
 

 

   
ARTIST CYSWLLT PERFORMING MEDICINE 
(Safle Annibynnol)  
 
Performing Medicine 
Menter gelfyddyd sydd wedi ennill gwobrau yw Performing Medicine, wedi ei greu gan y cwmni perfformio Clod 
Ensemble, sy'n defnyddio dulliau o'r celfyddydau perfformio a gweledol i hyfforddi gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol a myfyrwyr meddygol. Mae ein gweithdai a'n cyrsiau'n ymarferol ac yn rhyngweithiol, gan ddarparu 
gofod ble mae cyfranogwyr yn archwilio technegau ac ymarferion i ymarfer sgiliau sy'n berthnasol i arfer clinigol, 
gan gynnwys hunanofal, cyfathrebu llafar a dieiriau, ymwybyddiaeth ofodol, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.  
 
Darllenwch fwy am Performing Medicine yma: www.performingmedicine.com  
 
Rydym yn lansio prosiect newydd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (PABM) ym mis Hydref 
2018 a fydd yn gweithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol ar draws Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-
nedd Port Talbot. Rydym yn ceisio ehangu ein pwll o Artistiaid Cyswllt i gynnwys artistiaid sydd wedi'u lleoli yng 
Nghymru i helpu i gynorthwyo cyflwyno'r prosiect hwn.   
 
Manyleb Person 
Fel Artist Cyswllt â Performing Medicine, byddwch yn dod â'ch arbenigedd a'ch profiad eich hun yn ogystal â chael 
hyfforddiant yn y dull Performing Medicine. 
 
Rydym yn chwilio am artistiaid profiadol sydd ag arbenigedd mewn theatr fforwm a chynorthwyo gweithdai mewn 
lleoliadau cymunedol neu iechyd. Rhaid i chi fod yn gyfforddus yn cynorthwyo gweithdai o hyd at 15 o gyfranogwyr, 
sy'n dod o gefndiroedd nad ydynt yn ymwneud â chelfyddydau. Bydd y prosiect yn gweithio gyda grwpiau o 
weithwyr gofal iechyd proffesiynol gan gynnwys meddygon, nyrsys a rheolwyr.  
 
Mae angen i ymgeiswyr fod ar gael ar gyfer y dyddiadau canlynol:  

• Cyfweliad: 19 Medi 2018  
 

• Cynllunio a pharatoi gweithdy: Dydd Mercher, 3 Hydref      
• Cyflwyno cwrs: Dydd Mercher, 10 Hydref  
• Cyflwyno cwrs: Dydd Mercher, 17 Hydref 
• Cyflwyno cwrs: Dydd Mercher, 24 Hydref 
• Cyflwyno cwrs: Dydd Mercher, 7 Tachwedd 
• Cyflwyno cwrs: Dydd Mercher, 13 Tachwedd 
• Cyflwyno cwrs: Dydd Mercher, 21 Tachwedd  

 
Bydd sesiynau dilynol a chyflwyniad pellach yn digwydd ym mis Chwefror a mis Ebrill 2019 (dyddiadau i'w 
cadarnhau).  
 
Ffi: £ 300 y dydd, £ 200 yr hanner diwrnod. Mae Artistiaid Cyswllt yn cael eu talu am hyfforddiant, dylunio a 
chyflwyno ac unrhyw deithio a threuliau angenrheidiol. 
 
Gwnewch gais gyda CV a llythyr eglurhaol (dim mwy nag un ochr i'r A4) sy'n amlinellu eich profiad a'ch dull o 
addysgu a hwyluso. Anfonwch hyn ato Olivia Amory – olivia@performingmedicine.com 
 
Cwblhewch Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal yma: https://goo.gl/forms/aALoe4B49D31wFHp1 
 
Dyddiad cau ar gyfer y cais: 31 Awst 2018  


