
Gweminarau a Gweithdai WAHWN  

Chwefror a Mawrth 2021  

 

Ysgrifennu Astudiaeth Achos Prosiect: Gweminar 

Gweminar:  Dydd Iau 4 Mawrth 10am – 12   

Mae’r gweminar hwn am ddim a chyfyngir nifer y cyfranogwyr i 50 

Trosolwg o’r Gweminar 

Mae Astudiaethau Achos yn fodd hanfodol o rannu ymarfer. Maen nhw’n gwneud gwaith y 
sector yn weledol i amrywiaeth eang o randdeiliaid yn cynnwys cyllidwyr, llunwyr polisi a 
phartneriaid iechyd. 
 
Gall astudiaeth achos sydd wedi’i ysgrifennu’n dda a’i seilio ar ganfyddiadau gwerthuso 
credadwy, gyflenwi gwerth mawr i chi a’ch sefydliad. Bydd astudiaeth achos da yn: 
 

• Helpu i gyfleu’r hyn rydych chi’n ei wneud i amrywiol gynulleidfaoedd 

• Dangos effaith ac atebolrwydd 

• Codi eich proffil ac ehangu cyrhaeddiad eich gwaith 

• Cefnogi cyflwyniadau cynhadledd ac ar gyfer gwobrau 

• Cryfhau cynigion cyllid a thendrau ar gyfer comisiynau 

• Creu adnodd i’r dyfodol, gan wreiddio gwybodaeth a dysgu yn eich sefydliad. 
 
Yn ystod y gweminar hwn a gynhelir gan Gyfarwyddwr Willis Newson, Jane Willis, byddwn 
yn:   
 

• Cyflwyno ac egluro templed Astudiaeth Achos WAHWN  

• Clywed gan amrywiol gyfranwyr pam fod astudiaethau achos mor bwysig i’r sector 

• Deall sut i ddatblygu astudiaeth achos sy’n ateb anghenion llunwyr polisi, Aelodau 
o Senedd Cymru a phartneriaid iechyd 

• Edrych ar sut gellir defnyddio astudiaethau achos i gefnogi ymarfer a datblygiad y 
sector 

• Dadansoddi sut mae datblygu astudiaeth achos sy’n cymell, sy’n greadigol a 
chredadwy ac yn ystyrlon a chofiadwy 
 

Astudiaeth Achos WAHWN  
 
Datblygwyd templed Astudiaeth Achos WAHWN mewn ymgynghoriad â thros 90 o 
ymarferwyr celfyddydau ac iechyd, artistiaid, academyddion a llunwyr polisi a fu’n rhan o 
dair rhaglen hyfforddi deuddydd Creadigol a Chredadwy: Gwerthuso ar gyfer y 
Celfyddydau, Iechyd a Llesiant yn Abertawe, Caerdydd a Wrecsam rhwng mis Hydref 20189 
a mis Mawrth 2019, gyda chyfraniadau gan Gonffederasiwn GIG Cymru a Chyngor 
Celfyddydau Cymru. Fe’i datblygwyd i siarad gydag Aelodau o’r Senedd, llunwyr polisi a 
phartneriaid gofal iechyd yn ogystal â chynulleidfaoedd yn y celfyddydau. 
 
Mae WAHWN yn gallu rhannu Astudiaethau Achos credadwy drwy Grŵp Trawsbleidiol 
Llywodraeth Cymru ar y Celfyddydau ac Iechyd sy’n bodoli i godi ymwybyddiaeth o’r 
celfyddydau ac iechyd ymhlith Aelodau o’r Senedd. Mae Conffederasiwn GIG Cymru hefyd 



yn cynnwys Astudiaethau Achos yn eu papurau briffio a gaiff eu cylchredeg i’r holl fyrddau 
iechyd, ymddiriedolaethau iechyd a Sefydliadau Addysg Uwch Cymru. 
 
 


