesiynol....ysgogi dyhead am ddysgu proffesiynol









Cwricwlwm – mae dysgu 
cymdeithasol ac emosiynol yn 
mynd tu hwnt i ABCh

Addysgeg – mae llesiant yn cyd-
fynd â dysgu ac addysgu da.

Angen cysylltu polisïau ac arferion 
lles o gwmpas y systemau 
gwybyddol ac ymddygiadol.

Meysydd i’w hystyried….



Mae ceisio hybu 
pobl i ddysgu a 
chyflawni heb 

ystyried iechyd a 
lles …..

fel ceisio adeiladu 
tŷ heb sylfeini.



Cyfrifoldeb pwy yw Llesiant 
mewn ysgol?

PAWB!



CiG:

• Yn seiliedig ar ddibenion a gwerthoedd 

• Adeiladu pobl nid rhoi sylw i gynnwys yn unig 

• Cryfhau a chymhwyso ‘gwybodaeth’ (gwybod bod a
gwybod sut i) sy’n bwysig

• Yn ymateb i bryderon pobl ifanc 

• Iechyd a Lles yn gyfartal â Meysydd Dysgu a Phrofiad eraill 

• Yn rhoi gwerth ar ddysgu drwy brofiadau 

• Addysgeg yn seiliedig ar bwrpas – pobl ifanc sy’n 
ymddiddori 

• Asesu sy’n galluogi nid labelu

• Proffesiynoldeb estynedig

• Atebolrwydd adeiladol



galluogi pobl ifanc i gredu yn eu hunain a’u galluoedd 

meithrin gwytnwch, gwella meddylfryd ac 
annog unigolion i dyfu, ffynnu a chael eu 
cymell.

gwella hunan werth a 
chred gwella iechyd meddwl a lles

gwella sgiliau arwain a dysgu pob unigolyn 

gwella sefydlogrwydd economaidd 

gweld unigolion yn ymwneud yn bositif â’u cymuned 
leol

dylanwadu’n bositif ar gynhwysiant cymdeithasol 



• A yw pob dysgwr yn gadael yr ysgol gyda sgiliau trosglwyddadwy, gwybodaeth a gallu sy’n eu galluogi i gyflawni eu 

dyheadau yn y dyfodol?

• A yw dysgwyr yn gallu bod yn ddyfeisgar, yn fentrus a chynnig syniadau a datrysiadau creadigol y mae’r gymuned, y byd 

a’r byd busnes yn eu parchu ac yn gweld gwerth ynddynt?

• A yw dysgwyr yn gwybod beth mae’n ei olygu i fod yn rhan o fyd ehangach, yn gyfrifol am eu hunain ac eraill; yn gallu 

gwneud dewisiadau gwybodus ar sail moeseg a dealltwriaeth?

• A yw dysgwyr yn hyderus, yn wydn, yn ddoeth ac yn feddylgar o ran sut mae iechyd corfforol a meddyliol yn hanfodol i 

fywyd hapus ac a ydyn nhw’n gallu meithrin arferion meddwl positif?

• A yw dysgwyr yn gallu datblygu eu gwytnwch i ymdopi â’r heriau a’r cymhlethdodau mewn bywyd, myfyrio, a symud 

ymlaen? 

• A yw dysgwyr yn ymwybodol o’u sgiliau gwneud penderfyniadau a’u cryfder ar y tu mewn a’r tu allan?

• A yw dysgwyr yn gallu AMDDIFFYN eu hunain a chael dealltwriaeth iach o’r hyn yw perthynas gadarnhaol a diogel, a sut 

y gallant feithrin perthynas newydd iddynt eu hunain. A ydynt yn gallu uniaethu ag eraill? 

• A oes ganddynt y modd i hunan reoleiddio eu hemosiynau a chreu strwythurau, patrymau a ffiniau? 



• Grym a hyder i feithrin perthynas gyda dysgwyr, dod i’w hadnabod, gofalu amdanynt a dysgu ganddynt. 

• Ail edrych ac/neu ail gadarnhau gwerthoedd craidd yr ysgol o ran lles staff a dysgwyr 

• Neilltuo amser i feddwl yn rheolaidd 

• Hyderus wrth fodelu sgyrsiau yn llawn empathi efo dysgwyr, cymheiriaid a’r gymuned ehangach 

• Cymorth gan system sy’n gadael iddynt ddefnyddio a chymhwyso eu sgiliau fel athro a pherson, gwneud beth sy’n 

iawn i bob dysgwr. 

• Rhyddid creadigol i ddylunio ac addasu eu hamgylchedd a’u hadnoddau dysgu i ysbrydoli eu diddordeb eu hunain, a 

diddordeb eu dysgwyr, mewn dysgu. 

