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CEFNDIR RHAGLEN GYRFAOEDD CREADIGOL CYMRU

Lansiwyd Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol Cymru (CCP Cymru) ym mis Chwefror 2020 
gyda’r nod o dynnu sylw at y swyddi cudd sy’n bodoli o fewn y diwydiannau  
creadigol yng Nghymru, ac i helpu pobl ifanc o gefndiroedd gwahanol, unigolion sydd 
wedi camu i’r sector ac ymgynghorwyr gyrfaoedd i ddeall yr ystod o swyddi sy’n bodoli 
yn yr economi greadigol yn well, yn ogystal â’r llwybrau atynt.

Cafodd y rhaglen beilot ei hariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Gymru Greadigol, dan 
arweiniad Sgiliau Creadigol a Diwylliannol mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau 
Cymru, Ffilm Cymru, ScreenSkills a Trac Cymru, gyda chefnogaeth gan Gyrfa Cymru. 

Trwy’r rhaglen hon, rydym wedi datblygu sawl fideo, offer ac adnoddau’n seiliedig ar 
yrfaoedd i ysbrydoli a dysgu’r unigolion hynny sy’n newydd i’r diwydiannau creadigol 
yng Nghymru, a’u cyflwyno nhw i’r swyddi llai cyfarwydd sy’n ffurfio asgwrn cefn yr 
economi greadigol. 

Rydym yn gobeithio y bydd y trosolwg o’r swyddi hyn yn dangos y nifer o sgiliau  
trosglwyddadwy a’r profiadau sydd eu hangen o fewn y sector creadigol yng Nghymru 
- o arlwyo i gyfrifeg, saernïaeth i wallt a choluro, er enghraifft.   

Mae’r pecyn hwn o wybodaeth ac adnoddau ar gyfer athrawon, ymgynghorwyr  
gyrfaoedd a staff Canolfannau Gyrfaoedd, ac mae’n rhoi cipolwg ar sut ellir defnyddio’r 
adnoddau am ddim. Mae’r pecyn yn cynnwys y canlynol (cliciwch ar y dolenni i weld yr 
adran berthnasol):

• Taith cyfres fideo yn cynnwys gweithwyr proffesiynol o bob cwr o’r diwydiannau 
creadigol yng Nghymru yn siarad am eu teithiau gyrfaol, a beth sydd ynghlwm â’u 
swyddi o ddydd i ddydd

• Gofynnwch Unrhyw Beth i Mi cyfres o fideos gyda gweithwyr proffesiynol o’r  
diwydiant yn ateb cwestiynau a anfonwyd gan bobl ifanc ymlaen llaw 

• Cyflwyniad i wefan DiscoverCreative.Careers sy’n cynnwys canfyddwr gyrfaoedd ac 
adran gyfleoedd

• Cyflwyniad i git offer Gyrfaoedd Sgrîn Ffilm Cymru sy’n cynnwys cyngor ar  
yrfaoedd a phroffiliau swyddi yn y diwydiannau sgrin yng Nghymru

• Cyflwyniad i git offer Trac Cymru - archwilio sut i greu gyrfa fel cerddor ifanc 

• Cyflwyniad i Bortffolio Gyrfaoedd ym maes Celfyddydau Gweledol – adnodd  
gyrfaol gan Gyngor Celfyddydau Cymru



FIDEOS TAITH...

Mae cyfres fideos Taith yn cynnwys gweithwyr proffesiynol o bob cwr o’r diwydiannau 
creadigol yng Nghymru yn siarad am eu teithiau gyrfaol, a beth sydd ynghlwm â’u  
swyddi o ddydd i ddydd Mae fideos un ai yn Gymraeg neu Saesneg, ac mae isdeitlau 
mewn iaith ddewisol ar gael. Cliciwch ar y cryno-luniau isod i wylio’r fideos ar YouTube.

