Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol:
Galwad am Ymarferwyr Creadigol
Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt, The Glebe, Llandeilo Ferwallt,
Abertawe, SA3 3JP
Cyllideb: £5,000 | Hyd y prosiect: Ionawr – Mai 2021
Dyddiad Cau Ymgeisio: 05 Ionawr 2021

Mae Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt yn gwahodd ceisiadau gan
Ymarferwyr Creadigol (unigolion / partneriaethau / stiwdios /
sefydliadau) i weithio gyda'u Pwyllgor Iechyd a Lles disgyblion
(hyd at 25 o ddisgyblion, merched a bechgyn, 11 - 16 oed,
sy'n cynnwys grŵp ffocws o ddisgyblion Blwyddyn 7 ) sy’n
archwilio sut y gall gweithio'n greadigol trwy'r celfyddydau
gynorthwyo archwiliad disgyblion Blwyddyn 7 i faterion
bugeiliol, gan weithio tuag at ddeall eu hiechyd a'u lles yn well.
Bydd hyn yn ein helpu fel ysgol i archwilio'r buddion posibl i
ddisgyblion o ddulliau creadigol o gyflawni'r cwricwlwm iechyd
bugeiliol a lles. Bydd hyn, yn ei dro, yn ein helpu i gyflawni ein
Cynllun Gwella Ysgolion gyda'r nod o ddatblygu iechyd a lles
ymhellach. Mae meysydd y cwricwlwm bugeiliol y gellir eu
harchwilio trwy'r prosiect yn cynnwys iechyd meddwl a lles,
cwsg a sgriniau, goddefgarwch, parch at ei gilydd, a diogelwch
ar-lein.
Rydym yn croesawu ceisiadau gan Ymarferwyr Creadigol sydd
ag arbenigedd mewn unrhyw un neu gyfuniad o'r cyfryngau
canlynol: gwneud printiau (traddodiadol / cyfoes), 3D (cerflunio

/ cerameg) neu gyfryngau digidol (ffotograffiaeth / ffilm /
animeiddio / artist sain). Fodd bynnag, yn unol â chyfyngiadau
Covid-19, bydd y sesiynau gyda disgyblion yn cael eu
cyflwyno ar-lein, naill ai trwy gyswllt byw i ystafell ddosbarth,
cyfarfodydd MS Teams neu drwy gynnwys wedi'i recordio a
gynhyrchir gan yr Ymarferydd Creadigol. Felly, rhaid i'r
Ymarferydd Creadigol fod yn gyffyrddus, yn hyderus ac yn
fedrus wrth ddefnyddio technoleg ddigidol a chyfathrebu trwy
fideo-gynadledda ar-lein (sef MS Teams).
Byddem yn disgwyl i'r ymarferydd creadigol penodedig weithio
gyda staff addysgu (sef y Pennaeth Celf), a'r Pwyllgor Iechyd a
Lles sy'n cynnwys yr holl grwpiau blwyddyn a grŵp ffocws o
ddisgyblion Blwyddyn 7, i nodi ffocws a chyfeiriad y prosiect. .
Bydd yr Ymarferydd / Ymarferwyr Creadigol hefyd yn gweithio
gyda'i gilydd i ddatblygu a darparu ffyrdd creadigol o
ddogfennu, a gwerthuso (e.e. ffilm, ffotograffiaeth,
dyddiaduron fideo, blogiau, rhannu dysgu a dathlu
cyflawniadau).
BETH RYDYM YN EDRYCH AM
Rydym yn croesawu ceisiadau gan Ymarferydd / Ymarferwyr
Creadigol (gan gynnwys unigolion, partneriaethau, timau,
sefydliadau neu stiwdios) sydd ag arbenigedd mewn gwneud
printiau cyfoes / traddodiadol. Rhaid i'r Ymarferydd /
Ymarferwyr Creadigol ddangos ymrwymiad i ddatblygu
rhagoriaeth mewn ymarfer creadigol a thueddfryd atyniadol ac
ysbrydoledig wrth weithio gydag eraill. Disgwylir i'r Ymarferydd
Creadigol penodedig:

• Hwyluso gweithgareddau dysgu creadigol yn yr ysgol yn
effeithiol;
• Cymryd rhan weithredol yng nghamau cynllunio a
datblygu prosiect y prosiect;
• Datblygu perthnasoedd gwaith gydag athrawon a staff
eraill yr ysgol sy'n cael eu nodweddu gan ymddiriedaeth a
didwylledd;
• Gweithio gydag athrawon a disgyblion i ddatblygu
cymuned ddysgu greadigol yn yr ysgol yn seiliedig ar
arfer cydweithredol a myfyriol gyda'r nod o ymgorffori
newid cynaliadwy;
• Rhannu eu teithiau creadigol personol â dysgwyr a
dangos llwybrau i yrfaoedd yn y sector creadigol;
• Gallu uniaethu â phobl ifanc mewn ffyrdd sy'n wahanol i'r
berthynas athro / dysgwr. Mae'n anodd diffinio'r
gwahaniaeth hwn, ond fel rheol nodweddir ef gan fwy o
anffurfioldeb, didwylledd ac arfer wedi'i negodi nag y
gellir ei arsylwi fel rheol mewn perthnasoedd rhwng
athrawon a disgyblion.
• Gweithio ochr yn ochr ag athrawon a staff eraill yr ysgol
yn yr ystafell ddosbarth, mewn ffyrdd sy'n caniatáu i'r
ddwy set sgiliau ategu ei gilydd. Mae cryfder y
bartneriaeth gydweithredol yn gorwedd yn nealltwriaeth
partneriaid o’u setiau sgiliau unigryw a chyflenwol. Dylai
Ymarferwyr Creadigol gynnal meddylfryd partner allanol,
tra bod yr athro’n gwneud defnydd llawn o’u harbenigedd
a’u gwybodaeth am anghenion a galluoedd disgyblion;
• Gweithio gydag athrawon a disgyblion i ddatblygu
prosiect dichonadwy i gyflawni'r canlyniadau prosiect y
cytunwyd arnynt o fewn y gyllideb a'r amserlen sydd ar
gael.

FFIOEDD, ATODLEN A CHYLLIDEB
Y Ffi Ymarferydd Creadigol yw £ 4,250 am waith 17 diwrnod
(gan gynnwys, amser cynllunio ac amser cyswllt gyda
disgyblion) ar gyfradd o £ 250 y dydd, y gellir ei rannu rhwng
un neu fwy o ymarferwyr. Rydym yn croesawu dulliau tîm. Mae
cyllideb ychwanegol o £ 750.00 ar gyfer teithio rhesymol,
deunyddiau a threuliau eraill tuag at y prosiect, a fydd yn cael
ei chytuno gyda'r ysgol ar ôl ei phenodi.
Bydd y prosiect yn digwydd rhwng Ionawr a Mai 2021, gan
gynnwys y dyddiadau allweddol canlynol:
12 Ionawr 2021

Cyfweliadau gyda'r panel disgyblion trwy
MS Teams.

13 Ionawr 2021

Cyfarfod Cynllunio Cychwynnol - rhaid i'r
Ymarferydd Creadigol llwyddiannus fod ar
gael ar y dyddiad hwn i gyfrannu at
gynnwys y ffurflen cynllunio prosiect a
gyflwynir i Gyngor Celfyddydau Cymru ar
15 Ionawr 2021.

15 Ionawr 2021

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflen
cynllunio prosiect i Gyngor Celfyddydau
Cymru gan yr ysgol. Disgwylir i'r
Ymarferydd / Ymarferwyr Creadigol
llwyddiannus fwydo i gynllun amlinellol
cychwynnol ar gyfer y prosiect cyn
cyflwyno'r ffurflen.

26 neu 27 Ion 2021 Disgwylir i'r Ymarferydd / Ymarferwyr
Creadigol llwyddiannus fynychu cwrs
hyfforddi Cynllun Ysgol Greadigol

Arweiniol undydd gorfodol Cyngor
Celfyddydau Cymru. Mae'r hyfforddiant
am ddim. Ni thelir ffi i Ymarferydd (ion)
Creadigol am fynychu'r hyfforddiant. Rhaid
i Ymarferydd / Ymarferwyr Creadigol fod
ar gael ar y dyddiad hwn.
01 Chwe - 30 Ebr Rhaid i'r sesiynau ar-lein a'r prif
weithgaredd ar gyfer y prosiect gael eu
cynnal rhwng y dyddiadau hyn. Mae'r
diwrnod ysgol yn rhedeg rhwng 08:55 14:55. Mae dyddiadau ar gyfer
gweithgaredd, amser paratoi a chynllunio
yn agored i drafodaeth a chytunir arnynt
gyda'r ymgeisydd / ymgeiswyr
llwyddiannus, gan ystyried y diwrnod
ysgol, argaeledd athrawon, cyfnodau
addysgu ac effaith cyfyngiadau Covid-19.
01 - 27 Mai 2021

Cyfnod gwerthuso - bydd disgwyl i'r
Ymarferydd / Ymarferwyr Creadigol
llwyddiannus fwydo i mewn i werthusiad y
prosiect trwy gydol ei gyflawni ac yn ystod
y cyfnod hwn cyn cyflwyno ffurflen
werthuso derfynol y prosiect i Gyngor
Celfyddydau Cymru.

28 Mai 2021

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r ffurflen
werthuso a deunydd ategol i Gyngor
Celfyddydau Cymru.

