
Diploma mewn

 
Ysgolion sy'n 
Ystyried Trawma ac 
Iechyd Meddwl  
GWE 6 Gan ddechrau Medi 2021 

Nodau ac Amcanion 

Ar gyfartaledd, mae plant yn aros am 10 mlynedd i gael help 
ar gyfer problem iechyd meddwl. (Adroddiad y Ganolfan 
Iechyd Meddwl: Missed Opportunities: Children and Young 
People’s Mental Health 2016). Felly, yr ysgolion sy'n gorfod 
ysgwyddo'r baich. Ond, mewn nifer o ffyrdd, mae'n gwneud 
synnwyr bod yr ysgolion yn ysgwyddo'r baich gan fod plant yn 
treulio 190 o ddiwrnodau y flwyddyn yn yr ysgol, tra bydd 
cwnselydd sy'n dod unwaith yr wythnos dim ond yn gallu 
gweld llond llaw o blant. Fodd bynnag, mae ar nifer o 
athrawon ofn gweithio gyda phroblemau iechyd meddwl plant, 
gan deimlo nad oes ganddynt y sgiliau i wneud hynny. Er 
enghraifft, mae dau o bob tri athro yn poeni y bydd y sefyllfa’n 
gwaethygu os byddant yn siarad â phlant sy'n hunan-niweidio. 
(Adroddiad Talking Self Harm, 2015). At hynny, dywed 50 y 
cant o'r athrawon bod eu swyddi yn peri straen difrifol iddynt 
(yn bennaf oherwydd problemau iechyd meddwl plant), ac 
mae nifer yn gadael y proffesiwn o ganlyniad. 

Dyma lle rydym ni'n dod i'r adwy! Mae ein cwrs hyfforddi, sy'n 
seiliedig ar sgiliau ymarferol, ac sy'n cael ei gefnogi gan dros 
1000 o astudiaethau seiliedig ar dystiolaeth, wedi'i ddylunio i roi 
gwybodaeth i staff yr ysgol, a’u grymuso i helpu plant sy'n 
agored i niwed, ac, yn fwy pwysig, i sicrhau bod y plant hynny'n 
teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a'u meithrin yn y broses. Nod y 
cwrs yw galluogi staff i ymateb yn effeithiol i blant sy'n agored i 
niwed, a'r rheiny sydd wedi dioddef trawma neu sydd â 
phroblem iechyd meddwl. Mae elfen oruchwylio'r cwrs, sy’n cael 
ei harwain gan seicolegwyr, yn rhoi'r ddealltwriaeth a'r sgiliau 
allweddol i ymarferwyr, yn ogystal â’r cymorth a’r anogaeth 
hanfodol. Bydd y cyfranogwyr hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio 
‘Motional’ – ein hofferyn ar-lein ar gyfer asesu, gwella, a mesur 
newid mewn iechyd a lles emosiynol. Bydd yn arbennig o 
ddefnyddiol i ysgolion oherwydd y dystiolaeth y mae'n ei 
darparu am welliant anacademaidd yn achos myfyrwyr unigol a 
ledled grwpiau gwahanol o fyfyrwyr. Felly, os ydych chi am 
newid bywydau plant anniddig, cael effaith gadarnhaol ar 
ddiwylliant yr ysgol, ac atal athrawon rhag gadael oherwydd 
straen, yna mae'r cwrs hwn yn hanfodol.  



Cynnwys y cwrs 

Niwrowyddoniaeth a seicoleg iechyd a salwch 
meddwl plant a phobl ifanc 
• Model Un: astudiaeth ACE (Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod) a Ffactorau Amddiffynnol
• Model Dau: Model iechyd meddwl, salwch meddwl a

damcaniaeth newid yr Athro Jaak Panksepp

Yr hyn y mae ysgolion a chymunedau sy'n 
ystyried trawma ac iechyd meddwl yn ei wneud 
• Model Tri: DIOGELU/CYD-DDEALL/RHEOLI/MYFYRIO
• Perthnasoedd sy'n iacháu a phrofiadau emosiynol sy'n unioni

Y corff, y meddwl, ymddygiad a dysgu 
• Rheoli plant sydd dan straen/sydd mewn gofid: y

wyddoniaeth, y seicoleg, sut i ymddwyn, a beth ddylid ei
ddweud

• Cyfoeth o ymyraethau rheoli i dawelu’r corff a’r ymennydd ar
gyfer dysgu, myfyrio ac ansawdd bywyd

• O boen i drais ac, yn aml, waharddiad. Gweithio'n effeithiol
gyda cholled drawmatig a galar wedi'i rwystro

• Y sgrech yn y corff (beth y mae plant wedi'i weld, ei glywed a'i
deimlo) a sut i ymateb

• Sgyrsiau i reoli emosiynau â staff yr ysgol, i'w hatal rhag
dioddef o straen gwenwynig neu brofi trawma eilaidd

Pŵer gwella y broses o siarad am deimladau, a 
gwneud synnwyr o brofiadau bywyd poenus 
• ‘Hoffwn petai fy athro'n gwybod’ Maent am ddweud wrthym.

A ydym ni'n barod i wrando?
• Sgiliau cwnsela allweddol ar gyfer sgyrsiau â phlant ac

arddegwyr anniddig
• Helpu plant/arddegwyr i symud oddi wrth fynegi eu trawma

trwy ymddygiad heriol, at feddwl am eu trawma mewn
sgyrsiau ag oedolion y maent yn ymddiried ynddynt.

