
Rydw i am i fy myfyrwyr…

Blackboard Collaborate Ultra

Ystafell ddosbarth/man cyfarfod ar-lein sy’n rhan o Blackboard 
yw Collaborate. Ar ôl i sesiwn gael ei sefydlu, gall mynychwyr 
ymuno â’r drafodaeth drwy ddilyn dolen syml. Mae modd 
defnyddio Collaborate ar gyfer rhyngweithio rhwng staff a 
myfyrwyr neu rhwng myfyrwyr â’i gilydd.

Vevox

Offeryn ymateb ar gyfer y gynulleidfa yn y dosbarth. Gall 
myfyrwyr ymateb i gwestiynau pleidleisio, cwisiau neu arolygon, 
a gofyn cwestiynau neu gyfrannu at sgwrs gan ddefnyddio 
unrhyw ddyfais sydd wedi’i chysylltu â’r rhyngrwyd. Caiff y 
canlyniadau eu rhannu’n fyw yn y dosbarth.

Panopto

Gall myfyrwyr ddefnyddio Panopto i greu a storio flogiau 
neu fideos grŵp. Gall myfyrwyr recordio gan ddefnyddio 
meddalwedd Panopto neu lanlwytho unrhyw ffeil mp4 i gwmwl 
Panopto. Gallai flogiau hefyd ffurfio rhan o flog testun, portffolio 
neu ddyddlyfr.

Wici Blackboard

Mae’r myfyrwyr yn creu tudalennau wici yn unigol neu mewn 
grwpiau yn eich modiwl Blackboard, er mwyn creu adnodd 
cyfunol. Gall wicis helpu i adeiladu cymuned o gydweithio a 
dysgu.*

Blog Blackboard

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

Cylch trafod ar Blackboard

Gallwch sefydlu cylch trafod ar lefel modiwl neu gwrs. Gall 
myfyrwyr bostio eitemau ac ymateb i negeseuon gan fyfyrwyr 
eraill.*

Cyfryngau Cymdeithasol

Er nad yw’r rhain yn declynnau sy’n cael eu cefnogi gan y 
Brifysgol, gellir defnyddio amrywiaeth o declynnau cyfryngau 
cymdeithasol i annog cyfathrebu a chydweithio rhwng myfyrwyr 
ar gwrs neu fodiwl. 

Dyddlyfr Blackboard

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

Portffolio Blackboard

Gall myfyrwyr gofnodi a myfyrio ar eu gwaith dros amser 
gan ddefnyddio Portffolio Blackboard. Ar gyfer portffolios 
sy’n defnyddio llwyfannau eraill, cysylltwch â thechnolegydd 
dysgu’ch cyfadran.*

Office 365

Gall myfyrwyr ddefnyddio Office 365 i gydweithio ar yr un 
dogfennau neu gyflwyniadau o leoliadau gwahanol.
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*Gellir eu sefydlu fel asesiadau a gaiff eu graddio neu na chaiff eu graddio.

Beth? Gyda faint o bobl neu pryd? Pa offer cyfathrebu/cydweithio ddylwn i ei ddewis?

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 cyfathrebu/ 
cydweithio mwyaf priodol ar gyfer fy myfyrwyr?

URN: CELT-TEL-129-1.00-C
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