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Darparu trosolwg o'r strategaethau addysgu a dysgu sy'n cefnogi addysg
entrepreneuraidd
Mae'r modiwl hwn yn darparu trosolwg o'r strategaethau
addysgu a dysgu i gefnogi addysg entrepreneuraidd. Mae'n
canolbwyntio ar ddarparu
cyd-destunau'r byd go iawn i ysgogi myfyrwyr fel eu bod yn
gweld perthnasedd gwaith yn yr ystafell ddosbarth i'r byd
ehangach. Mae'r modiwl yn darparu canllawiau ar addysgu dull
seiliedig ar brosiect, a hynny gan ddefnyddio model sy'n anelu at
ymgysylltu, archwilio, cyfoethogi, gwerthuso ac egnïo dysgu
entrepreneuraidd. Yn olaf, mae'r modiwl yn trafod y modd y gall
addysgwyr feithrin hunanymwybyddiaeth a hyrwyddo sgiliau
megis arsylwi a chydweithredu i gefnogi dysgu
entrepreneuraidd.
Erbyn diwedd y modiwl hwn, dylech:
disgrifio amrywiaeth o strategaethau addysgu i ennyn diddordeb y
myfyrwyr mewn dysgu entrepreneuraidd
trafod ystyr creu gwerth ar gyfer eraill
egluro pwysigrwydd cyd-destunau y byd go iawn ar gyfer dysgu
entrepreneuraidd
cynllunio ymagwedd seiliedig ar brosiect at ddysgu entrepreneuraidd
• cymhwyso strategaethau i feithrin hunanymwybyddiaeth y
myfyrwyr ac i gefnogi dysgu cydweithredol effeithiol
• Darllen dan arweiniad
• Arsylwadau ar fideos
• Ymarferion creadigol
• Gweithgareddau hunangyfeiriedig
• Myfyrio ar brofiad personol
3.1 Addysgu i ysbrydoli ac ennyn diddordeb y myfyrwyr
3.2 Creu gwerth ar gyfer eraill
3.3 Addysgu trwy gyd-destunau'r byd go iawn
3.4 Meithrin hunanymwybyddiaeth a hunanhyder i gefnogi'r dysgu
Hyrwyddo gweithio cynhyrchiol gydag eraill

Ymarferion hunanasesu
Myfyrdod grŵp
Myfyrdod personol
7 hours
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CYFWYNIAD FODIWL
GWEITHGAREDD
GWYLIO:Cyflwyniad fideo i Fodiwl 3
Dolen i restr chwarae Modiwl 3 ar YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=zbRlrHIz-vM
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3.1 Addysgu i ysbrydoli ac i ennyn diddordeb myfyrwyr
Yn athrawon, rydych yn ymgymryd â sawl rôl yn eich bywyd proffesiynol. Er
enghraifft, rydych yn gofalu am eich myfyrwyr ac yn eu cefnogi, yn ymgymryd â
thasgau gweinyddol ac yn gyswllt â'r rhieni. Ond eich addysgu chi yw'r dylanwad
pwysicaf un wrth wella'r modd y mae'r myfyrwyr yn dysgu. 1 Dywed ymchwil
wrthym fod addysgu da yn ysbrydoli ac yn ennyn diddordeb myfyrwyr trwy
wahanol strategaethau. Mae hyn yn arddangos gwybodaeth gadarn am y pwnc ac
am addysgeg. 2 Ystyr 'ysbrydoli eraill', yn llythrennol, yw 'rhoi ar waith’. Amlyga
EntreComp 'rhoi ar waith' yn un o'i dri chymhwysedd entrepreneuraidd cyffredinol,
ynghyd â 'syniadau a chyfleoedd ' ac 'adnoddau.’
Ond beth yw eich union rôl wrth i chi geisio ysbrydoli ac ennyn diddordeb
myfyrwyr mewn dysgu entrepreneuraidd? Mae llawer wedi'i ysgrifennu am rôl yr
athro fel hwylusydd. Golyga hyn eich bod yn canolbwyntio mwy ar y dysgu na'r
addysgu, a ddisgrifir yn aml fel 'arwain o'r ymylon' yn hytrach na 'darlithio ar
lwyfan'. Yn ymarferol, mae'n golygu rhoi cyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr 'ddysgu
trwy wneud' (e.e. gwneud ymholiadau, datrys problemau yn y byd go iawn a
thrafod). Bernir llwyddiant yn ôl y graddau y mae myfyrwyr yn arddangos
cymwyseddau entrepreneuraidd, e.e. pa mor dda y maent yn dysgu gweithio'n
annibynnol, yn rheoli adnoddau ac yn cymhwyso sgiliau llythrennedd ariannol
mewn cyd-destunau byd go iawn.
Gall natur eich rôl, wrth gwrs, fod yn hyblyg yn ddibynnol ar yr hyn yr ydych yn
ceisio ei gyflawni. Mae'n debygol y bydd adegau pan fyddwch yn ymgymryd â rôl
fwy didactig, o bosibl, fel hyfforddwr, gan ddweud wrth y myfyrwyr yn union beth
yr ydych am iddynt ei wneud (e.e. cydymffurfio â rheoliadau iechyd a diogelwch
tra'u bod yn y gweithle neu yn ystod ymweliad) neu er mwyn modelu ymddygiad

1 Sutton Trust (2011) Improving the impact of teachers on pupil achievement in the UK – interim findings,
Sutton Trust
2 Mae Shulman yn galw hyn yn Wybodaeth Cynnwys Addysgeg (PCK). Shulman, L. S. (1986). ‘Those who
understand: Knowledge growth in teaching’. Educational Researcher, 15, p. 9.
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dymunol trwy ddefnyddio'ch arbenigedd i ddangos enghreifftiau. Mae yna
adegau, hefyd, pan fydd angen i fyfyrwyr ddysgu ar eu pen eu hunain, yn hytrach
na fel grŵp (e.e. i ymateb i dargedau unigol neu i gyfnerthu sgìl penodol). Mae
sgiliau annibynnol a rhyngddibynnol yn bwysig o ran bod yn entrepreneuraidd ac
mewn bywyd yn gyffredinol.
Neges allweddol y modiwl hwn yw na ddylai eich rôl, fel un sy'n addysgu dysgu
entrepreneuraidd, gael ei chyfyngu i ddewis naill ai/neu – nid yw'n ddefnyddiol
eu rhannu. Gallwch ysbrydoli myfyrwyr trwy fod yn hyfforddwr neu'n hwylusydd.
Gallwch ennyn diddordeb myfyrwyr trwy osod tasgau unigol neu fel grŵp. Gall
myfyrwyr wneud cynnydd da, boed hynny o dan eich cyfarwyddyd chi neu trwy
reoli eu dysgu eu hunain.
Fodd bynnag, yn gyffredinol mae angen symud o ddull sy'n cyflwyno trwy
drosglwyddo, tuag at un sy'n fwy rhyngweithiol. Yn hyn o beth, gall myfyrwyr
chwarae gwell rhan yn eu dysgu, ac un sy'n fwy ystyrlon. Yn sicr, mae'r rhan fwyaf
o'r addysgeg sy'n gysylltiedig â dysgu entrepreneuraidd yn rhoi gwerth ar brif rôl
yr athro fel hwylusydd, e.e. wrth gefnogi myfyrwyr i weithio gyda'i gilydd (dysgu
cydweithredol), dysgu yn ystod profiad a dysgu ohono (dysgu trwy brofiad) ac
wrth fynd i'r afael â materion go iawn y byd (dysgu seiliedig ar broblemau a
phrosiectau).

Ysbrydoli myfyrwyr i sylwi ar gyfleoedd
Mae'r broses entrepreneuraidd yn cychwyn trwy archwilio'r byd o'n cwmpas a
'sylwi ar gyfleoedd', sef cymhwysedd 1.1. EntreComp. Gall myfyrwyr gael eu
hysbrydoli trwy edrych yn ofalus ar y bydoedd naturiol a dynol. Er enghraifft, mae
llawer o ddylunwyr wedi cael eu hysbrydoli gan anifeiliaid, adar a phlanhigion (Tabl
3.1). Credai Steve Jobs, cyd-sylfaenydd cyfrifiaduron Apple, mai cynnyrch sy'n
cyfuno technoleg a bioleg fydd newyddbethau mwyaf yr 21ain ganrif. Ni fyddai
felcro wedi cael ei ddarganfod oni bai fod y modd y mae planhigion cedowrach
yn amddiffyn eu hunain rhag ysglyfaethwyr, tywydd eithafol ac amgylcheddau
digroeso wedi ei nodi.
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Cwmni/unigolyn

Syniad

Ysbrydolwyd gan

Nike

Esgid Goatek Traction

Y modd yr oedd geifr yn
symud yn Sw Oregon

Clarence Birdseye

Bwyd rhewedig

Bwyta pysgod o Ganada a
oedd wedi rhewi'n naturiol
ac wedi dadmer yn
ddiweddarach

Rene Laennac

Stethosgop

Gweld plentyn yn dal ei glust
wrth ben ffon hir, wag

Jorn Utzon

Tŷ Opera Sydney

Bwyta oren wedi'i dorri

George De Mestral

Felcro

Mynd â'i gi am dro, a gweld
ymylon garw dail yn glynu
wrth ei flew

Hideo Shima

Trên bwled Japan

Pig aerodynamig glas y
dorlan

Herzog a De Meuron

Stadiwm Olympaidd

Nyth aderyn

Beijing
Tabl 3.1 Ysbrydoliaeth o fyd natur

Mae planhigion, (e.e. y blodyn lotws) sy'n cadw dŵr allan, wedi ysbrydoli
datblygiad paent allanol sy'n cyflawni'r un swyddogaeth.
Wrth gwrs, efallai na fydd trefnu i fyfyrwyr arsylwi yn unig ar fywyd yn arwain at
chwip o syniad dros nos. Prin yw'r rhain. Fodd bynnag, mae llwyth o ymchwil yn
dangos bod cerdded yn ein helpu i feddwl yn fwy creadigol. 3 Gellir addysgu

3 Er enghraifft, gweler Oppezzo M. and Schwartz, D.L. (2014) ‘Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect
of Walking on Creative Thinking’, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, Vol.
40 (4), 1142–1152. Available at: https://www.apa.org/pubs/journals/releases/xlm-a0036577.pdf
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technegau penodol i fyfyrwyr wella eu sgiliau arsylwi (gweler Mynd yn Ddyfnach
3.1 am ragor o fanylion). Er enghraifft, gall myfyrwyr ddefnyddio techneg
SCAMPER (yn Saesneg) (Tabl 3.2).

