Gwefan Wythnos Addysg Oedolion - llwyfan digwyddiadau:
Sut i ychwanegu eich digwyddiadau a diweddaru eich proffil darparydd

1) Mewngofnodi
Os nad ydych wedi derbyn e-bost gyda'ch manylion mewngofnodi, cysylltwch os gwelwch yn
dda ag: alwevents@learningandwork.org.uk a all drefnu mewngofnodi ar eich rhan.

2) Mewngofnodi i'ch cyfrif
Ewch i safle'r ymgyrch:
Safle Cymraeg - www.wythnosaddysgoedolion.cymru
Safle Saesneg - www.adultlearnersweek.wales
A chlicio ar Mewngofnodi Darparydd' sydd ar gael ar y ddolen ar frig y llaw dde sydd ar
bob tudalen.

Unwaith y byddwch ar y dudalen, rhowch eich enw defnyddiwr a chyfrinair yn y meysydd
perthnasol. Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, cliciwch ar 'Anghofio Cyfrinair?' a chaiff
neges i greu cyfrinair newydd ei anfon i'ch cyfeiriad e-bost.
Nodwch os gwelwch yn dda: dim ond un mewngofnodi ac felly un cyfeiriad e-bost cysylltiedig
fydd ar gyfer pob darparydd.

3) Diweddaru eich proffil darparydd
Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, eir â chi i'ch dangosfwrdd darparydd. Ar yr ochr
chwith gwelwch fotwm 'GOLYGU PROFFIL DARPARYDD' lle gallwch ddiweddaru eich
gwybodaeth. Nodwch os gwelwch yn dda: mae hyn yn orfodol, gan y bydd yr wybodaeth
yma wrth ymyl eich digwyddiadau ar y safle.

O fan hyn eir â chi i'r dudalen 'GOLYGU PROFFIL'. Gofynnir i chi lenwi'r wybodaeth ar y
dudalen, mae meysydd a nodir gyda * yn orfodol ac eraill yn opsiynol.

Gofynnir am beth gwybodaeth ar y dudalen yn Gymraeg yn Saesneg. Gan fod y safle ar gael
yn y ddwy iaith, bydd angen i chi ychwanegu gwybodaeth yn y ddwy iaith, fel arall efallai na
chânt eu cyhoeddi.
•
•

Llun/delwedd - gallwch ychwanegu gwahanol lun/delwedd i ymddangos ar y
safleoedd Cymraeg/Saesneg
Gofynnir i chi ddiweddaru enw eich sefydliad a bywgraffiad byr (dim mwy na 500
gair) yn y ddwy iaith.

Unwaith y byddwch wedi diweddaru eich gwybodaeth cliciwch 'cadw' fydd yn sicrhau y caiff
eich gwybodaeth ei chadw a'i dangos ar y safle yn y meysydd perthnasol.

4) Ychwanegu digwyddiadau
Yn eich dangosfwrdd mewngofnodi ar yr ochr dde gallwch weld pa ddigwyddiadau rydych
wedi eu lanlwytho a gallwch ychwanegu, diwygio a chadw digwyddiadau'r dyfodol.
I ychwanegu digwyddiad, cliciwch ar y botwm plws ar frig llaw dde yr adran digwyddiadau.

Oddi yma gallwch ychwanegu gwybodaeth am eich digwyddiad. Gwelwch feysydd ar gyfer y
Gymraeg a Saesneg. Mae angen llenwi'r ddwy gan mai dyma'r wybodaeth sy'n ymddangos
ar flaen fersiynau Cymraeg a Saesneg y safle. Gofynnir i chi fod mor glir ag sydd modd.

Unwaith y byddwch wedi ychwanegu gwybodaeth am eich digwyddiad, bydd gennych ddau
ddewis:
•

Y cyntaf yw 'ANFON AM GYMERADWYAETH'. Caiff hyn wedyn ei anfon i dîm y
Sefydliad Dysgu a Gwaith i'w gymeradwyo cyn ymddangos ar y safle.

•

Yr ail yw 'CADW DRAFFT' fydd yn eich galluogi i gadw'r digwyddiad i'w anfon i'w
gymeradwyo nes ymlaen.

Unwaith y byddwch wedi ychwanegu digwyddiadau gallwch weld eu statws yn eich bwrdd
dangos drwy glicio ar ddewislen 'HIDLYDD STATWS'.

5) Allgofnodi
I allgofnodi o'ch cyfrif, gallwch un ai allgofnodi drwy fwrdd dangos eich cyfrif neu drwy'r
ddolen ar frig pob tudalen.

Unwaith y byddwch wedi lanlwytho digwyddiadau byddwch yn derbyn blwch am ddim o
eitemau hyrwyddo i'ch helpu i roi sylw i'ch digwyddiadau. Anfonir eich blwch at y cyfeiriad a
roddir ar eich tudalen proffil darparydd.
Ewch i www.learningandwork.wales i gael amrywiaeth o adnoddau marchnata electronig,
megis logos, templadau. ffurflenni gwerthuso a dylunio cyfryngau cymdeithasol a llawer
mwy!
Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu angen cymorth, cysylltwch â:
alwevents@learningandwork.org.uk

