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Help gyda darllen ac ysgrifennu
 

Mae o leiaf 10% o blant yn methu cyrraedd eu llawn botensial am fod
ganddynt anawsterau darllen oherwydd ADP, ADCG neu wrth
ddarllen yn eu hiaith anfrodorol. Mae TextAid yn dileu'r rhwystr hwn
i ddysgu am ei fod yn darllen unrhyw destun yn uchel. Mae
ReadSpeaker yn arweinwyr byd mewn technoleg llais cyfrifiadurol a
bydd y llais sy'n swnio'n naturiol yn darllen unrhyw destun yn ôl, yn
cynnwys taflenni gwaith, papurau arholiad, tudalennau llyfr a  

Gweithio'n annibynnol a deall yn well    
Drwy glicio ar chwarae, mae’r myfyrwyr yn gallu gwrando ar unrhyw destun,
fel nad oes angen dibynnu gymaint ar gymorth oedolyn. Bydd TextAid yn
darllen unrhyw ddogfen, hyd yn oed gwefannau a thestun mewn llun. Gall y
myfyrwyr ganolbwyntio ar y cynnwys yn hytrach na dadgodio geiriau unigol.

Gallu ei gyrchu gartref ac yn yr ysgol ar unrhyw ddyfais  
Mae TextAid yn gweithio drwy borwr sy’n golygu y gall
myfyrwyr gyrchu'r holl offer ar gyfrifiadur Windows, MacBook,
Chromebook, iPad, llechen neu hyd yn oed ffôn. Unrhyw
ddyfais, felly, sydd â phorwr. Mae hyn yn berffaith ar gyfer
gweithio yn yr ysgol ynghyd â dysgu yn y cartref.

Pa wahaniaeth fydd yn gwneud?

Pam defnyddio TextAid?

gwefannau. Mae TextAid ReadSpeaker yn gweithio drwy borwr sy'n golygu eich bod yn does dim angen
ei lawrlwytho ar ddyfeisiau penodol. Gall myfyrwyr ei ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth, gartref ac ar
eu ffôn neu lechen, ac mae eu holl waith yn cael ei arbed i'w llyfrgell ar-lein.  

Nid dim ond testun-i-leferydd  
Ynghyd â thestun-i-leferydd, mae offer eraill ar gael hefyd yn cynnwys riwler sgrin, modd testun i
wneud testun yn haws ei ddarllen, cyfieithu, rhagfynegi geiriau, lawrlwytho ar ffurf sain ac erfyn
amlygu sy'n echdynnu gwybodaeth allweddol.

Gwneud unrhyw ddogfen yn fwy cyfeillgar i'r darllenydd    
Mae Modd Testun / Text Mode yn newid golwg dogfen fel y bydd yn haws ei darllen neu ddilyn wrth
iddi gael ei darllen yn uchel. Dewiswch o blith amrywiaeth o liwiau cefndir a thestun, arddulliau a
meintiau ffont a bylchiad.
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Mae trwydded safle yn cynnwys darllenydd gwefan ReadSpeaker. Gall
unrhyw un sy'n ymweld â gwefan eich ysgol wrando ar y testun, newid
ei olwg a chyfieithu fel y gallant gael hyd i'r holl wybodaeth sydd ei
hangen arnynt.
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Cymorth mewn gwersi ITM    
Gall TextAid ddarllen testun mewn llawer o ieithoedd
a chyfieithu hefyd. Mae hyn yn helpu myfyrwyr i
ddysgu sut i ynganu a darllen ITM ynghyd â chefnogi
myfyrwyr SIY. Mae 24 iaith ar gael yn cynnwys
Cymraeg, Sbaeneg, Ffrangeg ac Almaeneg.

Defnyddio yn ystod arholiadau    
Mae TextAid yn cydymffurfio â threfniadau mynediad
ac addasiadau rhesymol. Gellir ei ddefnyddio yn ystod
arholiadau i ddarllen cwestiynau yn uchel. Gall yr
atebion gael eu teipio'n syth ar y papur arholiad. Mae
hyn yn rhoi annibyniaeth i fyfyrwyr ac yn lleihau
costau staffio.

Mae'r riwler darllen a'r masgiwr sgrin yn eich helpu i ddilyn testun

Gwefan hygyrch i bawb
 

Gwella hyder a symbyliad  
Gall athrawon rannu dogfennau gyda myfyrwyr.
Mae'r botwm Anodiadau yn eich galluogi i deipio a
thynnu lluniau'n syth ar y ddogfen ac mae'r holl
waith yn cael ei arbed yn awtomatig. Rhoddir
cymorth gydag ysgrifennu hefyd drwy ddefnyddio
rhagfynegi geiriau, gwirydd sillafu, chwilio am air,
ac adrodd testun yn ôl. Am ei fod mor hawdd ei
ddefnyddio, mae hyn yn gwella hyder a symbyliad.

Gwella hunanhyder a gweithio'n fwy effeithlon  
Pan fod dim angen darllen, rydych yn gweithio'n fwy cyflym. Pan fod eich gwaith yn cael ei brawf-
ddarllen, gallwch fod yn sicr eich bod wedi ysgrifennu beth oeddech yn bwriadu ei ysgrifennu, a gyda
llai o wallau.

Faint mae'n costio? 
Mae trwyddedau un defnyddiwr yn dechrau o £130+TAW y flwyddyn. Mae trwyddedau safle yn seiliedig
ar faint eich ysgol neu goleg ac yn cynnwys darllenydd gwefan. Mae'r prisiau yn dechrau o £595+TAW y
flwyddyn.
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