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Archwilio ymarfer myfyriol
Un o'r egwyddorion sy'n sail i'r modiwlau Datblygiad Proffesiynol Parhaus hyn yw
pwysigrwydd bod yn ymarferydd myfyriol. Mae model lensys Stephen Brookfield
yn ddefnyddiol yma (Ffigur 5.1.1 a 5.1.2). 1 Mae'n awgrymu bod athrawon yn gwella
eu sgiliau myfyriol pan fyddant yn gweld eu hymarfer trwy bedair lens rynggysylltiedig allweddol:
•

eu barn eu hunain

•

barn eu myfyrwyr

•

barn eu cydweithwyr a'r

•

hyn y gellir ei ddysgu gan lenyddiaeth addysgol ehangach.

1 Brookfield, S. (1995) Becoming a Critically Reflective Teacher. San-Francisco: Jossey-Bass.
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Ffigur 5.1.1 Lensys Brookfield yn gymorth i fyfyrio ac ymarfer bwriadol

Gall y lensys hyn ddangos gwahanol ddarluniau o bwy ydych fel ymarferydd ac
effaith eich gwaith. Gellir eu defnyddio i daflu goleuni ar gymhwysedd
entrepreneuraidd penodol, megis hybu gwaith cynhyrchiol gydag eraill. Yn yr
enghraifft hon, trwy hunanfyfyrio a siarad â myfyrwyr a chyd-weithwyr, yn ogystal
â chyfeirio at yr hyn y mae ymchwil yn ei ddweud, mae'n bosibl creu darlun mwy
cyflawn o ba mor dda y mae myfyrwyr yn cydweithio. Er y gallwch arsylwi ar
ymddygiad myfyrwyr, os na fyddwch yn gofyn am eu barn ni allwch ond casglu'r
hyn y maent yn ei feddwl wrth iddynt weithio mewn grwpiau.
Y pwynt pwysig i'w bwysleisio yw bod yn rhaid i fyfyrio arwain at newid. Nid yw'n
ymarferiad academaidd yn unig o ran casglu adborth trwy eich lens eich hunan,
lens myfyrwyr, lens cydweithwyr a lens ysgolheigaidd. Mae'n rhaid iddo arwain at
newidiadau o ran nodau neu ddulliau addysgu, ymarfer bwriadol a myfyrio pellach.
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Barn bersonol
Mae ein profiadau personol, sef yr hyn y mae Brookfield yn eu galw'n
hunangofiannau, yn bwysig gan eu bod yn llunio pwy ydym fel athrawon a'r ffordd
yr ydym yn meddwl am fyfyrwyr. Er enghraifft, os oeddech yn swil o ran natur yn
blentyn ac yn amharod i siarad yn uchel, rydych yn llai tebygol o ddehongli
tawelwch myfyriwr mewn trafodaethau am brosiectau yn arwydd ei fod wedi
datgysylltu. Yn hytrach, gallech ei ystyried yn weithred o fyfyrio tawel. Felly, gall
fod gan eich profiad personol oblygiadau pwysig i addysgu a dysgu. Wrth gwrs, er
bod hunanddadansoddi yn fan cychwyn da ar gyfer myfyrio beirniadol, mae'n
gyfyngedig oherwydd ei natur (‘mannau cudd’) a’n tuedd i'n portreadu ein hunain
mewn golau cadarnhaol. Weithiau, nid yw athrawon yn gallu gweld pethau'n glir
oherwydd eu bod yn rhy agos i'r digwyddiadau.

Barn myfyrwyr
Dyna pam y gall cymharu ein barn â barn myfyrwyr fod yn wrthbwynt defnyddiol.
Mae gweld dysgu trwy lygaid myfyrwyr yn drosiad pwerus. Weithiau, mae'n
syndod darganfod bod barn myfyrwyr y gwrthwyneb i'r hyn yr ydym yn ei feddwl
fel athrawon. Er enghraifft, efallai y byddant yn dweud nad ydynt yn hoffi dulliau
addysgu neu bynciau penodol, er ein hymdrechion gorau. Mae rhai athrawon sy'n
dweud eu bod yn croesawu adborth gonest gan fyfyrwyr yn ymateb yn wahanol
pan fyddant yn clywed yr hyn y mae'r myfyrwyr yn ei feddwl. Hyd yn oed pan
roddir sicrwydd eu bod yn anhysbys, weithiau gall myfyrwyr fod yn amharod i
ddweud y gwir am eu bod yn ofni cosb neu frifo teimladau athro. Dim ond pan
fydd hinsawdd o ymddiriedaeth wedi'i chreu y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn
mynegi eu meddyliau a'u teimladau yn rhydd.

