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Rhagair
Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) wedi helpu i newid agweddau tuag
at gynnwys plant wrth wneud penderfyniadau. Mae hynny’n cynnwys penderfyniadau ynglŷn ag ymchwil
gyda phlant yn ogystal â phenderfyniadau am bob mater arall sy’n effeithio arnynt. Yng Nghymru, mae
statws arbennig i CCUHP oherwydd mae rhwymedigaeth gyfreithiol ar Weinidogion Cymru, llawer o gyrff
cyhoeddus a rhai darparwyr gwasanaethau i roi ‘sylw dyledus’ i’w ofynion wrth wneud eu gwaith, ac i
sicrhau bod y cyhoedd, gan gynnwys plant, yn cael gwybodaeth amdano. Mae gan Lywodraeth Cymru,
Comisiynydd Plant Cymru, a llawer o awdurdodau lleol a sefydliadau’r trydydd sector yng Nghymru
wybodaeth am CCUHP ar eu gwefannau. Mae rhai ysgolion yng Nghymru’n defnyddio CCUHP yn eu
gwaith bob dydd, nid dim ond i gryfhau eu harferion cydraddoldeb ac amrywiaeth ond hefyd yn fframwaith
i ‘lais y disgybl’ a chyflwyno’r cwricwlwm.
Mae’r Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant wedi’i lleoli ym Mhrifysgolion Abertawe a Bangor, a chafodd ei
sefydlu i sicrhau bod hawliau dynol plant yn cael eu parchu, eu hamddiffyn a’u cyflawni. A minnau’n un o
sylfaenwyr yr Arsyllfa, rwy’n deall mai’r unig ffordd y gallwn wneud hyn yn llwyddiannus yw drwy weithio
gyda phartneriaid ar draws disgyblaethau a sectorau a gyda’r plant eu hunain. Yn sgil gwaith partneriaeth,
trosglwyddwyd Lleisiau Bach yn Galw Allan i’r Arsyllfa, ar ôl 4 mis o’r prosiect 3 blynedd. Hoffwn ddiolch
yn fawr iawn i Pobl a Llefydd y Gronfa Loteri Fawr, i ymddiriedolwyr a chyn staff Draig Ffynci, i
Brifysgolion Abertawe a Bangor ac i dîm Lleisiau Bach, Helen Dale ac Arwyn Roberts, am sicrhau parhad a
datblygiad y prosiect byth ers hynny.

Lleisiau Bach Little Voices yw’r dull a ddewiswyd gan yr Arsyllfa i rymuso plant fel ymchwilwyr ac eiriolwyr, a
dyma’r dull a ddefnyddir hyd heddiw. Mae’n torri tir newydd, ac yn mynd y tu hwnt i gynnwys plant mewn
ymchwil a wneir gan oedolion. Mae’n defnyddio CCUHP yn sylfaen gysyniadol ac yn fframwaith normadol
i alluogi plant i fod yn ymchwilwyr – i ddewis y pwnc, y cwestiynau a’r dulliau ymchwilio, dadansoddi’r
canlyniadau, llunio casgliadau, gwneud eu hargymhellion a meithrin cyswllt â phwy bynnag all helpu i
wireddu’r newidiadau a ddymunir. Mae’n esblygu gyda phrofiad, yn addasu i wahanol anghenion, grwpiau
oedran a diddordebau arbennig, ac yn ddiweddar mae wedi datblygu pwyslais newydd ar gyd-gynhyrchu
mewn dull oed-gynhwysol. Rydym yn adolygu ac yn myfyrio’n gyson ar y dull hwn a’i oblygiadau, nid yn
unig o ran cynnwys plant mewn ymchwil, ond hefyd o ran y ffordd y gall pawb o bob oedran ddysgu
gyda’n gilydd a gweithio gyda’n gilydd, yn well.
Credaf mai megis dechrau y mae pethau o ran gwireddu potensial trawsnewidiol dull Lleisiau Bach Little
Voices mewn addysg, hyfforddiant ac ymchwil yn ogystal â gweithredu cymunedol, datblygu cymunedol a
chymryd rhan mewn llywodraethiant democrataidd. Nawr, a’r Cynulliad Cenedlaethol yn paratoi ar gyfer
etholiadau i Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru, allai’r adroddiad hwn ddim bod yn fwy amserol.
Mae’n bleser gennyf groesawu’r adroddiad hwn sy’n cyflwyno prif lwyddiannau prosiect tair blynedd
Lleisiau Bach yn Galw Allan, ac yn tynnu sylw at rai o’r darganfyddiadau a wnaed ar hyd y ffordd, yr hyn a
wnaethom nesaf a’n cynlluniau at y dyfodol.

Jane Williams,

Arweinydd Arloesi a Meithrin Cyswllt, Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton;
Rheolwr, Lleisiau Bach/Little Voices; Cydlynydd, Arsyllfa Cymru: (Hawliau Plant).
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Cyflwyniad a Chefndir
Dechreuodd ein gwaith ar Lleisiau Bach yn Galw Allan gyda Draig Ffynci, yr elusen a oedd, o 2002 – 2014,
yn cael ei hadnabod fel Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru. Ymhlith ei llwyddiannau lu, cynhyrchodd Draig
Ffynci adroddiadau ar hawliau plant yng Nghymru. (Draig Ffynci, 2011) Yn un o’r rhain, Pam fod oed pobl
yn Mynd i Fyny Nid i Lawr? (2007), nodwyd safbwyntiau a phrofiadau a gasglwyd ymhlith plant o dan
11 oed. Ar sail hynny, aethom ati i ddatblygu dulliau ac adnoddau i rymuso plant yn y grŵp oedran hwn i
ddewis pynciau trafod, gwneud gwaith ymchwil ac argymell newid. Byddai’r dull hwn, ‘Plant fel
Ymchwilwyr’, yn galluogi plant ifanc i gymryd rhan yn Draig Ffynci a ‘ ...chreu corff o waith a ffyrdd o
ddeall na allai oedolion eu hefelychu’. (Draig Ffynci, 2013: 198) Rhwng 2009 a 2014, gyda chymorth gan
Lywodraeth Cymru a’r Loteri Fawr, defnyddiwyd y dull Plant fel Ymchwilwyr yn llwyddiannus gyda
grwpiau o blant mewn dros 30 o leoliadau ar hyd a lled Cymru. (Lleisiau Bach, Dewisiadau Mawr, 2014)
Yn Lleisiau Bach yn Galw Allan (2014-17), diolch i ragor o gyllid gan y Loteri Fawr a chefnogaeth yr
Arsyllfa, rydym wedi parhau ac wedi datblygu’r gwaith hwn. Buom yn gweithio gydag ysgolion ledled
Cymru i wneud gwaith ymchwil a greodd effaith wirioneddol yn yr ysgolion a’u cymunedau lleol. Buom yn
cynorthwyo plant i wneud gwaith ymchwil ledled Cymru ac i gyflwyno yn 2015 yr adroddiad cyntaf yn y
byd dan arweiniad plant gan blant mor ifanc â saith oed i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r
Plentyn, gan helpu i lywio Casgliadau Terfynol y Pwyllgor i Lywodraethau’r DU a Chymru. Rydym wedi
datblygu ac wedi treialu hyfforddiant proffesiynol ar y dull ac wedi cynhyrchu llawlyfr hyfforddi ar-lein.
Yn fuan ar ôl i ni roi Lleisiau Bach yn Galw Allan ar waith, gorfodwyd Draig Ffynci i gau ei swyddfeydd a
dirwyn ei Huwch-Gyngor dan arweiniad ieuenctid i ben, oherwydd bod ei chyllid craidd gan Lywodraeth
Cymru wedi dod i ben. Newidiodd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr gwirfoddol bwyslais eu gwaith, gan ddechrau
ymgyrch i gael Cynulliad Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru a pharhau i weithio ar eu hadroddiad ar blant
a phobl ifanc 11 – 24 oed i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Trosglwyddodd Lleisiau
Bach yn Galw Allan i’r Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd hynny’n ganlyniad
i ddigwyddiadau nad oeddem yn eu croesawu ond daeth â manteision yn ei sgil, gan cynnwys presenoldeb
i’r Arsyllfa ym Mhrifysgol Bangor yn ogystal ag ym Mhrifysgol Abertawe, gan helpu i wreiddio’i
chyrhaeddiad ledled Cymru gyfan. Yn y prifysgolion, y tu hwnt i feithrin ein prosiectau, rydym wedi cael
cyfleoedd i gyflwyno sesiynau ynglŷn â’n gwaith i fyfyrwyr a staff, gwneud cyflwyniadau mewn
cynadleddau rhyngwladol a dod o hyd i ymchwilwyr mewn gwahanol ddisgyblaethau a allai helpu gydag
ymchwil y plant. Rydym wedi ennill cyd-nabyddiaeth ymhlith y gymuned ymchwil mewn ffyrdd na fyddai
wedi bod yn bosib fel arall.
Ym mis Tachwedd 2016, cyrhaeddodd Lleisiau Bach yn Galw Allan rownd derfynol Gwobrau Ymgysylltu’r
Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Cydlynu Cyswllt â’r Cyhoedd, dan nawdd Cynghorau Ymchwil y DU a
Sefydliad Wellcome. Yn wyneb cystadleuaeth o safon uchel gan brifysgolion ledled y DU, dywedodd y
beirniaid wrth gloriannu’r prosiect:
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Roedd y panel o’r farn fod y prosiect hwn wedi mynd ati mewn modd
canmoladwy i gynnwys pobl ifanc – mor ifanc â 7 oed – fel ymchwilwyr
gweithredol, gan ddefnyddio ymchwil i fyfyrio’n feirniadol ar faterion sy’n
wirioneddol bwysig iddynt, ac i gyfleu eu canfyddiadau i’r bobl allweddol
sy’n gwneud penderfyniadau.

Dull Plant fel Ymchwilwyr
Mae ein dull wedi datblygu dros 10 mlynedd. Rydym wedi dysgu o waith arloeswyr fel Mary Kellett, Priscilla
Alderson, Jo Boyden, Judith Ennew a Virginia Morrow, a ddangosodd fod modd gwneud gwaith ymchwil
mewn ffyrdd sy’n rhoi gwerth ar blant fel cyfranogwyr ac yn parchu eu hawliau. Ategwyd hynny gan ein
profiad ymarferol o weithio gyda Draig Ffynci ar brosiectau dan arweiniad pobl ifanc gan gynnwys
adroddiadau i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae dwy nodwedd gyffredinol,
neilltuol i ddull Lleisiau Bach Little Voices.

