NEWIDIADAU I E-DDYSGU AR GYFER 2017
Gweler Nexus: http://jump.aber.ac.uk/?qcxpt

Dyddiadau Pwysig






Copi cwrs: 26-28 Gorffennaf - Ni fydd Aseiniadau a Chyhoeddiadau’n cael
eu copïo drosodd bellach
Darpariaeth Panopto: Awst
Cynnal a chadw Blackboard dros yr Haf: 4-7 Gorffennaf 2017
Cynnal a chadw Blackboard dros y Gaeaf: 20-21 Rhagfyr 2017
Rhestrir y ‘Cyfnodau dan Fygythiad’ ar y dudalen isod

http://jump.aber.ac.uk/?qcxpt

Adnewyddu ac Uwchraddio AberDysgu Blackboard
Bydd gan ryngwyneb Blackboard wedd newydd ar gyfer 2017-18, yn seiliedig ar
adborth gan staff a myfyrwyr a gasglwyd mewn grwpiau ffocws ac arolygon.
Mae’r uwchraddiad yn cyflwyno dull llusgosod o uwchlwytho ffeiliau, derbynebau
am Aseiniadau Blackboard a gallwch e-bostio’r rhai nad ydynt wedi cyflwyno o’r
Ganolfan Raddau.
http://jump.aber.ac.uk/?qcxpt

Trosglwyddo Marciau Cydrannol
O fis Medi, bydd modd i’r staff drosglwyddo marciau’n uniongyrchol o Ganolfan
Raddau Blackboard i AStRA, gan symleiddio’r broses farcio. Gallwch ddychwelyd
marciau ac adborth ar gyfer aseiniadau nad ydynt wedi’u he-gyflwyno drwy’r
Ganolfan Raddau.
http://faqs.aber.ac.uk/2478

Turnitin Feedback Studio
Ar gyfer blwyddyn academaidd 2017-18, byddwn yn newid i Turnitin Feedback
Studio, sydd â rhyngwyneb mwy cyfeillgar i ddefnyddwyr. Rhowch gynnig arno
ar safle Turnitin.
http://jump.aber.ac.uk/?gcxpt

AirServer
Mae AirServer yn eich galluogi i gysylltu eich ffôn Android neu iOS neu lechen i’r
cyfrifiadur dysgu’n ddiwifr er mwyn i chi allu taflunio o’ch dyfais.
http://jump.aber.ac.uk/?fdxpt

Box of Broadcasts
Mae Box of Broadcasts yn wasanaeth recordio oddi ar yr awyr gan Gyngor Ffilm a
Fideo Prifysgolion Prydain. Mae’n caniatáu i staff ddewis a recordio rhaglenni.
http://jump.aber.ac.uk/?tdxpt

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu PA 10-12 Gorffennaf 2017
Y thema ganolog ar gyfer 2017 yw ‘hyrwyddo twf ymhlith y staff a’r myfyrwyr’.
Gweler Nexus i gael rhagor o fanylion ac i archebu lle.
http://jump.aber.ac.uk/?gbtpt

Dyddiad Cau Gwobr Cwrs Eithriadol PA yw 17 Tachwedd 2017
Cysylltwch â’r Grŵp E-ddysgu (is_alto@aber.ac.uk) am gymorth.
http://jump.aber.ac.uk/?vqgm

Gwybodaeth angenrheidiol i’r Staff Dysgu
Darllenwch bolisïau’r Brifysgol ynghylch dysgu drwy gyfrwng technoleg.
http://jump.aber.ac.uk/?kcxpt

Academi Aber – yn Llyfrgell Hugh Owen
Cyfle i drafod dysgu ac addysgu yn y fforwm, defnyddio cyfleusterau cyfryngau’r
Academi a chael hyfforddiant a chymorth.
http://jump.aber.ac.uk/?xdxpt

Cymorth a Hyfforddiant




E-bostiwch bb-team@aber.ac.uk neu ffoniwch estyniad 2472 os oes
gennych unrhyw ymholiadau, ceisiadau am ymgynghoriad, neu i archebu
sesiwn hyfforddi penodol.
Sesiynau hyfforddi, digwyddiadau’r Academi, seminarau ar y we (o’ch desg
eich hun) – gweler Nexus http://jump.aber.ac.uk/?mmkbt.
Mae hyfforddiant cyfrwng Cymraeg ar gael ar gais.

