
Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol: Galwad am Ymarferwyr Creadigol 

Ysgol Bro Dinefwr, Heol Myrddin, Ffairfach, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 6PE 

Ffi: £5,000 Hyd y Prosiect: Gorffennaf 2017 – Ebrill 2018  dyddiau Cau’r Cais: 06 Gorffennaf 2017 
 

Mae Ysgol Bro Dinefwr yn gwahodd ceisiadau gan Ymarferwyr Creadigol (unigolion / partneriaethau / stiwdios 
/ sefydliadau) i weithio gyda grŵp o hyd at ugain disgybl o Flwyddyn 8 (merched a bechgyn, oed 12-13 yng 
Nghyfnod Allweddol 3) i ddatblygu canlyniad(au) digidol fel ymateb i faterion / anghenion yn y 
gymuned/ysgol/amgylchedd.  Nod y prosiect yw gwella hyder a chymhwysiad y disgyblion  gyda chyfryngau 
digidol mewn perthynas â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol (http://learning.gov.wales/resources/browse-
all/digital-competence-framework/?lang=en).  Ar yr adeg hon, mae’r brîff yn gymharol agored fel y gall yr 
Ymarferwyr Creadigol cydweithio gyda’r Athro TG a’r Athro Addysg Grefyddol a’u dysgwyr er mwyn datblygu’r 
prosiect a’i ganlyniadau’n fanylach. 
 
Nod y prosiect yw trawsnewid lefelau agwedd ac ymrwymiad  dysgwyr trwy greu amgylchedd ddysgu cyffrous, 
creadigol ac ysbrydoledig,  a thrwy hyn cyflawni’r broses o ddatblygu eu sgiliau cymhwysedd digidol.  Mae 
gan Ysgol Bro Dinefwr ddiddordeb mewn gweithio gyda’r Ymarferw(y)r Creadigol i ddod o hyd i ffyrdd i 
ymrwymo rhieni yn y broses hon. Yn 2016 symudodd Ysgol Bro Dinefwr i adeilad newydd ar ôl gweithredu ar 
ddau safle cynt: campws Tre-Gib a champws Pantycelyn.  Felly, rydym yn awyddus i’r prosiect wneud 
cysylltiadau rhwng yr ysgol ‘newydd’ a’r cymunedau amgylchynol. 
 
Byddem hefyd am adeiladu cysylltiadau gyda’r coleg lleol, Coleg Sir Gâr, lle ceir Tîm Diwydiannau Creadigol 
(http://www.colegsirgar.ac.uk/en/about-coleg-sir-gar/college-news/1323-creative- industries-team-s-focus-on-
employment-skills) a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.  Gall hyn gynnwys ymweliadau, defnyddio 
cyfarpar a/neu bartneriaeth waith agosach gyda’r nod o hybu pontio’r disgyblion i addysg bellach a dangos 
llwybrau a gyrfaoedd  yn y diwydiannau creadigol.  Bydd yr Ymarferw(y)r Creadigol hefyd yn gweithio gydag 
athrawon a disgyblion i ddatblygu a chyflwyno ffyrdd creadigol i ddogfennu, a helpu i werthuso (e.e. ffilm, 
ffotograffiaeth, dyddiaduron fideo, blogiau) a dathlu cyflawniadau. 
 
 
PWY RYDYM YN CHWILIO AMDANO 
 
Rydym yn croesawu Ymarferw(y)r Creadigol (gan gynnwys unigolion, partneriaethau, timau, sefydliadau neu 
stiwdios) o unrhyw ddisgyblaeth ond rhaid bod gan yr Ymarferwr Creadigol neu aelod o Dîm yr Ymarferwyr 
Creadigol gefndir o ddefnyddio technoleg/cyfryngau digidol yn greadigol (e.e. symud delwedd, ffilm, 
animeiddiad, datblygu cymwysiadau, technoleg cerddoriaeth, graffeg, datblygu gêm gyfrifiadurol, cynhyrchu 
cyfryngau’n greadigol/digidol).  Rhaid i’r Ymarferw(y)r Creadigol arddangos ymrwymiad i ddatblygu 
rhagoriaeth mewn ymarfer creadigol ac agwedd ddeniadol ac ysbrydoledig wrth weithio gydag eraill. Disgwylir 
i’r Ymarferwr Creadigol: 
 
• Hyrwyddo’n effeithiol weithgareddau dysgu creadigol yn yr ysgol; 
• Bod yn weithredol ymrwymedig yn y prosiect gan gynllunio a datblygu camau’r prosiect; 
• Datblygu perthnasoedd gwaith gydag athrawon a staff eraill yr ysgol a nodweddir gan ymddiriedaeth a 

didwylledd; 
• Gweithio gydag athrawon a disgyblion i ddatblygu cymuned ddysgu greadigol yn yr ysgol yn seiliedig ar 

ymarfer cydweithrediadol a myfyriol gyda’r bwriad o  ymgorffori newid cynaliadwy; 
• Rhannu eu teithiau creadigol personol gyda dysgwyr a dangos llwybrau i yrfaoedd yn y sector creadigol; 
• Medru cysylltu â phobl ifanc mewn ffyrdd sy’n wahanol i berthynas athro/dysgwr. Mae’n anodd diffinio’r 

gwahaniaeth, ond fe’i nodweddir fel arfer gan fwy o anffurfioldeb, didwylledd ac ymarfer a gyd-drafodwyd 
nag y gellid ei weld fel arfer mewn perthnasoedd rhwng athrawon a disgyblion. 



