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Bŵt-camp Mae'n fwy na 
gweithdy, iawn!
Mae bwriad penodol i gefnogi gweithredu yma, 
trwy adeiladu eich gallu i gymryd rhan, a'ch hyder i 
arwain mentrau arloesi yn eich sefydliad. Mae’r 
sesiynau ar-lein dros hanner diwrnod, ac anelwn, 
cymaint â phosibl, at bersonoli’r dysgu o fewn eich 
‘swyddi i’w gwneud’ ac amcanion eich hun. Yn 
hynny o beth, nid mater o fwynhau a chwrdd â rhai 
pobl ddiddorol yn unig ydyw (er ein bod ni'n 
gobeithio y byddwch yn gwneud hynny), ond hefyd 
sut mae'r pwnc yn atseinio â'ch rôl a'ch nodau.  

Sylfaen academaidd 
Cyflwynir y sesiynau gan Philip Harfield, Uwch 
Ddarlithydd mewn Syniadau ac Arloesedd Dylunio, 
ac Arweinydd Cwrs y rhaglen Meistr mewn Arloesi 
Dylunio yn PDC. Mae Philip yn eiriolwr hirsefydlog, 
neu fel y dywed ‘anogwr proffesiynol’ ar gyfer 
arloesi dan arweiniad dylunio, sydd wedi treulio’r 
20 mlynedd diwethaf wedi ymgolli mewn ymchwil 
eco-arloesi rhyngwladol, gan gychwyn rhaglenni 
busnes cynaliadwy ac addysgu ymarfer creadigol.  

Pwy ddylai fynychu?
Mae croeso i bawb gan nad oes gan y bŵt-camps 
unrhyw ofyniad am wybodaeth flaenorol. Felly 

Syniadau Dylunio PDC ar gyfer 
Arloesi sy'n Canolbwyntio ar Bobl
Mae PDC yn cynnal cyfres o fŵt-camps hanner diwrnod ar 
Syniadau Dylunio ac agwedd at arloesi sy'n Canolbwyntio ar Bobl. 

does dim rhaid i chi fod o gefndir dylunio, mewn 
gwirionedd mae datrys problemau yn ffynnu ar 
feddwl rhyngddisgyblaethol o safbwyntiau 
amrywiol! Gallwch drochi bysedd eich traed i 
mewn yn unig, gan fod pob sesiwn yn gweithredu 
fel ‘modiwl’ annibynnol, neu fynd amdani a dilyn y 
rhaglen lawn. Mae'r pedwar modiwl yn ategu ei 
gilydd, yn yr ystyr eu bod wedi'u cynllunio i arwain 
dilyniant tuag at gymhwyso'r hyn rydych chi'n ei 
ddysgu, ac i roi hwb i brosiect byw. 

Ychwanegiadau dewisol
Gallwch ymestyn yr hyn rydych chi'n ei ddysgu y tu 
hwnt i'r bŵt-camp a chofrestru i gwblhau aseiniad 
ychwanegol gyda 10 Credyd Academaidd 
cysylltiedig. Mae hyn ar ffurf cyflwyniad 
ysgrifenedig ar roi'r theori a'r dulliau a gyflwynwyd 
yn y bŵt-camp ar waith yn y byd go iawn. Mae'r 
aseiniadau'n gofyn am 100 awr dybiannol o amser 
dysgu, gyda chefnogaeth sesiynau tiwtorial 
academaidd.  

Cyflwyno trwy blatfform ar-lein
Byddwch yn cael mynediad i weithle syniadau 
dylunio, sef eich lle ar-lein i gofnodi'ch llwybr at 
arloesi. Lle i gydweithio, lle gallwch chi 
ddelweddu'ch meddwl, datblygu cysyniadau a 
chaniatáu cyfnewid gwybodaeth a syniadau y tu 
hwnt i'r bŵt-camp. 