Defnyddiwn CCUHP yn fframwaith i ddewis pynciau ymchwil, ac i arwain y gwaith o
gynnal pob prosiect.
Nid ydym yn awgrymu nac yn gorfodi pynciau ymchwil, dulliau, casgliadau nac
argymhellion. Mae’r gwaith yn cael ei arwain gan y plant.
• Defnyddiwn CCUHP yn fframwaith i ddewis pynciau ymchwil, ac i arwain y gwaith o gynnal pob prosiect.
o Mae CCUHP yn cynnwys 42 o erthyglau sy’n cynnwys gofynion y mae’n rhaid i’r Wladwriaeth sy’n
Barti gydymffurfio â nhw. Maent yn eang eu cwmpas, ac yn ymdrin â hawliau plant o ran goroesi a
datblygu, cydraddoldeb a diffyg gwahaniaethu, amddiffyn rhag niwed, materion addysgol,
diwylliannol a hamdden, rhyddidau sylfaenol (mynegiant, ymgynnull, cymdeithasu, crefydd a
chred), darparu iechyd a gofal cymdeithasol, diogelwch amgylcheddol a chefnogaeth i deuluoedd
a chymunedau i helpu i ofalu am blant a’u helpu i sicrhau eu hawliau.
o Mae cwmpas eang CCUHP yn rhoi digonedd o ddewis i’r plant sy’n cymryd rhan o ran eu pwnc
trafod, ond gan aros ar yr un pryd o fewn ffiniau polisi cyhoeddus, gweithredu cymunedol a
gwireddu hawliau dynol.
o Ym mhob prosiect, mae’r plant yn dysgu, drwy wneud, am agweddau ar wneud penderfyniadau
mewn sefydliadau a chymunedau a/neu am ddinasyddiaeth a llywodraeth, o fewn fframwaith
parch at hawliau dynol.
o Mae CCUHP yn llywio ein hymddygiad ac ymddygiad y plant sy’n gwneud yr ymchwil. Golyga
hynny fod peidio â gwahaniaethu, parchu dewis yr unigolyn, rôl rhieni a chymunedau a’r safonau
uchaf posib o ran iechyd, diogelwch ac amddiffyn yn rhan annatod o’r dull ac o bob prosiect.
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• Nid ydym yn awgrymu nac yn gorfodi pynciau ymchwil, dulliau, casgliadau nac argymhellion. Mae’r gwaith
yn cael ei arwain gan y plant.
o Mae pob grŵp ymchwil yn symud ymlaen o gyfnewid syniadau am wahanol bynciau trafod, i
ddewis ac archwilio’u 3 phrif bwnc trafod, pleidleisio i ddewis pa bwnc i ymchwilio iddo a dewis
y cwestiynau ymchwil.
o Wrth i ni gyflwyno’r sesiynau, rydym yn dangos, drwy wneud, wahanol fathau o ymchwil
cyfranogol, er enghraifft defnyddio holiaduron ac arolygon, Plickers, gwahanol ffyrdd o
bleidleisio, cyfweliadau, cael gwybod beth mae pobl yn ei wybod yn barod a defnyddio offer
creadigol fel recordiadau ffilm a sain.
o Mae’r tîm cyflenwi’n cefnogi’r gwaith casglu a dadansoddi data, ac yn helpu i gasglu a chyflwyno’r
canlyniadau yn unol ag anghenion y grŵp, ond y plant sy’n llunio’r casgliadau a’r argymhellion
bob amser.
Rydym wedi cynhyrchu pecyn hyfforddi ar-lein, sy’n cynnwys dolenni i adnoddau y gellir eu defnyddio neu
eu haddasu. Rydym wedi datblygu ac wedi treialu diwrnod hyfforddi y gellir ei addasu at anghenion
gwahanol grwpiau proffesiynol, ac wedi sefydlu Rhwydwaith CARS i rannu arfer gorau, newyddion a
digwyddiadau.
Mae’r llawlyfr hyfforddi ar gael yn rhad ac am ddim ar wefan Lleisiau Bach: www.lleisiaubach.org
Cyswllt rhwydwaith CARS: Helen Dale
Twitter: @lleisiaubach

Chwe Cham y Dull Plant fel Ymchwilwyr
Mae chwe cham i’r dull, a gellir eu cyflwyno dros nifer o wythnosau neu eu cyflwyno’n ddwys dros
ddiwrnodau olynol. Wrth weithio gydag ysgolion ar Lleisiau Bach yn Galw Allan, y bwlch rhwng sesiynau fel
arfer oedd un neu ddwy wythnos, ond gall hyn amrywio yn dibynnu ar anghenion y grŵp, yr ysgol a’r
prosiect. Nodir isod y chwe cham ac amcan o’r amser a dreuliwyd gennym mewn sesiynau gyda’r grŵp ym
mhob cam.
1. Dewis y cwestiwn ymchwil: 4 awr
2. Dewis dulliau ymchwilio a chynllunio’r ymchwil: 2 awr
3. Casglu a dadansoddi’r data: y casglu’n amrywio’n dibynnu ar y dull; dadansoddi: 2 awr
4. Cynllunio ar gyfer cydgynhyrchu oed-gynhwysol ac effaith: 2 awr
5. Gwaith dilynol gyda’r plant: 2 awr
6. Cyfarfod effaith/cynllunio at y dyfodol: 2 awr
Rhwng y sesiynau, fe gefnogon ni waith y prosiect ym mha bynnag ffyrdd oedd eu hangen, er enghraifft
drwy baratoi deunyddiau neu wneud gwaith ysgrifenedig, neu gysylltu â phobl a allai helpu â’r ymchwil
neu’r effaith. Ar ddiwedd pob prosiect, cafodd pob aelod o’r grŵp ffolder i’w gadw, yn cynnwys papurau
gwaith y grŵp ac adroddiad y prosiect.
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Adroddiad CCUHP Lleisiau Bach yn Galw Allan
Sefydlwyd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn o dan Erthygl 43 Confensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Mae ei aelodau’n arbenigwyr nodedig ar blant a
hawliau dynol. Cânt eu hethol o Wladwriaethau sy’n Bartïon ac maent yn gwasanaethu ar y Pwyllgor am
ddwy flynedd ar y tro. Eu gwaith yw edrych ar gynnydd pob Gwladwriaeth sy’n Barti o ran rhoi CCUHP
ar waith. Mae’n rhaid i bob Gwladwriaeth sy’n Barti gyflwyno adroddiad cychwynnol i’r Pwyllgor, ac yna
bob pum mlynedd. Mae’n rhaid i’r Wladwriaeth sy’n Barti anfon ei chynrychiolwyr i ymddangos gerbron y
Pwyllgor i ateb cwestiynau yn un o sesiynau’r Pwyllgor yn Swyddfa’r Uchel Gomisiwn dros Hawliau Dynol
yng Ngenefa. Yna mae’r Pwyllgor yn cyhoeddi ei Gasgliadau Terfynol yn nodi pa gynnydd a wnaed ac yn
rhoi gwybod i’r Wladwriaeth sy’n Barti beth arall y mae angen iddi ei wneud.
Mae’r Pwyllgor yn gwneud mwy na chlywed yr hyn y mae’r Wladwriaeth sy’n Barti’n ei ddweud. Mae’r
Pwyllgor yn gwahodd ‘adroddiadau amgen’ gan sefydliadau y tu allan i’r llywodraeth i helpu’r Pwyllgor i
wybod beth i’w ofyn. Pan fo hynny’n bosib, mae’r Pwyllgor yn dewis un neu fwy o’i aelodau i fod yn
adroddwr, i ymweld â’r Wladwriaeth sy’n Barti i gwrdd â sefydliadau o’r fath. Mae’r Pwyllgor a’r
adroddwyr yn croesawu pob cyfle i gwrdd â phlant ac i ddysgu oddi wrthynt.
Adeg cynllunio Lleisiau Bach yn Galw Allan, er bod adroddiadau ieuenctid wedi eu cyflwyno i’r Pwyllgor
mewn llawer o archwiliadau o Wladwriaethau sy’n Bartïon o dan CCUHP, roedd yn ymddangos nad oedd
adroddiad ymchwil dan arweiniad plant erioed wedi’i gynhyrchu gan blant o dan 11. At ei gilydd, mae
mentrau cyfranogi’n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 11 a 24 mlwydd oed. Mae llai o lawer o gyfleoedd i
blant iau.
Roeddem o’r farn ei bod yn bwysig fod profiadau a safbwyntiau plant iau’n cael eu cyfleu mewn modd dilys
i’r Pwyllgor. O’r herwydd, un o amcanion Lleisiau Bach yn Galw Allan oedd llunio a chyflwyno adroddiad
gan blant o dan 11 ym mhumed archwiliad cyfnodol y DU gan y Pwyllgor. Byddai hyn yn golygu nid yn unig
fod y Pwyllgor yn cael clywed safbwyntiau plant iau o Gymru, ond roedd hefyd yn gyfle i ni i ddangos sut yr
oedd gwneud hyn.
Penderfynwyd gweithio gydag ysgolion cynradd yng Nghymru oherwydd, er nad yw pob plentyn o dan 11
yn mynd i’r ysgol, mae’r rhan fwyaf yn gwneud hynny, ac roedd ysgolion yn lleoedd ac yn strwythurau y
gallem weithio ynddynt gan amharu cyn lleied â phosib ar fywydau bob dydd y plant a oedd yn cymryd
rhan. Penderfynwyd peidio â thargedu mathau penodol o ysgolion ond yn hytrach wahodd unrhyw ysgol ym
mhob un o 22 awdurdod lleol Cymru i gymryd rhan, ar sail y cyntaf i’r felin.

Y Model
Y model a ddewiswyd gennym oedd gweithio gyda 24 o ysgolion cynradd ym mhob un o flynyddoedd y
prosiect. Byddai deuddeg o’r ysgolion hyn yn ysgolion ‘corff llywodraethu’ lle byddai’r grwpiau ymchwil yn
llunio arolwg cenedlaethol. Byddai’r deuddeg ysgol arall yn ‘ysgolion a oedd yn cymryd rhan yn yr ymchwil’
a fyddai’n cynnal yr arolwg gyda’u cyfoedion. Yna byddai’r ysgolion corff llywodraethu’n dadansoddi’r
canlyniadau, yn rhoi eu sylwadau ac yn gwneud argymhellion i’r Pwyllgor.
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Adeg cynllunio’r model, y gred oedd ei bod yn debygol y byddai angen cyflwyno adroddiadau amgen
i’r Pwyllgor yn ystod 2017. Mewn gwirionedd, penderfynodd y Pwyllgor ddwyn ei archwiliad o’r DU ymlaen, a’r dyddiad cyflwyno oedd 1 Gorffennaf 2015. Felly roedd yn rhaid i ni gyflwyno ein hadroddiad i’r
Pwyllgor yn seiliedig ar waith y flwyddyn gyntaf. Roedd hyn yn her ac yn gyfle ar yr un pryd.

Yr Her
Yr her oedd llunio adroddiad a oedd yn argyhoeddi yn seiliedig ar ddim ond blwyddyn o waith. Roed nifer
y rhai a gymerodd ran yn yr ymchwil yn is nag y byddai wedi bod dros dair blynedd, ond roeddem yn falch
er hynny fod tua 1200 o lyfrynnau’r holiadur wedi’u dosbarthu, a 724 wedi’u cwblhau a’u dychwelyd.
Cymerodd ysgolion ran naill ai fel cyrff llywodraethu neu fel cyfranogwyr yn yr ymchwil mewn 17 o 22 ardal
awdurdod lleol Cymru. Nodir dosbarthiad oedran y plant a gwblhaodd yr holiadur isod.

