Hyfforddiant PQASSO y de orllewin – Mehefin 2018
Cynnal: Owain Gruffydd (MIC)
Ble: Festri Capel Newydd, Llandeilo
I bwy: Swyddogion y De Orllewin
Pam: Nodwyd yr angen gan Swyddogion y Mentrau Iaith
Nifer mynychwyr: 9

Adborth: Fe wnaeth 6 o’r mynychwyr lenwi holiadur
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Sylwadau ychwanegol:
A ydych yn dymuno rhagor o gymorth? Nodwch yn y blwch pa fath o gymorth ychwanegol?
Efallai'r cyfle I rai o'r staff Eraill/Bwrdd Rheoli gael y cyfle I gael gwybodaeth/holi rhywun sy'n fwy cymmwys
na fi'n hunan!
Rwyf yn filch bod staff MIC ac Owain yna wrth gefn rhag ofn bydd unrhyw ymholiad neu gwesitwn yn codi.
Byddai derbyn y pecyn mewn rhyw ffurf yn lot o help - dydyn ni ddim yn gallu ei gwblhau, ond byddai'n dda
cael y safon yna I allu cymharu a gwella'n strwythyrau.

Unrhyw sylw arall, nodwch yma.
Wedi ateb 'nadw' yn 5 gan nad oes opsiwn 'yn rhannol'. Gan fod hyn yn rhuwbeth hollol newydd faswn I ddim
yn medru dweud mod i'n hyderus cyn bwrw ati gyda'r gwaith gop iawn.
Bydde fe'n dda petai aelodau staff mentrau eraill yn gwrando yn hytrach na siarad â'i gilydd trwy gydol y dydd
a tynnu sylw eraill oddi ar Owain!