Y pethau allweddol y byddwn yn ymdrin â nhw ym mhob un o'r pedair sesiwn:

Syniadau dylunio ac arloesiadau wrth ddatrys problemau 
Fel y mae'r 18 mis diwethaf wedi'u dangos yn glir, mae yna fyd sy'n llawn heriau sefydliadol, sy'n 
gysylltiedig ag ystyriaethau cymdeithasol systemig! Mae archwilio ein persbectif yn golygu fframio sut y 
gallem weithredu a bod yn fwy parod ar gyfer mynd i'r afael â hwy yn y dyfodol. Yn bwysicach fyth gweld 
yr heriau hyn fel grym cadarnhaol, cyfle i, ‘is-ddylunio’, arloesi ein cynhyrchion, gwasanaethau a modelau 
busnes.  

Yn y bŵt-camp hwn rydym yn archwilio empathi, canfod anghenion a chanolbwynt dynol fel modd o 
ganolbwyntio ar heriau ‘go iawn’, sydd ag ystyr i’n cwsmeriaid a budd-ddeiliaid.  Byddwn yn cyflwyno offer 
ar gyfer meddwl dargyfeiriol a chydgyfeiriol, sy'n gwirio ein rhagdybiaethau, yn delweddu ein syniadau ac 
yn cefnogi'r mewnwelediadau cyfieithu i ddatrysiadau priodol. BŴ
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Lle i gydweithio,  
lle gallwch chi 
ddelweddu'ch meddwl, 
datblygu cysyniadau a 
chaniatáu cyfnewid 
gwybodaeth a syniadau 
y tu hwnt i'r bŵt-camp. 

Dylunio Dyfodol Busnes 
Buasai pob un ohonom yn hoffi gallu rhagweld y digwyddiad mawr nesaf, siociau yn y dyfodol ac unrhyw 
rwystrau y gallem eu hwynebu. Dyma hanfod yr hyn y dylai busnes neu sefydliad strategol-graff fod.  

Yn y bŵt-camp hwn byddwn yn cyflwyno offer ar gyfer casglu gwybodaeth am y dyfodol ac archwilio 
deinameg newid. Wrth wneud hynny byddwn yn gofyn, a yw meddwl at y dyfodol yn ymagwedd 
ddichonadwy i lywio'r strategaeth? Sut mae offer a dulliau dylunio yn cefnogi dehongli ystyrlon? Sut y gellir 
eu cymhwyso i'n gweithgareddau yn y byd go iawn? BŴ
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Sefydliadau cyfrifol sy'n canolbwyntio ar bobl 
Mae sut mae busnesau a sefydliadau yn cael eu gweld gan y bobl maen nhw'n eu gwasanaethu yn torri ar 
draws pob agwedd ar ‘wneud-busnes’. Meddwl sy'n mynd y tu hwnt i reoli derbynioldeb a dymunoldeb, gan 
ystyried cyfrifoldeb cymdeithasol ar lefel sefydliadol.  

Yn y bŵt-camp hwn byddwn yn archwilio sut y gall diwylliannau arloesi ymgysylltu â staff a chwsmeriaid fel ei 
gilydd, ac ychwanegu gwerth trwy gofleidio gwerthoedd a rennir. Byddwn yn gweld sut mae dylunio yn cynnig 
cyfleoedd i sefydliadau ‘ailddiffinio llwyddiant’, trwy fod yn ymatebol i yrwyr arloesi amgylcheddol a 
chymdeithasol, ac archwilio ymagweddau i sefydliadau cyfrifol ennill cefnogaeth trwy ymgyrchoedd creadigol. BŴ
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Sbarduno arloesedd cydweithredol 
Mae'n debygol y bydd yr her yr ydym yn ceisio ei datrys yn bodoli ar draws sawl cyd-destun ac yn cynnwys 
eraill sydd o bosib â safbwyntiau gwrthgyferbyniol i'n rhai ni.  

Yn y bŵt-camp hwn rydym yn anelu at wneud y theori yn realiti, trwy ymgysylltu â'r elfennau sy'n 
gysylltiedig â'n heriau a diffinio'r camau sy'n ofynnol i sbarduno menter arloesi. Byddwn yn cynllunio 
ysgogiadau a phryfociadau i ennyn diddordeb y cynulleidfaoedd amrywiol hyn ac i feddwl yn greadigol am 
sut i gyfathrebu ein cynigion arloesi.  BŴ
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