
Hyfforddiant E-Ddysgu Ymwybyddiaeth Dyletswydd Prevent 

Cyfarwyddiadau i Staff 

Mewngofnodwch i Blackboard drwy’r ddolen ganlynol: https://blackboard.aber.ac.uk/.  

Ar y tab ‘Modiwlau Cyfredol’ ac o dan ‘Fy Nghyfundrefnau’ fe welwch ‘Ymwybyddiaeth Dyletswydd 

Prevent / Prevent Duty Awareness’. Cliciwch ar y ddolen hon.  

Mae’r deunydd ar gael yn Gymraeg neu Saesneg. Ar gyfer y deunydd cyfrwng Saesneg, dewiswch y 

ffolder ‘Prevent Duty Awareness Training’, ac ar gyfer y deunydd cyfrwng Cymraeg, cliciwch ar y 

ffolder ‘Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Dyletswydd Prevent’. 

 

Mae’r deunyddiau’n cynnwys pedwar fideo wedi’u rhag-recordio ar y testunau canlynol: 

 Prifysgol Aberystwyth – Dyletswydd Prevent 

 Cyflwyniad i Ddyletswydd Prevent 

 Siaradwyr Allanol 

 Ymchwil Sensitif 

Gofynnir i gydweithwyr wylio’r pedwar fideo yn eu cyfanrwydd. I agor pob fideo, cliciwch ar y ddolen 

benodol. Bydd pob fideo yn agor fel tab newydd ar eich porwr gwe.  

 

I gadarnhau eu bod wedi gwylio’r deunyddiau a gyflwynwyd, gofynnir i gydweithwyr dicio 

‘Adolygwyd’ ar ôl eu gwylio gan ddefnyddio’r botwm toglo a ddengys uchod. Er mwyn dangos eu bod 

https://blackboard.aber.ac.uk/


wedi cwblhau a deall y deunyddiau hyfforddi, mae’n rhaid i gydweithwyr gwblhau prawf byr. Ni fydd 

y ‘Prawf Ymwybyddiaeth Dyletswydd Prevent’ ar gael i ddefnyddwyr ei gwblhau nes eu bod wedi 

ticio ‘Adolygwyd’ ar gyfer yr holl ddeunyddiau o fewn y modiwl.   

 

Bydd agor y ‘Prawf Ymwybyddiaeth Dyletswydd Prevent’ yn agor y sgrin gyfarwyddiadau. Mae’r 

prawf yn cynnwys wyth cwestiwn aml-ddewis, gyda’r atebion wedi’u cyflwyno yn y deunyddiau a 

wyliwyd. Rhaid i ddefnyddwyr gael isafswm o saith ateb cywir er mwyn pasio’r prawf, neu bydd 

angen ei ailsefyll. I ddechrau cwblhau’r prawf, cliciwch ar ‘Dechrau’. 

 

Gan ddefnyddio’r cyrchwr, dylai cydweithwyr ddewis yr ateb cywir yn eu barn hwy ar gyfer pob 

cwestiwn gan ddefnyddio’r botymau toglo a ddarperir. Dim ond un ateb cywir fydd i bob cwestiwn 



bob tro. Nid oes raid cwblhau’r prawf mewn un ymgais. Gall cydweithwyr gadw eu hatebion drwy 

glicio ar y botwm ‘Cadw’r Ateb’ gyferbyn â phob cwestiwn.  

 

Unwaith byddwch wedi cwblhau pob cwestiwn, cliciwch ar y botwm ‘Cadw a Chyflwyno’ sydd ar 

waelod y dudalen.  

 

Wrth gyflwyno, gofynnir i gydweithwyr gadarnhau eu bod am gyflwyno drwy wasgu ‘OK’.  

 

Bydd modd i ddefnyddwyr weld y data a gyflwynwyd ar ôl cwblhau. Er mwyn gweld y marc a gafwyd, 

cliciwch ar y botwm ‘Iawn’ ar waelod y dudalen.  

 

Er mwyn pasio’r prawf, mae’n rhaid i ymgeiswyr gael o leiaf saith marc allan o uchafswm posibl o 

wyth. Bydd gofyn i unrhyw ymgeiswyr sy’n cael llai na saith marc ailsefyll y prawf.  



 

Wrth ddychwelyd i’r ffolderi cynnwys, bydd ymgeiswyr yn derbyn cadarnhad o’u canlyniadau.  

 

 

I gael rhagor o wybodaeth neu gyngor ynghylch y Modiwl E-Ddysgu Ymwybyddiaeth Dyletswydd 

Prevent, cysylltwch â’r Tîm Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd ar hasstaff@aber.ac.uk neu ar 

estyniad ffôn 2073.  

mailto:hasstaff@aber.ac.uk