Ond mae gwybod beth mae

myfyrwyr yn ei feddwl a'i deimlo yn bwysig gan fod hyn yn cyfrannu at fath mwy
ymatebol o addysgu.
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Barn cyd-weithwyr
Gall cydweithwyr sy'n empathig ac adeiladol roi cymorth amhrisiadwy, yn enwedig
i athrawon dibrofiad. Dyna pam y mae hyfforddi a mentora yn sgiliau pwysig mewn
dysgu proffesiynol. Gall siarad â chydweithwyr am heriau gwirioneddol neu
ddisgwyliedig daflu goleuni ar fabwysiadu dull gweithredu gwahanol neu wneud
addasiadau sydd wedi'u mireinio. Gall yr hyn a allai fod wedi ymddangos yn
broblemau unigryw droi yn ddealltwriaeth bod y rhan fwyaf o athrawon yn wynebu
materion tebyg ar ryw adeg yn ystod eu gyrfa. Yng nghyd-destun dysgu
entrepreneuraidd, gall yr heriau hyn gynnwys y canlynol:
•

ceisio darbwyllo myfyrwyr i gymryd risg

•

sicrhau bod myfyrwyr yn manteisio i'r eithaf ar adnoddau cyfyngedig

•

meithrin gwytnwch ymhlith myfyrwyr sy'n rhoi'r gorau iddi ar ôl yr ymgais
aflwyddiannus cyntaf

•

darbwyllo myfyrwyr i weld methiant mewn golau cadarnhaol

•

darbwyllo myfyrwyr i gredu ynddynt eu hunain a'u gallu i newid pethau er
gwell

•

annog myfyrwyr i weithio fel tîm

•

ysgogi myfyrwyr i gymryd diddordeb yn y pwnc

•

ofni y bydd myfyrwyr yn camymddwyn ar ymweliad â busnes neu sefydliad
arall

Trwy rannu'r pryderon hyn, naill ai wyneb yn wyneb neu drwy rwydweithiau
cymdeithasol a thechnolegau megis LoopMe, gall addysgwyr ddatblygu eu gallu
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entrepreneuraidd. Fel y mae Brookfield (1995: 36) yn ei bwysleisio, er bod myfyrio
beirniadol yn aml yn dechrau yn unigol, yn y pen draw mae'n ymdrech ar y cyd.

Barn ehangach
Un o fanteision cael barn ehangach y tu allan i'n cylch agos yw bod pethau yn cael
eu rhoi mewn persbectif ac yn eu cyd-destun. Er mai ansawdd yr addysgu yw'r
prif ddylanwad ar gyflawniad myfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth, mae nifer o
ffactorau eraill ar waith. Trwy gyfeirio at ymchwil a thystiolaeth arall, gall darlun
mwy cyflawn a mwy diduedd ddod i'r amlwg ynghylch pam y mae pethau’n
digwydd fel y maent mewn ystafelloedd dosbarth, ysgolion a cholegau. Gall
safbwyntiau damcaniaethol daflu goleuni ar agweddau ar ddatblygiad ac
ymddygiad myfyrwyr, y cyfyngiadau a osodir ar ysgolion, gwahanol fathau o
gwricwla a'r grymoedd cymdeithasol, diwylliannol a thechnolegol ehangach sydd
ar waith ac sy'n llunio plentyndod.
Yn sicr, o ran addysg entrepreneuraidd, mae'n hanfodol bod addysgwyr yn
ymgysylltu ag amrywiaeth o safbwyntiau fel nad yw eu myfyrdodau yn ‘edrych
tuag at i mewn’ yn unig. Ac mae model Brookfield yn un sy'n gallu cefnogi ystyried
safbwyntiau lluosog.
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Ffigur 3. Enghraifft gyflawn o’r defnydd o lensys Brookfield i fyfyrio ar y cymhwysedd entrepreneuraidd
o hybu gwaith cynhyrchiol gydag eraill