Oedran

%

10 - 11

29

9 - 10

31

8-9

27

Y Cyfle
Y cyfle a ddaeth yn sgil cyflwyno’n hadroddiad CCUHP yn gynt na’r disgwyl oedd fod y Pwyllgor wedi cael
amser erbyn diwedd ail flwyddyn Lleisiau Bach yn Galw Allan i ystyried ein hadroddiad ynghyd ag
adroddiadau amgen eraill y DU, holi’r Wladwriaeth sy’n Barti a chyhoeddi ei Gasgliadau Terfynol. (CCUHP,
2016) O’r herwydd, wrth gyflwyno’r prosiect i grwpiau yn 2016–17 roeddem yn gallu dangos sut y gall
CCUHP greu deinameg ar gyfer eiriolaeth polisi a newid. Rhan o waddol Lleisiau Bach yn Galw Allan yw
bod yr Arsyllfa’n gweithio gyda phartneriaid yng Nghymru a’r DU i ddod o hyd i ffyrdd o gryfhau’r
ddeinameg hon, gan ehangu’r sgwrs i gynnwys mwy o bobl a chysylltu â phrosesau gwneud
penderfyniadau’n lleol ac yn genedlaethol yn ogystal â phroses adrodd y Cenhedloedd Unedig.

Deinameg CCUHP
Myfyrio a
Chynllunio

Ymchwil
Lleisiau
Bach

Adroddiad i
Bwyllgor
y CU

Casgliadau
Terfynol
Gwrandawiadau’r
Pwyllgor
yng Ngenefa
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Gwrandawiadau Genefa
Roedd adroddiad Lleisiau Bach yn Galw Allan yn un o ryw 17 o adroddiadau amgen a gyflwynwyd i’r
Pwyllgor ym mhumed archwiliad cyfnodol y Pwyllgor o’r DU. Ar ôl ei anfon i’r Pwyllgor ym mis Gorffennaf
2015, cafodd ei gyflwyno mewn tri cham pwysig. Yn gyntaf, mewn cyfarfodydd ag adroddwr y Pwyllgor,
yr Athro Olga Khazova, yn ystod ei hymweliad â Chymru ym mis Medi 2015; yn ail, yng ngwrandawiad
cyn-sesiynol y Pwyllgor yng Ngenefa ym mis Hydref 2015; ac yn drydydd, yng ngwrandawiad
Gwladwriaeth sy’n Barti y DU yng Ngenefa ym mis Mai 2016. Ar bob un o’r achlysuron hyn, cafodd
Lleisiau Bach yn Galw Allan ei gynrychioli gan ddau aelod ifanc o Fwrdd Ymddiriedolwyr y Ddraig Ffynci,
gyda chefnogaeth ein rheolwr prosiect, Jane Williams, a oedd hefyd wedi dod yn aelod o’r Bwrdd.
Ym mhob cam, mae pob un o’r adroddwyr amgen yn awyddus i sicrhau bod y Pwyllgor yn clywed eu
materion a’u hargymhellion. Mae amser yn brin, ac mae’n rhaid i’r adroddwyr amgen gydweithio i osgoi
ailadrodd yr un pwyntiau ac eto gyd-drafod i sicrhau bod pob adroddwr yn cael cyfran deg o’r amser sydd
ar gael. Roedd y Pwyllgor yn arbennig o awyddus i glywed gan blant a phobl ifanc o wahanol rannau o’r
DU, a threfnodd gyfarfod plant yn y gwrandawiadau cyn-sesiynol yn ogystal â sicrhau y gallai plant gymryd
rhan yn y cyfarfod cyn-sesiynol llawn gyda’r holl adroddwyr eraill. Yn ystod gwrandawiadau’r Wladwriaeth
sy’n Barti, lle mae’r adroddwyr amgen yn dechnegol yn arsylwi yn unig, cyfarfu aelodau’r Pwyllgor eto â’r
plant yn ystod yr egwyliau i glywed y diweddaraf ac i wrando ar eu sylwadau ynghylch yr hyn yr oedd
cynrychiolwyr Llywodraeth y DU yn ei ddweud.
Cynrychiolwyd yr adroddiad yn y cyfarfod plant cyn-sesiynol gan Matthew Walker (17 oed), lle roedd y
Pwyllgor wedi gwahodd adroddwyr o dan 18 yn unig. Ymunodd Alex Atkins (19 oed) a Jane Williams (58
oed) â Matthew yn y cyfarfodydd eraill i gynrychioli’r adroddiad ynghyd â’r adroddiad ieuenctid, FUNC+,
ac, yn achos Jane, adroddiad Grŵp Monitro CCUHP Cymru. Mae’r holl adroddiadau hyn ar gael yn:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
Creodd y ffaith fod plant a phobl ifanc yn rhan o archwiliad Gwladwriaeth sy’n Barti y DU gymaint o
ddiddordeb ar un adeg yn ystod y gwrandawiadau terfynol nes bod ‘#UNCRC-Wales’ a ‘CRCUK16’ yn
trendio ar Twitter!
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Canfyddiadau, Argymhellion ac Ymateb y Pwyllgor
Mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig wedi cyhoeddi canllawiau i adroddwyr amgen ynghylch sut i drefnu a
chyflwyno’r adroddiadau, ond mae’n derbyn adroddiadau gan blant ar ba bynnag ffurf y mae’r plant yn ei
dewis. Dewisodd ysgolion corff llywodraethu Lleisiau Bach yn Galw Allan drefnu eu hadroddiad o dan saith
pennawd: Chwarae; Lle Rydym yn Byw; Gwybodaeth; Addysg; yr Amgylchedd; CCUHP ac Iechyd.
Casglwyd data yn ystod Tymor y Gwanwyn 2015 a’i ddadansoddi yn ystod Tymor yr Haf.
Mae’r canfyddiadau’n datgelu rhai pryderon, dewisiadau a dymuniadau cyffredin ymhlith y plant a
ymatebodd i’r holiadur. Roeddem yn gallu cymharu’r canlyniadau â rhai o ganlyniadau’r ymchwil yn 2008
Pam Fod Oed Pobl yn Mynd i Fyny Nid i Lawr? ac â negeseuon o ymgyngoriadau gan sefydliadau eraill yng
Nghymru. Dangosodd hyn gysondeb rhwng profiadau’r plant a’u safbwyntiau ar rai pynciau, er enghraifft
ynghylch ansawdd eu hamgylchedd lleol, parciau a chyfleusterau chwarae, yr angen am gymorth i fod yn
ddiogel ac yn iach gartref, yn yr ysgol ac yn eu cymunedau, a’r angen i bawb ddysgu mwy am hawliau
plant a CCUHP.
Mae’r tabl isod yn dangos argymhellion y plant i’r Pwyllgor, y bobl a enwyd ganddynt a allai helpu i
wireddu’r newidiadau hyn, a’r hyn a ddywedodd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig yn ei Gasgliadau Terfynol
am y materion hyn.

Pennawd

Argymhellion

Pwy all ein Casgliadau Terfynol Pwyllgor y CU ar bumed

adroddiad

LlBGA

helpu

LlBGA,

adroddiad cyfnodol y DU o dan CCUHP,
Mehefin 2016

Gorffennaf
2015
Chwarae

Mwy o gyfleoedd
i chwarae tu allan,
a gyda phlant
yr un oed â ni.
Adnoddau gwell
mewn parciau
cyhoeddus: mwy
diogel a glanach,
croesawgar a
deniadol.

Cynghorau,
rhieni,
ysgolion, y
gymuned,
clybiau ac
athrawon

Dyma y dylai’r Llywodraeth ei wneud:
Darparu mannau diogel, hygyrch, cynhwysol a
difwg i blant, gan gynnwys plant ag anableddau a
phlant wedi’u hymylu ac mewn sefyllfaoedd
difreintiedig, i gael chwarae a chymdeithasu a
chludiant cyhoeddus i fynd i’r mannau hynny.
(para 74 b.)
Cryfhau ei hymdrechion i warantu hawl y plentyn i
gael gorffwys a hamddena ac i chwarae a chymryd
rhan mewn gweithgareddau hamdden sy’n briodol i
oed y plentyn, gan gynnwys mabwysiadu a
gweithredu polisïau chwarae a hamdden ynghyd ag
adnoddau digonol a chynaliadwy.

(para 74 a.)
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Lle Rydym yn Dylai pob plentyn
Llywodraeth
Byw
deimlo’n ddiogel ac yn
a
hapus yn y lle y mae’n
chynghorau
byw ynddo. Angen cynnal
mwy o archwiliadau
diogelwch ar barciau,
gwahardd ysmygu mewn
parciau a chodi
ymwybyddiaeth ynghylch
sut y mae’n effeithio ar ein
hamgylchedd, ein
hiechyd a’n chwarae.
Rhoi mwy o ran i blant 7
– 11 oed yn eu
cymunedau.

Dyma y dylai’r Llywodraeth ei wneud:

Gwybodaeth Newyddion sy’n briodol i Llywodraeth,
oed y plant: byddwch yn
rhieni ac
ymwybodol o’r ffordd y
athrawon
mae’n effeithio arnom. Ein
helpu i archwilio’r
newyddion, nid dim ond
clywed y penawdau. Ein
helpu i ddeall sut i
ddefnyddio’r rhyngrwyd
yn ddiogel. Gwahardd
oedolion rhag cysylltu â
phlant ar y rhyngrwyd.

Dyma y dylai’r Llywodraeth ei wneud:

Addysg

Dyma y dylai’r Llywodraeth ei wneud:

Dylai ysgolion chwilio am
ffyrdd o wneud eu
hysgolion yn fwy iach,
megis bod yn ysgolion
eco, neu’n ysgolion sy’n
parchu hawliau, ysgolion
llysgenhadon gwych ac
ysgolion iach. Dylai’r
athrawon wneud y
gwersi’n hwyl. Dylai’r
athrawon ddysgu’r
plant beth i’w wneud os
ydynt yn cael eu bwlio.
Dylai fod llysgenhadon
gwrth-fwlio sy’n cynnal
cyfarfodydd gwrthfwlio
gyda chymorth athrawon,
posteri gwrthfwlio mewn
parciau, ysgolion, siopau,
llyfrgelloedd a
swyddfeydd gwaith. Mae
angen cynllun gwiriadau
amser cinio a blychau
pryderon i blant eu
defnyddio.

