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Rhaglen Gynadledda



Croeso i'r Gynhadledd

Yr Athro Alka Ahuja
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

#AgweddYsgolGyfan

"Mae iechyd a lles meddyliol ein plant a'n pobl ifanc yn hollbwysig a dylent fod yn fusnes i

bawb. Mae athrawon a staff eraill yr ysgol mewn sefyllfa dda i gefnogi gwydnwch a lles

emosiynol ymhlith plant a phobl ifanc. 

 

Rydym yn ymwybodol bod canlyniadau academaidd da wedi'u cysylltu'n agos â lles

cadarnhaol mewn plant a phobl ifanc.

 

Mae hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth emosiynol ac iechyd meddwl yn eithriadol o

angenrheidiol i bawb sy'n gofalu am blant a phobl ifanc, sy'n gwirfoddoli neu sy'n

gweithio gyda nhw. Bydd yr hyfforddiant a'r ymwybyddiaeth hon yn helpu i fynd i'r afael â

stigma, yn hybu iechyd meddwl da ac yn galluogi cymdeithas iachach a hapusach ar

gyfer ein plant a'n pobl ifanc.

Rwy'n mawr obeithio y byddwch yn mwynhau'r gynhadledd ac rwy'n ddiolchgar i bawb

sydd wedi cefnogi'r digwyddiad hwn. Yr wyf hefyd yn gobeithio y byddwch yn mwynhau'r

drafodaeth am iechyd meddwl mewn ysgolion a fydd yn digwydd yn gynharach yn y

bore, ond mae bob amser yn ddigwyddiad ysbrydoledig a gwerthfawr.

Yn olaf, bydd rhai ffilmio yn digwydd yn y gynhadledd. Os oes gennych unrhyw

ddymuniad i beidio â chael eich ffilmio, sicrhewch fod unrhyw rai o'r trefnwyr yn

ymwybodol."



#AgweddYsgolGyfan

Cyfryngau cymdeithasol

WiFi ar gael 
wrth gofrestru

 

@Seiciatreg

#DadlYsgolUwchraddGymraeg



‘Mae'r tŷ hwn yn credu bod gemau
fideo yn dda i chi’ 

Os hoffech ddod i'r ddadl, bydd angen i chi gyrraedd y lleoliad erbyn

9.00. Byddwn yn cau'r drysau i Neuadd y ddadl am 9.30, er mwyn

peidio ag amharu ar y bobl ifanc sy'n cymryd rhan.

 

Byddem yn dymuno i'r mynychwyr gael eu seddi erbyn 9.15.

Mae gan gynrychiolwyr y gynhadledd y dewis hefyd i fynychu'r ddadl.

Bydd y cofrestru a'r lluniaeth ar gael o 9am.

Dadl Ysgol Uwchradd

Kirsty Williams AS, Gweinidog dros Addysg

rhagarweiniad



#DadlYsgolUwchraddGymraeg

9.40 Croeso i westeion, cadw tŷ a chyflwyniad

Yr Athro Alka Ahuja

9.45 Anerchiad agoriadol

Kirsty Williams AS

Neuadd muller, llawr cyntaf

9.50 Croeso a chyflwyniadau i'r cyfranogwyr a'r

bleidlais ragarweiniol

Cyfranogwyr yn dadlau o blaid ac yn erbyn y

cynnig (8 x 5 munud yr un)

9.55

Sesiwn holi a sylwadau

 

10.35

Pleidlais derfynol

Grynodeb

 

10.45

10.50

Tystysgrifau ar gyfer y tîm uchaf a'r siaradwyr

gorau

 

10.55

Ysgol uwchradd Llanwern

Ysgol uwchradd Bassaleg

Ysgol Gyfun Gwent Iscoed

Ysgol uwchradd Casnewydd

Ysgol uwchradd Llysweri

Ysgol John Frost

Uwchradd Gatholig Joseff Sant

Ysgol Gyfun Caerllion



Agwedd Ysgol Gyfan

11.15 Croeso

Llywodraeth Cymru

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

11.30 Darlith nodyn allweddol

Dr Bernadka Dubicka

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

un Ail-fframio'r iaith a dealltwriaeth o iechyd meddwl

mewn addysg

Gweithredu dros Blant

 

