
Dulliau Ymchwil
 

Darlunio
 

Gall cynrychioliadau gweledol fod yn fwy effeithiol i rai plant (ac oedolion!) na
siarad neu ysgrifennu; Gallai'r grŵp dynnu lluniau i ddangos eu sefyllfa ddelfrydol,
fel eu hoff barc, lle i chwarae, lle maen nhw'n chwarae nawr, ac yn y blaen. Gallai'r
grŵp hefyd ofyn i'w cyfranogwyr dynnu lluniau ar y pwnc. Yna byddai'r lluniau'n
rhan o ddata'r grŵp a byddent yn dadansoddi neu'n dehongli'r hyn a luniwyd a gall
hyn gynnig ffordd arall o edrych ar bwnc.

 

Mae cymryd ffotograffau yn ffordd dda i'r plant ddal yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw.
Mae'r dull yma yn arbennig o ddefnyddiol os yw plant wedi dewis eu cymuned leol
fel eu pwnc; gallant gymryd ffotograffau o'r hyn maen nhw eisiau ei newid a lle
maen nhw'n teimlo bod y problemau yn eu hardal leol. Co�wch ei gwneud hi'n glir
i'r plant beidio â chymryd lluniau ar hap o bobl - os na roddwyd caniatâd, ni ellir
defnyddio'r ffotograffau. Bydd dilyn y rheol hon hefyd yn sicrhau diogelwch plant.

 

Lluniau
 

Gallai plant ddewis �deo yn eu hardal leol, i gynnal cyfweliadau arddull 'brawd
mawr' neu ofyn i rywun gadw dyddiadur �deo. Mae'n hanfodol cael caniatâd rhieni
pan fydd camerâu �deo yn cael eu defnyddio, a llywio'r plant i ffwrdd o recordio yn
gyfrinachol!

 

Fideos
 

Gall cyfranogwyr gwblhau holiaduron neu gall aelodau'r grŵp ymchwil fynd allan
(gydag oedolyn) i ofyn y cwestiynau / ysgrifennu'r atebion. Gall holiaduron fod yn
fyr ac yn syml - un ochr i'r A4 gyda chwestiynau caeëdig - yn fwy cymhleth gyda
chwestiynau agored, neu gallant fod yn gymysgedd o'r ddau. Dylid annog plant i
ystyried yr hyn y maent yn gobeithio ei gael o ddata'r holiadur a sut y byddant yn
dadansoddi hyn pan fyddant yn y cyfnod adeiladu. Wrth ddosbarthu holiaduron ni
ddylai plant fynd i gartre� dieithriaid i ofyn cwestiynau. Os yw'r grŵp yn dymuno
dosbarthu holiaduron yn eu hardal leol, er enghraifft, yn y llyfrgell leol neu'r siop
gornel, mae'n well eich bod yn gofyn i'r plant ddweud ble y byddent yn hof� iddynt
fynd a'u gollwng / eu codi chi eich hun cyn y sesiwn nesaf. Os yw'r plant yn
awyddus i gy�awni'r dasg hon, dylech fynd hefo nhw.

 

Holiadur
 

flipsiart/ Wal graffiti 
 

Mae hwn yn �wch syml gydag agoriad yn y top lle gall ymatebwyr bostio eu
sylwadau; mae'n ddull da o gynhyrchu ymatebion anhysbys. Gall y cwestiwn
ymchwil gael ei ysgrifennu ar y bocs a rhai slipiau o bapur wrth ei ymyl fel y gall
unrhyw un ymateb. Fel rheol, dim ond ar gyfer atebion byr i un cwestiwn penodol
iawn y mae'r blychau awgrymiadau yn addas. Gellir cyfuno'r dull bocs gyda
holiaduron; pan fydd pobl wedi cwblhau'r holiadur gallant ei roi yn y blwch.

 

Dim ond darn mawr o bapur yw'r �ipsiart / graf�ti (mae papur llinellau yn dda ar
gyfer hyn) wedi'i bennu i wal y gall pobl ysgrifennu / tynnu ohono (mae annog
lluniadau yn galluogi plant o wahanol oedrannau i gymryd rhan.) Mae'r cwestiwn
ymchwil yn cael ei roi ar y ar ben y papur ac yna gall y dull hwn ddarparu llawer o
wybodaeth yn gy�ym ac yn ddienw. Gellir gosod wal graf�ti yn yr ysgol,
llawdriniaeth y meddyg, cylch chwarae ac ati dros nifer o ddiwrnodau i gasglu barn
cymaint o bobl â phosib. (Efallai y bydd angen monitro waliau graf�ti i olygu
ychwanegiadau mwy lliwgar nad ydynt yn wirioneddol briodol i'r cwestiwn sy'n
cael ei gy�wyno!).

 

Blwch
Syniadau

 

Dyma lle mae grŵp o bobl yn cael eu cyfweld ar yr un pryd e.e. grŵp o athrawon.
Unwaith eto, bydd angen cofnodi'r hyn a ddywedir mewn rhai modd (e.e.
dictaphone / �deo / cymryd nodiadau) gan roi caniatâd. Gall dictaphone weithiau ei
gwneud hi'n anodd gwahaniaethu rhwng lleisiau ac a ddywedodd beth y gallai �deo
fod yn fwy effeithiol yma. Gallai'r gweithiwr hefyd fod wrth law i gymryd nodiadau
o bwy sy'n dweud beth.

 

Grwp
Ffocws

 

Holiadur
Arlein

 Fel hefo holiaduron papur, maent yn syml ac yn hawdd i'w creu. Rydym yn
defnyddio Arolwg Monkey, sy'n caniatáu hyd at 100 o ymatebion ar eu cyfrif am
ddim.

 

Ateb rhyngweithiol/plickers 
 

Mae Plickers yn app aml-ddewis, y gellir ei ddefnyddio i gasglu ymatebion yn
ddienw trwy ddefnyddio cod bar gyda 4 ateb posibl ar gyfer pob cyfranogwr
(Mwyaf 63 ar y tro). Mae'r app yn rhad ac am ddim, a chy�wynir cwestiynau
ymlaen llaw i mewn i raglen. 
 
Mae'r pecyn canlynol yn esbonio sut i ddefnyddio plickers a lle i lawrlwytho'r holl
downloads / printables angenrheidiol

 https://www.plickers.com/presentation-kit 
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