
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect Darllen Ar-lein Gogledd Cymru - Cadw Disgyblion i Ddarllen! 
2020-21 

 

 

A yw eich ysgol chi yn chwilio am ffyrdd i annog DARLLEN Saesneg gartref i gefnogi eich 

strategaeth dysgu o bell?  

A ydych chi'n chwilio am raglen ar-lein yn seiliedig ar dystiolaeth y gall rhieni ei 

defnyddio gartref heb gael hyfforddiant arbenigol? 

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor a GwE wedi creu cyfres o ddeunyddiau 

hyfforddi a chymorth ar-lein i helpu ysgolion a rhieni i ddefnyddio rhaglenni darllen a 

darllen a deall Headsprout.  

 

 

 

 

 
Mae mwy o wybodaeth am y prosiect hwn ar gael yng Nghanolfan Cefnogaeth GwE : https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cymraeg  

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cymraeg


 

 

 

 
Prosiect Darllen Ar-lein Gogledd 
Cymru - Cadw Disgyblion i Ddarllen! 

 
Bwriad Prosiect Darllen Ar-lein Gogledd Cymru - Cadw Disgyblion i Ddarllen! yw cefnogi ysgolion cynradd ac uwchradd i barhau i 

ddarparu cymorth o safon uchel gyda darllen tra bydd ysgolion ar gau. Bwriad y prosiect yw helpu rhieni i gefnogi eu plant gwblhau'r 
penodau gartref, a staff ysgolion i fonitro cynnydd y disgyblion o bell.  Mae'r prosiect hwn ar gyfer ysgolion sydd eisoes wedi 
gweithredu Headsprout ac/neu ysgolion newydd sydd am roi cynnig ar y rhaglen.  
 
Yn syml, bwriad y prosiect yw helpu ysgolion a rhieni i weithredu dysgu darllen da yn y cartref.  Nid prosiect ymchwil mohono. 
Cynlluniwyd ac ariennir y prosiect gan Sefydliad Cydweithredol er Ymchwil i Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI), yn yr Ysgol 
Addysg ym Mhrifysgol Bangor. 
 
Cynlluniwyd y prosiect i helpu ysgolion i gefnogi unrhyw rieni sydd â diddordeb mewn defnyddio rhaglenni darllen sy'n seiliedig ar 
dystiolaeth o'r enw Darllen Cynnar Headsprout (Headsprout Early Reading, HER) a Darllen a Deall Headsprout (Headsprout Reading 
Comprehension, HRC). Rhaglen i addysgu darllen a darllen a deall yn Saesneg yw Headsprout. Fe'i defnyddiwyd yn llwyddiannus 
eisoes i wella sgiliau darllen disgyblion mewn mwy na 100 o ysgolion ar draws gogledd Cymru.  Mae Darllen Cynnar Headsprout yn 
cynnwys cyfarwyddyd darllen drwy gymorth cyfrifiadur sy'n mynd â darllenwyr cynnar i’r hyn sy’n cyfateb i safon darllenwyr Blwyddyn 
3.  Mae Darllen a Deall Headsprout (HRC) yn cynnwys cyfarwyddyd darllen drwy gymorth cyfrifiadur sy'n mynd â darllenwyr rhugl i'r 
hyn sy'n cyfateb i safon darllen a deall disgybl Blwyddyn 7. Cyhoeddwyd rhywfaint o waith ymchwil Headsprout yng ngogledd Cymru 
mewn cylchgronau ymchwil a adolygwyd gan gymheiriaid, sydd wedi canolbwyntio nid yn unig ar ddeilliannau darllen plant, ond hefyd 
ar y ffactorau allweddol sy’n arwain at ei weithredu’n llwyddiannus mewn sefyllfaoedd ysgol nodweddiadol yng ngogledd Cymru. Mae'r 
ymchwil hefyd wedi edrych ar sut y gallwn gefnogi rhieni i ddefnyddio'r rhaglen yn y cartref.   
 
Pe dymuna ysgolion ddefnyddio'r trwyddedau Headsprout am ddim, bydd tîm Prifysgol Bangor yn rhoi fidios, cyngor ar sut i gychwyn 
arni a chymorth parhaus o safon i ysgolion a rhieni ar gyfer HER a HRC. Fel hyn, bydd modd i'ch ysgol gefnogi rhieni i weithredu'r 
rhaglen yn effeithiol yn y cartref. Mae gan y tîm ymchwil brofiad o weithio gyda mwy na 100 o ysgolion GwE a channoedd o blant er 
2014, gan gynnwys prosiect ymchwil llwyddiannus iawn a fu'n canolbwyntio yn benodol ar gael rhieni i gyflwyno'r rhaglen.  
 
