
Sylwadau Cyffredinol Hyfforddiant PQASSO Syniadau i'w datblygu o'r 
dyddPeth gorau am y dydd Ffyrdd i wella

Defnyddiol iawn i gael y cyfle i 
sgwrsio efo swyddogion - yn 
benodol y prosiect syrffio

Mwy o gyfle i drafod syniadau. 
Amser yn brin a gellid i wneud 
yn ddigwyddiad hirach.

Flogio (neu imovie) - 8 Eisiau gwybod yn union pa 
faesydd ansawdd sydd angen eu 
gwneud o dan y cyngor (MBAM)

Eintiwb/clwb flog - 8

Diwrnod ardderchog, diolch yn 
fawr

Gwresogi! mwy o gyfle i 
gyfrannu a thrafod

Hyfforddiant Awyr Agored - 2 Pam mor bell yn ol dylai’r 
dogfennau sydd yn cael eu 
llwytho i’r system fynd?

Wici - 8

Sesiwn Bocswn a Wicipedia 
Cymraeg

Diwrnod hirach - gan ein bod 
ni wedi trafeulio mor bell 
waeth i ni gael diwrnod llawn 
h.y. 10-5

Wici - 6 Gwybod beth yw log in i’r 
dashboard pqasso - 2

tocyn cymru - 3

Hoffi popeth, diolch yn fawr! Ddim yn hoffi yr holl symud o 
gwmpas

Cynllunio iaith - 2 (eisiau 
cymwysterau)

Eisiau gwybodaeth ar 
ddefnyddio’r system arlein

Bocswn - 3

Bocswn Mwy o gyfle i drafod gyda'r 
llywodraeth

Creu gwefan Angen creu rhaglen waith i’r 
pencampwr

Bas data gwirfoddolwyr - 2

Hoffi cwrdd a phobl o fenter o 
ardaloedd eraill

Bydde sesiwn hirach ar Brexit 
yn ddiddorol a buddiol

cyfryngau cymdeithasol - 2 Creu rhwydwaith/ gweithgor o 
bencampwyr yn rhanbarthol a 
chenedlaethol

Syrffio - 1

Lleoliad! Bwyd! lleoliad Exel Eisiau esboniad ar beth yw 
pwrpas pqasso, pam ei wneud a 
beth yw’r effaith/canlyniad?

Dilyniant ymarferol (ariannu 
ayyb) ar ol brexit - 1

trefnus iawn, diddorol dros 
ben, bwyd ardderchog

ddim iwsho'r peth swnllyd 'na! Rheoli ar raddfa is na’r rheoli 
gan y prif weithredwyr - hynny 
yw is-adrannau (rheoli tim)

Defnyddio’r fewnrwyd i rannu 
arfer dda wrth weithredu’r cynllun

Prosiectau cenedlaethol

amryw o themau, hoffi bod 
dewis o sesiynnau, cinio a 
nibyls, sesiynnu 30 munyd, 
cyfle i drafod gyda'r 
llywodraeth

Trueni bod sesiwn (Brexit) 
wedi gorffen yn fuan. Sgop am 
drafodaeth a mwy o gyfle am 
gwestiynnau

Mesur effaith Sylweddoli bod angen gwneud 
mwy fel menter

Adnoddau i rieni i helpu nhw 
ddysgu / rhoi tro ar y Gymraeg

Cinio, hyd y sesiynau ddim rhy 
hir. Cadw amser da, allweddol 
yn enwedig i'r rhai sy'n teithio!

Gallai sesiwn Brexit  fod yn 
hirach!

AET EIsiau gwybod beth yw’r ‘gosb’ 
os ddim yn llwyddo neu’n cymryd 
rhy hir?

Rhannu manteision rhwng y 
mentrau e.e. creu cyfrif 
‘premium’ o Canva a Survey 
Monkey - pwrcasu ar y cyd

Dewis o sesiynnau, cyfle i 
rwydweithio, y cinio!

Mwy o gyfle i siarad am 
brosiectau ein gilydd

Diogelu Plant - 2 Angen mwy o arweiniad / 
cefnogaeth ar y broses

Penodi aelodau staff i fod yn 
gyfrifol ar faesydd gwahanol

Amrywiaeth o sesiynnau i 
siwtio bawb

Llai o gynnwys tro nesa er 
mwyn osgoi torri sesiynnau'n 
fyr

Iechyd a diogelwch Cryn dipyn o waith felly angen 
swyddog neu o leiaf un rhan 
amser i weithredu’n llwyddiannus 
neu cael amser i gael mwy nag 
un pencampwr

Magi Ann - 1

Y sesiwn Brexit - gwych! 
Trafod ag eraill o Gymru 
bendaladr

Lleoliad - bach o ddreif! Asesiadau risg (gweithle a 
digwyddiadau)

