
Wyt TI…?
4   yn hynod ddawnus? 
4   yn berfformiwr ifanc profiadol?
4  yn benderfynol a disgybledig?
4  yn barod i dderbyn beirniadaeth adeiladol? 
4   yn hynod annibynnol a hyderus?
4   yn barod i weithio oriau anghymdeithasol? 
4   yn hoff o deithio’r byd? 
4   yn feddyliwr creadigol ac arloesol? 

Wyt TI’N mwynhau…?
4    actio neu fodelu neu ddawnsio  

neu gyflwyno neu droelli disgiau  
neu goginio neu …unrhyw fath  
arall o berfformio?

…  Gallai fod yn yrfa
 ddelfrydol i TI!

Busnes heriol sy’n gallu rhoi boddhad mawr 

Y CYFRYNGAU 
AC ADLONIANT

Dysga IAITH arall i  

berffeithio dy sgiliau cyflwyno



Eisiau rhagor o wybodaeth?    
Cymer olwg ar y rhain:
Cyngor ar astudio, hyfforddi a gweithio yn y 
diwydiant adloniant  –
•   Gwasanaeth Mynediad Conservatoires y 

Deyrnas Unedig (CUKAS) www.cukas.ac.uk
•   Sgiliau Creadigol a Diwylliannol 

www.ccskills.org.uk/
•  Chwiliwch wefan Gyrfaoedd Cymru am 

swyddogaethau fel: Ymchwilydd Cyfryngau a 
Rheolwr Adloniant.

• www.careerswales.gov.wales/job-information/
•  www.prospects.ac.uk/job-profiles/browse-

sector/media-and-internet

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  Astudio pynciau sy’n berthnasol i dy 

ddawn at Safon Uwch neu fel gradd  
e.e. Cerddoriaeth, Drama, Ffasiwn 

4  Astudio ar gyfer diploma/gradd yn y 
celfyddydau perfformio, gan arbenigo  
yn dy faes penodol

4  Ymgeisio am ysgoloriaethau/grantiau  
i dy helpu i berfformio 

4  Cael cymaint â phosib o brofiad o flaen 
cynulleidfaoedd a’r camera, a bachu pob 
cyfle i arddangos dy ddoniau i asiantau  

4  Rhoi fideos o dy waith ar y rhyngrwyd 
a chreu gwefan hyrwyddo neu flog yn 
gysylltiedig ag ef  

4  Dysgu iaith arall fel y gelli di arddangos  
dy ddoniau dramor a pherffeithio dy  
sgiliau cyflwyno 

Ystyria ieithoedd:
“Rwyf wedi bod yn astudio ieithoedd 
tramor ers dros 10 mlynedd nawr, a phe na 
bawn i wedi eu hastudio, ni fyddai gennyf 
yr hunanhyder, yr hunan-gred na’r sgiliau 
logisteg i ddilyn fy uchelgais i fod yn fodel ac 
actores. Mae fy nghefndir mewn ieithoedd 
wedi bod yn ased amhrisiadwy, gan ei fod 
wedi fy helpu i wneud llawer o waith dramor” 
- Jessica-Louise Abidde, un o 5 cystadleuydd gorau 
cyfres 7 Britain and Ireland’s Next Top Model 

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.

Llwybrau at Ieithoedd Cymru | Routes into Languages Cymru  
www.routesintolanguagescymru.co.uk | info@routesintolanguagescymru.co.uk


