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Pam dylech chi gymryd rhan? 
Nod yr academi yw;  
 
Helpu Arweinwyr ac Uwch Reolwyr i drawsnewid 
eu gwasanaethau a meithrin cymhwysedd a 
dealltwriaeth o sut y gall datrysiadau digidol helpu 
i gwrdd â heriau'r dyfodol 
 
Cynnig cyrsiau addysg academaidd a gweithredol 
i gefnogi rheolwyr i ddod yn Arweinwyr â ffocws 
digidol 
 
Helpu arweinwyr i ddatblygu eu timau trwy gefnogi 
datblygiad sgiliau ac ymddygiadau newydd sy'n 
cyfrannu at gymhwysedd digidol, strategaeth, 
diwylliant a dealltwriaeth pobl o'r cwsmer neu'r 
cleifion y maent yn eu gwasanaethu 
 
Archwilio technolegau newydd a meithrin 
diwylliant o chwilfrydedd ac arloesedd i greu  
system iechyd a gofal cymdeithasol digidol a fydd 
yn gwella bywydau dinasyddion yng Nghymru. 
 
 

Beth sydd ar gael? 
Mae'r Academi yn cynnig fframwaith unigryw o 
gyfleoedd dysgu a ddarperir mewn partneriaeth â 
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, gyda 
chefnogaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan, Byrddau Iechyd Addysgu Prifysgol 
Caerdydd a'r Fro a Phowys, ac ymddiriedolaeth 
GIG Prifysgol Felindre 
 
Gall arweinwyr gael gafael ar y canlynol wedi'i 
ariannu neu ei ariannu'n rhannol:  
 
Datblygiad Proffesiynol Parhaus byr  
Cymwysterau Proffesiynol 
Rhaglenni Academaidd 
 
Fformat 
Mae'r Rhaglen ILA o gyrsiau byr a chymwysterau 
proffesiynol wedi'u cyd-greu gyda'n partneriaid 
iechyd. 
 
Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno mewn 
awyrgylch dysgu digidol trwy system hawdd ei 
defnyddio.  
 
Bydd pob un o'r sesiwn yn cynnwys y gymysgedd 
berffaith o theori amser-real dan arweiniad 
hwylusydd a thasgau a gweithgareddau ymarferol 
a chyfranogol, gydag ystafelloedd ymneilltuo 
digidol i optimeiddio'r dysgu. 
 

Mae'r Rhaglen ILA  
o gyrsiau byr a 
chymwysterau proffesiynol 
wedi'u cyd-greu gyda'n 
partneriaid iechyd.

Mae'r Academi Dysgu Dwys ym Mhrifysgol De Cymru wedi'i datblygu mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd 
Addysgu Powys ac mae'n cael ei hariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru.  
 
Nod yr Academi yw dod â chymuned o arweinwyr â ffocws digidol ac egin arweinwyr o bob rhan o iechyd, 
gofal cymdeithasol a'r trydydd sector ynghyd.  
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PROSIECT 
YMCHWIL 
GYMHWYSOL  

a fydd yn cael eu rhannu gyda'r Gymuned 
Trawsnewidiad Digidol a thu hwnt ar ôl 
cwblhau ymchwil
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Stori Defnyddiwr 
Cyhoeddedig  

am brosiectau Arweinyddiaeth a Thrawsnewidiad 
Digidol a'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol i 
rannu dysg allweddol a chynnydd 

CYMUNED CYNALIADWY, 
DIGIDOL-YMWYBODOL  
o hyfforddiant parhaus trwy hyfforddiant, 
mentora a dysgu ymarferol 

Bydd y cynllun 5 mlynedd hwn yn cyflawni canlyniadau allweddol, sef: 

1,450  

Rheolwr ac Arweinydd 
Arweinydd a Rheolwr 

gyda'r awydd a'r sgiliau i arwain 
Trawsnewidiad Digidol 

1,300  

Rheolwr ac Arweinydd 
yn rhannu gwybodaeth a phrofiad am eu taith 
newid trawsnewidiol/arweinyddiaeth ddigidol 
trwy gynadleddau a digwyddiadau rhwydweithio 
i gyn-fyfyrwyr 

cymwys i weithredu fel Asiantau Newid 

415  Arweinydd 
gyda chymhwyster lefel ôl-raddedig 
mewn Arwain Trawsnewidiad Digidol i 
lywio newid trawsnewidiol yn eu 
sefydliad ac ysbrydoli ac arwain eraill 

