
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NorthWORTS 
Astudiaeth ddarllen ar-lein Gogledd Cymru  

 

 

 

Mae gennym bellach £1350 o grant i 20 ysgol gan Gronfa Addysgol Thomas Howell ar gyfer 

Gogledd Cymru a Phrifysgol Bangor  

A yw eich ysgol am wella sgiliau darllen disgyblion?  

A ydych am ddefnyddio data profion cenedlaethol i lywio’r ddarpariaeth?  

A  ydych yn chwilio am ymyriad darllen sy’n seiliedig ar dystiolaeth?  

Anfonwch e-bost at cerisiankenrick@gwe.org.uk os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r astudiaeth hon neu ffonio 0300 500 80 87 



 

Beth yw NorthWORTS? 
Cynllun trawsranbarthol ydyw ar gyfer treial hap-glwstwr wedi’i reoli er mwyn arfarnu effaith rhaglen addysgu darllen Headsprout 

(sy’n rhaglen addysgu gyda chymorth cyfrifiadur) ar gyrhaeddiad disgyblion yng ngogledd Cymru. Rhaglen ar gyfer addysgu darllen 

Saesneg yw Headsprout,  sydd eisoes wedi’i defnyddio yn llwyddiannus i wella sgiliau darllen disgyblion  mewn ysgolion yng 

Nghonwy a Gwynedd  mewn astudiaethau ar raddfa fechan. Cyhoeddwyd rhai o’r astudiaethau hyn mewn cylchgronau a 

adolygwyd gan gyfoedion. 

 

Nod yr astudiaeth hon yw:  

- Gwella sgiliau darllen disgyblion mewn ysgolion partner ar draws rhanbarth GwE;  

- Gwella perfformiad disgyblion yn y profion darllen cenedlaethol;  

- Darparu cymorth a hyfforddiant i ysgolion ar ymyriad darllen cynnar Headsprout;  

- Rhoi mynediad i arbenigedd Adran Seicoleg, Prifysgol Bangor;  

- Rhoi hyfforddiant seiliedig ar waith i gymorthyddion ar ddefnyddio dulliau addysgu manwl ac addysgu uniongyrchol. 

  
 

Prif nod y prosiect yw arfarnu effaith y cymorth i weithredu Headsprout ar ansawdd deilliannau disgyblion. Ail nod yw arfarnu 

effaith rhaglen ddarllen Headsprout yn erbyn addysg arferol mewn ysgolion tebyg ar draws rhanbarth GwE. Bydd yr astudiaeth hon 

yn brosiect ymchwil ar y cyd â Phrifysgol Bangor, Prifysgol Warwick a GwE.   

 

Rydym rŵan yn gwahodd ysgolion cynradd i ddangos diddordeb mewn ymuno ag astudiaeth NorthWORTS (gweler y manylion 

cyswllt isod). Rydym yn croesawu ceisiadau gan ysgolion cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg. Rydym yn chwilio yn arbennig 

am ysgolion sydd â naill ai cyfraddau uwch o ddisgyblion h-PYD neu/ â grwpiau o ddisgyblion sydd arnynt angen cymorth 

ychwanegol i gaffael sgiliau darllen sylfaenol. 
 
Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi derbyn nawdd gan Gronfa Addysgol Thomas Howell ar gyfer Gogledd Cymru a 
Phrifysgol Cymru a fydd yn lleddfu rhywfaint ar gostau cofrestru'r ugain ysgol gyntaf (gweler y costau isod) 
 

Beth yw Headsprout a sut fydd disgyblion yn fy 

ysgol yn elwa arno? 

Mae rhaglenni darllen Headsprout yn rhaglenni ar-lein a gyflwynir trwy gyfrwng cyfrifiadur. Maent wedi’u datblygu gan arbenigwyr 

ym maes cymhwyso gwyddorau dysgu i addysg.  Mae’r rhaglenni wedi’u cynllunio i gynnwys yr elfennau hynny y dywed ymchwil 

sy’n bwysig ar gyfer llwyddiant mewn darllen. Darperir addysgu i fodloni anghenion unigol a chyflwynir hyn gydag ychydig o 

gymorth gan staff sydd wedi’u hyfforddi i ddefnyddio Headsprout. 