dau

Samaritans Cymru

Sarah Stone

Yr Athro Ann John

tri Yr hud sy'n digwydd pan fyddwn yn gwrando ar

yr hyn y mae plant a phobl ifanc ei eisiau

Meddwl am dy Feddwl

Siobhan Parry

Candice Ringer

pedwar

Dr Dave Williams

dewis o bedwar gweithdy @ 12.25

cinio @ 1.25pm

Prif awditoriwm, llawr gwaelod

Prif awditoriwm, llawr gwaelod

Chris Dunne

Janine Thomas

DECLO & ALN

Llywodraeth Cymru

12.20 Gosod y cefndir ar gyfer y dull ysgol gyfan Prif awditoriwm, llawr gwaelod

Amserlen

Iechyd meddwl mewn ysgolion



Dr Dave Williams 

Llywodraeth Cymru

15.30 Crynodeb a diwedd y gynhadledd

Diwedd y gynhadledd @ 3.45pm

Prif awditoriwm, llawr gwaelodr

Ar ôl cinio @ 2.15 pm

pum Gweithdy niwroddatblygiadol

Dr Cath Norton

chwe

Ddathlu Pawb

Dr Jacinta Tan

Gemma Johns 

Dr Christina Evans

saith Tîm iechyd meddwl mewngymorth yr ysgol

Nicola Crawley

wyth Agweddau tuag at iechyd meddwl

mewn pobl ifanc

Yr Athro Robert Snowden

Yr Athro Nicola Gray

Nicola Simkiss

dewis o bedwar gweithdy

Coffi @ 3.15pm

Prosiect delwedd corff mewn ysgol –

enghraifft o bartneriaeth addysg

iechyd



Dr Dave Williams

Yr Athro Alka Ahuja

@AlkaSashin

@davewilliams2

Bywgraffiadau

Dr Bernadka Dubicka

Mynychodd David Williams Brifysgol ysgol feddygol Southampton ac yna hyfforddodd

mewn seiciatreg plant yn ne Cymru.

 

Fe'i penodwyd yn ymgynghorydd mewn seiciatreg plant ar gyfer Cwm Rhymni yn 1998 a

daeth yn gyfarwyddwr clinigol CAMHS ar gyfer Gwent yn 2001. Ar hyn o bryd, David yw

Cyfarwyddwr Rhanbarthol therapïau teuluol yng Ngwent. Mae hyn yn cynnwys holl

wasanaethau cymunedol a gwasanaethau i blant cleifion mewnol. Mae ei waith clinigol

gyda thîm iechyd meddwl arbenigol Gwent ar gyfer plant ag anableddau dysgu yn y

system cyfiawnder ieuenctid.  

 

Mae David wedi cwblhau ymchwil ar dynnu alcohol ac yna wedi arwain prosiect ymchwil

wedi'i ariannu: dilyniant 30 mlynedd o oroeswyr trychineb Aberfan.  

 

Cyfarwyddwr y rhaglen hyfforddi ar gyfer seiciatreg plant yng Nghymru (2004-2009), mae

David bellach yn ymgynghorydd proffesiynol i Lywodraeth Cymru ar gyfer iechyd meddwl

plant.

Mae'r athro Alka Ahuja yn seiciatrydd ymgynghorol plant a phobl ifanc ac yn

ymgynghorydd arweiniol ar gyfer y gwasanaeth niwroddatblygiadol arbenigol ym Mwrdd

Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae Alka hefyd yn gyn-Gadeirydd Cyfadran plant a

phobl ifanc Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru, yr arweinydd presennol ar

gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd yn y coleg, tra'n athro gwadd yn Athrofa Iechyd a Gofal

Cymdeithasol Cymru, Prifysgol Ne Cymru.

 

Mae gan Alka arbenigedd mewn methodoleg ymchwil ansoddol, gan gynnwys

anhwylderau niwroddatblygiadol fel awtistiaeth ac ADHD, cyfranogiad defnyddwyr a

gofalwyr mewn gwasanaethau gofal iechyd a chyflogi technoleg mewn gofal iechyd.

Mae gan Dr Dubicka gymhwyster mewn meddygaeth a seicoleg yng Ngholeg Prifysgol

Llundain, gan gwblhau hyfforddiant seiciatreg plant ym Manceinion, ynghyd â

doethuriaeth (MD) mewn iselder glasoed ym Mhrifysgol Manceinion. Roedd bernadka yn

ymgynghorydd ar uned glasoed am dros ddegawd, yn gweithio gyda phobl ifanc â

phroblemau iechyd meddwl cymhleth, ac yn 2018 symudodd i Ymddiriedolaeth Sefydliad

y Pennine Care, Manceinion fwyaf, gan helpu i ddatblygu gwasanaethau brys i bobl

ifanc.

 

Yn 2017 fe'i hetholwyd yn Gadeirydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion ar gyfer plant a

phobl ifanc; Mae ei gwaith ymgynghorol yn y rôl hon hefyd wedi cynnwys yr RCPsych

ymwneud â datblygu papur gwyrdd y Llywodraeth ar iechyd meddwl mewn ysgolion yn

Lloegr.  Mae ganddi ddiddordeb ymchwil mewn anhwylderau hwyliau, mae hi wedi bod

yn rhan o nifer o dreialon iselder mawr, ac ar hyn o bryd mae'n ymchwilydd yn yr

astudiaeth STADIA sy'n ceisio gwella'r broses o ganfod anhwylderau emosiynol. 

 

Mae bernadka wedi bod yn aelod o'r Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i iechyd, yn

Ddirprwy Olygydd ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc, yn cyhoeddi'n rheolaidd ac yn

siarad yn y cyfryngau ac mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol.

@BernadKad



#AgweddYsgolGyfan

Mae'n bleser gennym gynnal amrywiaeth o

arddangoswyr rhagorol yn y gynhadledd.

 

Arddangoswyr


