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Dyddiadau ar gyfer eich  

dyddiadur 
Tymor y Gwanwyn 

Recriwtio ysgolion uwchradd Cymraeg agored 

trwy’r tymor 

Gweminar: Dydd Mercher, 25 Ionawr 2017  

3.45-4.30pm 

Atal hunan-niweidio ac ymyriadau mewn ysgol-

ion uwchradd: Archwilio arferion presenol ac 

anghenion yn y dyfodol 

Gweminar: Dydd Iau, 30 Mawrth 2017  

3.45-4.30pm 

Ymddygiadau iechyd a lles ‘plant sy’n derbyn gof-

al’: cymahru â phlant o gartrefi traddodiadol 

Tymor yr Haf 

Digwyddiadau’r Rhwydwaith  

*Gyda ffocws arbennig ar baratoi ar gyfer y 

rownd nesaf o arolygon a gynhelir tymor yr hydr-

ef canlynol 

Dydd Mawrth, 13 Mehefin, 10am –3pm 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru,  

Sir Gâr 

Dydd Iau, 15 Mehefin, 10am-3pm 

Canolfan y Mileniwm, Caerdydd 

Dydd Iau, 22 Mehefin, 10am-3pm 

Gwesty’r Quay, Deganwy 

 

O ble allwch chi gael mwy o wybodaeth? 

Ar ein gwefan, www.shrn.org.uk neu cysylltwch â Joan Roberts, Rheolwr y Rhwyd-

waith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion ar: SHRN@caerdydd.ac.uk  02920 876638 

 “Mae’n hynod o fuddiol i ni gael 

data y gall staff, disgyblion ac asiant-

aethau allanol ei ystyried, i ddadan-

soddi a threfnu rhaglenni astudio yn 

gyfatebol.’  Pennaeth 

Byddem yn falch o’ch croesawu chi i’r Rhwyd-
waith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion. Mae’n 
amser cyffrous yng Nghymru, gyda chynlluniau 
cwricwlwm newydd yn cydnabod mai 1 o’i 4 
diben allweddol yw sicrhau bod plant a phobl 
ifanc yn datblygu fel ‘unigolion iachus a hyder-
us’ a bod iechyd a lles yn cael ei amlygu fel 1 o 6 
maes dysgu a phrofiad. Mae cael data iechyd a 
lles cadarn, wedi’i ddarparu gan ein Rhwyd-
waith, heb unrhyw gost, yn ddatblygiad arloesol 
a fydd yn helpu i gynorthwyo’r datblygiadau 
hyn. 
 
O’i ddechrau yn 2013, mae ysgolion sy’n aelod-
au wedi helpu i ffurfio’r Rhwydwaith i sicrhau ei 
bod hi’n adlewyrchu eu hanghenion. Gobeith-
iwn y gallwch ymuno â ni i arwain ei datblygiad 
yn y dyfodol a chynorthwyo ymhellach lles, eich 
myfyrwyr eich hun. 
 
Gillian, Cheryl, Simon a Joan 

Tîm y Rhwydwaith 

Beth yw’r Rhwydwaith Ymchwil 

Iechyd mewn Ysgolion?  
Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion 

yw’r rhwydwaith cenedlaethol mwyaf o’i fath yn 

y byd. Mae’n dod ag ysgolion uwchradd,  

ymchwilwyr, llunwyr polisi ac ymarferwyr o faes 

iechyd, addysg a gofal cymdeithasol at ei gilydd.  

  

Ei nod yw gwella iechyd a lles pobl ifanc trwy: 

  

 Ddarparu data iechyd a lles cadarn ar gyfer ysg-

olion a rhanddeiliaid cenedlaethol/

rhanbarthol; 

 Cynhyrchu tystiolaeth newydd ar y ffordd orau 

o wella iechyd a lles pobl ifanc mewn  

ysgolion; 

 Helpu ysgolion, a’r rheiny sy’n cynorthwyo ysg-

olion, i ddeall tystiolaeth ymchwil iechyd, a sut 

gellir ei defnyddio mewn ysgolion. 

  

Caiff ei arwain gan y Ganolfan er Datblygu a 

Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Gwella 

Iechyd Cyhoeddus (DECIPHer) ym Mhrifysgol 

Caerdydd, ac mae’n bartneriaeth rhwng Llywod-

raeth Cymru ac Iechyd  

Cyhoeddus Cymru, yn cydweithio’n agos â 

Rhwydwaith Cymru o Gynlluniau Ysgolion Iach a 

rhanddeiliaid eraill ym maes iechyd ac addysg. 