SCAMPER
Cyfnewid, Cyfuno, Addasu, Cyfaddasu, Rhoi at ddefnydd arall, Dileu, Addrefnu

Cyfnewid
•

Beth y gallaf ei gyfnewid er mwyn ei wella?

•

Sut y gallaf gyfnewid y lle, yr amser, y defnyddiau neu'r bobl?

•

A allaf gyfnewid un rhan am un arall, neu newid unrhyw rannau?

•

A allaf gymryd lle rhywun sy'n rhan ohono?

•

A allaf newid y rheolau?

•

A ddylwn newid yr enw?

•

A allaf ddefnyddio cynhwysion neu ddeunyddiau eraill?

•

A allaf ddefnyddio prosesau neu weithdrefnau eraill?

•

A allaf newid ei siâp, ei liw, ei arwedd, ei sŵn neu ei arogl?

•

A allaf ddefnyddio'r syniad hwn ar gyfer prosiectau eraill?

•

A allaf newid fy nheimladau, neu fy agwedd tuag ato?

Cyfuno
•

Pa syniadau, ddeunyddiau, nodweddion, brosesau, bobl, gynnyrch, neu
gydrannau y gallaf eu cyfuno?

•

A allaf gyfuno, neu uno, hyn a'r llall â gwrthrychau eraill?

•

Pa bethau y gallaf eu cyfuno er mwyn gwneud y mwyaf o'r defnydd?

•

Beth y gallaf eu cyfuno er mwyn lleihau costau cynhyrchu?

•

Pa ddeunyddiau y gallwn eu cyfuno?

•

Ble y gallaf greu synergedd?

•

Pa rai yw'r elfennau gorau y gallaf eu dwyn ynghyd er mwyn sicrhau
canlyniad penodol?
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Addasu
•

Pa ran o'r cynnyrch y gallwn ei newid?

•

A allwn newid nodweddion un o'r cydrannau?

•

A allaf chwilio am ysbrydoliaeth mewn cynnyrch neu brosesau eraill, ond
mewn cyd-destun gwahanol?

•

A yw hanes yn cynnig unrhyw atebion?

•

Pa syniadau y gallwn eu haddasu, eu copïo neu eu benthyg oddi wrth
gynnyrch pobl eraill?

•

Pa brosesau y dylwn eu haddasu?

•

A allaf addasu'r cyd-destun neu'r grŵp targed?

•

Beth y gallaf ei addasu yn y modd hwn, neu'r ffordd honno, er mwyn creu'r
canlyniad hwn?

Cyfaddasu
•

Beth y gallaf ei chwyddo, neu ei wneud yn fwy?

•

Beth y gallaf ei leihau, neu ei ddileu?

•

A allwn chwyddo, neu orbwysleisio botymau, lliwiau, maint …?

•

A allwn dyfu'r grŵp targed?

•

Beth y gellir ei wneud yn uwch, yn fwy, neu'n gryfach?

•

A allaf gynyddu ei gyflymder neu ei amlder?

•

A allaf ychwanegu nodweddion ychwanegol?

•

Sut y gallaf ategu gwerth ychwanegol?

•

Beth y gallwch ei ddileu, ei leihau, ei gywasgu, ei wneud yn is, yn fyrrach
neu'n ysgafnach, ei gyflymu?

•

Beth y gallaf ei newid yn y ffordd hon, neu'r ffordd honno, er mwyn gweld
y fath ganlyniad?

Ei roi at ddefnydd arall
•

Pa ddefnydd arall sydd ganddo?

•

Sut y byddai plentyn yn ei ddefnyddio? — person hŷn?

•

Sut y byddai pobl â gwahanol anableddau yn ei ddefnyddio?

•

Pa grŵp targed arall allai elwa ar y cynnyrch hwn?
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•

Ar ba fath arall o ddefnyddiwr y byddai angen, neu eisiau, fy nghynnyrch?

•

Pwy, neu beth arall, fyddai'n gallu ei ddefnyddio, o bosibl?

•

A ellir ei ddefnyddio gan bobl heblaw'r rhai y bwriadwyd ef yn wreiddiol
ar eu cyfer?

•

A oes ffyrdd newydd o'i ddefnyddio fel y mae ar hyn o bryd?

•

A fyddai modd ei ddefnyddio mewn ffyrdd eraill pe bawn yn addasu'r
cynnyrch?

•

Beth sydd angen i mi ei wneud er mwyn ailddefnyddio rhywbeth mewn
ffordd benodol?

Dileu
•

Beth y gallaf ei ddileu heb newid ei swyddogaeth?

•

A allaf leihau amser neu gydrannau?

•

Beth fyddai'n digwydd pe bawn yn tynnu cydran neu ran ohono?

•

A allaf leihau'r ymdrech?

•

A allaf dorri costau?

•

Sut y gallaf ei symleiddio?

•

Beth sy'n ddianghenraid neu'n ddiangen amdano?

•

A allaf gael gwared ar y rheolau?

•

A allaf ei leihau?

•

A allaf rannu fy nghynnyrch yn wahanol rannau?

•

Beth y gallaf ei ddileu, trwy wneud beth?

Ad-drefnu
•

Beth y gallaf ei ad-drefnu mewn rhyw fodd – a allaf gyfnewid cydrannau,
y patrwm neu'r cynllun?

•

A allaf newid y cyflymdra neu'r amserlen?

•

Beth y byddwn yn ei wneud pe bai rhan o'ch problem, eich cynnyrch neu
eich proses yn gweithio tuag at yn ôl?

•

Beth sydd angen i mi ei ad-drefnu, ym mha ffordd, er mwyn bod hyn yn
digwydd?
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Tabl 3.2 Techneg SCAMPER 4

Mae'r byd dynol hefyd yn cynnig llawer i ysbrydoli myfyrwyr i feddwl mewn modd
entrepreneuraidd. Gall dyluniad celfi stryd, adeiladau a gwrthrychau sbarduno
diddordeb myfyrwyr. Gall cyflenwad o gatalogau IKEA a siopau eraill ysgogi
trafodaeth am ddylunio. Dadleuodd Edward de Bono y dylid addysgu pob
myfyriwr sut i feddwl fel dylunydd, a gweld y byd trwy ei lygaid. Mae ffynonellau
megis y Guinness Book of Records a'r wefan gysylltiedig yn rhestru enghreifftiau
o gyflawniadau dynol rhyfeddol gan entrepreneuriaid, a'r modd y maent wedi
ychwanegu gwerth mewn gwahanol feysydd.
Yn ei lyfr,Good Ideas, awgryma'r bardd arobryn, Michael Rosen, y gellir chwilio am
ysbrydoliaeth trwy edrych o'n cwmpas:
•

y cartref, e.e. y gegin, yr ystafell ymolchi, y lolfa, y toiled, trychfilod,
adeiladwyr

•

yr awyr agored, e.e. yn yr ardd, y parc, yr awyr, y traeth, y môr, mewn
coedwigoedd, wrth wersylla

•

y stryd, e.e. tyllau yn y ddaear, enwau siopau, arwyddion tafarn, enwau
strydoedd, edrych tuag i fyny

•

teithio a gwyliau, e.e. cwisiau, gorsafoedd rheilffordd, bod dramor

•

diwrnodau allan, teithiau ac ymweliadau, e.e. amgueddfeydd, orielau,
theatrau, plasdai gwledig, cyngherddau

Er mai ysgrifennu creadigol yw prif ffocws Rosen, gellir yn hawdd ystyried ei
syniadau o safbwynt entrepreneuraidd. Cymerwch, er enghraifft, y broses o
enwi menter gymunedol, busnes neu fenter gymdeithasol newydd. Ystyriwch

4 Eberle, B. (1971). Scamper: Games for Imagination Development. Prufrock Press Inc
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y meddwl creadigol a'r cyfleoedd a sylwyd arnynt er mwyn 'chwarae ar eiriau'
yn yr enghreifftiau hyn:
•

Wokaholic (bwyty wok Tsieineaidd)

•

Exchange and smart (dillad ail-law)

•

Wooden it be nice (trwsio drysau)

•

Abra Kebabra (lle bwyd cebab)

Gall rhai sy'n meddwl mewn modd entrepreneuraidd sylwi ar gyfleoedd i
ychwanegu gwerth at y gwrthrychau mwyaf dibwys yr olwg. Er enghraifft, roedd
grŵp o awduron creadigol am wybod a allent ennill arian trwy brynu gwrthrychau
rhad, ac adrodd stori ddychmygol amdanynt er mwyn eu gwerthu am elw.
Canfuwyd bod straeon yn gwneud gwahaniaeth enfawr – gwnaethpwyd elw
sylweddol ar y gwrthrychau mwyaf dinod, e.e. blwch llwch, jar o farblis a brwsh
gwifrau. 5

Ennyn Diddordeb
Caiff diddordeb ei ennyn pan fydd myfyrwyr yn buddsoddi amser ac ymdrech yn
eu dysgu. Mae'n golygu bod yn sylwgar, canolbwyntio ar y dasg a dangos
brwdfrydedd trwy fod yn barod i godi cwestiynau, cyfrannu at dasgau grŵp a
helpu cyfoedion. Gellir cynyddu'r modd y mae myfyrwyr yn ymgysylltu trwy roi
dewis o dasgau iddynt, cyfeirio at gyd-destunau yn y byd go iawn, a thrwy sicrhau
bod y gwaith a gyflwynir yn ddiddorol ac yn ddigon heriol ar eu cyfer. Er enghraifft,
gofynnwyd i grŵp o fyfyrwyr blwyddyn 8 ysgrifennu adolygiad o CD a ddewiswyd
ganddynt o ystod eang, e.e. canu gwlad, pop a rap. Darllenodd y myfyrwyr
adolygiadau cerddoriaeth o ffynonellau amrywiol (e.e. cylchgronau cerddoriaeth,
papurau newydd ac ar-lein). Yna, trwy drafodaeth fel dosbarth cyfan ac fel grŵp,

