
Rydw i am 
gynhyrchu 

cynnwys 
diddorol a 
hygyrch ar 

gyfer fy 
nghwrs/modiwl 
Blackboard gan 

ddefnyddio…

Blackboard — delwedd

Rhowch hunaniaeth a diddordeb i’ch modiwl drwy 
ddefnyddio delweddau.

Blackboard — dolenni i’r we

Rhannwch gynnwys allanol gyda’r myfyrwyr drwy 
gynnwys dolenni i’r we. Siaradwch â llyfrgellydd eich 
ysgol ynghylch ychwanegu dolenni at eich rhestrau 
darllen ar-lein.

Blackboard — fideo

Lanlwythwch recordiadau rydych wedi’u creu o’ch 
cyfrifiadur, ffôn neu ddyfais arall drwy greu eitem 
fideo.

Blackboard — dolen y cwrs

Crëwch ddolenni rhwng ffolderi neu eitemau ar eich 
modiwl er mwyn ei gwneud yn hawdd i fyfyrwyr 
ddefnyddio’r system.

Offer Blackboard

Gallwch greu dolenni’n uniongyrchol o’ch 
deunyddiau dysgu i offer penodol e.e. Panopto, 
Blackboard Collaborate.

Blackboard — sain

Amrywiwch gynnwys eich deunyddiau dysgu drwy 
lanlwytho clipiau sain o’ch cyfrifiadur, eich ffôn neu 
ddyfais arall.

Blackboard Ally

Nodwedd sy’n sgorio hygyrchedd eich dogfennau 
pan fyddwch yn eu lanlwytho i Blackboard ac sy’n 
dweud beth sydd angen ei wella. Mae’n caniatáu i 
fyfyrwyr lwytho dogfennau i lawr mewn amrywiaeth 
o fformatau yn awtomatig.

Office 365 gan ddefnyddio gwiriwr 
hygyrchedd

Mae’n gwirio eich dogfennau ac yn dweud beth sydd 
angen ei wella. Lanlwythwch y ffeil i Office 365 ar-lein 
i ddefnyddio’r nodwedd yma.

Sensus Access

Troswr dogfennau sydd ar gael i staff a myfyrwyr. 
Mae’n trosi ffeiliau PDF a dogfennau ar gyfer 
e-gyhoeddi, ffeiliau sain, ac ati. 

Panopto

Defnyddiwch feddalwedd recordio Panopto i 
greu cynnwys fideo ar gyfer eich modiwl. Gallai 
hyn gynnwys darlithoedd, crynodebau dysgu, 
cyfarwyddiadau neu adborth i fyfyrwyr.Camera fideo, ffôn neu ddyfais arall

Gallwch greu cynnwys fideo ar gyfer eich modiwl gan 
ddefnyddio unrhyw fath o ddyfais recordio. Mae’r 
cynnwys yn fwy pwysig nag ansawdd y recordiad.

Copïo’r cwrs

Copïwch ddeunyddiau dysgu rhwng modiwlau gan 
ddefnyddio teclyn copïo’r cwrs.

Ffôn, Dictaffon neu ddyfais arall

Gallwch ddefnyddio unrhyw ddyfais recordio i greu 
sain newydd ar gyfer eich modiwl.

Rhestrau Darllen Ar-lein

Dylai eich holl waith darllen gorfodol neu 
argymelledig fod ar eich rhestr ddarllen ar-lein. 
Siaradwch â’ch llyfrgellydd ysgol os nad ydych yn 
siŵr.
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Beth? Yn defnyddio pa ddeunyddiau? Pa offeryn creu cynnwys dysgu dylwn i 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 creu 
cynnwys dysgu mwyaf priodol?

URN: CELT-TEL-130-1.01-C

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