Llywodraeth,
ysgolion ac
athrawon

Cynnwys plant yn llawn wrth gynllunio, dylunio
a monitro gwaith i weithredu polisïau chwarae a
gweithgareddau sy’n berthnasol i chwarae a
hamdden, ar lefel gymunedol, lleol a
chenedlaethol.
(para 74 c.)
Sefydlu strwythurau er mwyn i blant gael cymryd
rhan mewn modd ystyrlon a rhoi pwys dyledus
ar eu safbwyntiau wrth gynllunio cyfreithiau,
polisïau, rhaglenni a gwasanaethau ar lefel leol
a chenedlaethol …. Dylid rhoi sylw arbennig i
gynnwys plant iau ….
(para 30 a.)

…hyfforddi plant, athrawon a theuluoedd i
ddefnyddio technolegau cyfathrebu a
gwybodaeth yn ddiogel, codi ymwybyddiaeth
ymhlith plant am yr effeithiau difrifol y gall bwlio
ar-lein eu cael ar eu cyfoedion, a rhoi mwy o
ran i’r cwmnïau cyfryngau cymdeithasol yn yr
ymdrechion i wrthsefyll seiberfwlio.
(para 48 b.)

Dwysáu ei hymdrechion i fynd i’r afael â bwlio a
thrais mewn ysgolion, gan gynnwys drwy
ddysgu am hawliau dynol, meithrin gallu’r
myfyrwyr a’r staff i barchu amrywiaeth yn yr
ysgol, gwella sgiliau datrys gwrthdaro y
myfyrwyr, monitro achosion o fwlio yn yr ysgol
yn rheolaidd, a chynnwys plant mewn mentrau
a gwaith monitro er mwyn ceisio cael gwared ar
fwlio. (para 48 a.)
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Yr
Dylai plant fyw mewn
Yr heddlu,
amgylchedd amgylchedd diogel, iach a glân. athrawon a
Codi ymwybyddiaeth o’r ffordd rhieni
y mae amgylchedd gwael yn
effeithio ar blant. Mewn parciau
ac ar lwybrau, gosod mwy o
finiau sbwriel, biniau baw cŵn
a bagiau baw cŵn. Ein helpu i
ddysgu sut i fod yn ddiogel yn
ein hamgylchedd.

Roedd argymhellion y Pwyllgor ar yr
Amgylchedd yn canolbwyntio ar
lygredd aer, yn arbennig ger ysgolion
ac ardaloedd preswyl, ac ar sicrhau
bod hawliau plant yn ganolog i
weithredu ar newid yn yr hinsawdd.
(para 67)

CCUHP

Cychwyn ymgyrch genedlaethol
dros hawliau plant. Dylid dysgu
plant o bob oed am hawliau
plant a CCUHP yn yr ysgol.
Dylai athrawon ddysgu am
hawliau plant a CCUHP wrth
hyfforddi i fod yn athrawon.
Dylid dysgu rhieni am
hawliau plant pan fyddant yn
dod yn rhieni. Dylai’r
Llywodraeth wneud hysbyseb
deledu am hawliau plant a
gweithio gyda phlant i wneud
llyfr i’w ddefnyddio gan blant
ar eu pen eu hunain a gyda’u
hathrawon yn y gwersi. Dylai
Comisiynydd Plant Cymru ac
arbenigwyr ymweld ag ysgolion
i helpu i ddysgu am hawliau
plant. Cynnal digwyddiadau lle
y gall cynghorau ysgol gwrdd i
siarad am hawliau plant.

Llywodraeth,
Comisiynydd
Plant Cymru,
athrawon,
rhieni, NSPCC,
parafeddygon,
yr heddlu a
llinellau
cymorth.

Dylai addysg ar hawliau plant fod yn
orfodol – hynny yw, yn ofynnol o dan y
gyfraith.
(para 72 g.)

Iechyd

Gwahardd ysmygu mewn
parciau a chodi
ymwybyddiaeth o’r ffordd y
mae’n effeithio ar blant. Dylai
meddygon, deintyddion ac
ysbytai esbonio triniaethau ac
offer mewn ffyrdd y gall plant eu
deall a dylai eu gweithfannau
fod yn fwy addas i blant. Dylai
oedolion a phlant ddysgu mwy
am fwyta’n iach, er enghraifft
drwy weithgareddau blasu
bwyd yn yr ysgol.

Llywodraeth,
Argymhellodd y Pwyllgor fannau
gweithwyr
chwarae difwg mewn mannau
iechyd
cyhoeddus (gweler ‘Chwarae’ uchod)
proffesiynol,
ysgolion a rhieni
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Fel y mae’r tabl yn ei ddangos, mae’r Pwyllgor yn gwneud argymhellion cyffredinol i’r ‘llywodraeth’, tra bo
argymhellion y plant yn cynnwys mwy o fanylder ynghylch camau gweithredu penodol a phwy all helpu i
wneud i hynny ddigwydd yn lleol. Mae hyn yn adlewyrchu egwyddor datganoliaeth, sef y dylai
penderfyniadau sy’n effeithio ar bobl gael eu gwneud mor lleol â phosib. Does neb eisiau cael ei ficro-reoli
gan bwyllgor rhyngwladol, ond mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig yn rhoi arweiniad hanfodol ar ofynion
cyffredinol cyfraith ryngwladol hawliau dynol plant a ddylai fod yn fframwaith i benderfyniadau lleol. Mae’r
Pwyllgor yn pennu’r penawdau, ac yn gadael i’r manylion gael eu rhoi ar waith yn lleol.
Roeddem yn falch o weld argymhellion allweddol ynghylch cynnwys plant wrth wneud penderfyniadau,
addysg orfodol ar hawliau plant, amddiffyn rhag bwlio a mannau chwarae glanach. Ac yn sgil ein gwaith
blaenorol gyda Draig Ffynci, a’r adroddiad ieuenctid y llwyddodd yr ymddiriedolwyr ifanc i’w gwblhau,
roeddem yn falch o weld argymhelliad y Pwyllgor y dylai fod:
Seneddau Ieuenctid ym mhob gweinyddiaeth ddatganoledig a thiriogaeth fel fforymau parhaol i
blant gael cymryd rhan yn effeithiol mewn prosesau deddfu cenedlaethol sy’n effeithio arnynt. (para 30 c.)
Yn fuan ar ôl cyhoeddi Casgliadau Terfynol y Pwyllgor, addawodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru y
byddai’n sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru. Senedd i bobl ifanc dros 11 oed fydd hon. Felly rydym yn
gweithio gyda’r Arsyllfa a phartneriaid i weld sut y gall ein gwaith gyda chymunedau ac ysgolion helpu
cynifer â phosib o blant o bob oed i gymryd rhan. (Gweler ‘Myfyrdodau a’r Camau Nesaf’ isod.) Rydym
yn mawr obeithio y byddwn wedi cymryd camau breision ymlaen yn hyn o beth erbyn y tro nesaf y bydd y
Pwyllgor yn archwilio Gwladwriaeth sy’n Barti y DU.

Prosiectau Lleol 2014 – 2017
Ble y buom yn gweithio
Cynhaliwyd 60 o brosiectau lle roeddem yn gweithio am y tro cyntaf gyda’r ysgol dan sylw. Dewiswyd yr
ysgolion drwy hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol ac anfon ebost at bob ysgol gynradd yn ardal yr
awdurdod lleol, er mwyn ceisio lledaenu’r gwaith dros Gymru gyfan.
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Gyda phwy y buom yn gweithio
Buom yn gweithio gyda 524 o blant fel aelodau o grwpiau ymchwil. Dewiswyd plant y grwpiau
ymchwil gan yr athrawon yn yr ysgolion a oedd yn cymryd rhan. Nid oeddem wedi pennu sut y dylid dewis
y plant ond roedd yn dda gennym fod llawer o ysgolion wedi dewis plant nad oeddent fel arall yn rhan o
weithgareddau ‘llais y disgybl’ neu weithgareddau tebyg. Llwyddodd y grwpiau ymchwil i gael cyfanswm o
bron i 6,000 o bobl – y rhan fwyaf ohonynt yn blant eraill yn yr un grŵp oedran – i ymateb i arolygon lleol
neu genedlaethol. Cymerodd llawer mwy na hynny o bobl – yn blant ac yn oedolion – ran mewn
digwyddiadau effaith, cynlluniau gweithredu neu drwy dderbyn yr adroddiadau ymchwil.

Beth wnaethon ni
Ar ôl cynnal sesiynau rhagarweiniol ynglŷn â CCUHP ac ymchwil, gwahoddwyd y plant i nodi’r tri phrif
bwnc trafod yr hoffent ymchwilio iddynt. Aethant ati i ystyried y tri phwnc trafod, a phleidleisio wedyn ar
ba un i fwrw ymlaen ag ef. Yn ystod tair blynedd Lleisiau Bach yn Galw Allan, y pynciau mwyaf cyffredin a
gyrhaeddodd y ‘rhestr o dri’ oedd:
• Eu hamgylchedd agos yn yr ysgol ac yn y gymuned;
• Trafferthion grwpiau agored i niwed;
• Ymatebion i faterion yn y gymdeithas ac weithiau’r byd;
• Gallu plant i fod yn ddiogel ac i deimlo’n ddiogel;
• Y ffordd y mae plant yn derbyn ac yn deall newyddion;
• Gwybodaeth am hawliau;
• Bod yn rhan o benderfyniadau.
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Wedi dewis eu cwestiynau ymchwil, edrychodd y plant ar wahanol ddulliau y gellid eu defnyddio. Roedd
arolygon ar-lein a holiaduron papur yn ddewisiadau poblogaidd, a phenderfynodd nifer o grwpiau ategu’r
rhain drwy gynnal ‘diwrnod ymchwil’ i’r ysgol gyfan. Aeth rhai grwpiau i ymweld â safleoedd neu aethant at
arbenigwyr i ofyn am wybodaeth arbenigol.

Ar ôl casglu’r data, buom yn eu helpu i gydgasglu a delweddu’r canlyniadau er mwyn iddynt allu dod o hyd
i’w hystyr eu hunain yn y canlyniadau a gwneud eu hargymhellion eu hunain. Yn olaf, aethom ati i’w helpu i
baratoi adroddiad ffeithluniau a chynnal cyfarfod effaith ar ddiwedd y prosiect lle y gallent rannu eu gwaith
a chael cefnogaeth i weithredu pellach.

Dros amser, fe gawsom ein bod yn gadael y prosiectau ar adeg a oedd yn aml yn teimlo’n llai fel diwedd
prosiect ac yn fwy fel dechrau un newydd. Yn y cyfarfodydd effaith, byddai’r grŵp weithiau’n rhannu eu
gwaith, ond yn aml byddai pobl broffesiynol a chymunedol a oedd yn bresennol yn ymrwymo i gefnogi
camau i wireddu’r newidiadau. Arweiniodd rhai prosiectau at newid yn amgylchedd yr ysgol, ond roedd
potensial trawsnewidiol i brosiectau eraill y tu hwnt i glwyd yr ysgol. Mae achos ‘Moel Hiraddug’ isod yn
enghraifft dda.