5 Grigg, R. and Lewis, H. (2018) Teaching on a Shoestring, Crown House.
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datblygodd yr athro a'r myfyrwyr feini prawf penodedig ar gyfer adolygiadau'r CD.
Rhannwyd yr adolygiadau terfynol ar wefan yr ysgol. Profodd gweithgaredd syml
o'r fath yn ysgogol iawn, gan alluogi'r myfyrwyr i greu rhywbeth gwerthfawr.
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ACTIVITY
Pwnc Fforwm LoopMe 3.1: Sylwi ar gyfleoedd
Dywedodd Lawrence Peter (Yogi) Berra, yr hyfforddwr pêl-fasged enwog o
America, ‘Gallwch arsylwi ar lawer dim ond wrth wylio’. Treuliwch ychydig
funudau yn eistedd yn yr awyr agored, yn arsylwi ar y byd (os ydych yn yr ysgol
neu'r coleg, defnyddiwch eich amser egwyl), a hynny heb eich ffôn symudol.
Ceisiwch wneud hyn bob dydd am wythnos, a hynny ar yr un adeg, e.e. yn ystod
eich amser egwyl. Ystyriwch thema wahanol bob dydd (e.e. lliw, golau, sŵn,
tymheredd, hapus, trist, rhyfeddod). Gwnewch nodyn o'r hyn a welwch. Pa
gyfleoedd entrepreneuraidd a welsoch?
Rhannwch eich myfyrdodau yn y FFORWM ENTRECOMPEDU
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GWEITHGAREDD
Gwylio: EntreCompEdu Egwyddor 1
Meddwl yn greadigol trwy gydol y broses ddysgu
Yn y modiwl hwn, bydd creadigrwydd yn cael ei grybwyll lawer gwaith fel
cymhwysedd craidd i ddatblygu gyda dysgwyr. Mae'n un o Egwyddorion
Arweiniol EntreCompEdu.
Yn y fideo hwn, mae Kath ac Andy Penaluna yn rhannu eu safbwyntiau ar
feddwl yn greadigol wrth ddysgu.

Tasg Hyfforddi LoopMe 3.1: Addysgeg sy'n Arloesi
Adolygwch 'Learning through Wonder’, ‘Making thinking visible’ ac enghreifftiau
eraill o addysgeg sy'n arloesi ar gyfer 2019 a gynhyrchwyd ar gyfer y Brifysgol
Agored. Sut y mae'r rhain yn ategu dysgu entrepreneuraidd?
Link: http://www.open.ac.uk/blogs/innovating/
16

Yn 2020, mae'r blog diweddaraf yn cynnig taflenni cymorth ar ddulliau dysgu
digidol gwahanol i gefnogi athrawon sy'n rhoi cynnig ar ddysgu o bell ac addysg
ar-lein, weithiau am y tro cyntaf. Sut y mae'r rhain yn cyd-fynd â dysgu
entrepreneuraidd? Crëwch ddalennod ar gyfer y wefan, a gallwch gael yr
wybodaeth ddiweddaraf am gyhoeddiadau pob blwyddyn. Efallai yr hoffech
hefyd bori trwy addysgegau o flynyddoedd blaenorol. Er enghraifft, mae
cyhoeddiad 2012 yn cynnwys ‘Dysgu am ymholiad personol’, sy'n dathlu'r
broses o archwilio cwestiwn agored mewn modd gweithredol, tra bo rhifyn 2015
yn cynnwys ‘dysgu trawsgroesi’, sy'n trafod cysylltu dysgu ffurfio ac anffurfiol.
•

A yw'r wefan hon wedi eich ysbrydoli â syniadau newydd (beth?), neu a

oedd wedi amlygu pethau sydd eisoes yn amlwg i yn eich rôl o fod yn athro?
•

Yn eich barn chi, pa daflen cymorth sydd â'r potensial gorau ar gyfer

dysgu entrepreneuraidd?
•

Nodwch un syniad y gallwch ei ddefnyddio yn eich addysgu ...

Dolen Issuu: Rhannwch eich adborth yn y Fforwm Grŵp
Dolen i'r fforwm: dolen uniongyrchol i'r Fforwm iaith perthnasol

LoopMe Tasg Unigol 3.1
TASG UNIGOL:
GWEITHREDU: Gan ddefnyddio'r syniad a gawsoch yn y dasg flaenorol ar gyfer
eich gwaith addysgu, defnyddiwch y ddolen EntreComp yn Eich Gwaith
Addysgu i gynllunio gweithgaredd syml ar gyfer eich myfyrwyr. Yna
gweithredwch yn un o'r ffyrdd canlynol:
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1. Trafodwch eich syniad â chyd-weithiwr. Pa addysgegau arloesol y mae'n eu
defnyddio yn ei waith addysgu?
2. Ewch ati i gynnal y gweithgaredd gyda'ch dysgwyr. Sut yr aeth pethau? Pa
rai o gymwyseddau EntreComp a ddefnyddiwyd ganddynt?
MYFYRIO: Ar ôl gwneud yr ymarfer hwn, myfyriwch ar y cwestiynau canlynol.
1.

Rhannwch un enghraifft o'ch gwaith addysgu lle rydych wedi defnyddio

dull addysgegol arloesol.
2.

Ble arall y gallech arloesi eich gwaith addysgu gan ddefnyddio'r syniadau

o'r adran hon a'i dogfennau ategol?
ADRODDIAD HYFFORDDWR - Rhannwch eich myfyrdodau â'ch hyfforddwr yma
yn LoopMe - [cliciwch ar y botwm 'Adroddiad' isod]
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3.2 Creu gwerth ar gyfer eraill
Ystyr y gair 'gwerth' yw'r graddau y
mae rhywbeth yn cael ei ystyried yn
bwysig, ac nid yw'n disgrifio ei werth
ariannol yn unig. Mae gwerth yn
oddrychol ac mae'n amrywio o un
person i'r llall. Nid yw'r gwerth o fewn
cynnyrch ei hun, ond mae'n ymwneud
â faint yr ydym am gael rhywbeth, ac
mae'n adlewyrchu ein dyheadau a'n
dewisiadau.

Mae brechdan menyn

pysgnau yn werthfawr i rywun sy'n llwglyd, ond yn angheuol i rywun sydd ag
alergedd i bysgnau.
Nid oes llawer o bwynt creu rhywbeth newydd os nad yw'n cynnig gwerth i
unrhyw un. Po fwyaf o bobl sy'n gwerthfawrogi nwydd neu wasanaeth, y mwyaf
sy'n barod i dalu amdano, ac felly'r uchaf fydd y pris. Yn hyn o beth, adlewyrchir
gwerth

nwyddau

a

gwasanaethau

ym

mhrisiau'r

farchnad.

Weithiau,

gwerthfawrogwn brofiad gwneud pethau, megis bwyta popgorn yn y sinema.
Rydym yn fodlon talu pris llawer uwch nag y byddem yn ei dalu yn yr
archfarchnad. Ac felly, nid yw gwerth yn cael ei bennu gan y costau cynhyrchu yn
unig.
Mae entrepreneuriaid yn arloesol am eu bod yn creu gwerth – er enghraifft, trwy
nwyddau a gwasanaethau newydd – trwy gyfuno syniadau neu adnoddau mewn
ffyrdd newydd. Maent yn deall dyheadau pobl eraill. Er enghraifft, roedd yr
entrepreneuriaid a greodd Uber yn gweld yr angen i ychwanegu gwerth i deithwyr
mewn dinasoedd, trwy gael ap i gysylltu defnyddwyr â'r car agosaf a oedd ar gael.
Mae'n dangos faint o amser y mae'n rhaid iddynt aros am gar, y pris, yn talu'r
gyrwyr ac yn caniatáu i'r gyrwyr a'r defnyddwyr roi adborth ar ei gilydd.
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I greu rhywbeth o werth, nid oes rhaid iddo fod ar ffurf economaidd. Er enghraifft,
mae llawer o fyfyrwyr wrth eu bodd â phêl-droed. Yn 2010, sylwodd peirianwyr
o'r Iseldiroedd, a oedd yn ymweld â De Affrica yn ystod Cwpan y Byd FIFA, ar ddau
beth: fod pobl o Dde Affrica yn dwlu ar bêl-droed a bod ganddynt brinder dŵr
yfed. Cysylltodd y peirianwyr y ddau beth, gan ddatblygu prosiect lle gosodwyd
meysydd pêl-droed artiffisial wrth ymyl ysgolion, ond oedd â'r cyfleuster i storio a
glanhau dŵr glaw wrth i'r plant chwarae pêl-droed. Dylech geisio defnyddio'r
cyfryngau cymdeithasol a phrint i gasglu'r mathau hyn o straeon i'w rhannu â
myfyrwyr er mwyn iddynt allu gweld sut y mae gwerth yn cael ei ychwanegu yn y
byd go iawn, boed hynny'n economaidd, yn gymdeithasol neu'n ddiwylliannol.
Mae Martin Lackéus yn dadlau dros ddatblygu addysgeg sy'n creu gwerth yn yr
ysgol, lle mae myfyrwyr yn dysgu trwy greu pethau sy'n werthfawr i eraill.
Pwysleisia ei fod yn beth prin mewn addysg i fyfyrwyr gael cyfleoedd i greu
unrhyw beth o werth i o leiaf un gynulleidfa y tu allan i'r ysgol. 6

6 Martin Lackéus's website on value creating pedagogy is at: https://vcplist.com/
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Activity
Pwnc Fforwm LoopMe 3.2: Addysgeg sy'n creu gwerth (fideo)
Gwyliwch y fideo ar addysgeg sy'n creu gwerth by Martin Lackeus. Yna,
myfyriwch ar dri phwynt y gallech eu dysgu o hyn, a'u cymhwyso i'ch cyddestun.

Yn hwylusydd, un o'ch sgiliau yw arwain myfyrwyr trwy'r broses o sut y mae mynd
ati i greu rhywbeth o werth. Dyma rai awgrymiadau i'w hystyried, sy'n gysylltiedig
â'r cymwyseddau entrepreneuraidd yn EntreComp:

Beth yw fy/ein syniad mawr?

Sylwi ar Gyfleoedd 1.1

Sut y mae hyn yn wahanol?

Creadigrwydd 1.2

Sut beth fyddai llwyddiant?