 

Mae darllen cynnar Headsprout (Headsprout Early Reading - HER) yn cynnwys 80 o wersi ac wedi’i gynllunio i ddatblygu disgyblion 

sy’n dechrau darllen i’r hyn sy’n cyfateb i ddarllenwyr Blwyddyn 3, a hynny mewn 30 awr o gyfarwyddyd unigol. Mae’r rhaglen 

wedi’i harfarnu yn drylwyr ac yn helaeth, sydd wedi dangos ei bod yn effeithiol i lawer o ddisgyblion 

 

Gall Headsprout helpu eich ysgol mewn amryw o ffyrdd: 

• Gwella cyrhaeddiad sgiliau darllen nifer dethol o ddisgyblion nad ydynt yn gwneud cynnydd sy’n briodol i’w hoed; 

• Galluogi disgyblion a dargedwyd i gael mynediad i bob maes o’r cwricwlwm trwy wella eu sgiliau darllen; 

• Hybu defnyddio ymyriadau 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;  

• Cyfoethogi cydweithio ag addysg bellach a hybu gweithio ar y cyd (Adran Seicoleg, Prifysgol Cymru).  
 



Sut wyddom ni fod Headsprout yn effeithiol? Mae tystiolaeth gynyddol i gefnogi llwyddiant Headsprout, gyda nifer o astudiaethau dan reolaeth yn dangos deilliannau 

cadarnhaol. Mae Adran Seicoleg, Prifysgol Bangor wedi bod yn treialu Headsprout mewn degau 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 sy’n cael trafferthion yn ogystal â disgyblion awtistig neu rai sydd â thrafferthion dysgu.   

 

Mae hyd at 20 o ysgolion cynradd ac uwchradd bod yn rhan o ddau brosiect ar raddfa fechan yng Nghonwy a Sir Ddinbych yn ystod 

2014-15. Cafwyd adborth hynod o gadarnhaol gan yr ysgolion hyn ac mae llawer o ysgolion wedi adrodd am welliant yn safonau 

darllen y disgyblion hynny sy’n derbyn yr ymyriad darllen cynnar (a fesurwyd trwy gyfrwng profion darllen mewnol a/neu rai 

cenedlaethol safonedig). Byddwn yn arfarnu’r data hwn yn fanylach dros yr haf.  

 

Beth fydd ysgolion yn gael pan fyddant yn ymuno 

â’r prosiect NorthWORTS?   

Yn ystod y prosiect blwyddyn, caiff pob ysgol:   

- Drwyddedau darllen cynnar  Headsprout ar gyfer disgyblion targed;  

- Hyfforddiant ar weithredu rhaglenni Headsprout yn llwyddiannus, gan gynnwys dadansoddi’r data cynnydd darllen i fesur 

effaith;  

- Swyddog Gweithredu Prifysgol Bangor yn monitro data cynnydd disgyblion;  

- Hyfforddiant seiliedig ar waith i gymorthyddion a gyflwynir gan Adran Seicoleg, Prifysgol Bangor. Bydd hwn yn hyfforddiant ar 

ddefnyddio Headsprout, yn ogystal â dulliau Addysgu Manwl a Chyfarwyddyd Uniongyrchol.   

- Gwaddol hir dymor o hyfforddi staff ar ddefnyddio ymyriad sy’n gost effeithiol  
 
 

Manylion y gweithgarwch    

1. Byddai 20 o ysgolion yn cael gwahoddiad i ymuno â’r prosiect. Byddai nifer o’r rhain yn ysgolion targed gan GwE ar gyfer gwella 

safonau   

2. Bydd Swyddog(ion) Ymchwil Prifysgol Bangor yn rhoi hyfforddiant cychwynnol ac yn helpu pob ysgol i ddechrau ar y prosiect. 

Mae’r swyddogion yma yn arbenigwyr ym maes rhagelenni darllen cynnar ac yn brofiadol o ran eu cyflwyno mewn ysgolion. Bydd 

10 ysgol yn cael eu dewis ar hap i gael cymorth uwch gan Swyddog(ion) Ymchwil Prifysgol Cymru.     