Astudiaeth Achos: ‘Moel Hiraddug’
Grŵp oedd hwn o ysgol ger Moel Hiraddug mewn pentref lled wledig yn y Gogledd. Roedd y grŵp yn
cynnwys aelodau o Bwyllgorau’r Cyngor Ysgol a’r Pwyllgor Eco. Buont yn trafod: ‘Traffig yn y pentref’,
‘Adnewyddu Pwll yr Ysgol’ a ‘Mynediad i Foel Hiraddug’. Yr olaf o’r rhain enillodd y bleidlais a chael ei
ddewis yn bwnc ymchwil. Yn ôl un aelod o’r grŵp: ‘Mae’r mynydd yn wych, ond does neb yn ei
ddefnyddio. Fe allem wella’r lwybrau a’r arwyddion.’
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Dewisodd y grŵp edrych ar yr hyn yr oedd y disgyblion yn ei wybod am y mynydd a sut roeddent yn ei
ddefnyddio. Crëwyd holiadur i’r ysgol gyfan, a chael gwybod nad oedd 60% o’r plant erioed wedi bod i
fyny Moel Hiraddug a bod 58% yn meddwl nad oedd yn lle diogel i ymweld ag ef, oherwydd diffyg
llwybrau a ffensys ac oherwydd bod y grisiau’n rhy serth a llithrig.
Aeth y grŵp i ymweld â’r mynydd i asesu’r sefyllfa. Gwelsant fod angen arwyddion gwell a bod angen
trwsio rhai o’r llwybrau pren. Gwelsant hefyd fod yr ardal yn ddiddorol iawn: roedd yno ffosiliau calchfaen
yn ogystal ag olion creaduriaid y goedwig a llawer o goed cynhenid.
Rhannodd y grŵp eu canfyddiadau â gweddill yr ysgol, ac yna trefnodd y pennaeth ddiwrnod hyfforddiant
mewn swydd i’r athrawon gael mynd i ymweld â’r mynydd ac edrych ar gyfleoedd i ddefnyddio’r mynydd
mewn gweithgareddau cwricwlaidd.
Bu’r grŵp hefyd yn trafod â’r ffermwr sy’n pori ei anifeiliaid ar y mynydd, a oedd yn hapus iddynt
ddefnyddio’r mynydd ac yn croesawu unrhyw welliannau. Cysylltwyd â Cyfoeth Naturiol Cymru a
gytunodd i ystyried gwella’r arwyddion a chynnwys yr ysgol yn y gwaith cynllunio. Lluniodd yr ysgol lyfr,
“Dyserth Legends”, i’w ddefnyddio yn y gwersi, yn cynnwys straeon megis Dafydd Ddu o Hiraddug, rhai
wedi’u hysgrifennu gan ddisgyblion yr ysgol.
Cafodd gwaith y grŵp ei gydnabod yn adroddiad Estyn ar yr ysgol yn 2015, a oedd yn nodi, “Mae
disgyblion hŷn yn ehangu eu medrau yn effeithiol drwy’r cyfraniadau a wnânt at y gymuned leol, fel eu
hymglymiad ym mhrosiect Moel Hiraddug.” Cafwyd canmoliaeth hefyd gan gynulleidfa broffesiynol gymysg
y cyflwynodd y grŵp eu gwaith iddi ym Mhrifysgol Bangor ym mis Tachwedd 2015, gan gynnwys
Comisiynydd Plant Cymru, Is-Ganghellor y Brifysgol, staff academaidd ac ymarferwyr iechyd.

O fewn cwmpas Lleisiau Bach yn Galw Allan roedd hwn yn brosiect llwyddiannus. Ac eto, roedd yn
teimlo fel petai cymaint mwy a allai ddigwydd yn ei sgil. O ganlyniad i’r prosiect, cafodd pennaeth yr ysgol
y syniad o ffurfio rhwydwaith o ysgolion Mynydd yng Nghymru, a chysylltodd â sawl ysgol arall yng
Nghymru i weld a oedd ganddynt ddiddordeb. Yn anffodus, roedd cefnogi gwaith i ddatblygu’r syniad hwn
y tu hwnt i gwmpas ein prosiect ni.
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Prosiectau Dilynol
Gwnaeth hyn i ni feddwl sut y gallem greu hyblygrwydd ar gyfer cam dilynol i’n gwaith yn y dyfodol. Felly,
yn nhymor ysgol olaf y prosiect, buom yn gweithio gydag ysgolion ar brosiectau dilynol i weld sut y gellid
gwneud hynny. Drwy hynny, fe ddechreuon ni weld sut y gallai gwaith y plant greu deinameg a gallem weld
pa fath o gefnogaeth fyddai’n helpu i wneud i hynny ddigwydd.

Deinameg prosiectau ymchwil lleol
Myfyrio,
gwerthuso a
chwestiynau
newydd

Rhoi newid ar waith:
ymarfer, polisi,
diwygio’r gyfraith

Ymchwil
Lleisiau
Bach

Cyswllt â phartneriaid
effaith: sefydliadau,
cymunedau, llywodraeth,
senedd

Cydgynhyrchu
newid mewn
modd
oed-gynhwysol

Mae’r astudiaethau achos isod yn dangos yr effaith ychwanegol a grëwyd drwy wneud gwaith dilynol ar ôl
i’r ymchwil lleol ddod i ben.

Astudiaeth Achos: Awel y Môr, Castell-nedd Port Talbot
Case Study: Awel Y Mor, Neath Port Talbot
Bu’r grŵp hwn o blant 7 – 10 oed yn ystyried ‘Gwella’r Llyfrgell Leol’, ‘Cinio Ysgol’, a ‘Gwella’r Parc Lleol’.

Dewiswyd yr olaf o’r rhain, ac aethant ati i gynllunio’u hymchwil. Cynhaliwyd arolwg ar-lein ac ymatebodd
69 o ddisgyblion iddo. Aethant i ymweld â’r safle, a chasglu tystiolaeth am gyflwr y parc. Lluniwyd
adroddiad ffeithluniau dwy dudalen a chynhaliwyd cyfarfod gweithredu yn yr ysgol lle roedd staff a
llywodraethwyr yr ysgol, cynghorwyr lleol, swyddogion amgylcheddol lleol a’u Haelod Cynulliad yn
bresennol. Fe wnaethant iMovie hefyd sydd ar gael ar sianel You Tube Lleisiau Bach.
Yn y cyfarfod gweithredu, cytunwyd ar ddau gam gweithredu allweddol:
1. Gwahodd y clwb pêl-droed lleol, sy’n defnyddio rhan o’r parc, i gyfarfod i drafod sbwriel
2. Dylai swyddogion amgylcheddol lleol barhau i drafod â’r ysgol er mwyn gweithio i sicrhau
a. gwelliannau i’r parc, a
b. sefydlu grŵp ‘Cyfeillion Parc Vivian’
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Bryd hynny, roedd ein gwaith ar y prosiect ar ben – ac eto roedd yn amlwg fod mwy i ddod. Felly fe
wnaethom waith dilynol, nad oedd yn rhan o gynllun gwreiddiol y prosiect. Helpodd hyn i sicrhau:
• Ymweliad gan yr Aelod Seneddol lleol â’r ysgol, a chael llun ac adroddiad yn ei gylchlythyr misol,
gwahoddiad i’r staff i fynd i gynhadledd yn Nhŷ’r Cyffredin a chynnig i ddarparu sesiynau i blant
yr ysgol yn y dyfodol;
• Cyswllt â swyddog datblygu chwarae’r cyngor a arweiniodd at drwsio offer chwarae ac ailbeintio
adeiladau’r parc;
• Sefydlu grŵp ‘Arwyr Chwarae’ gyda chefnogaeth y cynghorydd lleol;
• Ymrwymiad gan adran gymdogaethau’r cyngor i ymgynghori â’r plant ynghylch gofynion i
lesddeiliaid yr adnoddau chwaraeon gadw’r ardal yn lân ac yn ddi-sbwriel;
• Cynnydd yn nifer y disgyblion a oedd yn cynnig eu henwau i fod yn aelodau o Bwyllgor Eco’r
ysgol;
• Gwaith partneriaeth rhwng yr ysgol, Cadwch Gymru’n Daclus a’r cyngor i gynnal
cystadleuaeth i ddylunio arwydd newydd i annog pobl i helpu i gadw Parc Vivian yn lân, yn
ddiogel ac yn daclus. Cymerodd dros 80 o ddisgyblion ran, a chyhoeddodd y cyngor ddatganiad
i’r wasg i ddathlu’r dyluniad buddugol ac i roi cyhoeddusrwydd i’r cynllun.

Wrth sôn am effaith y prosiect gwreiddiol a’r gwaith dilynol, dywedodd yr ysgol wrthym:
Mae llawer o blant yma sydd ddim yn deall pa mor bwysig ydyn nhw o ran datblygu eu cymunedau a
doedden nhw’n gwybod fawr ddim, neu ddim o gwbl, am eu hawliau. Doedden nhw ddim yn amlygu
fawr ddim gallu, neu ddim o gwbl, i greu effaith ar eu cymuned ehangach. Ond drwy waith Prosiect
Lleisiau Bach, mae’r plant wedi magu digon o wybodaeth a hyder i alw allan at oedolion a chael eu
clywed, sydd wedi cael effaith aruthrol arnyn nhw fel unigolion. Mae hynny yn ei dro wedi bod yn hwb
i’w hunanhyder a’u hunan-barch. Drwy gymryd rhan yn y prosiect hwn rydyn ni fel ysgol wedi datblygu
llawer o gysylltiadau â’r gymuned ehangach … Ers i’r plant wneud eu gwaith ymchwil i wella eu parc lleol
mae llawer o bethau wedi newid ac maen nhw’n dal i newid gyda chymorth y plant.
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Astudiaeth Achos: Garth, Pen-y-bont ar Ogwr
Bu’r grŵp hwn yn ystyried ‘Ysmygu’, ‘Ceir yn Goryrru’ a ‘Mwy o gyfleoedd i wneud ymarfer corff yn yr
ysgol’. Dewiswyd ‘Ysmygu’ ar gyfer eu hymchwil ac aethant ati i gael gwybod sut roedd y plant yn teimlo
ynglŷn â phobl yn ysmygu’n agos atynt. Cynhaliwyd arolwg ar-lein ac ymatebodd 90 o ddisgyblion iddo.
Roedd y canlyniadau’n dangos bod y plant am weld newidiadau i’r gyfraith a newidiadau yn ymddygiad
pobl o safbwynt ysmygu. Roedd argymhellion y grŵp yn canolbwyntio ar yr hyn y gallent ei gyflawni yn yr
ysgol a’i hamgylchedd lleol:
• Codi ymwybyddiaeth o ysmygu o amgylch plant
• Gwneud posteri a gosod arwyddion
• Dweud wrth rieni a’r gymuned am ein hymchwil
• Cynnal gwasanaeth yn yr ysgol
• Cynnal diwrnod i godi ymwybyddiaeth yn yr ysgol gyda digonedd o weithgareddau
Lluniodd y plant adroddiad ffeithluniau dwy dudalen ac IMovie sydd ar gael ar sianel You Tube Lleisiau
Bach. Cynhaliwyd diwrnod ymwybyddiaeth o ysmygu yn yr ysgol. Cynhaliwyd diwrnod gweithredu yn yr
ysgol i ledaenu’r ymchwil ac i ddathlu canlyniadau a llwyddiannau’r plant. Daeth cynghorwyr lleol,
llywodraethwyr yr ysgol, rhieni, staff, disgyblion a chyn-rychiolydd o Iechyd Cyhoeddus Cymru i’r cyfarfod.
Roedd grŵp ymchwil Garth ymhlith y rhai a oedd yn bresennol yn nigwyddiad diwedd blwyddyn Lleisiau
Bach yn 2016, lle cawsant gyfle i gwrdd ag ymchwilwyr prifysgolion (a Llysgennad Cymunedol Clwb
Pêl-Droed Dinas Abertawe, Lee Trundle)