• Gweithio gydag athrawon a staff arall yr ysgol yn yr ystafell ddosbarth, mewn ffyrdd sy’n golygu bod y 
ddwy set o sgiliau yn cyfannu ei gilydd. Erys cryfder y bartneriaeth gydweithrediadol yn nealltwriaeth 
partneriaid o’u setiau sgil gwahaniaethol a  chyflenwol.  Dylai Ymarferwyr Creadigol gadw cyfeiriad 
meddwl partner allanol, wrth i’r athro ddefnyddio’n llwyr eu harbenigedd a gwybodaeth am anghenion a 
gallu’r disgyblion; 

• Gweithio gydag athrawon a disgyblion i ddatblygu prosiect dichonadwy er mwyn cyflawni canlyniadau 
cytunedig y prosiect o fewn i derfynau’r gyllideb a’r cyfnod amser. 
 
 

FFIOEDD, RHAGLEN A CHYLLIDEB 
 
Ffi’r Ymarferwr Creadigol yw £5,000 am 20 Diwrnod o waith ar raddfa £250/dydd, y gellir ei rannu rhwng un 
neu ddau ymarferwr.  Rydym yn croesawu dull tîm o gyflwyno.  Mae cyllid ychwanegol o £2,000 ar gyfer 
costau teithio rhesymol yr Ymarferwr Creadigol, deunyddiau a chostau eraill (e.e. teithiau) ar gyfer y prosiect, 
y cytunir arno gyda’r ysgol yn dilyn y penodiad. 
 
Cynhelir y prosiect rhwng  Gorffennaf 2017 - Ebrill 2018, gan gynnwys y dyddiau allweddol canlynol: 
 
31 Gorff a 01 Awst 2017 Disgwylir i’r Ymarferw(y)r Creadigol) fynychu cwrs hyfforddi Cynllun Ysgolion 

Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru sy’n orfodol am ddeuddydd 
(oni bai eu bod eisoes wedi mynychu hyfforddiant CP blaenorol ar gyfer 
Prosiect Ysgolion Creadigol).  Mae’r hyfforddiant am ddim.  Ni thelir ffi i 
Ymarferw(y)r Creadigol i fynychu’r hyfforddiant ond ad-delir costau teithio a 
llety rhesymol  a achosir wrth fynychu.  Rhaid bod yr Ymarferw(y)r Creadigol 
ar gael ar y dyddiadau hyn. 

 
22 Medi 2017 y dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyno ffurflen gynllunio’r prosiect i Gyngor 

Celfyddydau Cymru gan yr ysgol.  Disgwylir i’r Ymarferw(y)r Creadigol 
llwyddiannus gyfrannu at gynllun amlinellol cychwynnol ar gyfer y prosiect 
cyn cyflwyno’r ffurflen. 

 
06 Tach 2017 – 31 Maw 2018 Rhaid i’r sesiynau yn yr ysgol a phrif weithgaredd y prosiect ddigwydd rhwng 

y dyddiadau hyn.  Oriau’r diwrnod ysgol yw 09:00 – 15:50. Gellir trafod 
dyddiadau ar gyfer gweithgaredd, paratoi a chynllunio a chytunir arnynt 
gyda’r ymgeisydd / ymgeiswyr llwyddiannus, gan ystyried y diwrnod ysgol, 
argaeledd athrawon a chyfnodau dysgu.   

Ebr 2018 (union ddyddiad 
I’w gadarnhau) Dyddiad cau cyflwyno’r ffurflen werthuso a deunyddiau cefnogol i Gyngor 

Celfyddydau Cymru. 
 
Bydd rhaid i’r ymarferwr dewisedig gael gwiriad DBS a rhoi prawf o sicrwydd Yswiriant Atebolrwydd 
Cyhoeddus ac Indemniad Proffesiynol. 
 