• Anogaeth i edrych tu hwnt i’r academaidd ac ar gymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau yn ymarferol a chydweithio â 

phobl a sectorau newydd tu allan i amgylchedd traddodiadol yr ysgol/addysg. 





Strategaethau dysgu ac addysgu yn y 
dosbarth – beth alla’ i wneud?

1. Cynhwysol a Theg

2. Gwybod pwy yw eich dysgwyr bregus

3. Empathi - ENNILL / Catch it...Match It

4. Perthynas a Chysylltiad

5. Modelu eich  ymddygiad

6. Croesawu a chyfarch – bore/diwedd y dydd 

7. Trefn a rheolau – polisïau’r ysgol 

8. Amgylchedd synhwyraidd

9. Lles a hunan ofal staff

10. Bod yn chwilfrydig 

11. Dilysu a chymhwyso

12. Tôn llais

13. WOW – waliau/myfyrio’n ddyddiol

Ffyrdd cyflym

✓Ymwybyddiaeth ofalgar

✓ Ioga

✓3 munud o chwarae / 7 munud o wrando

✓Cymorth gweledol 

✓Torri a Thrwsio

✓Amser cylch

✓Therapi tywod/clai/chwarae/blociau

✓Llun a Siarad

✓Ymyraethau allweddol rheoleiddio 
emosiynau

✓ELSA a SEAL

✓Gweithgareddau awyr agored 
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Empathi… Rydw i’n sylwi /  Faswn i’n 
meddwl/dyfalu… / Tybed….

• Tybed os wyt ti yn meddwl na does neb yn dy ddeall

• Dwi yn gweld dy fod yn siomedig

• Helpa fi i ddeall sut wyt ti yn teimlo.

• Rydw i yn sylwi dy fod yn chwilio am fy sylw gan nad wyt yn siŵr o’r Gwaith.

• Dwi yn sylwi bod hyn wedi codi ofn arnat.

• Sori fy mod wedi codi fy llais, roeddwn yn trio dy stopio rhag rhedeg o’r 
stafell….ond ddylwn fod  wedi ffeindio ffordd arall

• Dwi yn gweld dy fod yn flin iawn, ddoi nol mewn 5 munud a rhoi cyfle i ti ddod 
at dy hun a meddwl am ffordd ymlaen  



Hau i Fedi

www.ysgoluwchraddbodedern.org

@YUBoded

Cyswllt ‘Safety Clues’ PROTECT

Tôn llais  

‘Prosity’

Adnabod 

enwau

Croesawu

Cyswllt 

llygad

Patrymau Ffarwelio

Ysgogiad Hwyliog Dilysrwydd

Gwenu Egnïol AEE

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://storify.com/hala545/apparently-twitter-is-dangerous&ei=h426VM6VNJTwaMn9gcgK&bvm=bv.83829542,d.ZGU&psig=AFQjCNGjHy38YopprUK3HA5vyiQ4EVUOMA&ust=1421598448693273




Enghreifftiau o Holiaduron Dysgwyr/
Arsylliadau i chi edrych arnynt 



Graddfa Llesiant Leuven
Mae llesiant yn cyfeirio at deimlo’n gysurus braf, 
gwneud pethau’n ddigymell , heb unrhyw densiynau 
emosiynol, ac mae’n hanfodol er mwyn ‘lles meddyliol’. 
Mae cysylltiad rhwng llesiant â hunan hyder,  cryn 
dipyn o hunan dyb a gwytnwch. 
Mae  ‘ymwneud’ yn golygu bod wrthi’n brysur mewn 
gweithgareddau ac ystyrir bod hyn yn amod 
angenrheidiol er mwyn dysgu a datblygu ar lefel ddofn.

1.Hynod isel - Mae’r plentyn yn amlwg yn anesmwyth yn crio 
neu’n sgrechian. Gall edrych yn ddigalon, yn drist, yn ofnus 
neu’n flin. Nid yw’r plentyn yn ymateb i’r amgylchedd, ac mae’n 
osgoi cyswllt ac mae’n dawedog.

2. Isel - Mae daliad y corff a mynegiant wyneb y plentyn a’r hyn 
a wna yn dangos nad yw’n plentyn yn teimlo’n braf. Er hynny, 
mae’r arwyddion yn llai amlwg na’r rheiny ar lefel 1 ac nid yw’n 
dangos ei fod yn anesmwyth yr holl amser.

3. Cymedrol - Mae’r plentyn yn dal ei gorff mewn ffordd niwtral. Mae mynegiant 
wyneb a daliad y corff yn dangos ychydig o emosiwn, neu ddim o gwbl. Nid oes 
arwyddion yn dynodi tristwch na phleser, esmwythder nac anesmwythder.