3. Bydd y 10 ysgol hynny a ddewisir ar hap i gael cymorth uwch i weithredu ymyriad darllen cynnar Headsprout (Grwp 1)  yn derbyn 

ymweliadau ysgol rheolaidd yn ystod 2015-16 er mwyn sicrhau gweithredu cywir.   

4. Byddai’r 10 ysgol sy’n weddill yn derbyn cymorth sylfaenol i weithredu ymyriad darllen cynnar Headsprout (Grwp 2). Ni fydd y 

rhain yn derbyn cymorth parhaus yn ystod 2015-16 

5. Mae ysgolion yn adnabod hyd at 15 o ddisgyblion ym Mlwyddyn 1 a 2 (neu Flwyddyn 3 a 4 mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg) i 

dderbyn ymyriad darllen cynnar Headsprout   

6. Byddai’r prosiect yn dechrau ar 1 Medi 2015 

7.  Mae’n fwriad lleihau profi annibynnol gymaint ag a ellir - byddai prawf darllen safonedig yn cael ei weinyddu fel mesur cyn yr 

ymyriad ac ar ôl yr ymyriad 

8. Cwblhau’r profi gwaelodlin cyn hanner tymor mis Hydref 2015. Bydd yr ysgolion yn cael eu dewis ar hap wedyn yn ystod hanner 

tymor mis Hydref 2015   

9. Cyflwyno ymyriadau rhwng hanner tymor mis Hydref 2015 a hanner tymor mis Mai 2016.  

10. Casglu data dilynol yn ystod ail hanner tymor yr haf 2016   

11. Byddai data darllen pob grŵp o ddisgyblion yn cael ei ddadansoddi (h.y. cymorth gweithredu sylfaenol ac uwch gymorth 

gweithredu)    

12.  Byddai’r gronfa ddata ranbarthol yn cael ei defnyddio wedyn i gymharu cynnydd disgyblion pob grŵp. Byddai hyn yn cynnwys 



arfarniad o sgoriau profion darllen cenedlaethol disgyblion ar gyfer 2015 a 2016. Byddwn yn arfarnu’r cwestiynau a ganlyn:   

- Sut mae’r cynnydd a fesurwyd trwy ddefnyddio data profion cenedlaethol  safonedig yn cymharu â barn asesiad athro?   

- O’u cymharu â disgyblion tebyg mewn ysgolion eraill, sut mae’r grŵp/grwpiau ymyriad Headsprout yn cymharu?   

 

 

Noder: bydd ysgolion a ddewisir ar hap i dderbyn cymorth sylfaenol (Grwp 2) yn derbyn hyfforddiant ychwanegol ar ddiwedd y 

prosiect; ni fyddant dan anfantais mewn unrhyw ffordd. Bydd hwn yn hyfforddiant seiliedig ar waith i gymorthyddion a gyflwynir 

gan Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor. Ffocws yr hyfforddiant fydd dulliau Addysgu Manwl a Chyfarwyddyd Uniongyrchol (y ddau 

ddull yn strategaethau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac sy’n effeithiol iawn grwpiau dysgu bach ac ar lefel un i un) 

Beth fydd rhaid i ysgolion gyfrannu? Er mwyn i’r prosiect fod yn llwyddiannus, mae cyfraniadau pwysig a ddisgwylir gan bob ysgol sy’n ymwneud â’r prosiect. Bydd 

angen i bob ysgol: 

- Adnabod hyd at 15 disgybl ym Mlwyddyn 1 a 2 (neu Flwyddyn 3 a 4 mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg) i dderbyn  ymyriad 

darllen cynnar Headsprout; 

- Adnabod un neu ddau gymhorthydd dysgu i dderbyn hyfforddiant seiliedig ar waith ar weithredu’r rhaglen;  

- Ymrwymo i o leiaf 10 awr bob wythnos o amser cymhorthydd ar gyfer gweithredu’r rhaglen gyda’r disgyblion targed;  

- Ymrwymo i hyd at 10 awr bob mis o amser cymhorthydd ar gyfer goruchwyliaeth a chefnogaeth i weithredu’r rhaglen yn 

effeithiol. 

 

Beth yw’r gost fesul ysgol?   

