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Cyfarwyddyd i Ymarferydd Creadigol  
Manylion yr Ysgol: 
 

Ysgol fechan ydy Black Lane Primary School sydd wedi'i lleoli ym Mhentre Brychdyn, Wrecsam. 

Ar hyn o bryd, mae gennym 160 o ddisgyblion rhwng 3-11 oed ar y gofrestr, sydd yn cael eu 

haddysgu mewn dosbarthiadau o oedran cymysg. 

 

Mae'r plant wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn ymdrechu i ddarparu ystod o brofiadau dysgu 

pleserus i blant ar draws yr ysgol, sy'n dod â'r cwricwlwm yn fyw ac sy’n gwneud dysgu'n hwyl. 

 

Yr hyn rydym yn edrych amdano: 

 

Rydym bellach yn ein hail flwyddyn o’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol. Rydym yn 

awyddus i barhau i weithredu ac adeiladu ar y ffyrdd newydd ac arloesol o addysgu a dysgu i godi 

safonau dysgu, drwy gydweithio gydag ymarferwyr creadigol. Ein nod yw cynnwys profiadau 

bywyd go iawn cyffrous fel rhan o’n cwricwlwm, sy'n caniatáu i ddisgyblion gyrraedd eu llawn 

botensial, wrth eu paratoi ar gyfer dysgu gydol oes. 

 

Rydym yn chwilio am ymarferydd creadigol sydd yn gallu cydweithio gydag athrawon a disgyblion 

i ddatblygu'r defnydd o'r awyr agored i ddatblygu sgiliau adrodd straeon yn ein hysgol ac i ateb ein 

cwestiwn ymholiad: 

 

Ydy defnyddio’r amgylchedd dysgu awyr agored yn gallu codi safonau siarad a 

gwrando a datblygu sgiliau adrodd straeon? 

 

Ein nod ydy ceisio ennyn diddordeb a chyffroi ein plant i ddatblygu cariad am adrodd straeon a'r 

hyder i siarad yn hyderus i gynulleidfa! Er mwyn gwneud hyn, hoffem ganolbwyntio ar ddefnyddio 

adrodd straeon, drama ac ar ddefnyddio ardaloedd awyr agored i greu bydoedd straeon y gall y 

plant eu defnyddio i adrodd straeon. 

 

Hoffem i blant, staff a'r artist weithio gyda’i gilydd i archwilio'r ardal awyr agored i ysgogi 

dychymyg a chreu bydoedd straeon y gall y plant eu defnyddio i adrodd straeon. Rydym eisiau i'n 

dysgwyr ddatblygu eu dychymyg, eu geirfa a'u dealltwriaeth o strwythur stori, er mwyn gallu 

adrodd straeon yn rhugl ac yn hyderus. 

 

Rydym yn rhagweld y bydd y prosiect yn arwain at ddathlu'r dychymyg, lle mae plant yn rhannu eu 

syniadau, eu profiadau a'u straeon gyda dosbarthiadau a rhieni eraill. 

 

Bydd y prosiect yn gweithio gyda dosbarth o 30 o ddisgyblion blynyddoedd 1 a 2 (rhwng 5 a 7 

oed). 

 

Am bwy rydym yn chwilio: 
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Rydym yn chwilio am ymarferydd creadigol sydd â’r rhinweddau canlynol: 

 Gwych am adrodd straeon a drama 

 Gallu defnyddio'r awyr agored yn greadigol i ymgysylltu â phlant ifanc wrth ailadrodd 

straeon mewn ffordd hwyliog 

 Gallu ysbrydoli eraill i weithio gyda'i gilydd  

 Profiad o weithio gyda phlant rhwng 5-7 oed 

 

Rhagwelir y bydd y prosiect yn rhedeg o fis Ionawr tan fis Mawrth 2019 am o leiaf 1 diwrnod yr 

wythnos, a gellir trafod y dyddiau a'r dyddiadau hyn. Mae cyfanswm o 16 diwrnod ar gael ar 

gyfradd o £250 y dydd, sy'n cynnwys 1 diwrnod cynllunio ac 1 diwrnod gwerthuso. 

 

Bydd yr ymarferydd llwyddiannus yn cymryd y rôl arweiniol, a bydd yn ofynnol iddo ef /iddi hi 

fwydo mewn i’r cynllunio amlinellol ar gyfer y prosiect. Bydd cyfanswm o 16 o ddiwrnodau yn 

cael eu dyrannu i’r ymarferydd, a gall yr artist arweiniol ddefnyddio rhai o'r dyddiau hyn i ddod ag 

artist i mewn (e.e. cerddor, artist gweledol) o ddisgyblaeth arall i archwilio'r straeon mewn ffordd 

wahanol. 

 

Sut i Ymgeisio: 
 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais am y rôl gyffrous hon, anfonwch CV gyda 

llythyr eglurhaol yn amlinellu sut y byddech yn mynd i'r afael â'r prosiect hwn a sut y byddai'ch 

profiad a'ch nodweddion yn eich gwneud chi'n ymgeisydd addas. Efallai y bydd ymgeiswyr yn 

dymuno cynnwys geirdaon hefyd ar gyfer gwaith diweddar sydd wedi cael ei wneud. 

 

Dylai ceisiadau gael eu hanfon drwy e-bost at Gydlynydd y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol 

a'r Asiant Creadigol erbyn: 

Hanner dydd, ddydd Llun 10 Medi 2018: FoxR5@hwbmail.net ac 

Amythestoryteller@hotmail.com 

 

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ein hysgol ar ddydd Mawrth, 26 Medi 2018. Bydd 

ymgeiswyr sydd yn cyrraedd y rhestr fer yn cael eu gwahodd i arwain gweithgaredd stori 10 munud 

i'r dosbarth o blant blwyddyn 1 a 2, ac yna, bydd cyfweliad yn cael ei gynnal gan y staff addysgu, yr 

asiant creadigol a thri o ddisgyblion. 
 

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar wiriad DBS cyfredol er mwyn gallu gweithio 

gyda phlant. 

 

Hyfforddiant Ymarferydd Creadigol 
 

Mae’n rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus fod ar gael i fynychu rhaglen hyfforddi am ddau ddiwrnod 

ar 21 a 22 Tachwedd neu 23 a 24 Tachwedd 2018 (i'w gadarnhau) yn Venue Cymru, Llandudno. 

Ni chewch eich talu am fynychu'r hyfforddiant hwn. Does dim angen i ymarferwyr sydd eisoes 

wedi eu hyfforddi i fynychu’r hyfforddiant. 

Cysylltiadau: 

 

Enw Rôl E-bost Rhif ffôn 

Mrs Beccy 

Fox 

Prifathrawes Dros 

Dro/Cydlynydd Cynllun yr 

Ysgolion Creadigol Arweiniol   

FoxR5@hwbmail.net 

 

01978 757959 

Mrs Amy 

Douglas 

Asiant Creadigol Amythestoryteller@hotmail.com 

 
07967 498751 

 

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich ceisiadau!  
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