Lansiwyd Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn 

Ysgolion gyda 69 o ysgolion yn 2013, gyda chyllid 

oddi wrth y Cyngor Ymchwil  

Feddygol. Yn 2015/16, gyda chyllid oddi wrth Ym-

chwil Iechyd a Gofal Cymru, ymunodd  

hanner o’r holl ysgolion (115).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn 2017, bydd y Rhwydwaith yn agored i dderbyn 

pob ysgol uwchradd ac ysgol ganol  yng Nghymru 

yn aelodau.  

 

Beth yw’r buddion i ysgolion y 

Rhwydwaith?  
Adroddiadau Iechyd a Lles Myfyrwyr Unigol 

Mae’r ysgolion sy’n ymuno â’r Rhwydwaith yn 

cael Adroddiad Iechyd a Lles Myfyrwyr ungiol 

bob dwy flynedd. Mae hwn yn seilieig ar ymat-

ebion dysgwyr i Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr 

electronig y mae ysgolion yn ei gyflawni. Mae’r 

adroddiadau hyn yn darparu data i’r ysgolion sy’n 

aelodau ar bynciau iechyd emosiynol a chorfforol 

allweddol, â data cenedlaethol er mwyn cym-

haru. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 Bwyta’n iach a gweithgarwch corfforol 

 Iechyd a lles meddyliol ac emosiynol 

 Ysmygu a’r defnydd o alcohol, a sylweddau er-

aill 

 Rhyw a pherthnasoedd  

 

 

 

SHRN.org.uk 

Athrawon mewn digwyddiad y Rhwydwaith  

“Mae bod yn aelod o’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion yn rhoi i ni, fel ysgol, fynediad 

at ymchwil, cymorth a gwybodaeth gyfredol a pherthnasol.” Pennaeth Cynorthwyol, Gogledd Cymru 

http://www.shrn.org.uk
mailto:SHRN@caerdydd.ac.uk
http://decipher.uk.net/
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Mae’r adroddiadau’n cynnwys testun ategol gyd-

ag ymagweddau ysgol gyfan awgrymedig, can-

fyddiadau ymchwil cyfredol, a dolenni i asiant-

aethau cenedlaethol cefnogol. Mae Staff Cynllun-

iau Ysgolion Iach ledled Cymru yn awyddus i 

gynorthwyo ysgolion gydag unrhyw weithred-

iadau sy’n codi yn sgil eu data. 

Mae’r ysgolion sy’n aelodau presennol yn gweld 

gwerth y data hwn ar gyfer: 

  

 Hunanasesu lles 

 Ymgysylltu holl aelodau cymuned yr ysgol ag 

anghenion iechyd eu dysgwyr. 

 Cynllunio a chyfoethogi’r cwricwlwm, er eng-

hraifft, mewn addysg bersonol a chymdeithas-

ol, addysg gorfforol a gwyddoniaeth 

 Hysbysu mentrau Ysgolion Iach  

 

Gall y data yn yr adroddiadau ategu data arall y 

mae’r ysgol yn ei gasglu e.e. presenoldeb, cyrh 

aeddiad. I ddarganfod mwy am sut mae ysgolion 

yn defnyddio eu Hadroddiadau Iechyd a Lles 

Myfyrwyr, ewch i’n gwefan. 

 

 

Holiadur Amgylchedd yr Ysgol 

I gyd-fynd â’r data myfyrwyr, ar yr un cylch dwy 

flynedd, mae staff ysgol yn cwblhau Holiadur  

 

 

Amgylchedd yr Ysgol sy’n ystyried polisi ac arfer 

yn yr ysgol ynghylch iechyd. Caiff ei gydnabod gan 

ysgolion fel archwiliad defnyddiol o’u polisïau 

a’u gweithgarwch iechyd a lles. Mae gan y data 

cyfunol o bob ysgol ddefnydd gwerthfawr ar gyfer 

ymwchil ac ar gyfer Rhwydwaith Cymru o Gyn-

lluniau Ysgolion Iach.  

 

Chwarae rôl weithredol mewn ymchwil iechyd 

mewn ysgolion  

Mae’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgol-

ion yn rhoi cyfle i ysgolion ymgysylltu’n union-

gyrchol ag ymchilwyr. Mae ymagwedd gydweith-

edol ar ymchwil wedi cael ei datblygu o fewn y 

Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion, lle 

mae ysgolion yn helpu i luinio cwestiynau ym-

chwil ac mae ymchwilwyr yn gwrando ar flaenor-

iaethau ysgolion ac yn cynnig cyfleoedd i fod yn 

gysylltiedig ag ymchwil iehcyd hanfodol.  Ym 

mhob rownd o’r arolwg, cysylltir ag ysgolion i 

sichrau bod ei gynnwys yn adlewyrchu eu hang-

henion gwybodaeth iechyd presennol. Yn 2015, 

er enghraifft, ychwanegwyd cwestiynau ar syl-

weddau seicoweithredol newydd, a secstio, yn 

Ysgolion y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion 

ledled Cymru yn 2016  

 “Mae’r Rhwydwaith hon yn unigryw: mae gan ysgolion uwchradd Cymru gyfle i gyrchu 

data o ansawdd da iawn i’w helpu i ddeall beth sy’n digwydd ynghylch iechyd a lles yn eu 