 

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi derbyn nawdd gan Gronfa Addysgol Thomas Howell ar gyfer Gogledd Cymru a 

Phrifysgol Bangor i leddfu rhywfaint ar gostau’r prosiect ar gyfer 20 ysgol. 

Mae cyllid y grant yn £1350 yr un i 20 ysgol.  
 
Felly, mae’r prosiect hwn ar gael am £900 i bob ysgol   

 

Mae hyn yn cynnwys trwyddedau Headsprout, hyfforddiant a goruchwyliaeth ar gyfer pob  cymhorthydd a thystysgrif Prifysgol 

Bangor i gymorthyddion sy’n cwblhau’r hyfforddiant ac yn gweithredu ymyriad darllen cynnar Headsprout.  Sylwer nad yw’r gost ar 

gyfer ysgolion yn cynnwys costau arfarnu prosiect  NorthWORTS. Ariennir y costau ymchwil ar wahân. 

 

A ddylwn i ddefnyddio cyllid GAD i dalu am yr 

ymyriad hwn?  

 

Dylech. Rydym yn annog ysgolion i ddefnyddio eu GAD i ariannu cymryd rhan yn y prosiect hwn.   

Mae Headsprout yn ymyriad sy’n seiliedig ar dystiolaeth a fydd yn galluogi ysgolion i fynd i’r afael â dwy brif flaenoriaeth 

Llywodraeth Cymru: 

BLAENORIAETH 1: DATBLYGU A GWELLA SAFONAU LLYTHRENNEDD A RHIFEDD 

BLAENORIAETH 2: LLEIHAU EFFAITH TLODI AC AMDDIFADEDD AR GYFLAWNIAD ADDYSGOL  



 

Mae defnyddio Headsprout gyda disgyblion hPYD yn bodloni meini prawf grant Llywodraeth Cymru 

Pa ddisgyblion fydd yn elwa ar ymyriad darllen 

cynnar Headsprout? (HER)  

 

Mae wedi’i gynllunio i ddatblygu disgyblion sy’n dechrau darllen i fod â rhugler 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 7-8 oed (fe’i defnyddiwyd yn 

llwyddiannus gyda disgyblion blynyddoedd olaf yr ysgol gynradd/blynyddoedd cynnar yr ysgol uwchradd sy’n cael trafferthion 

darllen). 

 

 

Sut fyddwn ni’n mesur effaith?  

 

Mewn partneriaeth gyda GwE, bydd Prifysgol Warwick a Phrifysgol Bangor yn dadansoddi data cynnydd disgyblion ar gyfer pob 

ysgol/disgybl sy’n ymwneud â phrosiect NorthWORTS. Byddwn yn llunio adroddiad ar effaith gyffredinol Headsprout ar ddeilliannau 

darllen disgyblion. Rhennir yr adroddiad hwn â’r holl ysgolion sy’n cymryd rhan. Byddwn o bosib hefyd yn gwneud cais am gyllid 

ymchwil allanol  i dalu am brofi’r disgyblion yn annibynnol er mwyn gwella grymuster yr arfarniad.   

Beth sy’n digwydd nesaf?  

 

Anfonwch e-bost at  cerisiankenrick@gwe.org.uk os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r prosiect hwn neu ffonio 0300 500 

80 87 cyn gynted ag y bo modd, a dim hwyrach na dydd Gwener 17 Gorffennaf 2015 

 
Cyllid i leddfu costau ar gyfer 20 ysgol yn unig sydd ar gael. Cedwir llefydd ar sail y cyntaf i’r felin. Cysylltwch â Richard 
Watkins os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth:   
 
richardwatkins@gwe.org.uk 
Rhif ffôn: 0300 500 8087 
Rhif ffôn symudol: 07557759754  
 

Tîm y Prosiect  

 Role Sefydliad  

Dr Carl Hughes Uwch Ddarlithydd  Prifysgol Bangor        http://www.bangor.ac.uk/psychology/ 

Dr Emily Tyler Darlithydd  Prifysgol Bangor         

Dr Amy Hulson-Jones Swyddog Ymchwil  Prifysgol Bangor         

Yr Athro Richard Hastings Athro Addysg  Prifysgol Warwick     http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/cedar/ 

Dr Richard Watkins Ymgynghorydd Her  GwE 



 