Iaith: English 
Cliciwch yma i weld yr isdeitlau Cymraeg

Iaith: English 
Cliciwch yma i weld yr isdeitlau Cymraeg

Iaith: English Iaith: Cymraeg

Iaith: English Iaith: Cymraeg

https://youtu.be/iVIyVnzQ1qA
https://youtu.be/DOVjEtfG2Ww
https://youtu.be/yV_m6z9VHj4
https://youtu.be/7ahTS2u4Gz0
https://youtu.be/Lq1i4ZZS6Qc
https://youtu.be/s8xeuZeR66I
https://youtu.be/i2eTyQJWqmU
https://youtu.be/zDIxeKmt3JM


Iaith: English 
Cliciwch yma i weld yr isdeitlau Cymraeg

Iaith: English 
Cliciwch yma i weld yr isdeitlau Cymraeg

Iaith: English 
Cliciwch yma i weld yr isdeitlau Cymraeg

Iaith: English 
Cliciwch yma i weld yr isdeitlau Cymraeg

FIDEOS GOFYNNWCH UNRHYW BETH I MI 

Mae cyfres fideos Gofynnwch Unrhyw Beth i Mi yn cynnwys gweithwyr proffesiynol o’r 
diwydiant yn ateb cwestiynau a anfonwyd gan bobl ifanc ymlaen llaw. Mae fideos un ai 
yn Gymraeg neu Saesneg, ac mae isdeitlau mewn iaith ddewisol ar gael. Cliciwch ar y 
cryno-luniau isod i wylio’r fideos ar YouTube.

Iaith: Cymraeg 
Cliciwch yma i weld yr isdeitlau Saesneg

Iaith: English 
Cliciwch yma i weld yr isdeitlau Cymraeg

https://youtu.be/HD1fPOzphfg
https://youtu.be/shKtDo0OnOs
https://youtu.be/MupFYF1BmBQ
https://youtu.be/4p2ZdeX4seM
https://youtu.be/n_tDUElbxdQ
https://youtu.be/C0XFapAFniM
https://youtu.be/5PQgJpI_-dg
https://youtu.be/ieHtHP4yT9Q
https://youtu.be/qyuXOh1MIug
https://youtu.be/vtZ4p8NC5Is
https://youtu.be/qyuXOh1MIug
https://youtu.be/qhTcNyu2ItM


Iaith: English 
Cliciwch yma i weld yr isdeitlau Cymraeg

Iaith: English 
Cliciwch yma i weld yr isdeitlau Cymraeg

Iaith: English 
Cliciwch yma i weld yr isdeitlau Cymraeg

Iaith: English 
Cliciwch yma i weld yr isdeitlau Cymraeg

Iaith: English 
Cliciwch yma i weld yr isdeitlau Cymraeg

Iaith: English 
Cliciwch yma i weld yr isdeitlau Cymraeg

https://youtu.be/AXT7En699s0
https://youtu.be/A9vWjlRXtSc
https://youtu.be/oGz7llisIL8
https://youtu.be/l_ejpClW04E
https://www.youtube.com/watch?v=g3s9wowYQR4
https://www.youtube.com/watch?v=1Ae4LBWL_0E
https://youtu.be/oGSWGo-xamQ
https://youtu.be/TinKfmZG0jc
https://youtu.be/kVg0shwM3NY
https://youtu.be/QgsauAuNk0o
https://youtu.be/wNYUYu_P5OY
https://youtu.be/W-x78N5QxAo


ADNODDAU ERAILL

Gwefan DiscoverCreative.Careers

Mae gwefan DiscoverCreative.Careers yn siop un stop 
wedi’i dylunio i helpu pobl ifanc a’u hathrawon, ymgyng-
horwyr gyrfaoedd, rhieni a gwarcheidwaid 
i bori drwy’r amrywiaeth o swyddi a llwybrau gyrfaol 
sydd ar gael ar draws y diwydiannau creadigol. Mae’n 
cynnwys ardal ‘Cyfleoedd’, lle mae cyflogwyr yn gal-
lu hyrwyddo digwyddiadau’n seiliedig ar yrfaoedd a 
gweithgareddau ar-lein y gellir eu targedu ar gyfer me-
ysydd penodol. Mae’r wefan yn ddwyieithog, fel rhan o 
raglen CCP Cymru. Dysgwch fwy.