Mae'r prosiect ar gyfer ysgolion sydd â diddordeb mewn defnyddio rhaglen ddarllen ar-lein yn seiliedig ar dystiolaeth fel rhan o'u 
strategaeth dysgu o bell efo dysgwyr Blwyddyn 1 ac uwch.   
 
Beth yw prif ddeilliant Prosiect Darllen Ar-lein Gogledd Cymru - Cadw Disgyblion i Ddarllen? 

 Rhoi modd i ysgolion gael at y trwyddedau Headsprout rhad ac am ddim i helpu disgyblion i gael cyfarwyddyd o safon uchel i 
ddysgu darllen gartref.  

 Rhoi hyfforddiant ar-lein (fidios) ac adnoddau i ysgolion a rhieni er mwyn iddynt allu rhoi'r rhaglen ar waith yn effeithiol yn y 
cartref.  

 
Rydym yn awyddus i gefnogi unrhyw un o ysgolion GwE sy'n dymuno helpu rhieni i ddarparu cyfarwyddyd dysgu darllen yn 
y cartref.  Gall ysgolion sydd eisoes â thrwydded Headsprout elwa ar yr hyfforddiant fidio a'r adnoddau, ac mae croeso 
iddynt fanteisio ar y cymorth hwn.  

 

 
Beth yw Headsprout a sut fydd 
disgyblion yn fy ysgol yn elwa arno? 
 

Rhaglen ar-lein a gyflwynir trwy gyfrwng cyfrifiadur yw Headsprout. Fe’i datblygwyd gan arbenigwyr ym maes cymhwyso gwyddorau 
dysgu at addysg. Cynlluniwyd y rhaglenni i gynnwys yr elfennau hynny y dywed gwaith ymchwil sy’n bwysig ar gyfer darllen a darllen 
a deall yn llwyddiannus. Darperir addysgu i fodloni anghenion unigol, a chyflwynir hyn gydag ychydig o gymorth gan staff sydd wedi’u 
hyfforddi i ddefnyddio Headsprout.   
 



 

 

Bydd darllenwyr cynnar yn defnyddio penodau difyr ar-lein ac yn darllen eLyfrau y gellir eu hargraffu ar gyfer addysgu ffoneg, 
ymwybyddiaeth o ffonemau, rhuglder, geirfa a sgiliau darllen a deall. Unwaith y bydd darllenwyr wedi meistroli sgiliau darllen cynnar, 
byddant yn symud ymlaen i benodau sydd wedi'u creu i addysgu'r pedair elfen mewn darllen a deall: chwilio am ffeithiau, dod i 
gasgliadau, adnabod themâu a dysgu geirfa mewn cyd-destun. Mae Headsprout yn canolbwyntio ar yr agweddau craidd hyn: lleihau 
gwallau; meini prawf cyflawni lefel meistroli; ymarfer dan arweiniad; ac adolygu a chymhwyso cronnol.  
 
Mae Darllen Cynnar Headsprout (HER) yn cynnwys 80 o wersi ar-lein ac yn mynd â darllenwyr cynnar i’r hyn sy’n cyfateb i safon 
darllenwyr Blwyddyn 3 mewn 30 awr o gyfarwyddyd systematig unigol.  Mae Darllen a Deall Headsprout yn cynnwys 50 gwers ac yn 
mynd â darllenwyr rhugl i'r hyn sy'n cyfateb i safon darllen a deall disgybl Blwyddyn 6.  Mae’r rhaglen wedi’i harfarnu yn drylwyr ac yn 
helaeth, a dangoswyd ei bod yn effeithiol i lawer o blant (gweler manylion isod).  
 
Gall Headsprout helpu eich ysgol mewn amryw o ffyrdd: 

 Rhoi modd i rieni roi'r rhaglen ar waith yn y cartref, ac i staff ysgolion fonitro cynnydd y disgyblion o bell.  
 Gwella cyrhaeddiad mewn darllen.  
 Galluogi disgyblion targed i gael mynediad i bob maes o’r cwricwlwm trwy wella eu sgiliau darllen. 

 Hybu defnyddio ymyraethau sy’n seiliedig ar dystiolaeth i godi safonau mewn darllen a darllen a deall (cf. Sutton Trust a 
blaenoriaeth grant amddifadedd disgyblion Llywodraeth Cymru).  