Datblygu clwb beicio mynydd yn 
bannau brycheiniog - dilyn 
esiampl clwb syrffio

Gweld pawb eto - neis cael 
swyddogion maes a prif 
swyddogion. Tocyn Cymru yn 
dda / buddiol ofnadwy, hefyd 
yn adeiladol

Amserlen Cymorth cyntaf Wedi cael syniadau marchnad 
lafur - 2

themau y gweithgareddau a 
dewis o pa weigraredd i 
fynychu yn gweithio'n dda, 
diwrnod gwych

Sgyrsiau trafod yn hirach, 
grwpiau llai

Diogelwch bwyd (ar gyfer 
digwyddidadau)

Creu meithrinfa - 2 (syniad creu 
cysylltiad efo mudiad meithrin i 
geisio ehangu’r syniad?)

Bocswn - Chwarae ukulele, 
hyfryd gweld sut mae'r 
gweithgareddau yn gweithio

Mwy o amser. Deudydd? Gweithio efo gwirfoddolwyr Noson lawen (twmpath)

Hoffi sgwrs Emyr Lewis - 
proffil uchel o siaradwr

Mwy o amser yn y sesiwn 
trafod rhwng swyddogion

Technegau Marchnata - 2 Defnyddio’r fewnrwyd

Diolch am drefnu, diwrnod da! efallai cynnal yr un sesiynnnau 
ddwywaith - mwy o gyfle i gael 
gwrando ar bob dim

Ymgysylltu gyda ieuenctid Am ddefnyddio PQASSO arlein

Y Gymraeg yn dilyn Brexit - 
diddorol tu hwnt.

Amser i edrych ar y stondinau Ioga/tylino babis a phlant bach - 
2

Dda i allu symud o gwmpas. 
Hyd y siaradwyr yn dda - ddim 
rhy hir ond digon o amser i 
gael gwybodaeth

efallai sesiynnau mwyy dwys i 
brif swyddogion, PQASSO etc 
bach yn arwynebol

Ukuleles / cerddoriaeth a 
datblygu grwouau

Lleoliad da, da iawn, wedi 
mwynhau

Llai o bethau ymlaen a mwy o 
amser ym mhopeth

Gwybodaeth grantiau/cyllid/ 
ceisiadau - 4

Lleoliad da Gallu clywed y cyfan Datblygu apiau
Rhwydweithio. Lot fawr o 
syniadau da i'n sicr yn mynd i 
fynd ar eu holau, e.e. 
gweithdai bocswn, ukulele, 
golygathon wicipedia, sianel 
flogio Gogledd Ddwyrain

Dim cyfiawnhad iddynt 
oherwydd prinder amser

Chwaraeon

Syniadau newydd Lleoliad mwy canolig efallai? Ymwybyddiaeth Iaith dwys - 2
Lleoliad dymunol ar ol 
cyrraedd

Mwy o amser yn y sgwrs 
sydyn, llawer rhy fyr!

Rheoli ac arwain

Cyfle i gwrdd a gweithwyr 
mentrau eraill, rhannu 
profiadau, dewis da o 
sesiynnau, gweithdai

Darpariaeth wael o fwyd 
gluten free yn anffodus

Diogelu Data a pholisiau - 2

Sgwrs Wicipedia Ychydig llai o bethau fel bod 
ddim angen brysio'r sesiynnau

pqasso

Cyfle i bob aelod o staff 
gyfarfod. Hefyd y sesiwn 
drafod ar ol cinio gyda'r prif 
swyddogion yn dawel!

Cael mwy o amser i drafod Hyfforddiant gosod stondin

Cyfle i wedl y swyddogion 
arall

Angen cadw at yr amserlen Hyfforddiant ap selog

lleoliad da! mwy o amser ar gyfer popeth
Cymaint o ddewisiadau a 
symud o gwmpas

llosgi'r larwm 'na, mae o'n 
ddigwilydd

Tocyn cymru
y bwyd!
Bwyd, TocynCymru
Hoffi'r siaradwyr, gwych
Un o'r cynadleddau gorau dwi 
erioed wedi mynychu gan 
MIC, interactive iawn
Amrywiaeth o sesiynnau bach 
wedi cadw'r diwrnod yn ffresh 
(peth da!)
Flogio! Rhannu gwybodaeth, 
syniadau, siarad gyda 
amrywiaeth o bobl, digon o 
symud, 'pace' da. Diolch, 
gwych!
Cyfle i rwydweithio a'r sesiwn 
PQASSO
sesiynnau safonol a neis cael 
dewis ble i fynd
Darlith Brexit yn dda a'r sgwrs 
brys
Amrywiaeth go dda






















