
 

 

 

Gweithdai Labordai Byw 
Cymru Iachach 

Cyd-destun a phwrpas 
 

O Adroddiad ar y Prif Bwyntiau Gorffennaf 2020 
Ymgynnull partneriaid er mwyn edrych ar y cysyniad labordy byw a llunio strategaeth ar gyfer ymchwil, 
arloesedd a gwelliant, er mwyn adeiladu ar, a chydlynu gyda strategaeth ymchwil ac arloesedd Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr. 
 

O ENoLL  
Caiff labordai byw eu diffinio fel ecosystemau arloesi agored, sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr sy’n seiliedig 
ar agwedd cyd-greu defnyddiwr systematig gan integreiddio prosesau ymchwil ac arloesi mewn cymunedau a 
lleoliadau go iawn.  
 
Yng nghyfres y gweithdai yma, bydd cyfranogwyr yn cael eu trochi mewn methodoleg labordy byw a dylunio 
er mwyn archwilio, cwmpas, potensial a defnydd y cysyniad yma ar gyfer Cymru Iachach. Yn y dull dysgu drwy 
brofiad hwn, bydd y grŵp amlddisgyblaethol o fudd-ddeiliaid yn meithrin dealltwriaeth, gweledigaeth, a 
strategaeth ar y cyd er mwyn gweithredu arloesedd iechyd a gofal integredig trwy’r Ganolfan Ymchwil, Arloesi 
a Gwelliant.  

Cyfres y gweithdy ymgysylltu  

 

Egwyddorion Academi Hyfforddi
 

Gwella ffordd o feddwl arloeswyr  
Ymarfer myfyriol sydd yn llywio gweithred ddewr, adeiladu capasiti ar gyfer newid trawsnewidiol, systemig.  

Defnyddio egwyddorion meddwl trwy ddylunio 
Prosesau sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr i’n helpu i herio tybiaethau, ailddiffinio problemau ac adnabod 
datrysiadau creadigol. 

Llunio diwylliant o hyfforddi  
Hyfforddi cydweithredol sydd yn grymuso unigolion a thimau i weithredu newid diwylliannol cymunedol 
cynaliadwy.  

Darganfod

•Datgloi cysyniad o 
Labordai Byw

•Empathi a meithrin 
perthynas er mwyn 
rhannu ac atgyfnerthu 
gwybodaeth 

•Rhannu dealltwriaeth 
o’r “cyflwr presennol” a 
“cyflwr/cyflyrau'r 
dyfodol” posibl 

Datblygu

•Dychmygu yn seiliedig 
ar fynegiannau 
defnyddiwr: anghenion, 
gofynion, datrysiadau, 
gwerthoedd 

•Prototeip grŵp ar gyfer 
dylunio cysyniad 

•Paratoi ar gyfer profi 
defnyddiwr a chytuno 
ar ddulliau adrodd yn ôl

Defnyddio

•Adlewyrchu ar adborth
•Ffurfio strategaeth ar 

gyfer datblygu 
cynaliadwy

•Adeiladu consensws ar 
gyfer tactegau, rolau, 
cyfrifoldebau a cherrig 
milltir 

•Ffurfioli ymrwymiadau 
a dulliau o adrodd yn ôl
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