4. Uchel – Mae’r plentyn yn dangos arwyddion amlwg o foddhad (fel 
y rhestrir dan lefel 5). Er hynny, nid yw’r arwyddion hyn yno’n gyson 
i’r un graddau.

5. Hynod uchel - Mae’r plentyn yn edrych yn hapus ac yn llon, yn 
gwenu, yn chwerthin mewn hapusrwydd. Gall fod yn fywiog ac yn 
llawn bywyd. Gall wneud pethau’n ddigymell ac yn fynegiannol. 
Gall y plentyn siarad â’i hun, chwarae efo synau, hymian, canu. 
Mae’r plentyn yn edrych yn braf ac nid yw’n dangos unrhyw 
arwyddion o straen na thensiwn. Mae o/hi yn agored ac yn gallu 
mynd at yr amgylchedd. Mae’r plentyn yn dangos hunan hyder a 
hunan sicrwydd. 











I have stress issues. I 
don’t know why. I cry a 
lot and sometimes I cry. 
I am a picky eater.

I‘m getting bullied at 
school.

I don’t get time alone 
because I have to help 
my little brother.

He knew where I live.

Dwi ddim wedi cael
swper/ I did not have 
any super.

I take care of my dog 
because my family is 
always busy.



I WISH MY TEACHER KNEW 
…………………………………………………



Holiadur Staff

Cyfeiriad
https://whatworkswellbeing.org/category/empl
oyee-snapshot-survey/



✓ Gallu stopio a myfyrio

✓ Cael amser a lle i feddwl 

✓ 5 ffordd at les

✓ Bod yn ocê

✓ Peidio â cheisio trwsio 

✓ Perthnasoedd a chymorth emosiynol 
allweddol

✓ Hunan ymwybyddiaeth

✓ Cyfeirio a gofyn am help

✓ Siarad ag eraill

= Gwydn



Deall y Pum Ffordd at Les 
Ffynhonnell – BCUHB/Iechyd Cyhoeddus Cymru)



HOW IS THIS 
DELIVERED IN 
SCHOOLS?

Example of Wrexham 5 
Ways to Wellbeing Whole 
School Approach



• Meithrin eich sgiliau a’ch hyder – Perthnasoedd, 
cysylltiad ac empathi. 

• Yn eich dosbarth, creu lle sy’n ddiogel a chynnes.

• Gweld tu hwnt i’r angen sylfaenol a’r hyn a welwch – nid 
yw’r ateb  yr un fath i bawb

• Eich hunan ofal a sut i ddatblygu eich lles a’ch gwytnwch 
chi.





Hyfforddiant Cyflwynydd Iaith Dyddiad

Observational Checklist Helen Worrall S

Self Regulation Dr. Janet Rose S

Supporting Education of Looked After 

Children

The Right Way – A Children’s Rights Approach 

in Wales (English Medium)

Comisiynydd Plant S

Y FFordd Iawn – Dull o weithredu Iawnderau 

plant yng Nghymru

Comisiynydd Plant Dwyieithog/bi

lingual

Developing a Whole School Approach to 

Wellbeing

Sharon Williams C

Trauma Informed School Dr Coral Harper

Trauma Informed School Dr Coral Harper

Biophelia Dr Coral Harper S

Observational Checklist Helen Worrall S

Developing a Whole School Approach to 

Wellbeing

Sharon Williams S



What do we offer?
Trauma and Mental Health Informed Schools 

and Communities Training

11 Day Diploma, accredited 
by CCMH with  a London 
based option of an extra 2 
days for university validation

• SLT training

• Whole Setting Training

• Bespoke Training 

• Webinars

• Early Years Training

• Biophilia Training

• Initial teacher education in conjunction 

with Sheffield Hallam University

• TMHi award for schools and 

organisations

• Experienced trainers with backgrounds in 

Education/Psychology/Psychotherapy

• A model of Ongoing Supervision & 

Support

© TRAUMA INFORMED SCHOOLS UK, 
2019



John.C.Welch@cscjes.org.uk

kathryn.bevan@sewaleseas.org.uk
EAS Supporting Our Schools (google.com)

SharonWilliams@gwegogledd.cymru

Cressy.Morgan@erw.cymru

mailto:John.C.Welch@cscjes.org.uk
mailto:kathryn.bevan@sewaleseas.org.uk
https://sites.google.com/hwbcymru.net/eas-supporting-our-schools/home
mailto:SharonWilliams@gwegogledd.cymru
mailto:Cressida.Morgan@erw.cymru
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