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myfyrwyr  
ar ffurf…

Dogfen neu ffeil

Cyflwyniad 
llafar
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arholiad

Arall
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ffeil

Cyflwyno un 
ffeil fel grŵp

Gydag 
adroddiad 

gwreiddioldeb

Turnitin/Turnitin Peermark

Offeryn asesu wedi’i gysylltu â Blackboard. Dylai 
cyflwyniadau fod ar ffurf testun ac o dan 40Mb. 
Defnyddiwch Turnitin ar gyfer marcio gan gyfoedion. 

Heb adroddiad 
gwreiddioldeb

Microsoft PowerPoint

Mae’r myfyrwyr yn cynhyrchu fideos o gyflwyniad 
llafar gan ddefnyddio’r swyddogaeth sleidiau llafar 
yn PowerPoint (nid yw ar gael ar Office 365 ar-lein).

Phone, camera, other + Panopto 

Mae’r myfyrwyr yn creu cynnwys fideo neu sain ar 
ffôn neu ddyfais ac yn lanlwytho yn uniongyrchol i’r 
ffolder aseiniad ar gwmwl Panopoto.

Wedi’i rannu yn 
y modiwl

Preifat

Dyddlyfr Blackboard

Mae’r dysgwyr yn ysgrifennu mewn dyddlyfr sy’n 
breifat rhyngddyn nhw ac arweinydd y modiwl dros 
gyfnod o amser.*

Cyflwyno mwy 
nag un ffeil fel 

grŵp

Cyflwyno mwy 
nag un ffeil

Cyflwyno ffeil 
gyfryngau

Cyflwyniad/
PowerPoint 

llafar

Fideo o 
gyflwyniad yn 

cael ei roi

Profion Blackboard

Crëwch brofion yn Blackboard ar gyfer asesu 
ffurfiannol neu gyfunol. *

Unigolyn

Podlediad

Arddangosiad 
ymarferol

Flog

Grŵp

Panopto

Mae’r myfyrwyr yn defnyddio recordydd bwrdd 
gwaith Panopto i greu cynnwys a lanlwytho fideos i 
ffolder aseiniad y modiwl ar gwmwl Panopto.

Darn o waith 
grŵp

Recordio yn y 
dosbarth yn 

unig

Recordio y 
tu allan i’r 
dosbarth

Myfyrwyr yn ei 
wneud ar yr un 

pryd

Myfyrwyr yn 
ei wneud yn 
eu amser eu 

hunain

Ymatebion 
byw yn y 
dosbarth

Clywedol/
gweledol

Ysgrifenedig
e.e. blog

All-lein

Vevox

Gallwch gynnal polau piniwn, cwisiau ac arolygon yn y 
dosbarth drwy ddefnyddio’r teclyn yma. 

Fforwm trafod ar Blackboard

Defnyddiwch fforymau modiwlau i drafod yn 
ansyncronaidd a hyrwyddo dysgu myfyriol.*

Wici Blackboard

Mae’r myfyrwyr yn creu tudalennau wici yn unigol 
neu mewn grwpiau yn eich modiwl Blackboard.*

Blog Blackboard

Crëwch flogiau ar gyfer unigolion, grwpiau neu 
gyrsiau yn eich modiwl ar Blackboard.*

Microsoft Forms

Crëwch ffurflen neu gwis y gellir eu rhannu a’u hagor 
heb fod yn rhaid i fyfyrwyr fynd i Blackboard.

Portffolio Microsoft OneNote

Rhan o’r pecyn Microsoft Office sydd ar gael i’r holl 
staff a myfyrwyr. Rhannwch nodiadau unigol neu lyfr 
nodiadau cyfan yn dibynnu ar y gofynion.

Blackboard Assignment 

Offeryn asesu sy’n rhan o Blackboard. Defnyddiwch 
hwn yn lle Turnitin ar gyfer cyflwyno mwy nag un 
ffeil, cyflwyno gwahanol fathau o ffeiliau, cyflwyno 
ffeiliau sy’n fwy na 40Mb, cyflwyno dolenni i waith 
sydd wedi’i gadw ar lwyfannau eraill. Defnyddiwch 
hwn pan nad oes angen gwreiddioldeb.

Portffolio Blackboard

Offeryn portffolio mewnol Blackboard – siaradwch 
â’ch technolegydd dysgu.

Beth? Sut, ble, pryd, neu faint? Pa offeryn(nau) asesu ydw i’n ei ddefnyddio?

Mae’r poster yma’n un mewn cyfres o dri a 
gynhyrchwyd gan y tîm Dysgu a Gyfoethogir 
gan Dechnoleg (TEL) i’ch helpu i ddewis yr 
offeryn UniLearn mwyaf priodol ar gyfer eich 
addysgu a’ch dysgu.

Defnyddio’r 
siart yma:

Dechreuwch ar yr ochr chwith, a dilynwch y goeden benderfynu i ddod o hyd 
i’r offeryn(nau) a argymhellir ar gyfer eich gweithgaredd arfaethedig.  
Ewch i celt.southwales.ac.uk/celt-cy/dechnoleg i weld canllawiau, neu 
cysylltwch â phartner TEL eich cyfadran os oes gennych unrhyw gwestiynau.

This document is available in 
English. 

Mae’r ddogfen hon ar gael 
yn Saesneg.

UniLearn: Sut ydw i’n dewis yr  
offeryn(nau) asesu mwyaf priodol? 

* Gellir eu sefydlu fel asesiadau a gaiff eu graddio neu na chaiff eu graddio.

URN: CELT-TEL-128-1.01-C

https://celt.southwales.ac.uk/celt-cy/dechnoleg

