
NEWYDDIADURAETH
Gofyn y cwestiynau y mae angen eu gofyn
Wyt TI’N mwynhau…?
4   materion cyfoes?
4  geiriau, gramadeg ac iaith?
4  gweithio o fewn amserlenni tynn? 
4   teithio? 

Wyt TI…?
4  yn chwilfrydig? 
4  yn wych am sillafu ac ysgrifennu’n gywir? 
4  yn gyfathrebwr gwych ar bapur ac ar lafar?
4  yn llawn cymhelliant, dyfalbarhad ac yn gystadleuol? 
4  yn gyfforddus yn gweithio oriau anghymdeithasol?

…  Gallai fod yn yrfa
 ddelfrydol i TI!

Dysga IAITH arall i 

gyfleu’r newyddion o bob 
rhan o’r byd



Eisiau rhagor o wybodaeth?    
Cymer olwg ar y rhain:
Cyngor ar astudio, hyfforddiant a gyrfaoedd 
mewn newyddiaduraeth –
•   Cyngor Cenedlaethol Hyfforddi 

Newyddiadurwyr (NCTJ) www.nctj.com
•  Cyngor Hyfforddi Newyddiaduraeth Ddarlledu 

(BJTC) www.bjtc.org.uk
•  www.journalism.co.uk
•  www.bbc.co.uk/academy
•  Profiad Gwaith BBC 
 www.bbc.co.uk/careers/work-experience
•  www.careerswales.gov.wales/job-information/

journalist
•  https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-

am-swyddi/newyddiadurwr

Cyngor ar y cam nesaf –
•  www.ucas.com
•  https://gyrfacymru.llyw.cymru/

Cyngor ar ieithoedd – 
• www.routesintolanguagescymru.co.uk
•  www.wales.britishcouncil.org
• www.whystudylanguages.ac.uk
• www.europa.eu/languages
•   www.hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/

ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu
• www.porth.ac.uk/cy/collection/botwm-y-byd

Sut? 
Ystyria’r posibiliadau:
4  Gweithio’n rhan amser neu gael profiad 

gwaith â thâl gyda phapur newydd neu 
orsaf radio leol i lunio portffolio o waith 
- gorau po fwyaf!

4  Gwneud Safon Uwch a gradd mewn 
pynciau lle mae angen ysgrifennu 
traethodau, fel Ieithoedd, Hanes neu 
Wleidyddiaeth

4  Astudio am gymhwyster ôl-raddedig 
mewn Newyddiaduraeth (papurau 
newydd, cylchgronau neu ddarlledu)

4  Ysgrifennu darn i bapur newydd y 
Brifysgol neu helpu gyda sioeau radio 
neu deledu’r myfyrwyr 

4  Ysgrifennu blog newyddion lleol/dy flog 
dy hun, ac ystyried sefydlu dy hun fel 
newyddiadurwr ar dy liwt dy hun

Ystyria ieithoedd:
“Mae dysgu iaith arall yn fantais enfawr.  
Mae gallu siarad Ffrangeg ac Eidaleg wedi 
bod o gymorth mawr i mi yn fy ngwaith fel 
newyddiadurwr.”  
- Huw Edwards, Newyddiadurwr gyda’r BBC 
(mae’n siarad Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg ac 
Eidaleg)

Yr wybodaeth yn gywir pan aed i’r wasg; Mai 2020. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau fod yr wybodaeth uchod yn gyflawn a chywir pan aed
i’r wasg, ond nid yw Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn gwarantu digonolrwydd, cywirdeb na chyfanrwydd yr wybodaeth uchod, nac yn derbyn
unrhyw atebolrwydd a all godi yn sgil unrhyw anghywirdeb neu esgeulustod os defnyddir yr wybodaeth hon neu os dibynnir arni fel tystiolaeth.
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