Gyrfaoedd Sgrîn Ffilm Cymru  

Bydd cit offer Gyrfaoedd Sgrîn Ffilm Cymru yn eich 
helpu chi i ddod o hyd i gyngor gyrfaol lefel mynediad a 
gwybodaeth fanwl ar yr ystod o swyddi sydd ar gael o 
fewn y diwydiant ffilm a theledu, gan ganolbwyntio ar y 
swyddi Creadigol, Cynhyrchu, Celf a Thechnegol, Ôl-gy-
nhyrchu a Rhyddhau. Dysgwch fwy. Dysgwch fwy.

trac Cymru

Mae 9 cerddor ifanc o AVANC, rhaglen ddatblygu Trac 
Cymru ar gyfer cerddorion gwerin Cymraeg ifanc, wedi 
gwneud ffilm yn ystod y cyfnod clo yn amlinellu’r llwy-
brau y mae’n rhaid i weithwyr proffesiynol ifanc eu dilyn 
i greu gyrfa ym maes cerddoriaeth. Maent yn cwrdd ac 
yn sgwrsio gyda’r bobl mewn swyddi cefnogi oddi ar y 
llwyfan, ac yn cael blas ar y diwydiant eu hunain.  
Dysgwch fwy.

Gweld fersiwn Saesneg

Gweld fersiwn Gymraeg

Cyngor Celfyddydau Cymru - Portffolio yn y  
Celfyddydau Gweledol 

Adnodd gyrfaol ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 3 a 
hŷn, yn tynnu sylw at beth mae’n ei olygu i gael portffo-
lio gyrfaol o fewn y celfyddydau gweledol. Arddangos 
15 fideo sy’n dangos y cyfleoedd o fewn y celfyddydau 
gweledol, yn cynnwys celf mewn gofal iechyd, addysg, 
celf gyhoeddus, arddangosfeydd a gweithio mewn 
orielau. Gweld adnodd yn Saesneg / Gweld adnodd yn 
Gymraeg

https://discovercreative.careers/#/
http://ffilmcymruwales.com/funding-and-training/screen-careers
https://trac.cymru/en/avanc/
https://discovercreative.careers/#/
https://discovercreative.careers/#/
https://discovercreative.careers/cy/#/
https://discovercreative.careers/#/
https://discovercreative.careers/cy/#/
http://ffilmcymruwales.com/funding-and-training/screen-careers
https://youtu.be/tIEAbZdSr68
https://hwb.gov.wales/repository/resource/232ef0a5-0cac-4edd-8d10-faf391f52cfa/en
https://hwb.gov.wales/repository/resource/232ef0a5-0cac-4edd-8d10-faf391f52cfa/cy
https://hwb.gov.wales/repository/resource/232ef0a5-0cac-4edd-8d10-faf391f52cfa/cy
https://hwb.gov.wales/api/storage/5867af43-488e-4365-9500-6eae16aefe7b?preview=true
https://hwb.gov.wales/repository/resource/232ef0a5-0cac-4edd-8d10-faf391f52cfa/en 


Mae blwyddyn beilot Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol Cymru wedi‘i  
hariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Cymru Greadigol. 

Mae‘n cael ei harwain gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol mewn part-
neriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru, ScreenSkills a 

Trac Cymru.

Ewch i ccskills.org.uk i ddysgu mwy

CCSkills CCSkills

creativeculturalskills creative-&-cultural-skills

GYRFAOEDD CREADIGOL

CREATIVE CAREERS

https://www.ccskills.org.uk/our-services/discover-careers-cymru
https://twitter.com/CCSkills
https://www.facebook.com/ccskills/
https://www.linkedin.com/company/creative-&-cultural-skills
https://www.instagram.com/creativeculturalskills/
https://twitter.com/CCSkills
https://www.facebook.com/ccskills/
https://www.instagram.com/creativeculturalskills/
https://www.linkedin.com/company/creative-&-cultural-skills