Gweledigaeth 1.3

Pwy allai fod â diddordeb yn hyn? Rhoi gwerth ar syniadau 1.4
Pam?
Sut y bydd hyn yn effeithio ar eraill a'r Meddwl moesegol a chynaliadwy
amgylchedd?
Pryd y byddwn yn dechrau?

Mynd amdani 3.1

Beth yw ein cynllun? ein nodau? ein Cynllunio a rheoli
blaenoriaethau?
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Pwy sy'n gwneud y dasg hon yn dda? Hunanymwybyddiaeth

a

hunaneffeithiolrwydd
Beth y gwnawn ni os byddwn ar goll?

Cymhelliant a dyfalbarhad 2.2

Pa adnoddau sydd arnom eu hangen?

Rhoi adnoddau ar waith 2.3

Beth yw'r costau? Sut y gallwn gadw Llythrennedd ariannol ac
hyn yn isel?

economaidd

Pwy allai ein helpu?

Cynnull pobl eraill 2.5

Beth yw'r peryglon? Sut y mae lleihau'r Ymdopi ag ansicrwydd ... 3.3
rhain?
Beth rydyn ni wedi ei ddysgu?

Dysgu trwy brofiad

Mae model Archwilio, Cyfoethogi, Gweithredu a Gwerthuso hefyd yn cynnwys
awgrymiadau a strategaethau manylach y gallwch eu defnyddio i dywys myfyrwyr
trwy bob cam o'r broses entrepreneuraidd (gweler Mynd yn Ddyfnach 2.2.
Cynllunio prosiect entrepreneuraidd).

Activity
Gwylio: NDC mewn addysg - Felicity Healey Benson
Yn gam cyntaf, gwyliwch Felicity Healey-Benson yn trafod y modd y gall

athrawon ddefnyddio'r Nodau Datblygu Cynaliadwy wrth addysgu.
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Dolen i restr chwarae Modiwl 2 ar YouTube:
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TASG GRWP FFORWM 3.2: Creu gwerth trwy’r NDC
MYFYRIO: Gall myfyrio ar y Nodau Datblygu Cynaliadwy fod yn ffordd wych o
nodi gwerth y gellir ei greu ar gyfer eraill. Trwy eu profiad dysgu gyda chi, pa
fath o werth y gallai eich myfyrwyr ei greu ar gyfer eraill sy'n gysylltiedig â'r
Nodau Datblygu Cynaliadwy?

ADRODDIAD GRWP FFORWM: Rhannwch eich casgliadau trwy’r ddolen
ADRODDIAD yn y Grwp Fforwm yma:

LoopMe TASG UNIGOL: Creu gwerth3.2
GWEITHREDU: Sut y gall eich myfyrwyr greu gwerth ar gyfer eraill trwy eu
dysgu? Meddyliwch am weithgaredd ymarferol sy'n cynnwys y ddwy egwyddor
EntreComp ganlynol:
1. Cyd-destun y byd go iawn – mae'r gweithgaredd yn cysylltu â'r byd y tu
allan i'r ystafell ddosbarth sy'n gyfarwydd i'r dysgwyr.
2. Creu gwerth – mae'r myfyrwyr yn nodi'r gwerth y maent yn ei greu. Gall
hyn fod yn unrhyw fath o werth, o roi llawenydd i eraill, i werth cymunedol
neu werth economaidd.

ADRODDIAD HYFFORDDWR Rhannwch eich myfyriwch gyda'ch hyfforddwr
yma yn LoopMe - cliciwch ar y botwm 'ADRODDIAD' isod.
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3.3 Addysgu trwy gyd-destunau byd go iawn

Mae defnyddio cyd-destunau byd go iawn wrth wraidd dysgu entrepreneuraidd.
Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cydnabod pwysigrwydd gwneud dysgu
entrepreneuraidd yn berthnasol i'r byd go iawn. Gwneir hyn trwy sicrhau bod
addysg, busnes a'r gymuned yn ymgysylltu â'i gilydd, yn enwedig wrth gynllunio
a datblygu profiadau entrepreneuraidd ymarferol. 7 Pan fydd myfyrwyr yn symud
o ymarferion megis ateb cwestiynau ar daflenni gwaith neu mewn gwerslyfrau, i
archwilio problemau go iawn yn eu hysgol, eu hardal leol neu yn y byd ehangach,
maent yn debygol o weithio'n galetach a mynd ati i feddwl yn ddwysach. 8
Gellir defnyddio llawer o gyd-destunau gwahanol yn y byd go iawn er mwyn
ennyn diddordeb myfyrwyr a'u galluogi i roi cymwyseddau entrepreneuraidd ar
waith. Mae rhai o'r rhain yn briodol i fyfyrwyr hŷn, megis profiadau dysgu seiliedig
ar waith mewn addysg alwedigaethol. Fodd bynnag, mae eraill yn fwy cyffredinol,
megis defnyddio tir yr ysgol neu'r parc lleol i sbarduno syniadau creadigol. Cyniga
tabl 3.3 rai mannau cychwyn posibl.

7 EC (2014) Final Report of the Thematic Working Group on Entrepreneurship Education, p.5.
8 Maxwell, M., Stobaugh, R., & Tassell, J. H. (2015). Chapter 1: Real-world learning. In Real-world learning for
secondary schools: Digital tools and practical strategies for successful implementation. Bloomington, IN:
Solution Tree.
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Enghreifftiau

Ymweliadau

â

mannau

lle

mae

entrepreneuriaeth ar waith, e.e. canolfan
siopa leol, ffatri, swyddfa, masnachwyr y
stryd fawr
Ar dir yr ysgol: arddangosfeydd y dosbarth, y
coridorau, y cyntedd, y neuadd, y llyfrgell, yr
ystafelloedd cyfarfod, unrhyw adeiladau
allanol, yr iard chwarae, coetiroedd, llwybrau
cerdded
Ymweliadau gan entrepreneuriaid sy'n gallu
modelu cymwyseddau entrepreneuraidd
Prosiectau cymunedol lle mae myfyrwyr yn
dysgu rhoi eu cymwyseddau ar waith, e.e.
llythrennedd ariannol
Defnyddio

cefndir

entrepreneuraidd

ac

arbenigedd rhieni a chydweithwyr, e.e. rhai
sydd wedi cychwyn busnes yn ddiweddar
Defnyddio materion cyfoes o'r newyddion,
e.e.

dyddiadau

cofio/dathlu

o

bwys,

trychinebau naturiol, cyflawniadau dynol
Cyfryngau cymdeithasol, e.e. creu cymuned
ddosbarth, casglu barn eich dosbarth ar
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Enghreifftiau
faterion

amrywiol,

ymgyfarwyddo

â'r

newyddion diweddaraf, postio gwaith cartref
a digwyddiadau, rhoi sylw i wahanol ffyrdd o
ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol mewn
modd

entrepreneuraidd,

megis

casglu

adborth ar gynnyrch a gwasanaethau neu
syniadau marchnata
Bydoedd rhithwir, e.e. Kaneva, Cybertown,
Entropia Universe, Secret Builders, Heritage
Key 9
Lleoliadau seiliedig ar waith
Prentisiaethau/interniaethau
Digwyddiadau arbennig megis cynadleddau,
gweithdai, ffeiriau
Cyfleoedd i gysgodi pobl wrth eu gwaith
Rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr hŷn 'Fod yn
Arbenigwr'

gan

ddewis

sgìl

entrepreneuraidd i'w addysgu i'r rhai iau.

9 I gael adolygiad o ddefnydd geiriau rhithwir mewn addysg, ewch i wefan y Gymdeithas Rhithwirhttps://www.vrs.org.uk/virtual-reality-Education/virtual-Worlds.html
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Tabl 3.3 Enghreifftiau o gyd-destunau byd go iawn ar gyfer dysgu entrepreneuraidd

Mae defnyddio gwrthrychau bob dydd o'r byd o'n cwmpas yn ffordd ddefnyddiol
o fynd ati i ddysgu mewn modd entrepreneuraidd. Cymerwch y bocs cardfwrdd
cyffredin. Pan gyflwynodd Kellogg's y bocsys grawnfwyd cyntaf yn y 1900au,
dechreuodd chwyldro pecynnu bwyd wrth i focsys ddisodli cratiau pren. Heddiw,
ceir bocys o bob math a gellir eu defnyddio mewn amryw ffyrdd. Rhoddwyd awr i
un dosbarth ysgol gynradd drawsnewid eu casgliad o focsys yn rhywbeth newydd
neu wahanol; roedd yr hyn a grëwyd yn cynnwys sinema gyrru trwodd, cwrs golff
mini, sioe theatr, caer, robot, blwch trysor cyfrinachol bychan, a chuddfan. 10

Figure 3.1 Use a simple object to generate ideas

Yr hyn sy'n bwysig i'w bwysleisio yw nad oes angen adnoddau drud na llawer mwy
o gynllunio er mwyn cyflwyno cyd-destun y byd go iawn i ddysgu

10 See Grigg, R. and Lewis, H. (2018) Teaching on a Shoestring, Crown House.
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entrepreneuraidd. Gallwch edrych o gwmpas amgylchedd yr ysgol er mwyn sylwi
ar gyfleoedd i fyfyrwyr ofyn ac ystyried cwestiynau, e.e. ‘Pam mai dyma'r ffordd y
mae?' 'A ellid gwneud hyn yn fwy effeithiol? Beth pe baem yn gwneud hyn?' 'A
allwn gyfuno A a B?'. Gallwch hefyd fanteisio ar gyfleoedd ar y pryd, er enghraifft
os yw myfyrwyr yn aros am ychydig funudau i wers ddechrau, neu rhwng sesiynau.