180  

RHEOLWR AC 
ARWEINYDD 

wedi ymrwymo â'r newidiadau mewn 
ymagwedd system-gyfan at iechyd a 
gofal cymdeithasol trwy ddealltwriaeth 
o drawsnewidiad digidol parhaol 

1000  
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o allbynnau DBA a Thraethodau Hir MSc



Llunio ein Arweinyddiaeth 
Trawsnewidiad Digidol 

Gallu proffesiynol, 
dysgu ac ymarfer 

Dysgu cymhwysol  
ac arloesedd 

Arweinyddiaeth ac  
enw da 

Ymagwedd entrepreneuraidd 
a thwf economaidd 
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Datblygu arweinwyr  
y dyfodol

Arweinwyr:  
•  Executives 
•  Senior management 
•  Senior leaders 
•  Middle managers and change agents 
 
 

•  Dysgu o academi digidol y GIG  
•  Cydweithio ag ILA  
•  Arweinyddiaeth gydweithredol a thosturiol  
•  Fframwaith sgiliau digidol  
•  Academi Wales 
 

...Annog trawsnewid gwasanaethau i ddatblygu system 
iechyd a gofal sy'n dysgu  
 
...Cydweddu... 

...Cyflwyno dysgu yn gyflym ac ar raddfa fawr 

5 | ILA



Llunio ein arweinyddiaeth 
trawsnewidiad digidol 
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...Rhoi'r uchod ar waith mewn achosion go iawn... 

Trawsnewidiad a diwylliant 
arweinyddiaeth ddigidol  
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DATBLYGU 
STRATEGAETH  

Sut i ddatblygu strategaeth  
a meddylfryd 

CYFLWYNO'N 
DDIGIDOL  

Sut mae newid digidol  
yn cael ei roi ar waith 

TIRWEDD  
Y SYSTEM  

Dyluniad y system iechyd a 
gofal yng Nghymru 

GWYDDOR DATA A 
DEALLUSRWYDD 

ARTIFFISIAL 
Pwysigrwydd data mewn 
dylunio gwasanaethau, 

posibiliadau awtomatiaeth 

DYLUNIAD SY'N 
CANOLBWYNTIO AR 

Y DEFNYDDIWR 
Deall y "defnyddiwr" 
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Cyflawniadau...

Ecosystem Digidol Estynedig 

Gweithdai arfer gorau 
Sesiynau briffio ar brosiectau 

eraill ym maes Adnoddau 
Data Digidol Cenedlaethol 

ledled Cymru 

Rhaglenni Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus 

ym maes 
arweinyddiaeth  
Prentisiaethau L3-L5  

Datblygu Tîm 
Cyrsiau arweinyddiaeth byr 

MSc mewn Arwain 
Trawsnewidiad Digidol  

Astudio rhan amser am 2 
flynedd. Ymhlith y modiwlau: 

Arwain Newid, Ystyried 
Dyluniad a Systemau, Arwain 

Rhaglenni, Arweinyddiaeth 
Dosturiol a Chydweithredol

Bŵtcamp  
Technoleg Ddigidol 

Gwyddor Data a 
Dadansoddeg  

Deallusrwydd Artiffisial  
Data a Gwybodaeth 

Ymarfer Craff, Rhyngwyneb 
Rhaglennu Cymwysiadau, 

Diogelwch ac ati  

Astudio ar 
lefel PhD 

Meistr yn  
ôl Ymchwil 

Rhwydwaith  
Cyn-fyfyrwyr  

ac Arwain 
Trawsnewidiad 

Digidol 

Setiau Dysgu 
Gweithredol

Canolfan 
Hyfforddi a 

Mentora 

Sefydliad  
Rheolaeth ac Iechyd 

Prifysgol Cymru y  
Drindod Dewi Sant  

Modiwlau Cwrs MSc 

Prosiectau  
ymchwil gymhwysol 

seiliedig ar waith  
CANISC, INFRASTRUCTURE,  
Eitemau gwisgadwy, PREMS, 
Defnydd PHR i Ddeallusrwydd 

Artiffisial, Rhagnodi  
Cymdeithasol,  

e-ragnodi ac ati 

Astudiaethau  
Achos 

Dysgu / Gweithredu  
Gweithredu / Dysgu 
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