
Gweminarau a Gweithdai WAHWN  

Chwefror a Mawrth 2021  

 

Ysgrifennu Astudiaeth Achos Prosiect: Gweithdai  

Gweithdai:  Mercher 10 Mawrth  10am – 12   

Iau 18 Mawrth  10am – 12   

Cost y gweithdai yw £30 i sefydliadau / £20 i unigolion ynghyd â ffi archebu a chyfyngir 

niferoedd y cyfranogwyr i 15  

 

Trosolwg o’r Gweithdy  

Yn dilyn y Gweminar Astudiaeth Achos, bydd cyfle i gymryd rhan mewn un o ddau weithdy 
astudiaeth achos sydd wedi’u cynllunio i’ch cynorthwyo i ysgrifennu astudiaeth achos ar 
gyfer prosiect celfyddydau, iechyd a llesiant ar sail templed Astudiaeth Achos WAHWN. 
 
Datblygwyd templed Astudiaeth Achos WAHWN mewn ymgynghoriad â thros 90 o 
ymarferwyr celfyddydau ac iechyd, artistiaid, academyddion a llunwyr polisi, 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. 
 
Anelir y gweithdai at unrhyw un sydd wedi cyflenwi a gwerthuso prosiect Celfyddydau, 
Iechyd a Llesiant ac sy’n dymuno rhannu’r canlyniadau, effeithiau a dysgu o’r prosiect 
hwnnw drwy astudiaeth achos.   
 
Bydd yn mynd â chi drwy’r broses o nodi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ysgrifennu 
astudiaeth achos, yn cynnwys:   
 

• Beth sy’n nodedig neu’n bwysig am y prosiect 

• Negeseuon allweddol yn ymwneud â chanlyniadau ac effeithiau’r prosiect 

• Dysgu a goblygiadau ar gyfer ymarfer yn y dyfodol 
 
Yna byddwn yn edrych ar sut i strwythuro eich naratif yn stori gredadwy ac ystyrlon o 
newid neu ddysgu. 
 
Bydd y gweithdy yn edrych ar sut y gallwch wneud y defnydd gorau o’ch Astudiaeth Achos 
ar ôl i chi ei hysgrifennu gan gynnwys:   

• Beth ydych ch’n gobeithio ei gyflawni wrth ysgrifennu Astudiaeth Achos 

• Pwy yw cynulleidfa’r Astudiaeth Achos  

• Sut byddwch chi’n rhannu ac yn dosbarthu’r Astudiaeth Achos 
 
Gan edrych ar amrywiaeth o Astudiaethau Achos, byddwn yn trafod sut i ddefnyddio 
dyfyniadau, ffilm, sain a delweddau i’w bywiogi ac yn ystyried goblygiadau moesegol 
ynghylch cydsyniad a chyfrinachedd. 
 
Gweithdy ymarferol yw hwn i gyfranogwyr sydd â phrosiect sydd wedi’i werthuso yr 
hoffent seilio eu hastudiaeth achos arno. Bydd gofyn i gyfranogwyr fynd ati ymlaen llaw i 



grynhoi’r wybodaeth sylfaenol ar eu prosiect cyn y gweithdy a bod yn barod i gymhwyso eu 
dysgu i ddatblygu drafft cyntaf astudiaeth achos.   
 


