
Uned Cymorth Proffesiynol

AaGIC

Gweithdai a Gweminarau



Datblygu Gweithlu Amrywiol ar gyfer Grwpiau Cleifion Amrywiol 
Byd-eang - Hyfforddiant Gwyliwr Gweithredol

Trawsnewid y gweithlu ar gyfer Cymru iachach  

Transforming the workforce for a healthier Wales

Cynulleidfa Dyddiadau Teitl Disgrifiad Nodau ac Amcanion
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05/05/21:  6:30pm – 8:30pm

07/07/21:  12:30pm – 2:30pm

I archebu, cysylltwch â:
HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk

Datblygu 
Gweithlu 
Amrywiol ar 
gyfer Grwpiau 
Cleifion 
Amrywiol Byd-
eang -
Hyfforddiant 
Gwyliwr 
Gweithredol

Gweminar 2  
Awr
2 pwynt DPP

Gweminar neu 
addysgu wyneb yn 
wyneb sy'n 
ystyried pam mae 
angen gwylwyr 
gweithredol 
arnom, pwy ydyn 
nhw a beth maen 
nhw'n ei wneud.
Byddwch yn 
gynghreiriad -
dysgwch sut y 
gallwch chi ddod 
yn wrthwynebydd 
gweithredol.

• Beth mae'n ei olygu i fod yn Wyliwr 
Gweithredol?

• Gwahaniaeth rhwng sylwi ar ymddygiad a 
gwneud rhywbeth yn ei gylch

• Rhwystrau i ymyrraeth
• Sut i ymyrryd yn ddiogel

mailto:HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk


Datblygu Gweithlu Amrywiol ar gyfer Grwpiau Cleifion Amrywiol Byd-
eang - Mynd i'r Afael â Chyrhaeddiad Gwahaniaethol

Trawsnewid y gweithlu ar gyfer Cymru iachach  

Transforming the workforce for a healthier Wales

Cynulleidfa Dyddiadau Teitl Disgrifiad Nodau ac Amcanion
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n 12/05/21: 1pm to 2pm

19/05/21: 1pm to 2pm

17/06/21: 1pm to 2pm

02/07/21: 1pm to 2pm

I archebu, cysylltwch â:
HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk

Datblygu 
Gweithlu 
Amrywiol ar 
gyfer Grwpiau 
Cleifion 
Amrywiol Byd-
eang - Mynd i'r 
Afael â 
Chyrhaeddiad 
Gwahaniaethol

Gweminar 1 
Awr
1 pwynt DPP

Gweminar neu addysgu wyneb 
yn wyneb sy'n edrych ar bwy, 
beth a sut o Gyflawniad 
Gwahaniaethol cyn symud 
ymlaen i ystyried y system, 
ymyriadau sefydliadol ac yn 
bwysig unigolion sy'n gwneud 
gwahaniaeth.

• Beth yw CG?
• Pwy mae CG yn effeithio?
• Beth yw'r effaith?
• Beth mae AaGIC yn ei wneud 

ynglŷn â CG?
• Beth allwch chi ei wneud am 

CG?

mailto:HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk


Sgyrsiau Hanfodol: Rhoi a derbyn adborth

Trawsnewid y gweithlu ar gyfer Cymru iachach  

Transforming the workforce for a healthier Wales

Dyddiadau Teitl Disgrifiad Nodau ac Amcanion Dyddiadau
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n 09/06/21: 1pm – 2pm

I archebu, cysylltwch â:
HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk

Sgyrsiau 
Hanfodol: Rhoi a 
derbyn adborth

Gweminar 1 Awr
1 pwynt DPP

Gweminar neu addysgu 
wyneb yn wyneb lle rydyn 
ni'n ystyried sgyrsiau 
adborth, pam maen nhw'n 
hanfodol cyn symud 
ymlaen i'r fformat a'r 
dechneg ar gyfer 
llwyddiant.

• Archwiliad o sut mae sgyrsiau 
hanfodol yn cael eu diffinio

• Pam mae adborth yn bwysig
• Pam rydyn ni'n poeni am adborth 

a'r sgiliau wrth dderbyn adborth.

mailto:HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk


Lleihau Syndrom Imposter
Gweminar

Trawsnewid y gweithlu ar gyfer Cymru iachach  

Transforming the workforce for a healthier Wales

Dyddiadau Teitl Disgrifiad Nodau ac Amcanion Dyddiadau
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26/05/21
7pm – 8pm

21/07/21
1pm – 2pm

I archebu, cysylltwch â:
HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk

Lleihau 
Syndrom 
Imposter
Gweminar

1 Awr

Syndrom Imposter yw'r teimlad o 
fod yn dwyll, er gwaethaf 
tystiolaeth i'r gwrthwyneb.
Mae'r weminar hon wedi'i hanelu 
at unrhyw un sy'n uniaethu â 
syndrom impostor neu a hoffai 
ddeall mwy i gefnogi eraill.