Byddai ein gwaith ar y prosiect wedi dod i ben yn y fan honno, ond fe gytunon ni i wneud gwaith dilynol
gyda’r ysgol. Roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn dal i fod yn rhan o’r gwaith a dechreuodd yr ysgol
weithio tuag at Wobr Ansawdd Genedlaethol Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru. Ar yr un pryd
datblygwyd ymgyrch ‘Gatiau Ysgol Di-fwg’ ganddynt a lansiwyd ym mis Chwefror 2017. Ymunodd Cyngor
Sir Pen-y-bont ar Ogwr â’r ymgyrch i’w roi ar waith ym mhob ysgol yn ardal yr awdurdod lleol.
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Mae adroddiad y Wobr Ansawdd Genedlaethol yn disgrifio gwaith Lleisiau Bach fel un o ysgogwyr ‘hyder
a gwydnwch’ yn yr ysgol a arweiniodd at ‘ddull eithriadol o roi llais i’r disgybl’. Cyfeiriodd yr adroddiad at
effaith eithriadol y fenter gatiau ysgol difwg, gan gydnabod y gwaith partneriaeth sylweddol gydag
arweinwyr lleol ac asiantaethau allanol fel ASH Cymru, a’r cyfraniad at argymhelliad Llywodraeth Cymru na
ddylid caniatáu ysmygu wrth glwyd yr ysgol yng Nghymru – am effaith!
Dathlwyd y Wobr yn yr ysgol gan y partneriaid a gwesteion gan gynnwys – a pharhau â’r thema bêl-droed
– rheolwr tîm cenedlaethol Cymru ar y pryd, Chris Coleman.

Drwy’r prosiectau dilynol daeth i’r amlwg fod gan y staff ddiddordeb mewn dysgu mwy am y dull. Mewn
un ysgol, yn rhan o’r gwaith dilynol, fe gyflwynon ni ddiwrnod hyfforddi i’r staff. Ar sail hynny rydym wedi
datblygu ac wedi treialu diwrnod hyfforddi sydd ar gael i bob gweithiwr proffesiynol. Wedi dysgu o’r
arbrofion hyn â phrosiectau dilynol, cynhwyswyd prosiectau dilynol a hyfforddiant rhad ac am ddim yn rhan
o’n prosiect 3 blynedd cyfredol Lleisiau Bach yn Cael eu Clywed (2017 – 2020).
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Ein Dadansoddiad
Aeth pob grŵp prosiect lleol ati i gynhyrchu a dadansoddi data a lluniodd pob un ei gasgliadau ei hun, ond
mae’r adran hon yn trafod ein dadansoddiad ni o’r holl brosiectau lleol gyda’i gilydd. Mae ein methodoleg
wedi’i gwreiddio yn CCUHP, ac ym mhob un o’r prosiectau lleol, CCUHP oedd y fframwaith ar gyfer
dewis pynciau ymchwil a chynllunio prosiectau ymchwil a’u rhoi ar waith. Felly roeddem am weld sut y gellid
cysylltu’r prosiectau a’r canlyniadau yn ôl i CCUHP. I’r perwyl hwnnw aethom ati i lunio casgliad o themâu’n
seiliedig ar y canllawiau a gyhoeddwyd gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ar gyfer
adroddiadau Gwladwriaethau sy’n Bartïon o dan CCUHP. Roeddem yn rhagweld y byddai pob un o’r
pynciau a ddewiswyd gan y plant i’w harchwilio’n cydfynd ag un o’r themâu hyn. Roedd hynny’n wir at ei
gilydd, ond roedd angen gwneud rhai mân addasiadau. Rhestrir y themâu isod.

Themâu
A. Anabledd, iechyd a lles sylfaenol (gan gynnwys iechyd, hybu iechyd, lles)
B. Addysg/hamdden/gweithgareddau diwylliannol (gan gynnwys yr ysgol)
C. Yr amgylchedd ac amwynderau
D. Diogelwch ar y ffyrdd
E. Bwyd
F. Chwarae, hamdden, adloniant, diwylliant a’r celfyddydau
G. Y gymuned (gan gynnwys pynciau sy’n gysylltiedig â lles y cyhoedd, tlodi, allgáu cymdeithasol
sy’n effeithio ar eraill, diogelwch cyhoeddus a gwasanaethau cyhoeddus)
H. Hawliau sifil a rhyddidau (gan gynnwys hunaniaeth, gwybodaeth, preifatrwydd/delwedd,
rhyddid i gymdeithasu, ymgynnull, meddwl, cydwybod a chrefydd)
I. Gwybod am hawliau/CCUHP
J. Amddiffyniad arbennig
Mae’r tabl isod yn dangos y tri phrif bwnc y dewisodd y plant eu harchwilio, wedi’u trefnu yn ôl y themâu
hyn. Lle dewiswyd y pwnc fwy nag unwaith, mae’r rhif mewn cromfachau’n dangos hynny

Thema
A

Y tri phrif bwnc i’w harchwilio
Ysmygu (16), nyrs ysgol, hyfforddiant diffibrilwyr, cymorth i’r anabl, rhoi organau, cyffuriau ac
alcohol, iechyd plant (2), mwy o Ymarfer Corff (4), iechyd ysgol, ysgol hapus, chwaraeon tîm,
mwy o chwaraeon, defnydd oedolion o ffonau symudol.

B

Clwb celf, ysgol fynydd, pwll ysgol, mwy o Ymarfer Corff (4), gwella’r tu allan i’r ysgol (3),
siop ysgol, mwy o blanhigion yn yr ysgol, papur newydd ysgol, clybiau ar ôl ysgol, pyst
pêl-droed, coginio (2), iechyd ysgol, offer ar fuarth yr ysgol, cornel ymlacio, anifail anwes
ysgol, prydau ysgol (4), ysgol hapus, amser chwarae, eistedd bachgen/merch amser cinio,
bysiau ysgol, amser aur, cyfleusterau ysgol, gardd ysgol, dysgu iaith newydd, addysg am
wleidyddiaeth a gwneud penderfyniadau, talu i fynd i’r brifysgol.
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C

Ysgol fynydd, pwll ysgol, gwella’r tu allan i’r ysgol (3), siop ysgol, mwy o blanhigion yn yr
ysgol, pyst pêl-droed, offer ar fuarth yr ysgol, anifail anwes ysgol, bysiau ysgol, cyfleusterau
ysgol, gardd ysgol, amgylchedd fel pwnc cyffredinol (10), clwb garddio, sbwriel (4), gwella
parc lleol (5), gwella trên boncyffion, llwybr coedwig, melinau gwynt a pheilonau, baw cŵn,
dadgoedwigo (2), mwy o siopau, safle bysiau, adeiladau gwag, gwella llyfrgell leol, tai bach
cyhoeddus, gwahardd ysmygu mewn parciau.

D

Twmpathau arafu traffig, traffig, goryrru (3), llwybrau mwy diogel i’r ysgol, diogelwch plant ar
y ffordd, defnydd oedolion o ffonau symudol.

E

Prydau ysgol (4)

F

Clwb celf, clybiau ar ôl ysgol, cornel ymlacio, amser chwarae, amser aur, clwb garddio,
gwella parc lleol (5), gwella trên boncyffion, llwybr coedwig, offer chwarae (2), ‘tafarn’ i
blant, gemau tîm, chwaraeon tîm, offer chwaraeon, gemau fideo, lleoedd i blant fynd, mwy o
chwaraeon.

G

Gwella parc lleol (5), mwy o siopau, digartrefedd (3), dŵr i Affrica, cartrefi i bobl dlawd,
cymorth i bobl dlawd, bwyd i bobl dlawd (4), helpu hen bobl, helpu pobl drist, dŵr i bobl (2),
safle bysiau, codi arian (3), adeiladau gwag, gwella llyfrgell leol, tai bach cyhoeddus, rhyfel
a therfysgaeth, plant yn cael eu herwgipio, bwlio, seiberfwlio, heddwch, mwy o gymorth i
blant mewn amgylchiadau anodd – ffoaduriaid (2), plant anabl a phlant mewn gwledydd sy’n
datblygu sydd ddim yn mynd i’r ysgol.

H

Delwedd a hunaniaeth, papur newydd ysgol, eistedd bachgen/merch amser cinio, addysg am
wleidyddiaeth a gwneud penderfyniadau, ‘tafarn’ i blant, gemau tîm, chwaraeon tîm, lleoedd
i blant fynd, cyfyngiadau oedran (2), newyddion a’r cyfryngau (4), rhyfel a therfysgaeth,
cyfryngau cymdeithasol, y rhyngrwyd (3), gweld fideos ar y cyfryngau cymdeithasol, defnydd
oedolion o ffonau symudol, hawliau plant/CCUHP (7), mwy o gyfle i blant ddweud eu dweud.

I

Addysg am wleidyddiaeth a gwneud penderfyniadau, hawliau plant/CCUHP (7), mwy o gyfle
i blant ddweud eu dweud.

J
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Gan ddefnyddio’r un themâu, mae’r tabl isod yn dangos y meysydd ymchwil a ddewiswyd ar ôl ystyried y
tri uchaf. Mae’r drydedd golofn yn dangos canlyniadau lleol. Un o ganlyniadau pob prosiect oedd cyfarfod
effaith yn dod â rhanddeiliaid a phorthgeidwaid newid at ei gilydd, ac arweiniodd pob prosiect at
ganlyniadau o ran profiadau unigol y plant a gymerodd ran. Ym mlynyddoedd 2 a 3 y prosiect, gwnaeth y
rhan fwyaf o grwpiau I-movie hefyd, a gellir gweld nifer ohonynt ar sianel You Tube Lleisiau Bach. Mae’r tabl
yn tynnu sylw at ganlyniadau penodol eraill.

Thema Pynciau
A.

