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Dyddiad Cau
26ain Hydref 2018
Prif ffurf celfyddyd/maes ymarfer sydd ei angen
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Dyddiad Cyfweld
Wythnos yn cychwyn 5ed Tachwedd 2018

Mae plant ac athrawon Ysgol Babanod Mochdre yn awyddus iawn i dderbyn cynnigion gan
ymarferwyr sydd ganddynt gefndir creadigol cryf.
Prif ffocws neu ymchwiliad

Byddai rhaid i’n canlyniad ni gael gofod y tu allan fyddai yn gyffrous, yn greadigol ac yn
gynaladwy - rhywle lle gall y plant gael eu hannog i siarad, perfformio a datblgu eu sgiliau
ysgrifennu.
Am bwy ydyn ni’n chwilio?

Beth Gynigiwn?

Edrychwn am ymarferwyr sydd â sgiliau
gwneud arbennig, a llawer o brofiad o weithio
gyda phlant a’u helpu i ddatblygu a gwireddu
eu syniadau. Chwiliwn am ymarferwyr
profiadol i weithio gyda dosbarth o 16 o blant
Derbyn (5 i 6 oed).
Dylai’r ymarferwyr fod wedi cwblhau
hyfforddiant, neu fod ar gael i fynychu 2
ddiwrnod o hyfforddiant gan Cyngor
Celfyddydau Cymru ‘Lead Creative School”, a
gynhelir yn Venue Cymru ar 28ain & 29ain
Tachwedd. Ni cheir tâl am fynychu’r cwrs ond
telir costau.
(Nid oes angen mynychu’r cwrs yr eildro os
yw Ymarferwyr Creadigol wedi bod o’r blaen.)

Mae ffi o £250 yn daladwy bob dydd yn
ogystal â chostau teithio rhesymol hyd at
uchafswm o £20 bob dydd.
Disgwylir y bydd cyfanswm o 16 diwrnod o
waith (13 a hanner diwrnod o waith
dosbarth; un diwrnod o baratoi’r prosiect;
hanner diwrnod o ddatblygu proffesiynnol
a hyfforddiant, ac un diwrnod o arfarnu’r
prosiect. Bydd hefyd gyllideb o £1000 ar
gael ar gyfer deunyddiau.
Disgwylir y bydd y cyfnod cynllunio yn
cychwyn ym mis Tachwedd a chaiff y
prosiect ei gyflwyno ym mis Ionawr a’i
orffen yn Mawrth 2019. Bydd dyddiadau
eraill yn cael eu trafod yn y cyfweliad.

Disgrifiad byr o’r prosiect

Ar hyn o bryd mae’r disgrifiad yn weddol agored er mwyn caniatau i’r ymarferwyr fedru
gweithio’n gydweithredol gyda’r athro dosbarth a’r plant er mwyn datblygu’r prosiect a’i
ganlyniadau yn fwy manwl.
Ein prif flaenoriaethau yw gwella sgiliau llythrenedd y plant trwy ddysgu mewn amgychedd
allanol, a chreu gofod allanol fydd yn symbylu ac yn ysbrydoli’r plant i ddatblygu eu sgiliau
deeud stori ac ysgrifennu o fewn y Cyfnod Sylfaen.
Sut i ymgeisio

I ymgeisio e-bostiwch y canlynol:
1. Eich gweledigaeth am ofod allanol creadigol a fyddai’n ysbrydoli ein plant cyfnod sylfaen
i chwarae a datblygu eu chwarae - rôl, llafaredd a sgiliau ysgrifennu
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2. Eich CV gyda manylion 2 ddyfarnwr gyda chyswllt i wefannau sy’n dangos esiamplau
pellach o’ch ymarfer Creadigol.
Ceisiadau i’w gyrru ar e-bost i Stefanie Gorman erbyn 12 pm dydd Gwener 26ain Hydref
2018
Email: gormanS6@hwbcymru.net

gyda chopi i……

sue@mediaactive.org

Dewisir rhestr fer ar ddydd Llun 5ed Tachwedd 2018. Bwriedir eich hysbysu erbyn 12pm ar
ddydd Mawrth, 6ed Tachwedd os bydd eich enw ar y rhestr fer. Bydd y cyfweliad yn
cymryd lle yn ystod dydd Gwener, 9fed Tachwedd.
Ar gyfer y cyfweliad gofynnir i’r ymgeiswyr gyflwyno gweithgaredd heb fod yn hirach na
10 munud gyda’r 16 plentyn, er mwyn dangos sut y gall gadw eu diddordeb creadigol. Ar
ôl y cyflwyniad hwn ceir cyfweliad o 10 munud gyda phanel bychan o blant a staff dysgu.