Gweithgaredd
Dewch o hyd i rai gwrthrychau syml bob dydd y gallech eu defnyddio i ennyn
diddordeb myfyrwyr i feddwl yn arloesol. Gwnewch gasgliad o'r gwrthrychau
hyn ac, unwaith yr wythnos, gofynnwch i'ch myfyrwyr daflu syniadau am eu
syniadau ynghylch defnyddiau amgen e.e. potel ddŵr, caead plastig, peg,
nodyn gludiog.
Mae athrawon ysbrydoledig yn gweld potensial dod â dysgu o'r byd go iawn i'r
ystafell ddosbarth. Gallai prosiect ar fwyd arwain at fyfyrwyr yn rhedeg bwyty am
y dydd, a gallai astudiaeth o blanhigion arwain, o bosibl, at ymweliad â'r ganolfan
arddio leol er mwyn gweld sut y mae'r staff yn gofalu am blanhigion, neu yn
ymdrin â chwsmeriaid. Er mwyn creu gwerth ychwanegol, gallai myfyrwyr fynd ati
wedyn i dyfu eu gardd fach eu hunain, neu gallent weithio yn y gymuned i gefnogi
rhandir.
Yn oes y cyfryngau torfol, mae athrawon ysbrydoledig hefyd yn gwneud y mwyaf
o'r cyfryngau cymdeithasol a phrint fel bod myfyrwyr, nid yn unig yn rhannu'r hyn
y maent yn ei ddysgu yn y dosbarth gyda'u rhieni trwy dechnoleg, ond yn
ychwanegu gwerth trwy greu apiau eu hunain. Nid yw addysgwyr ysbrydoledig yn
ystyried bod dysgu entrepreneuraidd yn ychwanegiad at gwricwlwm sydd eisoes
yn orlawn. Yn hytrach, maent yn addysgu pynciau mewn ffordd fentrus.
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GWEITHGAREDD
GWYLIO: Egwyddor EntreCompEdu 2
Yn hyrwyddo dysgu entrepreneuraidd gweithredol trwy gyddestunau'r byd go iawn
Gweithiwch trwy adran 3.3 a chwblhewch y gweithgareddau.
GWYLIO: Egwyddor EntreCompEdu: Dysgu yn y Byd Go Iawn. Gwyliwch fideo
byr gan Lea Oksanen ynghylch cynnwys cyd-destun y byd go iawn yn eich
addysgu.
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Pwnc Fforwm LoopMe 3.3: Rhannu enghraifft o ddysgu yn y byd
go iawn
Myfyriwch ar y dulliau dysgu yng nghyd-destun y byd go iawn, a gynigir yn
Nhabl 3.2, a rhowch sgôr i ba mor dda yr ydych yn eu defnyddio yn eich addysgu.
A allwch roi enghraifft bendant o'r hyn sydd wedi gweithio'n dda?
Rhannwch eich myfyrdodau yn y FFORWM ENTRECOMPEDU

LoopMe TASG UNIGOL 3.3:
Eich gwaith addysgu
Gweithredwch un ffordd byd go iawn o ddysgu yn eich gwaith addysgu.
MYFYRIO: Sut yr aeth pethau? Pa rai o gymwyseddau EntreComp a
ddefnyddiwyd ganddynt?
ADRODDIAD HYFFORDDWR - Rhannwch eich myfyrdodau â'ch hyfforddwr yn
LoopMe.
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3.4 Meithrin hunanymwybyddiaeth, hunan-barch a
hunanhyder i gefnogi dysgu

Yn draddodiadol, mae adroddiadau ysgol wedi canolbwyntio ar gyrhaeddiad ac
ymdrech myfyrwyr. Ond fe wyddwn bellach fod trydydd maes yn wirioneddol
bwysig – hunanymwybyddiaeth, neu ba mor dda y mae myfyrwyr yn eu hadnabod
eu hunain fel unigolion, nid fel bodau dynol yn unig. Mae unigolion sydd â lefel
uchel o hunan-barch yn gwybod beth yw eu cryfderau ac yn derbyn lle mae angen
iddynt wella. Mae hunanhyder yn ymwneud â'r teimlad o fod yn deilwng ac yn
haeddiannol. Mae'r cysyniadau hyn yn berthnasol gan eu bod yn cyfrannu at
entrepreneuriaeth lwyddiannus.
Mae'n wir dweud bod gwell dealltwriaeth o'r hunan yn gwella'r broses o wneud
penderfyniadau. Mae entrepreneuriaid sy'n hunanymwybodol yn dysgu o'u
camgymeriadau, yn derbyn beirniadaeth, ac yn gwrando ar deimladau pobl eraill
ac yn eu deall. O ran myfyrwyr, mae bod yn hunanymwybodol yn golygu eu bod
yn deall yr effaith a gânt ar eraill. Mae'n golygu y gallant amlygu empathi, rheoli
eu teimladau, a gosod nodau personol realistig.
O ran y myfyrwyr hynny sy'n ddihyder, gallant gael eu calonogi gan yr artistiaid, yr
ysgrifenwyr a'r entrepreneuriaid niferus sydd wedi teimlo'r un fath â nhw, ddoe a
heddiw. Er enghraifft, ysgrifennodd John Lennon y geiriau i'r gân 'Help' i fynegi ei
deimladau pan ddaeth y Beatles yn enwog dros nos. Cyfaddefodd Lennon ei fod
'yn dew, yn ddigalon ac yn erfyn am help.’ Yr hyn sy'n bwysig yw dyfalbarhau,
gweithio'n galed a gweld hunanamheuaeth yn rhan o'r profiad dysgu.
Mae Tabl 3.4 yn rhoi enghreifftiau o ffyrdd y gallwch hybu hunanymwybyddiaeth
a hunanhyder myfyrwyr.
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Hunanymwybyddiaeth

Hunanhyder

cynnwys sgyrsiau gonest am yr hyn annog myfyrwyr i ysgwyddo mwy o
fydd darn mwyaf dryslyd y wers, o gyfrifoldebau, e.e. rhoi adnoddau i gadw a'u
bosibl.

casglu; cynnig adborth ar eu dysgu;
croesawu

siaradwyr

gwadd;

trefnu

digwyddiadau

siarad

yn

agored

am hyrwyddo sgiliau hunan-eirioli, e.e. gofyn i

'ddallbwyntiau' (agweddau ar ein siaradwr
personoliaeth sydd wedi'u cuddio oeddech

ailadrodd
wedi

rhywbeth

clywed

yr

os
hyn

nad
a

o'r golwg) a rhagfarn bersonol, e.e. ddywedwyd
addysgu myfyrwyr sut y mae
gwrthsefyll y rhain
trafod y genhedlaeth 'hunlun' a adeiladu ar ddiddordebau a chryfderau
pham y mae pryd a gwedd fel pe myfyrwyr
bai mor bwysig
defnyddio techneg ffenestr Johari darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ryngweithio'n
(gweler

tasg

3.3)

sy'n

ceisio rheolaidd, e.e. trafod mewn pâr ac mewn

hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth.

grŵp bach

annog myfyrwyr i gadw cyfnodolion cynnal gwasanaethau 'cyflawni' rheolaidd
myfyriol yn ystod prosiectau

mewn meysydd megis y myfyrwyr hynny
sydd wedi bod yn flaengar, yn greadigol
neu sydd wedi dyfalbarhau
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Hunanymwybyddiaeth
addysgu

Hunanhyder

strategaethau amlygu pwysigrwydd hunanddisgyblaeth

metawybyddol, e.e. hunanadolygu, trwy straeon bywyd go iawn
gosod nodau, ymarfer yr hyn y
byddwch yn ei ddweud (siarad â chi
eich hun)
defnyddio

datganiadau

megis dysgu myfyrwyr i ymdopi â rhwystrau ac

'roeddwn arfer meddwl hyn ... 'nawr ystyried bod 'methu' yn rhan o ddysgu
dwi'n meddwl …’

entrepreneuraidd, e.e. trwy rannu hanesion
personol a straeon am 'fethiannau campus’

Tabl 3.4. Sut y mae adeiladu hunanymwybyddiaeth myfyrwyr a'u hyder

Mae'n bwysig i fyfyrwyr weld yr hyn yw bod yn hunanymwybodol. Er enghraifft,
efallai y byddwch yn rhannu rhai o'r heriau yr oeddech wedi eu hwynebu wrth
gaffael sgìl newydd, megis chwarae offeryn cerdd neu goginio. Gellir gwahodd
siaradwyr, gan gynnwys rhieni, i'r ysgol i siarad am y wefr a'r heriau o sefydlu a
chynnal busnes. Mae'r strategaethau yn Nhabl 3.3 yn cynnig ffyrdd ymarferol y gall
myfyrwyr feithrin eu hunanymwybyddiaeth a'u hunanhyder. Er enghraifft,
gwyddys bod siarad â chi eich hun mewn modd cadarnhaol yn gwella perfformiad
mewn chwaraeon a meysydd eraill. 11 Gellir creu datganiadau brawddeg i gefnogi
myfyrwyr i siarad â nhw eu hunain mewn ystod o gyd-destunau a dibenion
gwahanol, e.e.
•

‘Gallwn roi cynnig ar hyn' (3.1, mynd amdani),

11 https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/self-talk

35

•

‘Beth yw'r peth gwaethaf all ddigwydd?' (3.3, ymdopi ag ansicrwydd),

•

‘Mae angen i mi wneud hyn gan nad yw'n gallu aros' (3.2, cynllunio a rheoli),

•

‘A dyma'r peth iawn i'w wneud? (1.5, meddwl moesegol a chynaliadwy),

•

‘Gallaf wneud hyn' (2.1, hunanymwybyddiaeth a hunaneffeithiolrwydd) a

•

'Beth os ceisiaf fel hyn?' (1.1, sylwi ar gyfleoedd).

Hunaneffeithiolrwydd
Yn y fframwaith EntreComp, diffinnir hunaneffeithiolrwydd (2.1) fel y gred yn eich
gallu eich hun i ddylanwadu ar hynt digwyddiadau, er gwaethaf ansicrwydd,
anawsterau a methiannau dros dro.

Mae hunaneffeithiolrwydd yn bwysig

oherwydd pan mae hyn yn gryf, mae'n debygol y bydd myfyrwyr yn cyflawni'n
dda. Fodd bynnag, nid yw cysyniad hunaneffeithiolrwydd yn un syml. 12 Er bod
hunan-barch yn ymwneud â theimlo'n deilwng, mae hunaneffeithiolrwydd yn
ymwneud â barnu eich gallu personol. Yn hyn o beth, efallai y bydd myfyrwyr yn
teimlo nad ydynt yn effeithiol mewn sefyllfa benodol, ond bod eu hunan-barch yn
parhau'n uchel. Neu, gallant deimlo'n hynod o effeithiol ond heb ymfalchïo fawr
ddim yn yr hyn a wnânt. Nid yw dim ond dweud eich bod yn gallu gwneud
rhywbeth o reidrwydd yn

eich argyhoeddi o hynny.