 
SUT I GEISIO 
 
Anfonwch y wybodaeth ganlynol i commissions@addocreative.com erbyn canol nos ar 06 Gorffennaf 2017: 
 
• Hyd at 10 llun digidol ac os dymunir, tâp arddangos 10-munud (uchafswm) (D.S. Wrth anfon ffeiliau mawr 

(dros 4MB), rhowch hypergysylltiadau i ffeiliau ar-lein neu anfonwch ar DropBox / WeTransfer); 



• CV cyfredol; 
• Llythyr cais byr sy’n amlinellu’n fras pam mae gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn a sut y byddai eich 

profiad a rhinweddau’n eich gwneud yn ymgeisydd addas ar gyfer y prosiect ysgolion Creadigol Arweiniol 
hwn; 

• Dau ganolwr a all dystio i’ch addasrwydd i ymgymryd â’r comisiwn. 
 
Dewisir Ymarferw(y)r Creadigol ar ansawdd a pherthnasedd eu gwaith blaenorol i’r brîff.  Noder nad oes 
arnom angen cynigion yr adeg hon oherwydd disgwylir i’r ymgeisydd a benodir datblygu’r prosiect mewn 
cydweithrediad â’r ysgol, athrawon a disgyblion. 
 
 
Y BROSES DEWIS 
 
Bydd hyd at 4 ymgeisydd ar restr fer ar gyfer cyfweliad o’r ceisiadau a derbynnir.  Cynhelir cyfweliadau ar 18 
Gorffennaf 2017 yn Ysgol Bro Dinefwr, Heol Myrddin, Ffairfach, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 6PE.  Rhaid 
bod yr ymgeiswyr ar gael ar gyfer cyfweliad ar y dyddiad hwn.  Anfonir gwahoddiadau i gyfweliad erbyn 
12 Gorffennaf 2017. 
 
 
GWYBODAETH BELLACH 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y comisiwn hwn, e-bostiwch Sarah Pace, Asiant Creadigol YCA ar 
commissions@addocreative.com 
 
Mwy am Ysgol Bro Dinefwr 
Mae Ysgol Bro Dinefwr yn gymuned agos lle gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y disgyblion yn teimlo eu bod 
yn cael eu hadnabod, a’u gwerthfawrogi, fel unigolion. Ysgol naturiol ddwyieithog yw gydag ethos sy’n 
adlewyrchu’r ardal amgylchynol o safbwynt iaith a diwylliant.  Mae Cymraeg a Saesneg yn rhan bwysig o 
fywyd yr ysgol ac anogir staff a disgyblion i gyfathrebu’n ddwyieithog mewn cymaint o sefyllfaoedd ffurfiol ac 
anffurfiol â phosibl.  Mae gan yr ysgol ddisgwyliadau uchel o ran gwaith, cyraeddiadau ac ymddygiad. Y nod 
yn y pendraw yw bod pob myfyriwr yn tyfu’n ddysgwyr craff ac annibynnol, sy’n meddu ar y sgiliau sydd eu 
hangen i gymryd rhan weithredol a llwyddiannus yn eu cymunedau yn yr 21ain ganrif.  Am ragor o wybodaeth 
ewch i: http://www.brodinefwr.org.uk/   
 
Mwy am Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol  
Mae’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn rhoi cyfleoedd i ysgolion archwilio dulliau newydd a chyffrous  i 
addysgu a dysgu ar draws y cwricwlwm, eu cefnogi i fynd i’r afael â materion,  blaenoriaethau datblygiadol 
pwysig ac anghenion y dysgwyr.  Ei nod yw datblygu creadigrwydd, dyheadau a chyflawniadau pobl ifanc 
Cymru, gan agor mwy o gyfleoedd ar gyfer eu dyfodol. Mae’n cefnogi arloesedd a datblygiad partneriaethau 
tymor hir rhwng ysgolion a phobl broffesiynol creadigol.  Cyllidir Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol gan 
Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.  Am ragor o wybodaeth ewch i http://www.arts.wales/what-
we-do/creative-learning 
 
Mwy am Addo 
Addo yw sefydliad celfyddydol nir-er-mwyn-elw sy’n arbenigo sy’n geidwaid y celfyddydau yn y sector 
cyhoeddus.  O’n swyddfeydd ym Mhontypridd a Wrecsam rydym yn gweithio gyda, ac ar ran artistiaid, 
ymarferwyr creadigol, grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol a phartneriaid y sector preifat a chyhoeddus 
i greu prosiectau ar draws Cymru, yn ogystal ag yn genedlaethol a rhyng-genedlaethol. Ystyr ‘Addo’ yw ‘rhoi, 
dod, lleoli, ysbrydoli, peri, ychwanegu, ymuno’ yn Lladin ac addo yn y Gymraeg.  Mae ein henw’n adlewyrchu 



dull gydweithrediadol y cwmni i drosglwyddo prosiectau celf cyfoes o ansawdd uchel sy’n cyfoethogi ecoleg 
cymdeithasol a diwylliannol ehangach lleoedd.  Am ragor o wybodaeth ewch i: http://www.addocreative.com  
 
 
 

   
 
 

 