Canlyniadau Lleol

Iechyd plant

Codi ymwybyddiaeth drwy erthyglau yng nghylchlythyr yr ysgol am

(emosiynol a

ddiet iach ac ymarfer corff a diwrnod i godi ymwybyddiaeth o

chorfforol) (2), Rhoi

ysmygu. Ymrwymiad pennaeth i feithrin cyswllt â grwpiau pobl

organau, Ysgol

anabl ac ysgol arbennig. Trafod polisïau gwrth-fwlio’r ysgol â’r

iachach (2), Ysmygu

pennaeth. Ysgol yn cytuno i drafod cynnwys prydau ysgol. Cynnig

(2), Anabledd

syniadau ar gyfer offer newydd i godi ymwybyddiaeth plant
ynghylch sut i fod yn ddiogel ac yn iach yn emosiynol.

B.

Mwy o Ymarfer Corff

Newidiadau yn yr ysgol: defnyddio mwy ar neuadd yr ysgol pan fydd

(2), Mwy o

hi’n wlyb amser egwyl; mwy o offer chwarae; cynllun ‘arweinwyr

chwarae/offer (2),

chwarae’ amser egwyl. Codi arian ar gyfer offer chwarae newydd.

Mwy o goginio (3),

Gweithio gyda swyddog chwarae lleol i dreialu gweithgareddau

Dysgu iaith newydd,

newydd. Archwiliadau wythnosol ar offer chwarae. Codi

Buarth yr ysgol/ardal

ymwybyddiaeth am reolau amser chwarae. Grantiau gan Fanc Lloyds

y tu allan/gardd/

a Cadwch Gymru’n Daclus i wella gardd yr ysgol. Gwneud ceisiadau

planhigion (4), Clwb

a/neu gynigion eraill am grantiau. Hadau a chyngor rhad ac am ddim

ar ôl ysgol, Siop ysgol, gan ganolfan arddio leol. Trafod â’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon
Cornel dawel, Ysgol

i ofyn am gymorth gyda chlwb ar ôl ysgol. Cynigion i ddatblygu

fynydd

gweithgareddau coginio (codi arian ar gyfer offer newydd, clwb
coginio ar ôl ysgol, cynnwys rhieni). Ymrwymiad pennaeth i gynnwys
mwy o goginio yn y cwricwlwm. Sesiwn blasu smwddis. Ysgrifennu
casgliad o straeon hanesyddol i’w defnyddio yn y gwersi. Prosiect
gweithredol gyda siop gymunedol leol i ddylunio a gwerthu cynnyrch ac
ymgeisio yng nghystadleuaeth ‘Syniadau Mawr’ Llywodraeth Cymru.

C.

Gwella parc lleol (2),

Cyflwyno adroddiadau a cheisiadau i gynghorau lleol. Cymryd rhan

Baw cŵn, Sbwriel, Yr

mewn gweithredu cymunedol gyda chynghorau a sefydliadau megis

Amgylchedd (lleol yn

‘Trefi Taclus’ a ‘Cadwch Gymru’n Daclus’ i ymdrin â baw cŵn mewn

bennaf, yn

parciau, darparu mwy o finiau, cynnal a thrwsio offer a gwelliannau

canolbwyntio ar

eraill. Creu grŵp gweithredu cymunedol. Cystadleuaeth ac ymgyrch

sbwriel, ysmygu, baw

posteri. Argymhellion ar gyfer cystadlaethau posteri ac ailgylchu.

cŵn, ymddygiad
oedolion/plant hŷn,
perygl) (5)
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D.

Twmpathau arafu

Ymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd gyda chefnogaeth yr

traffig, Defnydd

heddlu lleol, gan gynnwys ffilm hyrwyddo a phosteri. Clustnodi

oedolion o ffonau

mannau lle mae goryrru’n broblem.

symudol (2)

E.

Yn rhan o brosiectau o
dan B.

F.

Yn rhan o brosiectau o
dan B., H. a J.

G.

Codi arian i helpu

Codi arian a’i roi i Achub y Plant. Llond 2 gar o eitemau i’r lloches

plant i fynd i’r ysgol,

leol i’r digartref. Rhoi reis, siwgr a choffi i brosiect ceiswyr lloches

Codi arian

lleol. Cynlluniau i godi ymwybyddiaeth a chodi arian yn y dyfodol.

Digartrefedd (2),
Cymorth i blant sy’n
ffoaduriaid

H.

I.

Newyddion/y

Codi ymwybyddiaeth o effaith y newyddion ar blant. Cynigion i

cyfryngau (3),

wneud mwy o le yn y cwricwlwm i drafod y newyddion, yn

Newyddion/

arbennig ofnau plant, a sut i fod yn ddiogel. Rap am rywedd,

ffoaduriaid, Delwedd

delwedd a hunaniaeth wedi’i berfformio i’r ysgol gyfan. Rhannu

a hunaniaeth, Addysg,

cerdd ynghylch sut mae plant yn teimlo am Brecsit, a’i defnyddio

gwleidyddiaeth a

gan brosiect ymchwil prifysgol ar Blant a Brecsit. Cymryd rhan mewn

gwneud

prosiect prifysgol arall ar gyfranogiad plant yn nhrefniadau

penderfyniadau

llywodraethu’r ysgol (Menter Deall Cyfranogi)

CCUHP/Hawliau

Cynnal Diwrnod Hawliau yn yr ysgol. Cynnal cystadleuaeth posteri.

plant/Diwrnod

Ysgrifennu cerdd am hawliau plant i’w defnyddio yn y gwersi.

hawliau/Ardal hawliau Gweithdai gan Dîm Cyswllt Ieuenctid y Cynulliad Cenedlaethol.
(4)

Cyflwyno cynigion wedi’u costio ynglŷn ag ardal hawliau i’r
pennaeth. Bore coffi i rieni i godi ymwybyddiaeth rhieni o hawliau.
Gwaith gyda swyddog ieuenctid y cyngor yn arwain at roi
cyflwyniad i bwyllgor cabinet y cyngor lleol fel eitem ar yr agenda.

J.

Bod yn ddiogel

Cynigion ar gyfer mwy o hyfforddiant i blant ar fod yn ddiogel

(herwgipio, y

mewn mannau cyhoeddus ac ar-lein. Swyddogion diogelwch

rhyngrwyd), Diogelwch cymunedol yr heddlu’n cytuno i helpu i godi ymwybyddiaeth yn yr
ar y rhyngrwyd (2)
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Mae ystod diddordebau a syniadau’r plant yn aruthrol. Mae’n bwysig cofio, o dan ein dull ni, fod y plant yn
cael dewis unrhyw bwnc dim ond ei fod yn gysylltiedig â hawliau dynol. Ni ofynnir iddynt ddewis
‘materion plant’ yn benodol. Yn hyn o beth mae’n wahanol i lawer o ymgyngoriadau, sy’n holi barn plant
am yr hyn sydd ei angen arnynt i sicrhau eu hawliau, neu’r hyn y dylai llywodraeth a phobl eraill fod yn ei
wneud dros blant. Un enghraifft wych o ymgynghoriad o’r fath a gynhaliwyd ar yr un pryd â Lleisiau Bach
yn Galw Allan oedd ymgynghoriad Comisiynydd Plant Cymru, ‘Beth Nesa, What Next?’ (2016,) a
gynhaliwyd i lywio blaenoriaethau’r Comisiynydd wrth ei gwaith. Roedd yr ymgynghoriad hwn yn cynnwys
plant 7 – 11 oed yn ogystal â phlant hŷn (11 – 18) a phlant iau (3 – 7). Yn y grŵp oedran 7 – 11 daeth tua
2,900 o ymatebion i law. Roedd yr arolwg yn cynnwys cwestiwn ynglŷn â blaenoriaethau i wella pethau i
blant yng Nghymru, ac roedd rhestr o 12 i ddewis ohonynt.
Mae rhai o’r pynciau a archwiliwyd a’r cwestiynau ymchwil a ddewiswyd gan grwpiau prosiect lleol Lleisiau
Bach yn cydfynd i raddau helaeth iawn ag un neu fwy o ‘flaenoriaethau’ uchaf y plant yn Beth Nesa?, yn
ogystal ag ymgyngoriadau eraill a gynhaliwyd gyda phobl ifanc hŷn yng Nghymru. Er hynny, roedd cyfle i
grwpiau Lleisiau Bach i ymchwilio’n fwy eang i faterion o ddiddordeb cyffredinol i’r cyhoedd neu i
gymunedau, ac roeddent yn ‘perchnogi’ yr ymchwilio a’r dadansoddi dilynol.
Roedd yr hyn a ddeilliodd o lawer o’r prosiectau’n mynd y tu hwnt i restr o’r hyn yr oeddent am i oedolion ei
wneud; yn hytrach, roedd yn agenda ar gyfer cydgynhyrchu newid drwy gydweithio rhwng plant ac
oedolion.

Lledaenu, Cyrhaeddiad ac Effaith
Codwyd proffil Lleisiau Bach yn Galw Allan drwy ein presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol ar Twitter ac
mewn digwyddiadau cerrig milltir a chynadleddau. Mae’r tabl isod yn dangos rhai o’r uchafbwyntiau o ran
gweithgarwch ar Twitter:

Cynnwys y Trydar

Argraffiadau Trydar Ymweliadau
(i’r 100 agosaf)
proffil

Cyhoeddi Rownd Derfynol Engage NCCPE

12,700
16,900

483
1,270

18,200
16,700

691
671

Comisiynydd Plant ‘Awr Hawliau’ yn cynnwys prosiect Little
Voices Shouting Out:
Fideo ‘Cadw Plant yn Ddiogel’
Cyfarfod effaith prosiect Little Voices Shouting Out
gyda’r gwestai Chris Coleman

19,500

600

19,100

880

Hillary Rodham Clinton yn cwrdd â phlant prosiect Little
Voices Shouting Out ym Mhrifysgol Abertawe

19,800

689

Cyhoeddi Llawlyfr Hyfforddi ‘Plant fel Ymchwilwyr’

14,500

579

Prosiectau Little Voices Shouting Out:
‘Ymgyrch Dim Tecstio a Gyrru’
‘Ymgyrch Gatiau Ysgol Di-fwg’
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Digwyddiadau a Chynadleddau: rhai uchafbwyntiau
Tachwedd 2015, Bangor
Dathlwyd adroddiad Lleisiau Bach yn Galw Allan ym Mhrifysgol Bangor. Yn yr un digwyddiad, lansiwyd
adroddiad Gwneud Synnwyr ynglŷn â CAMHS, y bu’r Arsyllfa a phartneriaid yn gweithio arno gyda
defnyddwyr ifanc gwasanaethau iechyd meddwl, a dathlwyd sefydlu ‘Arsyllfa@Bangor’. Cyflwynodd plant
o dair ysgol leol a oedd yn rhan o’r prosiect eu gwaith i gynulleidfa o ymchwilwyr, athrawon, gweithwyr
iechyd proffesiynol a myfyrwyr.