• Adnabod arwyddion o 
syndrom Imposter

• Effeithiau syndrom Imposter
• Risg Syndrom Imposter
• Camau i reoli a goresgyn 

symptomau

mailto:HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk


Cadw'n Iach
Gweminar

Trawsnewid y gweithlu ar gyfer Cymru iachach  

Transforming the workforce for a healthier Wales

Dyddiadau Teitl Disgrifiad Nodau ac Amcanion Dyddiadau
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I archebu, cysylltwch â:
HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk

Cadw'n Iach
Gweminar

1 Awr

Mae'r cyfranogwyr yn 
ystyried eu lles, yn nodi'r 
adnoddau y maent eisoes 
yn eu defnyddio ac yn 
darganfod offer newydd.

• Myfyrdodau cyfranogwyr ar 
heriau a 'leininau arian'

• Offer ac Adnoddau i gynnal a 
gwella lles

• Trosolwg o'r tîm a'r gwasanaethau 
UCP

mailto:HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk


Rhagfarn Anymwybodol

Trawsnewid y gweithlu ar gyfer Cymru iachach  

Transforming the workforce for a healthier Wales

Dyddiadau Teitl Disgrifiad Nodau ac Amcanion Dyddiadau
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Sylwch fod hwn yn cael ei ddosbarthu o 
ffynhonnell allanol ar gyfer y dyddiadau 
canlynol yn unig:

10/05/2021: 2pm - 4:30pm

20/05/2021: 10am - 12:30pm neu
2pm - 4:30pm

08/06/2021: 10:00am - 12:30pm

Wrth archebu lle, cadarnhewch pa amser sydd 
ei angen.
HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk

Rhagfarn 
Anymwybodol

2.5 Oriau'r un
3 phwynt DPP

Mae gan bawb ragfarnau isymwybod. 
Yn syml, nhw yw ffordd yr ymennydd 
o ymdopi â'r holl wybodaeth rydyn 
ni'n ei derbyn bob dydd a'i 
chategoreiddio. Efallai na fydd ein 
tueddiad i wahaniaethu yn erbyn grŵp 
neu fath o berson yn fwriadol, ond 
gallwn wneud rhywbeth i'w newid o 
hyd. Po fwyaf y byddwn yn datgelu ein 
hunain i syniadau, delweddau a 
geiriau sy'n herio stereoteipiau 
negyddol, y lleiaf gwahaniaethol y 
byddwn.

• Diffinio rhagfarn anymwybodol
• Cydnabod y 'wyddoniaeth' y tu ôl i 

ragfarn anymwybodol
• Nodi rhesymau personol a busnes i 

fynd i'r afael â thuedd anymwybodol
• Deall rhagfarnau sefydliadol ac unigol 

ac asesu eu heffaith
• Nodi'r materion cydraddoldeb sy'n 

gysylltiedig â thuedd anymwybodol, a 
sut i'w hystyried 

• Sut y gall gogwydd anymwybodol 
effeithio ar farn wrth ddelio ag eraill

• Nodi strategaethau i leihau effaith 
gogwyddiadau 

• Creu strategaethau personol i leihau 
effaith ein gogwyddiadau ein hunain 
gan ddefnyddio teclyn / ffrâm 
ddiagnostig

• Gwaith

mailto:HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk


Cynnal eich Cryfder a'ch Lles
Gweminar

Trawsnewid y gweithlu ar gyfer Cymru iachach  

Transforming the workforce for a healthier Wales

Dyddiadau Teitl Disgrifiad Nodau ac Amcanion Dyddiadau
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I archebu, cysylltwch â:
HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk

Cynnal eich Cryfder 
a'ch Lles
Gweminar

1.5 Awr

Trosolwg o'r tîm a'r 
gwasanaeth UCP, 
arsylwadau ar Sicrwydd yn 
erbyn Ansicrwydd a'r dull 3 
cham o ddelio â Heriau.

• Canolbwyntio ar Offer ac 
Adnoddau i gynnal a gwella lles 
gan gynnwys: 'Ail-fframio' i 
gydnabod a gwerthfawrogi 
agweddau cadarnhaol ar 
sefyllfaoedd, gan sylwi ar lefelau 
egni trwy ddefnyddio 'Log Ynni' / 
cadw 'cydbwysedd credyd' egni ac 
ymarfer anadlu ystyriol i greu 
cyfleoedd i dawelu.

mailto:HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk


Adnoddau

Trawsnewid y gweithlu ar gyfer Cymru iachach

Transforming the workforce for a healthier Wales

Mae holl adnoddau UCP ar
gael ar

https://psu.walesdeanery.org/

https://psu.walesdeanery.org/


Cysylltwch â ni ar:

Uned Cymorth Proffesiynol

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

TŷyDysgu, Cefn Coed, Nantgarw. CF15 7QQ UK

Ffôn symudol +44(0) 7900191933

E-bost HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk

Trydar @LeonaAWalsh

Trawsnewid y gweithlu ar gyfer Cymru iachach

Transforming the workforce for a healthier Wales
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