
Gweminarau a Gweithdai WAHWN  

Chwefror a Mawrth 2021  

 

Ystyriaethau Ansawdd 

Cyfres o dri gweithdy ar-lein. 

Gweithdy 1: Datblygu Fframwaith Ansawdd ar gyfer y Celfyddydau, Iechyd a Llesiant 
Mercher 4 Chwefror  10am – 12  

Gweithdy 2: Datblygu Ymarfer Ansawdd Uchel yn y Celfyddydau, Iechyd a Llesiant  
Iau 11 Chwefror  10am – 12 

Gweithdy 3: Cyflenwi Ansawdd yn y Byd Real   
Iau 25 Chwefror  10am – 12  

Cost mynychu’r tri gweithdy: £60 i sefydliadau / £25 i unigolion ynghyd â ffi archebu 

 

Trosolwg  
Bydd y gyfres hon o weithdai ar-lein yn cynorthwyo cyfranogwyr i adfyfyrio ar eu gwaith yng 
nghyd-destun iechyd a llesiant er mwyn canfod sut mae ‘da’ yn edrych a dysgu sut i’w 
gyflawni’n ymarferol. 
 
Bydd rôl bwysig i’r celfyddydau, iechyd a lleisiant ar ôl Covid-19 fel ffynhonnell o gymorth i 
unigolion a chymunedau. Pa un a yw’r gwaith yn cefnogi iechyd a llesiant meddyliol, yn 
mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysu, neu’n helpu i greu cysylltedd cymunedol, bydd angen 
mawr am hyn ar ôl i argyfwng presennol Covid-19 fynd heibio.  

Eto i gyd, yn ystod cyfnodau o ansicrwydd economaidd, bydd heriau i’w hwynebu o ran cyllid 
ac adnoddau i’r celfyddydau. Bydd y gallu i ddeall, mynegi a sicrhau ansawdd gwaith yn dod 
yn gynyddol bwysig. 

Bydd y rhaglen hon o weithdai’n cynorthwyo cyfranogwyr i: 

• Adfyfyrio ar eu hymarfer a datblygu dealltwriaeth glir o’r hyn sy’n ‘dda’. 

• Archwilio’r amodau sydd eu hangen i gyflenwi prosiectau ansawdd uchel. 

• Deall yn well sut i wreiddio ansawdd mewn ymarfer. 

• Trafod partneriaethau effeithiol ar sail cyd-ymrwymiad i ansawdd 

• Datblygu’r hyder i hyrwyddo a dathlu eu gwaith 

• Defnyddio ymagwedd adfyfyriol wrth werthuso i sicrhau dysgu a datblygu parhaus. 

• Edrych ar ffyrdd y gallem wreiddio a thystio i ansawdd yn ein gwaith. 
 

The Trainer  

Arweinir y rhaglen gan Gyfarwyddwr Willis Newson Jane Willis. Mae Jane yn arloeswr ym 
maes y celfyddydau ac iechyd, a sefydlodd Vital Arts, rhaglen celfyddydau Ymddiriedolaeth 
GIG Iechyd Bart’s, yn 1994. Ers hynny, fel Cyfarwyddwr yr ymgynghoriaeth Celfyddydau, 
Iechyd a Llesiant Willis Newson, mae wedi gweithio gyda phartneriaid iechyd a chelfyddydau 
ar draws y DU – yn cynnwys dros 32 o Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd y GIG, Cyngor 
Celfyddydau Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Arts Council England, Cronfa Kings 
a’r Gymdeithas Iechyd Cyhoeddus Frenhinol - i gynhyrchu rhaglenni celf, iechyd a llesiant 
sydd wedi’u gwobrwyo. 
 

http://www.willisnewson.co.uk/


Mae ganddi ddiddordeb penodol mewn datblygu datrysiadau creadigol i anghenion iechyd 
strategol a chefnogi datblygu sgiliau yn y sector. Gan weithio gyda’r Athro Norma Daykin, 
sydd ar hyn o bryd yn Athro yn y Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol Newydd ym Mhrifysgol 
Tampere, y Ffindir, mae wedi cyfrannu at wella ymarfer gwerthuso yn y sector drwy raglenni 
ymchwil, hyfforddiant ac adnoddau gan gynnwys www.creativeandcredible.co.uk  
 

 

http://www.creativeandcredible.co.uk 