 Darparu cyfarwyddyd ar gyfer anghenion unigol sydd o safon uchel ac sy’n gost effeithiol. 
 

 
Sut y gwyddom bod Headsprout yn 
effeithiol?  
 

Mae gan Headsprout sylfaen dystiolaeth gynyddol, ac mae deilliannau calonogol i'w gweld mewn nifer o astudiaethau sydd wedi'u 
rheoli.  Mae tim ymchwil CIEREI yn Ysgol Addysg, Prifysgol Bangor wedi bod yn treialu rhaglenni Headsprout mewn mwy na 100 o 
ysgolion yng ngogledd Cymru dros y blynyddoedd, a dengys canfyddiadau calonogol y gall y rhaglen fod yn effeithiol i nifer o 
ddisgyblion, gan gynnwys rhai sy’n dechrau darllen, darllenwyr hŷn sy’n cael trafferthion yn ogystal â disgyblion awtistig neu rai ag 
anabledd deallusol.  
 
Er mai mewn ysgolion cynradd y defnyddir Headsprout gan mwyaf, fel  ymyrraeth ychwanegol i 'ddal fyny', mae rhai ysgolion 
uwchradd wedi defnyddio'r rhaglen yn llwyddiannus gyda disgyblion hyd at Flwyddyn 10.  
 
Cyhoeddwyd deilliannau amryw o brosiectau Headsprout yng ngogledd Cymru mewn cylchgronau a adolygwyd gan gymheiriaid, gan 
gynnwys data o brosiect ysgolion Conwy 2015 ac arfarniad byr o hap-dreial ar ddefnyddio Headsprout fel ymyrraeth ddarllen dal-i-
fyny:  
 
Tyler, E. J., Hughes, J. C., Beverley, M., & Hastings, R. P. (2015). Improving early reading skills for beginning readers using an online 
programme as supplementary instruction European Journal of Psychology of Education, 30, 281-294. 
 
Mae nifer o'n prosiectau Headsprout eraill yng ngogledd Cymru wrthi'n cael eu cyhoeddi mewn cyfnodolion Addysg.  
 

 
Pa ddisgyblion fydd yn elwa ar 
raglenni Headsprout? 
 

Mae Darllen Cynnar Headsprout wedi’i gynllunio i ddatblygu disgyblion sy’n dechrau darllen i fod â rhuglder darllen sy’n cyfateb i 
ddisgybl 7-8 oed.  Gellir ei ddefnyddio gyda disgyblion o unrhyw oed nad ydynt eto wedi caffael rhuglder darllen sy’n cyfateb i ddisgybl 
7-8 oed.  Mae Darllen a Deall Headsprout yn mynd â darllenwyr rhugl i'r hyn sy'n cyfateb i safon darllen a deall disgybl Blwyddyn 6.  
Mae Darllen a Deall Headsprout Uwch (HARC) ar gael bellach, sy'n dilyn ymlaen o HRC, i fynd â disgyblion i safon darllen a deall sy'n 
cyfateb i Flwyddyn 7 (Rydym wedi defnyddio HER a HARC yn llwyddiannus efo disgyblion sy'n cael trafferth ym mhen uchaf y 
cynradd, a phen isaf yr uwchradd). Mae modd defnyddio'r rhaglen gyda llawer o blant allai fod angen cymorth efo rhai agweddau 
allweddol ar ddarllen, a helpu i 'gryfhau' sgiliau darllen.   
 
Pan fydd ysgolion yn ychwanegu disgyblion at y rhaglen, bydd gofyn i'r disgyblion gwblhau prawf lleoli. Bydd y prawf lleoli hwn yn eu 
gosod nhw ar y lefel briodol.  



 

 

 
 

 
Beth fydd ysgolion yn gael pan 
fyddant yn ymuno â'r prosiect Cadw 
Disgyblion i Ddarllen!? 
 

Os dymuna ysgolion fanteisio ar y trwyddedau sydd am ddim, ein deunyddiau hyfforddiant, a'r cymorth parhaus, byddwn yn: 

 

- Gwahodd pob ysgol i ymuno â rhwydwaith pwrpasol Headsprout ar Hwb, sy'n cynnwys adnoddau.  
- Rhoi fidios hyfforddiant ar-lein i staff a rhieni ar osod a monitro cynnydd yn effeithiol, fel y daw ysgolion a rhieni yn annibynnol 

gyda'r agweddau hyn ar y rhaglen.  
- Rhoi cymorth technegol dilynol i ddatrys problemau i staff ysgolion ar e-bost.  
- Bydd pob rhiant yn gallu cael gafael ar ddeunyddiau hyfforddiant ar Google Classroom i'w helpu i roi'r rhaglen ar waith yn y 

cartref . 
 