Gellir cryfhau

hunaneffeithiolrwydd trwy ddathlu'r hyn sydd wedi'i gyflawni (yn fach neu'n fawr),
trwy fodelu cyfoedion, a thrwy ofyn i fyfyrwyr osod a monitro nodau realistig.

12 Cyflwynwyd y cysyniad gan Bandura. Gweler Bandura, A. (1977). ‘Self-efficacy: Toward a unifying theory of
behavioral change’. Psychological Review, 84, 191–215.

36

Gweithgaredd:
Gwyliwch: Hunaneffeithiolrwydd
Beth yw hunaneffeithiolrwydd? Dyma un o'r 15 o gymwyseddau EntreComp,
ac mae'n ymwneud â dealltwriaeth eich myfyrwyr ohonynt eu hunain.
Gwyliwch fideo yma, a myfyriwch ar pam y mae hunaneffeithiolrwydd yn
bwysig ar gyfer eich dysgwyr.

Er mwyn hyrwyddo hunaneffeithiolrwydd entrepreneuraidd, dylech ystyried
strategaethau sy'n annog myfyrwyr i oedi ac ystyried sut y maent yn gwneud
pethau,

a

chanlyniadau

posibl

penderfyniadau

a

wneir

ganddynt

(metawybyddiaeth). I'w helpu, dylai'r iaith meddwl (Blwch 3.1) fod yn weladwy
gennych ledled yr ystafell ddosbarth, ar ffurf symudion a phosteri geiriau.
cynllunio ... datblygu ... myfyrio ...
amser meddwl ... awgrymu syniadau ... tasgu syniadau ... creu dewisiadau ...
archwilio meini prawf llwyddiant ... gwella ... gwerthuso meini prawf ...
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trefnu ... grwpio ... dilyniannu ... dosbarthu ...
tebygrwydd a gwahaniaethau ... cymharu ... o blaid ac yn erbyn ... chwilio am
batrymau
achos ac effaith ... rhesymu... rhagfynegi... datrys ... casglu ... cyfiawnhau ...
gwerthuso ...
dyfalu... pwyso a mesur ... dychmygu ... amcangyfrif ... gwneud casgliadau ... mentro
... dadansoddi ...
cwestiynu ... penderfynu ... trafod atebion ... crynhoi deilliannau ...
safbwyntiau ... tuedd ... dibynadwyedd ...
ystyried ... dewis ... modelu ... monitro ... adolygu ... strategaeth ddysgu/feddwl ...
myfyrio ... ... metawybyddiaeth ...
cysylltu ... gwneud cysylltiadau ... perthynas ... pontio
Blwch 3.1 Iaith meddwl. 13

13 Llywodraeth Cymru (2004) Sut i ddatblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu yn yr ystafell ddosbarth, p.20.
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Pwnc Fforwm LoopMe 3.4: Siarad â chi eich hun
A ydych yn siarad â chi eich hun? Gwyddom mai siarad â chi eich hun yw un o'r
strategaethau dysgu a gaiff ei defnyddio leiaf, ond, mae'n bosibl mai hon yw'r
strategaeth fwyaf pwerus. Pam y mae hyn yn wir yn eich barn chi, a sut y gall
hyn

helpu

myfyrwyr

sydd

ar

gamau

gwahanol

mewn

prosiect

entrepreneuraidd?
Rhannwch eich myfyrdodau yn y FFORWM ENTRECOMPEDU

Tasg Hyfforddi Ddewisol LoopMe 3.4.1: Hunaneffeithiolrwydd yn
fy addysgu
Beth yw hunaneffeithiolrwydd? Gwyliwch fideo (gosodiadau cyfieithu ar gael yn
YouTube).

Beth yw goblygiadau cynnwys hunaneffeithiolrwydd yn eich

addysgu?
Dewch o hyd i un ffynhonnell arall o wybodaeth am hunaneffeithiolrwydd arlein a'i rhannu, ynghyd â'ch myfyrdodau, â'ch hyfforddwr yn nhasg 3.4.1 modiwl
ENTRECOMPEDU 3
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Tasg Hyfforddi LoopMe 3.4: Techneg Ffenestr Johari

Defnyddiwch syniadau'r gwersi â thechneg Ffenestr Johari gyda'ch myfyrwyr.
(Table missing, it doesn’t let me copy it)
Ffynhonnell: https://www.cls.utk.edu/pdf/ls/Week2_Lesson12.pdf
Beth oedd effeithiau'r dasg ymhlith y myfyrwyr? Rhannwch eich myfyrdodau â
'ch hyfforddwr yn nhasg 3.4 modiwl 3 ENTRECOMPEDU
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3.5 Hyrwyddo gweithio cynhyrchiol gydag eraill
Un o ganfyddiadau allweddol ymchwil seiliedig ar yr ymennydd yw ein bod wedi
ein gwifrio i gysylltu ag eraill. Mae niwrowyddonwyr wedi darganfod bod cynllun
ein hymennydd yn gynhenid gymdeithasol. 14 Pan fo pobl yn cwrdd â'i gilydd, mae
dolen adborth yn dechrau wrth i'r ymennydd anfon a derbyn llif o signalau. Mae
pobl ifanc hefyd yn cael pleser o fod yn aelod o grŵp cyfoedion ac o siarad â'i
gilydd. Mae arnynt angen bod gyda'i gilydd. 15
Mae gwaith tîm yn hanfodol yn y byd go iawn. Mae systemau addysgol ledled
Ewrop, ar bob lefel o addysg, yn cydnabod bod y gallu i weithio ar y cyd yn nod a
ddymunir. Ond fel y noda cyfarwyddyd y Sefydliad Gwaddol Addysgol (2018) ar
ddysgu cydweithredol, mae angen cefnogi myfyrwyr a rhoi profiad rheolaidd
iddynt o ymarfer gweithio gyda'i gilydd. Mae ar ddisgyblion sy'n cyflawni'n is yr
angen am anogaeth arbennig i siarad am eu meddyliau, a hynny mewn tasgau ar
y cyd er mwyn sicrhau eu bod yn elwa'n llawn.
Yr hyn sy'n bwysig yn hyn o beth yw ansawdd y rhyngweithio rhwng myfyrwyr â'i
gilydd, ac mae hyn yn fater o gynllunio a gweithredu gofalus. Nid yw gosod
myfyrwyr mewn grwpiau bach yn ddigon. 16 Yn ddelfrydol mae angen gweithio
tuag at 'lif y grŵp', sy'n cyfateb ar y cyd i gyflwr llif enwog Mihaly Csikszentmihalyi,
pan fo unigolion wedi ymgolli gymaint yn y foment eu bod yn anghofio am dreigl
amser. Ni ddylid disgwyl y fath lif, nac anterth, ar unwaith. Mae grwpiau'n mynd
trwy wahanol gamau cyn iddynt weithio'n gynhyrchiol. Trafodir y rhain yng ngwaith
darllen Mynd yn Ddyfnach 3.5.

14 Goleman. D. (2007) Social Intelligence, Arrow Books.
15 Rudduck, J. And McIntyre, D. (2007) Improving Learning through Consulting Pupils, Routledge, p.68.
16 Hattie, J. (2009) Visible Learning, Routledge.
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Activity
Watch: Egwyddor EntreCompEdu 4: Cydweithredu Russell Grigg
Gwyliwch y fideo gan Russell Grigg am EntreCompEdu Egwyddor 3.- Yn
meithrin cydweithrediad pwrpasol yn yr ysgol a thu hwnt. Yna myfyriwch ar ba
dri phwynt y gallech chi eu cymryd o hyn a'u cymhwyso i'ch cyd-destun
proffesiynol eich hun.

Hwyluso dysgu cydweithredol
Rôl yr addysgwr yw hwyluso gwaith grŵp cynhyrchiol, monitro ac asesu cynnydd.
Gellir cefnogi hyn trwy sawl techneg grŵp. Mae'r rhain yn cynnwys:
Rheoli Trafodaeth – mae'r addysgwr naill ai'n gofyn cwestiynau i fyfyrwyr, neu
mae'r myfyrwyr yn gofyn cwestiynau neu'n gwneud sylwadau. Mae hyn yn
ddefnyddiol o ran adborth a chrynhoi'r dysgu, ond mae'n llesteirio cyfathrebu
agored, a bydd myfyrwyr swil yn debygol o gael eu hanwybyddu.
Trafodaeth gam wrth gam – mae'r addysgwr yn rhannu testun, gwrthrych, llun,
sain neu fideo i ysgogi trafodaeth mewn ffordd drefnus a dilyniannol. Mantais y
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dechneg hon yw y gellir buddsoddi'r 'awdurdod' yn yr ysgogiad yn hytrach na
gorddibynnu ar yr addysgwr, er efallai na fydd y strwythur sydd wedi'i gynllunio
ymlaen llaw yn diwallu anghenion y myfyrwyr.
Grwpiau trafod bach/Parau trafod – Gofynnir i fyfyrwyr drafod eu hymateb i
gwestiwn neu fater mewn parau. Mae hyn yn galluogi'r addysgwr i wirio lefelau
dealltwriaeth ac yn rhoi saib i'r meddwl o waith grŵp mawr. Os nad yw'n cael ei
gadw'n fyr a bachog, gall y partner dynnu sylw'r myfyriwr yn rhwydd.
Grwpiau caseg eira – mae parau'n ymuno â'i gilydd i ddod yn bedwar, yna'n wyth.
Gall y drafodaeth gronni fel peli eira cyn casglu adborth yn y sesiwn lawn. Gellir
cychwyn gydag unigolyn yn ysgrifennu rhestr wrth ymateb i gwestiwn, sydd
wedyn yn cael ei rhannu gyda phartner am 5 munud. Yna, caiff y ddwy restr eu
rhannu rhwng pedwar (10 munud), cyn cytuno ar flaenoriaethau/atebion ar ffurf
trafodaeth grŵp rhwng wyth (15 munud). Mae'r wers yn cloi gyda sesiwn lawn
dosbarth-cyfan (15-20 munud).
Grwpiau trawsrgroesi ("jig-so") – mae yna amrywiadau i'r dechneg hon, sydd oll
wedi'u cynllunio i rymuso myfyrwyr fel eu bod yn gwrando'n astud ac yn cyfleu
gwybodaeth a dealltwriaeth. Rhoir rhif i'r myfyrwyr o fewn grŵp, ac maent yn
gweithio ar dasg cyn symud o gwmpas byrddau i ymuno â grwpiau newydd. Yn y
pen draw maent yn dychwelyd at eu byrddau 'cartref' i adrodd ar yr hyn y maent
wedi'i ddysgu o'r newydd. Mae hyn yn gweithio'n dda pan fydd agweddau ar bwnc
yn cael eu rhoi i grwpiau gwahanol.
Er bod cydweithio yn rhan greiddiol o ddysgu entrepreneuraidd, mae iddo
gyfyngiadau posibl. Mae'r rhain yn cynnwys 'meddwl grŵp' lle mae barn myfyrwyr
unigol yn cael ei 'haberthu' er lles cytgord y grŵp. Gall unigolion hyderus
ddominyddu'r hyn a ddywedir, a diystyru safbwyntiau sy'n allweddol i ddatblygu
syniadau. Mewn sefydliadau, gall 'meddwl grŵp' fod yn broblem wrth i unrhyw
safbwyntiau y tu allan i'r 'norm' gael eu diystyru, neu heb iddynt gael eu gwyntyllu
hyd yn oed, gan arwain at gynnyrch a gwasanaethau sy'n aros yn eu hunfan, neu'n
gwanhau.
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Mae strategaethau defnyddiol i fynd i'r afael â hyn yn cynnwys:
•

cymysgu grwpiau yn rheolaidd

•

atgoffa pawb beth yw'r ffocws, h.y. ‘Pa broblem ydyn ni'n ceisio ei datrys?’