Bydd yn ofynnol i'r ymarferydd a ddewisir gael gwiriad DBS a
darparu prawf o yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ac
Indemniad Proffesiynol.
SUT I YMGEISIO
Cyflwynwch y canlynol i commissions@addocreative.com
erbyn canol nos ar 05 Ionawr 2021:
• Hyd at 10 delwedd ddigidol ac os dymunir, rîl arddangos 10
munud (mwyafswm) (N.B. Wrth anfon ffeiliau mawr (dros
4MB), darparwch hypergysylltiadau i ffeiliau ar-lein neu
anfonwch trwy DropBox / WeTransfer);
• CV diweddaraf;
• Llythyr cais byr sy'n amlinellu'n fras pam mae gennych
ddiddordeb yn y cyfle hwn a sut y byddai eich profiad a'ch
rhinweddau yn eich gwneud chi'n ymgeisydd addas ar gyfer
y prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol hwn;
• Dau ganolwr a all dystio i'ch addasrwydd i gyflawni'r
comisiwn.
Dewisir Ymarferydd (ion) Creadigol yn ôl ansawdd a
pherthnasedd eu gwaith yn y gorffennol i'r brîff. Sylwch nad
oes angen cynigion arnom ar hyn o bryd oherwydd disgwylir y
bydd yr ymgeisydd penodedig yn datblygu'r prosiect mewn
cydweithrediad â'r ysgol, athrawon a disgyblion.

Y BROSES DETHOL
Bydd hyd at 4 ymgeisydd ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad o'r
ceisiadau a dderbynnir. Cynhelir cyfweliadau ar 12 Ionawr
2021 trwy MS Teams. Rhaid i ymgeiswyr fod ar gael i'w
cyfweld ar y dyddiad hwn. Anfonir gwahoddiadau i gyfweliad
erbyn 07 Ionawr 2021.
GWYBODAETH BELLACH
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r comisiwn hwn,
e-bostiwch Sarah Pace, Asiant Creadigol LCS yn
commissions@addocreative.com
Mwy am Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt
Mae Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt yn parhau i gael ei sefydlu
fel un o'r ysgolion sy'n cyflawni orau yng Nghymru. Yn
Ymweliad Categoreiddio’r Hydref (AVC) ym mis Tachwedd
2016, dyfarnodd ein Cynghorydd Her rhanbarthol sgôr ‘1A
gwyrdd’ inni, sef y categori uchaf posibl y gall unrhyw ysgol ei
gyflawni. Mae hon yn ganmoliaeth enfawr i gymuned gyfan yr
ysgol o staff, disgyblion, rhieni a Llywodraethwyr sy'n gweithio
gyda'i gilydd mewn partneriaeth i barhau i wella safonau mewn
cymaint o agweddau ar fywyd yn yr ysgol. Er gwaethaf
Adroddiad Arolygu ESTYN llwyddiannus iawn, a gyhoeddwyd
ym mis Chwefror 2017, yn derbyn 'Ardderchog' ar draws pob
un o'r 5 maes arolygu, rydym yn parhau i ymdrechu i wella
ymhellach ym mhob agwedd ar ddatblygiad academaidd,
personol, moesol a chymdeithasol ar gyfer pob disgybl sy'n
mynd trwy'r ysgol, fel rhan o'u proses dysgu gydol oes. Mae'r

canlyniadau arholiad allanol rhagorol a gyflawnwyd gan ein
disgyblion yn ganlyniad disgwyliadau uchel, moeseg waith gref
iawn a bodolaeth hinsawdd addas ar gyfer dysgu lle mae
parch, gostyngeiddrwydd, ymddiriedaeth ac ymrwymiad yn
sail ar gyfer llwyddiant. Am fwy o wybodaeth, ewch i:
https://www.bishopstonschool.com
Mwy am y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol
Mae'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn darparu
cyfleoedd i ysgolion archwilio dulliau creadigol newydd a
chyffrous o addysgu a dysgu ar draws y cwricwlwm, gan eu
cefnogi i fynd i'r afael â materion, blaenoriaethau datblygu
pwysig ac anghenion dysgwyr. Ei nod yw datblygu
creadigrwydd, dyheadau a chyflawniadau pobl ifanc yng
Nghymru, gan agor mwy o gyfleoedd ar gyfer eu dyfodol.
Mae'n cefnogi arloesedd a datblygu partneriaethau tymor hir
rhwng ysgolion a gweithwyr proffesiynol creadigol. Ariennir y
Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol gan Lywodraeth Cymru a
Chyngor Celfyddydau Cymru. I gael mwy o wybodaeth, ewch i
https://creativelearning.arts.wales/cy/dysgucreadigol/amdanom/cynllun-ysgolion-creadigol-arweiniol
Mwy am Addo
Sefydliad celfyddydol dielw yw Addo sy'n arbenigo mewn
curadu celf yn y parth cyhoeddus. O'n swyddfeydd ym
Mhontypridd a Wrecsam rydym yn gweithio gydag ac ar ran
artistiaid, ymarferwyr creadigol, grwpiau cymunedol,
sefydliadau gwirfoddol, a phartneriaid yn y sector preifat a
chyhoeddus i gynhyrchu prosiectau ledled Cymru, yn ogystal
ag yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Ystyr ‘Addo’ yw ‘rhoi,
dod, gosod, ysbrydoli, achosi, ychwanegu, ymuno’ yn Lladin

ac ‘i addo’ yn Gymraeg. Mae ein henw yn adlewyrchu dull
cydweithredol ein cwmni o ddarparu prosiectau celf gyfoes o
ansawdd uchel sy'n gwella ecolegau cymdeithasol a
diwylliannol ehangach lleoedd. Am fwy o wybodaeth, ewch i:
http://www.addocreative.com