Manylion y gweithgarwch   

1. Gwahoddir ysgolion cynradd ac uwchradd yn rhanbarth GwE i ymuno â'r prosiect. 
2. Bydd staff a enwebwyd yn cael hyfforddiant fidio i gychwyn arni, monitro a chefnogi rhieni i weithredu Headsprout.  

3. Bydd pob ysgol yn adnabod darllenwyr sy’n cael trafferthion. Fel rhan o'r hyfforddiant, rhoddir mynediad i bob ysgol i wefan Hwb, 
ble mae ystod o adnoddau a chanllawiau fidio defnyddiol i staff.  

Beth fydd rhieni yn gael pan fyddant 
yn ymuno â'r prosiect Cadw 
Disgyblion i Ddarllen!?   
 
 

Os bydd rhieni yn dymuno defnyddio Headsprout efo'u plentyn yn y cartref, byddant yn cael:   
 
1. manylion mewngofnodi Headsprout y plentyn gan yr ysgol. 
2. canllawiau a fidios hyfforddiant i'w helpu nhw ddefnyddio'r rhaglenni yn effeithiol 
3. mynediad i Google Classroom Headsprout i lawrlwytho neu argraffu deunyddiau 
 

 
Beth fydd angen i ysgolion gyfrannu?  

Er mwyn cynnal y prosiect yn effeithiol, bydd angen i bob ysgol: 

 

1. Osod o leiaf un drwydded Headsprout (mae un drwydded yn rhoi mynediad i 36 disgybl).  
2. Adnabod un neu ddau aelod staff (o leiaf un fesul trwydded, h.y. 36 disgybl) i gael hyfforddiant fidio a gallu rhannu 

gwybodaeth efo rhieni.  
3. Cefnogi aelodau eraill o staff ac/neu rieni. Mewn ysgol gynradd nodweddiadol, amcangyfrifwn y byddai'r unigolyn cyswllt yn 

yr ysgol yn treulio 20-30 munud y diwrnod am 3 diwrnod yr wythnos yn gwirio sgorau ac adrodd yn ôl i rieni (os oes angen).  
 

 
Beth yw'r gost i bob ysgol?   

 
Nid oes unrhyw gost i'r hyfforddiant a'r cymorth gan GwE a Phrifysgol Bangor.  

 
Mae cost i ysgolion o ran prynu eu trwyddedau Headsprout. Ar hyn o bryd, mae un drwydded Headsprout yn costio £180 (ar gyfer 36 
disgybl). Gall ysgolion brynu mwy nag un drwydded.  

 
Sut fyddwn ni'n mesur effaith?  
 

Bydd staff yn cael gwybodaeth ar sut i fonitro cynnydd disgyblion drwy ddefnyddio'r adroddiadau ar-lein ar raglen Headsprout.  Er bod 
hyn yn agwedd bwysig ar y rhaglen, gall disgyblion barhau i elwa hyd yn oed os na all ysgolion fonitro data yn fanwl.  
 
Fel rhan o'n gwaith ymchwil parhaus i addysgu darllen, mae gennym ddiddordeb clywed sut y mae ysgolion wedi cefnogi rhieni i 
gyflwyno'r rhaglen yn y cartref. Unwaith y bydd ysgolion yn ôl i'r drefn arferol, rydym yn bwriadu cysylltu â Phenaethiaid sydd â 
diddordeb i drafod y prosiect.  
 



 

 

 
Beth sy'n digwydd nesaf?  
 

 
Mae mwy o wybodaeth am y prosiect hwn ar gael yng Nghanolfan Cefnogaeth GwE: https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-
gsc/cymraeg  

 

Tîm y Prosiect 

Enw Rôl Sefydliad Manylion cyswllt 

Sarah Roberts Swyddog Cefnogi 
Prosiect Ymchwil 
Arbenigol Headsprout 

CIEREI, Prifysgol Bangor   sarah.e.roberts@bangor.ac.uk 
 
 

Dr Emily Roberts-Tyler Darlithydd Addysg  CIEREI, Prifysgol Bangor        http://www.bangor.ac.uk/addysg/ e.j.tyler@bangor.ac.uk 
 
 

Dr Richard Watkins  Arweinydd Ymchwil 
ac Arfarnu, GwE  

GwE; CIEREI, Prifysgol Bangor richardwatkins@gwegogledd.cymru 
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