FFILM A
THELEDU
Busnes heriol, ond llawn gwobrau
Wyt TI…?

y n hynod ddawnus ac yn anelu’n uchel?
y n greadigol ac arloesol?
y n benderfynol a disgybledig?
y n fodlon derbyn beirniadaeth adeiladol?
y n hynod annibynnol a hyderus?
y n barod i weithio oriau hyblyg
neu anghymdeithasol?
4 y n gyfathrebwr da?
4
4
4
4
4
4

Fyddet TI’N hoffi…?
4 T eithio’r byd?

… Gallai fod yn yrfa
ddelfrydol i TI!

Dysga IAITH arall
i fod yn fwy amlwg
na phawb arall

Sut?

Eisiau rhagor o wybodaeth?

Ystyria’r posibiliadau:

Cymer olwg ar y rhain:

4 Astudio pynciau sy’n berthnasol i dy
ddoniau ar lefel Safon Uwch neu radd
(e.e. Ieithoedd ar gyfer ysgrifenwyr
sgriptiau, Peirianneg Drydanol i’r criw
technegol)
4 Gwneud ffilmiau dy hun gan ddefnyddio
camera ffôn syml a’u golygu gan
ddefnyddio app ar dy ffôn
4 Creu blog neu wefan hyrwyddo ar gyfer
dy ffilmiau byr/sioeau teledu
4 Cael cymaint â phosib o brofiad o flaen
y camera a’r tu ôl iddo – ymgeisio am
brofiad gwaith a phrentisiaethau gyda
sefydliadau yn y cyfryngau
4 Defnyddio eich ieithoedd i roi
amlygrwydd rhyngwladol i chi

Cyngor ar astudio, hyfforddiant a gweithio yn y
diwydiant ffilmiau/teledu –
• C
 reative & Cultural Skills
www.ccskills.org.uk/
• P
 rofiad Gwaith BBC
www.bbc.co.uk/careers/work-experience
• h ttps://www.bbc.co.uk/academy/en
• h ttp://ffilmcymruwales.com/index.php/cy/
• C
 yngor Celfyddydau Cymru
https://arts.wales/cy/
•	Chwiliwch wefan Gyrfaoedd Cymru am
swyddogaethau fel: Dylunydd Gwisgoedd
Ffilm, Golygydd Ffilm, Dylunydd Set Ffilm neu
Deledu, Gwneuthurwr Ffilm / Fideo:
careerswales.gov.wales/job-information/
•	www.prospects.ac.uk/job-profiles/browsesector/creative-arts-and-design
• https://www.britishcouncil.org/arts

Ystyria ieithoedd:
“Rydym yn cael cannoedd o CVs
pob blwyddyn, felly mae ymgeiswyr
wirioneddol angen rhywbeth i’w gwneud
yn fwy amlwg na’r gweddill. Os gwelwn
fod gan rywun sgil allweddol – iaith
benodol, efallai – mae hynny’n sicr o’u
plaid, ac mewn diwydiant cystadleuol fel
y cyfryngau, mae’n rhywbeth y dylai pawb
ystyried ei gael”.
- Kylie Cornelius, Rheolwr Prosiectau,
It’s My Shout Productions Ltd.

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

Llwybrau at Ieithoedd Cymru | Routes into Languages Cymru

www.routesintolanguagescymru.co.uk | info@routesintolanguagescymru.co.uk
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.