hysgol.” Emma Williams, Pennaeth Cymorth i Ddysgwyr, Llywodraeth Cymru 

Staff ysgol y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion 

mewn digwyddiad  

SHRN.org.uk 

Webinar on recent Network research 

yn unol â chais staff ysgol.  

 

Digwyddiadau’r Rhwydwaith  

Mae cyfarfod â chynrychiolwyr ysgiolion yn dar-

paru cyfle hanfodol i ni sicrhau ein bod ni’n 

ffurfio’r Rhwydwaith i gynorthwyo anghenion 

ysgolion. Cynhelir digwyddiadau ledled Cymru i 

hwyluso hyn a rhoi cyfle i ysgolion: 

  

 Rhwydweithio gyda’r Rhwydwaith Ymchwil 

Iechyd mewn Ysgolion, ein partneriaid ac ysg-

olion eraill 

 Cyfnewid arfer mewn defnyddio Adroddiadau 

Iechyd a Lles Myfyrwyr 

 Dysgu am ymchwil iechyd bresennol a gwerth 

arfer wedi’i hwyluso gan dystiolaeth  

 
Cylchlythyrau a Gweminarau Tymhorol 

I sicrhau cyswllt rheolaidd a chyfleu canfyddiadau 

ymchwil perthnasol ar iechyd a lles, cynhyrchir 

cylchlythyr a gweminar yn dymhorol. Caiff gwem-

inarau eu darlledu ar brynhawn diwrnodau’r 

wythnos, ar ôl y diwrnod ysgol, ac maent yn cyn-

nwys cyflwyniad gan ymchwilydd, a chyfle i gyn-

nal trafodaeth agored i ddilyn. Mae gweminarau 

diweddar wedi cynnwys:  

  

 Sut gallai ysgolion ddylanwadu ar ymddygiad-

au hunan-niweidio a hunanladdol myfyrwyr? 

 Brecwast Da, Graddau Da? 

 
Mae’r cylchlythyr yn cynnwys gwybodaeth am 

ddigwyddiadau a gweminarau’r  Rhwydwaith 

sydd ar ddod, cyfleoedd i gymryd rhan mewn ym-

chwil, profiadau ysgolion o ran defnyddio’u data 

myfyrwyr, a chanfyddiadau ymchwil iechyd 

mewn ysgolion mewn briffiau ymchwil hawdd eu 

deall. 

 

Beth yw buddion ehangach y 

Rhwydwaith?  
Roedd data cyfunol y rownd ddiwethaf o arolyg-

on ysgolion wedi cael ei gasglu oddi wrth 35,000 

o bobl ifanc. Mae maint y set data hon yn hwyl-

uso amrywiaeth o ymchwil werthfawr ar iechyd 

pobl ifanc, ond mae hefyd yn caniatáu ar gyfer 

ymchwil â ffocws ar nifer fach o fyfyrwyr, fel 

plant sy’n derbyn gofal. Mae ymchwil yn cysylltu 

data iechyd myfyrwyr â chanlyniadau Holiadur 

Amgylchedd yr Ysgol, wedi canolbwyntio ar am-

rywiaeth o bynciau, fel:  

 

 Ymrwymiad ysgol i iechyd a gweithredu gweith-

gareddau gwella iechyd 

 Y cysylltiadau rhwng arferion ysgolion, a 

gweithgarwch corfforol ac ymddygiad eistedd-

og myfyrwyr.  

Gall canfyddiadau o’r ymchwil hon lywio ar-

weiniad yn y dyfodol ar addo ymyriadau iechyd 

a lles mewn ysgolion, wedi’u gwasagaru ar 

“Dyma’r ffynhonnell orau o ddata sydd gennym am iechyd a lles plant . Mae’n ddefnyddiol 

iawn i ni weld problemau newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg, ac mae’n ein helpu ni i ymateb 

i’r rhain yn gyflym.” Dr Julie Bishop, Cyfarwyddwr Gwella Iechyd Cyhoeddus, Iechyd Cyhoeddus Cymru  

“Up to date summary giving real data 

that can actually be used to inform and 

develop school practice - nothing matches 

it!”  Assistant Headteacher, South Wales 

http://www.shrn.org.uk/school-recruitment/