Gorffennaf 2016, Bangor ac Abertawe
Cynhaliwyd digwyddiadau yn haf 2016 ym Mangor ac Abertawe lle bu plant o wahanol brosiectau lleol yn
rhannu eu hymchwil â’i gilydd ac ag ymchwilwyr proffesiynol.

Ymchwilydd Daearyddiaeth Ddynol, ar ôl y
digwyddiad yn Abertawe, Gorffennaf 2016.
Tachwedd 2016, Bryste
Lleisiau Bach yn Galw Allan oedd yr unig un o Gymru i gyrraedd rownd derfynol y Gwobrau Ymgysylltu dan
ofal y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Cydlynu Cyswllt â’r Cyhoedd.
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Mehefin 2017, Abertawe
Yn sgil yr hyfforddiant a ddarparwyd mewn prosiect dilynol lleol (‘Beth wnaethon ni’ uchod), fe gynhalion ni
ddiwrnod hyfforddi peilot gyda 24 o weithwyr proffesiynol ar draws disgyblaethau a sectorau.
Gorffennaf 2017, Bangor
Yn y Gynhadledd Ryngwladol ar Blentyndod ac Ieuenctid, fe gyflwynon ni stori’r ymgyrch dros Senedd
Ieuenctid Cymru, a rhan annatod Lleisiau Bach yn Galw Allan yn y stori honno. Cyflwynodd plant o ysgol
brosiect leol eu gwaith. Yn y gynulleidfa roedd ymchwilwyr ac ymarferwyr o wahanol rannau o’r byd gan
gynnwys UDA, Canada, Myanmar, Brasil a Mecsico.

Hydref 2017, Abertawe:
Yn ystod ei hymweliad â Phrifysgol Abertawe, cyfarfu Hillary Rodham Clinton ag aelodau o brosiect lleol ar
‘Addysg, Gwleidyddiaeth a Gwneud Penderfyniadau’. Yn ei haraith y diwrnod hwnnw, dywedodd ‘… nid
dim ond arsylwi’n oddefol ar y byd y mae plant – maen nhw, ac maen rhaid iddyn nhw fod, yn asiantau ar
gyfer newid...’ a rhoddodd ganmoliaeth i waith yr Arsyllfa i ‘…sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed a’u
hawliau’n cael eu hamddiffyn’. Holodd y plant lleol Hillary Rodham Clinton ynghylch yr hyn yr oedd hi’n
meddwl yr oedd angen iddynt ei wneud i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed ac aethant â’i hatebion
adref gyda nhw i’w hychwanegu at ddata’r prosiect.

Ionawr 2018, Genefa
Fe gyflwynon ni ein gwaith yng Nghynhadledd y Rhwydwaith Academaidd Ewropeaidd ar Hawliau Plant i
gynulleidfa ryngwladol o gefndiroedd academaidd, proffesiynol a pholisi.
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Integreiddio mewn rhaglenni hyfforddi proffesiynol ac addysg uwch
Mae gan bawb sy’n gweithio gyda phlant ran i’w chwarae i sicrhau bod hawliau dynol plant yn cael
eu parchu, eu hamddiffyn a’u cyflawni. Fel y mae Williams (2016) ymhlith eraill wedi dadlau, mae gan
weithwyr proffesiynol ran arbennig i’w chwarae yn hyn o beth, ac eto nid yw llawer o gynlluniau hyfforddi
proffesiynol cychwynnol yn cynnig fawr ddim hyfforddiant, neu ddim o gwbl, ar hawliau dynol. O’n
pencadlys ym Mhrifysgolion Abertawe a Bangor rydym wedi cyflwyno sesiynau achlysurol i fyfyrwyr y
Gyfraith, Nyrsio, Astudiaethau Plentyn-dod ac Addysg. Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gyda grwpiau
datblygu ymchwil traws-ddisgyblaethol. O 2017 – 18 rydym wedi ehangu’r agwedd hon ar ein gwaith, ac
wedi helpu i ddatblygu a chyflwyno modiwl newydd, Ymchwil gyda Phlant, i raglenni a ddysgir drwy gwrs
mewn prifysgolion yng Nghymru. Drwy hynny, rydym yn meithrin gallu nawr ac ar gyfer y dyfodol, i
oedolion a phlant i weithio gyda’i gilydd, yn well.

Gwerthuso
Roedd adborth y prosiectau lleol, a gofnodwyd gan werthuswyr annibynnol a gennym ni ein hunain, yn
gadarnhaol dros ben. Roedd plant yn y grwpiau prosiect yn dweud ac yn dangos eu bod yn deall hawliau
ac ymchwil yn well. Cofnodwyd effeithiau cadarnhaol yn gyson ar lefel yr ysgol, y gymuned a’r awdurdod
lleol. Cyfeiriodd ymchwilwyr proffesiynol a ddaeth i gysylltiad â’r prosiectau at arwyddocâd y dulliau o
safbwynt rhoi mwy o ran i blant mewn ymchwil a chydgynhyrchu.
Nodir isod rai o sylwadau staff a llywodraethwyr yr ysgolion a ymatebodd i’r gwerthusiad annibynnol.
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Casgliad y gwerthusiad annibynnol oedd bod y prosiect yn
…creu posibiliadau newydd o ran cynnwys plant yng Nghymru a’u hannog i gymryd rhan er mwyn rhoi
newidiadau ar waith i’r gwasanaethau a ddarperir i blant a dylanwadu ar ddiwylliant sefydliadol cryfach
a’i hyrwyddo, i helpu i wreiddio hawliau plant yn fwy cyffredinol ar draws gwasanaethau cyhoeddus a’n
cymunedau lleol, yn lleol ac yn genedlaethol.

Myfyrdodau a’r Camau Nesaf
Drwy ddod i gysylltiad ehangach â chymuned fuddiant drawsddisgyblaethol, draws-sectoraidd o ran
hawliau dynol plant ac ymchwil cyfranogol rydym wedi dod i sylweddoli bod Lleisiau Bach yn anarferol
oherwydd ei fod yn caniatáu i blant ‘weithio ar gynfas eang’. Nid ydynt wedi’u cyfyngu gan geisiadau
nac awgrymiadau oedolion ynghylch yr hyn y dylent ymchwilio iddo, nac yn cael eu cyfeirio at ‘faterion
plant’. Mae hynny’n golygu eu bod yn gallu nodi pynciau trafod sydd o fudd cyffredinol i’r gymuned ac i’r
cyhoedd, lle nad yw’r pwyslais o reidrwydd ar blant yn unig. Gwnaeth awydd y plant i ddysgu ac i feithrin
perthynas â ‘phartneriaid effaith’ ymhlith oedolion argraff arnom, a hynny ynghylch ystod eang o faterion
sydd o bwys cyhoeddus, gan gynnwys: digartrefedd, rhoi organau, newyddion a’r cyfryngau, ceiswyr
lloches a ffoaduriaid, diogelwch ar y ffyrdd ac iechyd y cyhoedd. Mae hynny wedi peri i ni roi pwyslais
cryfach ar gydgynhyrchu oed-gynhwysol mewn gweithredu cymunedol a datblygu cymunedol. Mae hefyd
wedi annog yr Arsyllfa i gefnogi arbrofi lleol o ran rhoi mwy o ran i’r disgyblion yn nhrefniadau
llywodraethu eu hysgolion (y Fenter Deall Cyfranogi) ac i ddatblygu gwaith trawsddisgyblaethol ar
oblygiadau’r fethodoleg o ran cyflwyno’r cwricwlwm.
Wrth fyfyrio ar yr adborth cadarnhaol a gawsom gan weithwyr proffesiynol, credwn y dylai dull Lleisiau
Bach yn awr ddod yn llai anarferol. Rydym o’r farn fod potensial i’w ddefnyddio’n ehangach mewn
ysgolion, ac mewn llawer o feysydd gwaith eraill sy’n effeithio ar blant. Rydym yn falch ein bod yn darparu
mwy o sesiynau i ddysgu myfyrwyr am y dulliau hyn, gan gynnwys modiwl newydd ‘Ymchwil gyda Phlant’
sy’n cael ei gyflwyno am y tro cyntaf yn ystod 2017 – 18 i fyfyrwyr y Gyfraith a Throseddeg yn Ysgol y
Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe.
Mae ein myfyrdodau ar dair blynedd o weithio ar Lleisiau Bach yn Galw Allan wedi llywio ein prosiect
cyfredol, Lleisiau Bach yn Cael eu Clywed 2017–2020, unwaith eto gyda chefnogaeth y Loteri Fawr,
Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor.
Yn Lleisiau Bach yn Cael eu Clywed, rydym yn parhau i gefnogi prosiectau ymchwil lleol mewn ysgolion,
ond rydym wedi ychwanegu pum dimensiwn newydd pwysig. Yn gyntaf, rydym wedi estyn yr ystod oedran i
gynnig prosiectau i grwpiau o blant o unrhyw grŵp oedran hyd at 18 oed.
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Yn ail, mae traean o’r prosiectau wedi’u neilltuo i blant sy’n wynebu rhwystrau ychwanegol rhag cymryd
rhan, boed hynny oherwydd anabledd, allgáu cymdeithasol neu resymau eraill. Yn drydydd, mae mwy o
amser ar gael i weithio’n gydgynhyrchiol gydag oedolion a phlant i greu mwy o effaith a dylanwad. Yn
bedwerydd, mae traean o’r prosiectau’n rhai dilynol, i ddatblygu effaith gwaith blaenorol. Yn bumed,
cynhelir digwyddiadau hyfforddi a rhwydweithio rhad ac am ddim bob blwyddyn i hyd at 300 o weithwyr
proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant neu sydd am gynnwys plant yn eu gwaith.
Mae gweithio ar y prosiect hwn wedi ategu ymhellach ein hargyhoeddiad y dylai cynnwys plant wrth wneud
penderfyniadau yn eu bywydau eu hunain a bywydau eu cymunedau fod, yn syml iawn, yn ‘normal’, a
bod hynny’n rhywbeth a all ddigwydd. Rydym yn sicr fod cyfle gwych i wireddu hyn yng Nghymru, gyda’i
chyfreithiau arbennig ar hawliau dynol plant, ei hagenda i ddiwygio’r cwricwlwm addysg sy’n blaenoriaethu
dysgu annibynnol a dinasyddiaeth, ymdrechion niferus nawr ac yn y gorffennol yn lleol ac yn genedlaethol i
ymgynghori â phlant a meithrin cyswllt â nhw, ac ar y gweill yn 2018, yr etholiadau cyntaf i Senedd
Ieuenctid newydd Cymru.

Diolchiadau
Hoffem ddiolch i Brifysgolion Abertawe a Bangor, ac i’r Loteri Fawr. Heb eu cymorth nhw, byddai’r prosiect
wedi bod yn amhosib. Yn olaf, ac yn bwysicaf oll, rydym am ddiolch i’r holl blant a gymerodd ran, ac i’r
ysgolion a’r partneriaid effaith a fu’n gweithio gyda ni â’r fath frwdfrydedd, creadigrwydd ac ewyllys da.
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