
Dyluniad a strwythur y gwasanaeth
Fframweithiau cyfreithiol
Dulliau seicopatholeg a thriniaeth
Gofal gwybodus trawma
Ymyriadau therapiwtig
Ymyrraeth ac atal cynnar.

Mae amrywiaeth o bynciau, theori a
chymwyseddau cyffrous, sy'n seiliedig ar
dystiolaeth, wedi'u cynnwys ym maes llafur y
modiwl. Bydd hyn yn galluogi'r ymarferydd i
gydgynhyrchu ymarfer gofal pwrpasol,
systemig plentyn-ganolog,  sy'n canolbwyntio ar
lunio gyda phlant, pobl ifanc, eu gofalwyr, eu
teulu a'u ffrindiau. Mae elfennau dysgedig a heb
eu haddysgu'r modiwl wedi'u cynllunio i arfogi'r
myfyriwr â'r wybodaeth a'r dulliau penodol sy'n
ofynnol i weithio ym maes Gwasanaethau
Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS).
Bydd y myfyriwr hefyd yn dysgu am sut i
gefnogi pobl ifanc yn enwedig yn ystod
oedrannau trosiannol (NICE 2016), wrth weithio
o fewn y polisïau trosglwyddo lleol a
chenedlaethol (Llywodraeth Cymru 2020).
Mae'r pynciau'n amrywio o

Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc-
Modiwl Post-gofrestru Holl Gymru 2022
Prifysgol Bangor

Mae'r modiwl deinamig hwn sy'n canolbwyntio ar yr
unigolyn ifanc wedi bod yn gwella arfer yng Ngogledd
Cymru ers 17 mlynedd. Yn fwy diweddar, datblygwyd
y modiwl hwn i'w gynnal mewn partneriaeth â Iechyd
Addysg Gwella Cymru (HEIW) a phob Bwrdd Iechyd
ledled Cymru yn 2022. Bydd myfyrwyr sy'n gwneud
cais i astudio'r modiwl hwn yn rhan o'r datblygiad
cyffrous hwn i wella ymarfer a meithrin dysgu yn
iechyd meddwl plant a phobl ledled Cymru. Ni allai
hyn ddod ar adeg fwy hanfodol ar gyfer lles plant a'r
heriau y mae cloi i lawr a COVID wedi'u gosod ar
iechyd emosiynol pobl ifanc (Senedd Cymru 2020).
Mae myfyrwyr blaenorol wedi gweld cynnwys y
modiwl yn ddefnyddiol iawn yn eu rolau newydd.

Os ydych chi'n newydd i CAMHS yna dyma'r cwrs i
chi. Bydd yn rhoi trosolwg mor gynhwysfawr i chi o'r
ymyriadau a gynigir i blant a phobl ifanc a'r sylfaen
dystiolaeth y tu ôl iddynt. Rwy'n siŵr y byddwch chi'n
gweld y bydd y cwrs hwn yn eich helpu chi i wella
ansawdd bywyd pobl ifanc, teuluoedd a'u gofalwyr.
(Tysteb gan fyfyriwr blaenorol).
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Am beth mae'r modiwl? Beth fydd y pynciau?



Mae'r modiwl hwn yn addas ar gyfer gweithwyr
proffesiynol perthynol gan gynnwys nyrsys,
gweithwyr cymdeithasol a therapyddion
galwedigaethol sy'n gweithio gyda phobl ifanc ar hyn
o bryd yn ystod / ar ôl trosglwyddo / argyfwng. Canfu
myfyriwr diweddar fod cynnwys y cwrs yn
ddefnyddiol iawn yn ei rôl newydd;

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-22, bydd
Prifysgol Bangor yn mabwysiadu dull dysgu
cyfunol. Bydd hyn yn ein galluogi i hwyluso
addysgu ledled Cymru a dysgu o brofiadau ein
gilydd. Yn gyffredinol, diffinnir dysgu cyfunol fel
dull o ymdrin ag addysg sy'n cyfuno
deunyddiau addysgol ar-lein a chyfleoedd i
ryngweithio ar-lein. Yn ogystal, mae'n werth
meddwl o ran oriau dysgu, nid oriau cyswllt, ac
ystyried yr amrywiaeth o weithgareddau
addysgu a dysgu y bydd myfyriwr yn eu cynnal
gan gynnwys astudio preifat, fforymau trafod,
darlithoedd ar-lein a goruchwyliaeth un i un.

Sut y byddaf yn cael fy asesu?

Cyflwyniad Achos
Llunio Achos
Cymwyseddau Clinigol
Aseiniad Clinigol

Cyflwynir y modiwl ôl-raddedig hwn ar lefelau 6
(Gradd) a 7 (Meistr) ac mae'n arwain at 40 pwynt
credyd academaidd. Bydd yr elfen a addysgir yn
rhedeg rhwng 12 Ionawr 2022 a 25 Mai 2022. Gall
myfyrwyr sydd â chofrestriad proffesiynol ond nad
oes ganddynt ddyfarniad gradd astudio'r modiwl ar
lefel 6 gydag asesiad is. Bydd angen i fyfyrwyr (1)
fod mewn cyflogaeth yn y gwasanaethau iechyd
neu gymdeithasol, (2) cael cyswllt uniongyrchol â
phlant, pobl ifanc (C&YP) a / neu ofalwyr /
teuluoedd yng nghyd-destun eu lles emosiynol, (3)
cael cefnogaeth mentor ymarfer a (4) gael
cymeradwyaeth eu rheolwr yn ysgrifenedig i fod yn
gymwys i fod yn bresennol.

Mae'r asesiad yn cynnwys amrywiaeth o
weithgareddau gan gynnwys- 

Sut mae gwneud cais?

Ble fydda i'n astudio?

WWW.BANGOR.AC.UK/IECHYD

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth
am y cwrs hwn cysylltwch â:

Dr Marjorie Ghisoni, Arweinydd Modiwl
m.ghisoni@bangor.ac.uk 01248 3833139 neu
Dr Seren Roberts, Arweinydd Iechyd Meddwl
seren.roberts@bangor.ac.uk 01248 383929

Roedd y modiwl CAMHS yn ddiddorol, yn
hygyrch ac yn addysgiadol iawn. Fe wnaeth fy
rhoi mewn sefyllfa dda fel nyrs newydd
gymhwyso yn cychwyn ar yrfa mewn CAMHS
cymunedol.
(Tysteb gan fyfyriwr 2020).

Bydd angen gwneud pob cais trwy'r wefan
cymwysiadau uniongyrchol ym Mhrifysgol
Bangor. Gweler gwefan y modiwl i gael mwy o
fanylion ar sut y gallwch wneud hyn.
https://www.bangor.ac.uk/health-
sciences/post-registration-modules.php.en


