
Atodiad 2: Penawdau enghreifftiol ar gyfer astudiaeth achos 
prosiect  
 
Enghraifft yw’r templed hwn – yn bennaf i gyflwyno penawdau y gallwch chi eu 
defnyddio mewn astudiaeth achos. Dan bob pennawd fe gewch awgrymiadau o’r 
pethau i’w hystyried a’u cynnwys. Os ydych chi’n defnyddio fformatau eraill i 
gyflwyno astudiaeth achos, ystyriwch greu’r astudiaeth dan yr un penawdau er mwyn 
i’r stori am newid lifo’n daclus. Rydym ni’n croesawu'r defnydd o ddelweddau priodol 
a dolenni at straeon sain neu fideo sy’n darparu profiadau go iawn o’r prosiect. Mae 
disgwyl i brosiectau gasglu astudiaethau achos unigol (e.e. dinasyddion, defnyddwyr 
gwasanaeth, cleifion, gofalwr di-dâl, y gweithlu, partneriaid y prosiect). 

 
Gwnewch yn siŵr eich bod wedi derbyn caniatâd yr unigolion dan sylw neu 

rywun ar ei ran.  
 

Prosiect (gweithgaredd): 

 Nodwch y Model Gofal y mae’r prosiect wedi’i alinio ag o. 

Crynodeb o’r cefndir – darparwch y cyd-destun:  

 Crynodeb o’r Prosiect  

 Pwy sy’n rhan o’r prosiect, pam a pherthnasau allweddol e.e.: 
-  Partneriaid darparu sy’n rhan o’r prosiect a’u rôl 
-  Pa grwpiau poblogaeth sydd â blaenoriaeth 
-  Budd-ddeiliaid eraill sy'n ymwneud â’r prosiect  

 Pa fathau o ddata/tystiolaeth sy’n cael eu casglu a beth sy’n cael ei 
ddefnyddio i hysbysu'r astudiaeth achos  

Beth weithiodd yn dda a beth na weithiodd yn dda: 

 Nodwch y nodweddion allweddol a weithiodd yn dda a pha newid a 
ddigwyddodd o ganlyniad i’r hyn sy’n cael neu sydd wedi’i ddarparu  

 Byddwch yn agored am y pethau na weithiodd yn dda neu gystal â’r disgwyl 
– mae’n rhan o’r broses ddysgu  

 Pa newidiadau annisgwyl a welwyd a sut aethoch chi i’r afael â nhw 

 Heriau a chyfyngiadau  

 Cyflwynwch y dystiolaeth weladwy a chredadwy  

 Defnyddiwch brofiadau a safbwyntiau gwahanol ac astudiaethau achos 
unigol  

Sut beth yw ‘da’ neu ‘lwyddiant’: 

 Ystyriwch bob achos unigol a dewch â nhw at ei gilydd  

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno tystiolaeth weladwy  

 Osgowch ragdybiaethau  

 Amlygwch agweddau allweddol o’r hyn mae ‘da’ a ‘llwyddiant’ yn edrych ac i 
bwy 

Themâu allweddol: 

 Amlinellwch y themâu a amlygir yn yr astudiaethau achos unigol sydd 
wedi’u datblygu  

 Cymhwyswch y themâu hynny yn defnyddio’r dystiolaeth (rhowch 
enghreifftiau)  

 A yw’r themâu yn gyson?  

 Beth fedrwch chi ddysgu o’r themâu hynny? 



 Beth yw/oedd cyfraniad y prosiect at y Model Gofal?  

Gwersi a ddysgwyd: 

 Gwnewch yn siŵr bod yna gysylltiaid clir efo’r dystiolaeth  

 Manteision 

 Defnyddiwch yr astudiaethau achos unigol  

 Ystyriwch yr astudiaethau o safbwyntiau gwanhaol  

Diwallu anghenion y grŵp/grwpiau poblogaeth a flaenoriaethir:  

 Ystyriwch yr effaith a’r canlyniadau i bobl  

 Ystyriwch a yw pobl yn well allan ac i ba raddau 

Canlyniadau: 

 A yw canlyniadau lefel uwch y Model Gofal wedi’u halinio i gael eu diwallu 
neu wedi’u diwallu drwy ddarparu gwybodaeth ynglŷn â sut a dan ba 
amgylchiadau?  

Casgliad: 

 Crynhowch y pwyntiau allweddol a nodweddion pwysig y prosiect 

 Amlinellwch beth sy’n bwysig i’w rannu ac i ddysgu ganddo 

 Myfyriwch: A yw gweithgareddau’r prosiect yn gynaliadwy ac, os felly, pam a 
sut? Oes modd lledaenu’r prosiect? Blwyddyn 2 ac i’r dyfodol  

 Camau nesaf  

 