•

pennu/cylchdroi rolau penodol

•

gweithgaredd 'powlen bysgod' – pan fyddwch o'r farn nad yw rhai myfyrwyr
yn cyfrannu fel y dylent, ffurfiwch ddau grŵp. Mae un grŵp yn eistedd yn y
canol ac yn trafod pwnc o'u dewis; mae'r grŵp arall yn arsylwi ac yn
gwrando mewn cylch allanol, gan ddefnyddio rhestr wirio o'r ymddygiadau
sy'n gysylltiedig â'r deilliannau dysgu. Dewch â'r ddau grŵp at ei gilydd i
drafod eu gwahanol safbwyntiau o ran dynameg y grŵp.

•

paratoi'r myfyrwyr ar gyfer gwrthdaro posibl, a sut y gellir eu datrys

•

darparu amserydd ac amser penodol i bob aelod o'r grŵp gyfrannu

•

siarad yn unigol ag aelodau, a'u hatgoffa o reolau'r grŵp

Rolau a chyfrifoldebau
Er mwyn i fyfyrwyr weithio'n dda mewn grwpiau, mae angen iddynt fod yn glir
ynglŷn â'u rolau a'u cyfrifoldebau. Gall natur y rolau hyn amrywio. Gallant gynnwys
cofnodwr (rhywun i gadw cofnod o benderfyniadau), ceidwad amser (sy'n cadw'r
tîm i symud, fel eu bod yn cwblhau'r dasg), ymchwilydd (i ddod o hyd i wybodaeth
berthnasol) a chadeirydd (i grynhoi cynnydd yn rheolaidd). Mewn prosiect Saesneg
blwyddyn 8, er enghraifft, bu myfyrwyr yn gweithio mewn timau i greu papurau
newydd i'r ysgol. Dyrannwyd rolau penodol i'r myfyrwyr, e.e. golygydd, is-olygydd,
gohebydd a ffotograffydd. Adolygodd y myfyrwyr bapurau newydd go iawn, yn
feincnodau er mwyn iddynt allu gwerthuso eu gwaith eu hunain yn eu herbyn.
Caniataodd hyn iddynt ymgyfarwyddo â gwahanol arddulliau ysgrifennu, e.e.
golygyddol, adroddiad chwaraeon, darnau sylwadau. Elwodd yr holl fyfyrwyr trwy
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ddrafftio/ailddrafftio. Ychwanegodd y rhifynnau terfynol werth cymdeithasol a
diwylliannol at gymuned yr ysgol, wrth greu cyfleoedd i fyfyrwyr arddangos eu
gwaith mewn ystod o bynciau.
Gellir ymgymryd â rolau ar sail rota, trwy bleidlais y grŵp, neu gall yr
athro/athrawes eu dyrannu. Awgrymodd Cotton (1995) y dylid llunio ffurflen
enwebu rolau, lle gallai myfyrwyr dicio colofnau sy'n cyfateb i rolau y maent wedi
eu chwarae amlaf yn y grŵp, ac y dylai athrawon gynnwys eu hunain. Gellid hefyd
cynnig rhai 'rolau sy'n mynd yn groes i'r grŵp', e.e. rhwystrydd, gormesydd, ac un
sy'n osgoi, a'u trafod mewn myfyrdod gonest ar ddiwedd y grŵp. 17 Mae Mynd yn
Ddyfnach 3.5 yn trafod rhai o'r heriau gwaith grŵp a sut y gellir eu goresgyn.

Activity
Watch: EntreCompEdu Principle 5 – Reflection
Russell Grigg
Gwyliwch y fideo ar Reflection gan Russell Grigg am bumed egwyddor
EntreComp: 5. Yn symbylu myfyrio, meddwl yn hyblyg a dysgu o brofiad.
Myfyriwch ar ba mor bwysig yw myfyrio i'ch dysgwyr.

17 Cotton, J. (1995) The Theory of Learning Strategies, Kogan Press, p.69.
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Dylid ceisio achub ar gyfleoedd i arsylwi ar fyfyrwyr yn gweithio gyda'i gilydd.
Dangosodd Jaques (1991) fod patrymau cyfranogi yn amrywio yn ystod y dydd. Ar
un adeg, gallai'r arweinydd fod yn dominyddu rhyngweithio'r grwp trwy siarad ag
aelodau eraill o'r grŵp; neu gall fod yn ddwyffordd, neu'n fwy aml-gyfeiriadol
gyda'r holl aelodau yn siarad â'i gilydd a gyda'r grŵp cyfan. Mae'r patrwm a ffefrir
yn dibynnu ar ofynion y dasg ond, yn gyffredinol, y mwyaf eang yw'r cyfranogiad
ymysg aelodau'r grŵp, y dyfnach y bydd y lefelau diddordeb a'r cyfranogiad.

Rheolau
Dylid sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o reolau gwaith grŵp cynhyrchiol.
Gellir trafod y rhain â'r myfyrwyr. Mae'n bwysig bod athrawon yn egluro'r meini
prawf llwyddiant a'r mathau o sgiliau cymdeithasol y bydd eu hangen er mwyn i'r
grwpiau gydweithio'n dda. Dylid trafod ac arddangos rheolau'r ystafell ddosbarth
ar gyfer cydweithio. Gall taflenni procio syml, megis yr hyn sy'n gwneud
gwrandäwr da, siaradwr da neu aelod da o'r grŵp, fod yn nodyn atgoffa gweledol
defnyddiol o'r ymddygiadau disgwyliedig. Gall y myfyrwyr eu hunain lunio'r
nodiadau atgoffa gweledol.

Creu syniadau
O safbwynt entrepreneuraidd, prif bwrpas cydweithio yw cynhyrchu a beirniadu
syniadau. Awgryma Edward Clapp y dylai'r broses o greu syniadau fod yn
gymdeithasol ac yn weladwy. Un ffordd o wneud hyn yw adrodd straeon am y
modd y mae syniad yn datblygu, trwy fwrdd stori wedi'i arddangos o amgylch yr
ystafell ddosbarth. Gall y bwrdd stori fod ar ffurf ddigidol (gan ddefnyddio apiau
megis Paper gan WeTransfer , clipiau fideo neu glipiau sain byrion), stori seiliedig
ar destun, brasluniau neu ar ffurf 3D. Gall myfyrwyr 'weld' eu cyfraniadau, y
trobwyntiau posibl, pryd y profwyd anawsterau, a'r ffyrdd ymlaen ym mywgraffiad
y syniad.
Yn ystod y broses o greu syniadau fel grŵp, dylai myfyrwyr ddysgu sut i gytuno
ac anghytuno mewn ffordd barchus. Gellir cyflwyno ymadroddion defnyddiol fel
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bod deialog o'r fath yn cael ei modelu (Blwch 3.2). Dylid gwneud y rhain yn
weladwy o amgylch yr ystafell.
•

A gaf ofyn cwestiwn i chi?

•

Gadewch i ni drafod sut yr ydym yn mynd i'r afael â'r broblem hon

•

A gaf awgrymu rhywbeth?

•

Wyt ti/ydym ni wedi meddwl am ...?

•

Ydw, rwy'n cytuno bod hyn yn wir yma, ond beth am ...?

•

Cyn i ni benderfynu, ydych chi'n credu ein bod wedi ystyried yr holl ffactorau?

•

A gaf ddweud wrthych am yr ymchwil 'rwyf wedi'i wneud i gefnogi fy syniad?

•

Rwy'n deall yr hyn yr ydych yn ei ddweud. A ydych wedi meddwl am hyn o
safbwynt gwahanol?

•

A oeddech yn gwybod bod …?

•

Mae cwpl o bethau y dylem eu cofio

•

Hoffwn gael eich barn ar hyn …

•

Pa opsiynau sydd gennym yn eich barn chi?

•

A ydych wedi ystyried rhoi cynnig ar y dull hwn?

•

Efallai y gallech ailystyried, oherwydd …

•

Roeddwn yn arfer meddwl hynny ond 'nawr, dwi'n meddwl …

•

Rwyf wedi newid fy meddwl am hynny, oherwydd …

•

Nid wyf yn gwybod llawer am hynny, wyt ti?