• Rôl hanfodol seicoaddysg, siarad am gyflwr y meddwl, a naratif
bywyd cydlynol.

• Defnyddio chwarae â thywod, y cyfryngau creadigol a thaflenni
gwaith ar emosiynau i brosesu profiadau bywyd mewn modd
diogel.

• Pam y mae empathi yn iacháu, a ffyrdd gwahanol o gyfleu
empathi â phlant ac arddegwyr mewn ysgolion

• Niwrowyddoniaeth a seicoleg gwahanol gyflyrau iechyd
meddwl.

• Asesu risgiau, a gwybod pryd i atgyfeirio ac at bwy
(materion iechyd meddwl penodol)

Dyddiadau: 	 
21/22 Medi 2021, 19/20 Hydref, 10/11 Tachwedd, 1/2 
Rhagfyr, 18/19 Ionawr 2022
LLeoliad 
Ar-lein/Conwy

Cost: £1350-1450 dim TAW yn dibynnu ar y niferoedd

Cysylltu - lindsay@traumainformedschools.co.uk

Nodau ac Amcanion 

Nod y cwrs yw hyfforddi staff yr ysgol a staff y gymuned i fod yn 
ymarferwyr sy'n llythrennog o ran iechyd meddwl, sy'n ystyried 
trawma, ac sy'n gallu gwneud y canlynol: 

Gwaith uniongyrchol gyda phlant ac arddegwyr 
• Cyd-ddeall plant mewn ffyrdd sy'n lleddfu eu dioddefaint, yn

cefnogi eu dysgu, ac yn gwneud iddynt deimlo bod rhywrai'n
gofalu amdanynt ac yn eu gwerthfawrogi

• Gwybod sut i ymateb i blant sydd mewn cyflwr o ofid/straen, a
hynny mewn ffyrdd a fydd yn eu helpu i reoli eu hemosiynau,
teimlo'n ddiogel yn seicolegol, a datblygu'r gallu i ddelio'n dda
â straen dros amser

• Cyd-ddeall plant mewn ffyrdd sy'n gwella eu hunan-barch, eu
hyder, a'u teimladau o ddiogelwch seicolegol

• Gwybod sut i wrando ac uniaethu pan fydd ar y plant eisiau
siarad am faterion poenus, a'u helpu i fyfyrio arnynt a’u datrys

• Meithrin dealltwriaeth ddofn o sut beth yw byw â phroblem
iechyd meddwl penodol ar gyfer plentyn neu arddegwr, a
theimlo'n gyfforddus o ran cynnig empathi cywir, dealltwriaeth,
a seicoaddysg allweddol.

• Meithrin dealltwriaeth ddofn o effaith hirdymor profiadau niweidiol
penodol yn ystod plentyndod, a sut i alluogi'r plentyn neu'r
arddegwr i weithio trwy ei deimladau o ddicter a cholled trawmatig.

• Rhoi'r ddealltwriaeth seicolegol a niwrowyddonol berthnasol i'r
plant hynny sy'n teimlo'n ‘ddig’ neu'n ‘ddrwg’, er mwyn iddynt
leddfu ymddygiad hunangyfeirio negyddol, a datblygu naratif
cydlynol ar gyfer yr hyn sydd wedi digwydd iddynt

• Defnyddio strategaethau ar gyfer ymyrraeth gynnar (dangosyddion
cynnar o ran anawsterau iechyd meddwl), gwybod beth yw terfynau
eu cymhwysedd, ac atgyfeirio at asiantaethau eraill, pan fo'r rhain
ar gael.

Gweithio gyda staff eraill yr ysgol/gweithwyr cymunedol 
• Gweithio i gynyddu'r ffactorau amddiffynnol a'r ‘arwyddion

diogelwch’ yn niwylliant yr ysgol, er mwyn atal profiadau niweidiol
yn ystod plentyndod rhag datblygu'n broblemau iechyd meddwl,
corfforol a chymdeithasol hirdymor

• Galluogi'r staff i feddwl yn seicolegol am y disgyblion a chynnig
ymatebion empathig, fel y bo'n briodol

• Cefnogi staff i gyd-ddeall plant mewn ffyrdd sy'n eu galluogi i
symud oddi wrth ymddiriedaeth wedi'i rhwystro, i ymddiriedaeth

• Addysgu staff i ddeall pryd y mae ymddygiad heriol a phyliau
ffrwydrol yn debygol o fod yn sbardunau trawma, a sut i
bwyllo plant

• Defnyddio iaith hygyrch, a chynorthwyo staff gyda gwyddor yr
ymennydd a'r ymchwil seicolegol i broblemau iechyd meddwl
plant, a'u heffaith ar ansawdd bywyd a dysgu

• Addysgu staff am yr hyn sydd ei angen ar blant o ran eu
perthnasoedd ag oedolion, er mwyn iddynt beidio â chael
diagnosis anghywir, gofid, neu drawma ychwanegol yn
amgylchedd yr ysgol

• Cynorthwyo staff mewn ffyrdd sy'n eu hatal rhag dioddef
lefelau uchel o straen, datblygu trawma eilaidd, a gadael y
proffesiwn o ganlyniad.
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