
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dysgwr ym mha ysgol wyt ti? 

 

 

2. Ym mha flwyddyn wyt ti? 

 
3. A fyddet ti’n hoffi derbyn e-bost pan mae adroddiad yr ymgysylltu anffurfiol ar gael? 

(*dysgwyr dros 16 oed yn unig) 

o Hoffwn gael fy hysbysu 

o Na, nid wyf yn dymuno cael fy hysbysu 

 Os hoffet dderbyn hysbysiad, yna noda dy gyfeiriad e-bost isod o.g. yn dda: 

Addysg Ôl-16 Arfon – Holiadur i ddysgwyr 

Mae dy farn yn cyfri! 

Ar gyfer canfod y dyfodol gorau i ti a dy ffrindiau, rydym yn awyddus i 
dderbyn dy farn am addysg ôl-16 yn ardal Arfon,  gan nodi beth yw dy 

syniadau a beth yw dy fwriad mewn ychydig flynyddoedd. 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r sgwrs fawr, ewch i’n gwefan 
www.gwynedd.llyw.cymru/ol16arfon 

Diolch am gymryd y cyfle i gyfrannu at y sgwrs fawr fydd yn helpu ni sicrhau 
tegwch a chefnogaeth gref i bob person ifanc fel ti i lwyddo a gwireddu eu 

potensial i’r dyfodol. 

  

 

Amdanat ti: 

 

 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/ol16arfon


1. Mae Adran Addysg Cyngor Gwynedd wedi gosod Amcanion ar gyfer Addysg ar ôl 16 oed 

yn ardal Arfon. (Gwelir y daflen wybodaeth ‘Y Weledigaeth a’r Amcanion’)  

 

Beth yw dy deimladau amdanynt? 

Dewis un o’r canlynol: 

o Cytuno’n gryf efo nhw 

o Cytuno 

o Niwtral 

o Anghytuno 

o Anghytuno’n gryf efo nhw 

 

Unrhyw sylwadau pellach? 

 

2.  Pa syniadau sydd gen ti ar gwella a chryfhau darpariaeth addysg  ôl-16 ardal Arfon? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Dogfennau-trigolion/Ysgolion-a-dysgu---dogfennau/Moderneiddio-Addysg/%C3%94l-16/Addysg-%C3%B4l-16-Amcanion-cymraeg.pdf


3. a) I ba raddau wyt ti’n cytuno bod gan offer a thechnolegau digidol rôl i’w chwarae wrth 
gefnogi’r addysg a dysgu ôl-16 yn Arfon i’r dyfodol? 
 
Dewis un o'r canlynol 

o Cytuno’n gryf 

o Cytuno 

o Niwtral 

o Anghytuno 

o Anghytuno’n gryf 
 

b) Sut y buaset yn hoffi gweld rôl offer a thechnolegau digidol yn cael ei ddatblygu i gefnogi 
addysgu a dysgu ôl-16 Arfon i’r dyfodol? 

 

Diolch yn fawr am lenwi’r holiadur yma 
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