Blwch 3.2 Ymadroddion i ysgogi myfyrwyr i ddwyn perswâd ar eraill

Mae tasgu syniadau yn un o dechnegau poblogaidd creu syniadau. Cafodd ei
ddyfeisio'n wreiddiol yn y 1950au mewn ymateb i'r meddylfryd cyfyng a oedd ar
waith mewn cyfarfodydd busnes. 18 Y bwriad yw rhyddhau'r meddwl fel y gellid
creu syniadau i gychwyn, heb feirniadaeth. Anogir cyfranogwyr i adeiladu ar
syniadau ei gilydd, eu gwella, a'u cyfuno i ffurfio rhai newydd. Fodd bynnag, mae'n

18 Osborn, A. (1963) Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving, Scribners.
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werth cofio bod ymchwil yn ystod y degawdau dilynol wedi dangos bod mwy o
syniadau wedi'u creu gan unigolion a oedd heb dasgu syniadau, na gan y rhai a
oedd wedi gwneud hynny. Y neges hollbwysig yw tawelu meddyliau myfyrwyr
bod tasgu syniadau wedi'i gynllunio i greu llawer o syniadau, yn hytrach na
phoeni'n ormodol am sut y gallai pobl eraill eu canfod.
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Pwnc Fforwm LoopMe 3.5: Rhoi gwerth ar amrywiaeth
Mae myfyrwyr yn tueddu i gytuno ag aelodau o'r grŵp y maent yn hoff ohonynt,
ac anghytuno â'r rheiny nad ydynt yn eu hoffi, er bod yr un farn yn cael ei mynegi.
Beth y gallwch ei wneud i fynd i'r afael â hyn?
Rhannwch eich myfyrdodau yn y FFORWM ENTRECOMPEDU

Tasg Hyfforddi LoopMe 3.5: Dysgu Cydweithredol
Adolygwch yr 20 o strategaethau a argymhellwyd ar gyfer dysgu cydweithredol
yn y blog hwn. Sut y gallech ddefnyddio rhai o'r strategaethau hyn mewn
prosiect
Rhannwch

entrepreneuraidd?
eich

myfyrdodau

â'ch

hyfforddwr

yn

nhasg

3.5

Modiwl

ENTRECOMPEDU 3

LoopMe Training Task 3.5: Collaboration
Rhowch un strategaeth ar gyfer dysgu cydweithredol ar waith yn eich ystafell
ddosbarth – rhywbeth nad ydych wedi ei ddefnyddio o'r blaen.
Rhowch adborth i'ch hyfforddwr ar eich profiad, gan fyfyrio ar y cwestiynau
canlynol:
1. A fu i hyn ennyn diddordeb mwy o fyfyrwyr na thechnegau arferol?
2. Beth a allech ei wneud yn wahanol y tro nesaf?
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Rhannwch eich myfyrdodau â'ch hyfforddwr yma yn LoopMe

ANNEX 1 - Collaborative Learning Tips
Source:

https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-

tips-and-strategies/
Written by Miriam Clifford
20 Collaborative Learning Tips And Strategies For Teachers
1. Establish clear group goals
Effective collaborative learning involves the establishment of group goals, as well
as individual accountability. This keeps the group on task and establishes an
unambiguous purpose. Before beginning an assignment, it is best to define goals
and objectives to save time.
2. Keep groups midsized
Small groups of three or fewer usually lack enough diversity and may not allow
divergent thinking to occur. Groups that are too large create ‘freeloading’ where
not all members participate. A moderate size group of four or five is ideal.
3. Establish flexible group norms
Research suggests that collaborative learning is influenced by the quality of
interactions. Interactivity and negotiation are important in group learning. In the
1960’s studies by Jacobs and Campbell suggested that norms are pervasive, even
deviant norms were handed down and not questioned.
If you notice a deviant norm, you can do two things: rotate group members or
assist in using outside information to develop a new norm. You may want to
establish rules for group interactions for younger students. Older students might
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create their own norms. But remember, given their durable nature, it is best to have
flexible norms. Norms should change with situations so that groups do not
become rigid and intolerant or develop sub-groups.
4. Build trust and promote open communication
Successful interpersonal communication must exist in teams. Building trust is
essential. Deal with emotional issues that arise immediately and any interpersonal
problems before moving on. Assignments should encourage team members to
explain concepts thoroughly to each other. Studies found that students who
provide and receive intricate explanations gain most from collaborative learning.
Open communication is key.
5. For larger tasks, create group roles
Decomposing a difficult task into parts to saves time. You can then assign different
roles. A great example in my own classroom was in the science lab, fifth grade
students assumed different roles of group leader, recorder, reporter, and factchecker. The students might have turns to choose their own role and alternate
roles by sections of the assignment or classes.
6. Create a pre-test and post-test
A good way to ensure the group learns together would be to engage in a pre and
post-test. In fact, many researchers use this method to see if groups are learning.
An assessment gives the team a goal to work towards and ensures learning is a
priority. It also allows instructors to gauge the effectiveness of the group. Changes
can be made if differences are seen in the assessments over time. Plus, you can
use Bloom’s taxonomy to further hone in on specific skills.
Individuals should also complete surveys evaluating how well the group
functioned. ‘Debriefing’ is an important component of the learning process and
allows individuals to reflect on the process of group learning.
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7. Consider the learning process itself as part of assessment
Many studies such as those by Robert Slavin at Johns Hopkins have considered
how cooperative learning helps children develop social and interpersonal skills.
Experts have argued that the social and psychological effects on self-esteem and
personal development are just as important as the learning itself.
In terms of assessment, it may be beneficial to grade students on the quality of
discussion, student engagement, and adherence to group norms. Praise younger
groups for the following (for digital collaborative learning, for example) standards.
This type of learning is a process and needs explicit instruction in beginning stages.
Assessing the process itself provides motivation for students to learn how to
behave in groups. It shows students that you value meaningful group interactions
and adhering to norms.
8. Consider using different strategies, like the Jigsaw technique.
The jigsaw strategy is said to improve social interactions in learning and support
diversity. The workplace is often like a jigsaw. It involves separating an assignment
into subtasks, where individuals research their assigned area. Students with the
same topic from different groups might meet together to discuss ideas between
groups.
This type of collaboration allows students to become ‘experts’ in their assigned
topic. Students then return to their primary group to educate others. Strategies
here include using clusters, buzz groups, round-robin, leaning cells, or fishbowl
discussions.
9. Allow groups to reduce anxiety
When tackling difficult concepts, group learning may provide a source of support.
Groups often use humor and create a more relaxed learning atmosphere that
allows for positive learning experiences. Allow groups to use some stressreducing strategies as long as they stay on task.
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10. Establish group interactions
The quality of discussions is a predictor of the achievement of the group.
Instructors should provide a model of how a successful group functions. Shared
leadership is often useful here. Students should work together on the task and
maintenance functions of a group. Roles are important in group development.
Task functions include:
•

Initiating Discussions

•

Clarifying points

•

Summarizing

•

Challenging assumptions/devil’s advocate

•

Providing or researching information

•

Reaching a consensus

Maintenance involves the harmony and emotional well-being of a group.
Maintenance includes roles such as sensing group feelings, harmonizing,
compromising and encouraging, time-keeping, relieving tension, bringing people
into the discussion, and more.
11. Use real-world problems
Experts suggest that project-based learning using open-ended questions can be
very engaging. Rather than spending a lot of time designing an artificial scenario,
use inspiration from everyday problems. Real world problems can be used to
facilitate project-based learning and often have the right scope for collaborative
learning.
12. Focus on enhancing problem-solving and critical thinking skills
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Design assignments that allow room for varied interpretations. Different types of
problems might focus on categorizing, planning, taking multiple perspectives, or
forming solutions. Try to use a step-by step procedure for problem-solving. Mark
Alexander explains one generally accepted problem-solving procedure:
1.

Identify the objective

2.

Set criteria or goals

3.

Gather data

4.

Generate options or courses of action

5.

Evaluate the options using data and objectives

6.

Reach a decision

7.

Implement the decision

13. Keep in mind the diversity of groups
Mixed groups that include a range of talents, backgrounds, learning styles, ideas,
and experiences are best. Studies have found that mixed aptitude groups tend to
learn more from each other and increase achievement of low performers. Rotate
groups so students have a chance to learn from others.
14. Consider demographics
Equally, balanced gender groups were found to be most effective. Some research
suggests that boys were more likely to receive and give elaborate explanations
and their stances were more easily accepted by the group. In majority male groups
girls were ignored. In majority girl groups, girls tended to direct questions to the
boy who often ignored them. You may also want to specifically discuss or establish
gender equality as a norm. This may seem obvious, but it is often missed. It may
be an issue you may want to discuss with older students.
15. Use scaffolding or diminished responsibility as students begin to understand
concepts. At the beginning of a project, you may want to give more direction than
the end. Serve as a facilitator, such as by gauging group interactions or at first,
providing a list of questions to consider. Allow groups to grow in responsibility as
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times goes on. In your classroom, this may mean allowing teams to develop their
own topics or products as time goes on. After all, increased responsibility over
learning is a goal in collaborative learning.
16. Include different types of learning scenarios
Studies suggests that collaborative learning that focuses on rich contexts and
challenging questions produces higher-order reasoning. Assignments can include
laboratory work, study teams, debates, writing projects, problem-solving, and
collaborative writing.
17. Technology makes collaborative learning easier
Collaboration had the same results via technology as in person, increased learning
opportunities. Try incorporating free savvy tools for online collaboration such as
Stixy, an online shared whiteboard space, Google groups, or Mikogo for online
meetings. Be aware that some research suggests that more exchanges related to
planning rather than challenging viewpoints occurred more frequently through
online interactions. This may be because the research used students that did not
know one another. If this is your scenario, you may want to start by having students
get to know each other’s backgrounds and ideas beforehand on a blog or chatboard.
18. Avoid ‘bad group work’
As with any learning strategy, it’s important to have a balanced approach. Cynics
usually have a valid point. A New York Times article, cites some criticism of
collaboration for not allowing enough time for individual, creative thinking. You
may allow some individual time to write notes before the groups begin. This may
be a great way to assess an individual grade.
19. Be wary of ‘group think‘
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While collaborative learning is a great tool, it is always important to consider a
balanced approach. At times, group harmony can override the necessity for more
critical perspectives. Some research suggests that groups favored the more
confident members. Changing up groups can help counter this problem.
20. Value diversity
Collaborative learning relies on some buy-in. Students need to respect and
appreciate each other’s viewpoints for it to work. For instance, class discussions
can emphasize the need for different perspectives. Create a classroom
environment that encourages independent thinking. Teach students the value of
multiplicity in thought. You may want to give historical or social examples where
people working together were able to reach complex solutions. By definition,
learning is social in nature. Using different mediums, whether it be books,
discussions, technology or projects we study and develop new ideas. We impart
ideas and share perspectives with others. Collaboration is a learned process. If
managed correctly, it is a powerful tool that can allow educators to tap into new
ideas and information.
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