ISAFSWM PRESENOLDEB GOFYNNOL BLACKBOARD
Blackboard yw amgylchedd dysgu ar-lein Prifysgol Aberystwyth ac mae gan bob modiwl ei ardal ei
hun. Mae Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard (RMP), a basiwyd gan y Senedd ym mis
Mehefin 2013, yn amlinellu isafswm y cynnwys ar gyfer pob modiwl a addysgir. Mae’r RMP yn
sicrhau cysondeb ac yn cynyddu defnyddioldeb er mwyn i fyfyrwyr allu dod o hyd i’r cynnwys sydd ei
angen arnynt.
Mae’n rhaid i holl fodiwlau Blackboard PA gynnwys y ddewislen cwrs canlynol a dal yr eitemau
canlynol er mwyn bodloni’r RMP:

Dewislen Cwrs

Gwybodaeth am y
Modiwl
Llawlyfr
Amcanion

Deunyddiau
Dysgu
Deunyddiau
dysgu PowerPoint a
recordiadau o
ddarlithoedd

Offer

Asesu ac Adborth
Rhestr ddarllen

Gwybodaeth am asesu

Crëwyd, diweddarwyd
a chyhoeddwyd

Gwybodaeth am adborth
Mannau cyflwyno aseiniadau

Cysylltiadau

Rhagor o gymorth:




Cwestiynau Cyffredin Blackboard
Cysylltu â’r Grŵp E-Ddysgu
Canllaw Blackboard

Proffiliau staff
Manylion cysylltu
Argaeledd

RHESTR WIRIO RMP BLACKBOARD
Mynediad:
Mae gennych fynediad hyfforddwr i’r modiwl(au) yr ydych yn eu dysgu

☐

Cynnwys y Modiwl:
Cyhoeddiadau
Cyflwyniad / croeso wedi’i bostio yn y Cyhoeddiadau

☐

Gwybodaeth am y Modiwl
Dolen i Lawrlyfr y Modiwl ac Amlinelliad o’r Modiwl

☐

Deunyddiau Dysgu
Ffolderi ac eitemau wedi’u henwi’n glir (e.e. gyda rhif yr wythnos / pwnc)

☐

Asesu ac Adborth
Manylion clir ynglŷn ag asesu’r modiwl, prosesau cyflwyno a mannau cyflwyno gyda
dyddiadau cyflwyno’r aseiniadau wedi’u nodi’n glir

☐

Dolenni i ganllawiau asesu ac arferion academaidd annerbyniol

☐

Cysylltiadau
Cynnwys proffiliau’r staff gyda gwybodaeth gyswllt, cyfeiriad e-bost ac oriau swyddfa

☐

Rhestr Ddarllen
Crëwyd a Chyhoeddwyd

☐

Gwirio:
Mae enwau’r ffeiliau’n ystyrlon

☐

Mae’r dolenni i ffeiliau a gwefannau’n gweithio

☐

Mae’r cynnwys yn cadw at ddeddfwriaeth hawlfraint

☐

Mae’r wybodaeth yn berthnasol a chyfredol (ac mae unrhyw hen ddeunyddiau wedi cael eu
dileu)
☐
Mae’r cynnwys a’r dogfennau mewn fformat hygyrch

☐