Cofnodi myfyrdod
Mae'n bosibl cofnodi ein myfyrdodau mewn gwahanol ffyrdd. Gall hyn gynnwys
deialog fyfyriol wedi'i hysgogi gan fideo, dyddiaduron myfyriol, logiau a blogiau a
‘darnau meddwl’. Yn y blynyddoedd diwethaf, cafwyd newid o ran y cyfrwng a
ddefnyddir ar gyfer myfyrdod, o fannau statig ar y rhyngrwyd sydd wedi'u harwain
gan wybodaeth i gynnwys mwy rhyngweithiol sydd wedi'i greu gan ddefnyddwyr
ac sy'n galluogi addysgwyr i feirniadu gwaith ei gilydd ac yn caniatáu proses
gyfnewid fwy personol. 2
Gall myfyrio cydweithredol gael ei hwyluso trwy dechnolegau megis LoopMe a
ffrydiau cyfryngau cymdeithasol megis Twitter. Mae'n arfer cyffredin i addysgwyr
sgwrsio trwy ddefnyddio hashnod a gytunwyd, megis #entrecomp, neu
#entrepreneuriallearning, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr chwilio a hidlo cynnwys yn
hawdd, hyd yn oed ar ôl i'r sgwrs fyw ddod i ben. Mae cymunedau megis
‘EduTwitter’ yn cynnig cyfleoedd i athrawon gyfnewid syniadau.
Wrth gwrs, nid yw dilyn a chyfrannu at bynciau dysgu entrepreneuraidd trwy'r
cyfryngau cymdeithasol yn gwarantu y bydd hyn yn cyflwyno beirniadaeth i'r
trafodaethau. Fel unrhyw gylch cymdeithasol, gallwch ddewis dilyn y rheiny yr
ydych yn cytuno â nhw, a gall hyn arwain at rwydwaith cyfyngedig a ddatblygwyd
gennych chi. 3

2 Conole, G., Galley, R. And Culver, J. (2011) Frameworks for understanding the nature of interactions,
networking, and community in a social networking site for academic practice’, International Review of
Research in Open and Distance Learning, 12(3), 119-138.
3 Aronson, T. And Dron, J. (2014) ’On the design of social media or learning’, Social Sciences 3(3), 378-393.

Un o'r strategaethau mwyaf dadlennol ar gyfer myfyrio yw deialog fyfyriol wedi'i
hysgogi gan fideo. Mae hyn yn dipyn o lond ceg, ond yn y bôn mae'n disgrifio
ffilmio un o'ch gwersi ac adolygu'r ffilm gyda
chyd-weithiwr profiadol. Byddai angen i chi sicrhau bod y myfyrwyr a'r rhieni wedi
rhoi caniatâd priodol ymlaen llaw. Yn ogystal â bod yn addysgiadol iawn yn
gyffredinol (e.e. goslef, iaith y corff, cydbwysedd rhwng mewnbwn myfyrwyr a'r
athro), mae'r strategaeth yn galluogi lefel fforensig o ddadansoddi a myfyrio
beirniadol. Mae technolegau eraill (e.e. camerâu GoPro a wisgir gan fyfyrwyr) yn
cynnig safbwyntiau pellach sy'n cael eu cuddio o'n golwg yn aml.

Sut i wella eich sgiliau myfyrio
A yw'n bosibl gwella o ran myfyrio? Fel yn achos pob sgìl, mae hyn yn gofyn
ymarfer ac ymrwymiad. Mae rhai awduron yn cyfeirio at gylchoedd, lefelau,
cyfnodau neu gamau gwahanol o ran myfyrio. Mae'r model yn Ffigur 5.4 isod wedi'i
addasu o Borton (1970), cyn-athro Americanaidd, a'i gymhwyso i dri cham
fframwaith EntreCompEdu. 4

4 Borton, T. (1970) Reach, Touch and Teach, McGraw-Hill.
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Ffigur 5.4 Model myfyrio syml sydd wedi'i gymhwyso i gyfnod datblygiad proffesiynol EntreCompEdu

Beth?
Mae'r broses fyfyrio yn dechrau trwy feddwl am yr hyn a ddigwyddodd a sut yr
oeddech yn teimlo ynghylch tasg, digwyddiad neu brofiad. Mae'n cynnwys
disgrifio pethau a myfyrio ynghylch sut yr oeddech wedi ymateb. Ni ddylai disgrifio
gael ei danbrisio. Os caiff ei wneud yn dda, dylai gynnwys rhestru prif bwyntiau
neu fanylion ffeithiol am yr hyn yr oeddech wedi'i weld a'i wneud. Mae dod i
delerau â'ch ymateb emosiynol i addysgu hefyd yn bwysig. Mae'r cam hwn yn
ymwneud â chynyddu hunanymwybyddiaeth. Er mwyn symud i'r ail gam, mae
angen myfyrio ar oblygiadau eich addysgu.
12

Felly beth?
Mae'r cam dyfnhau yn ymwneud ag ymchwilio i ystyr yr hyn a ddigwyddodd.
Mae'n cynnwys myfyrio ynghylch yr esboniadau tebygol a allai gynnwys ffactorau
y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Mae hyn yn cynnwys ystyried gwahanol
safbwyntiau, megis safbwyntiau myfyrwyr a chyd-weithwyr. Mae'r cam hwn yn
ymwneud â gwerthuso ac ymchwilio. Er enghraifft, gallech ofyn pam yr oedd
myfyrwyr wedi ei chael yn anodd gweithio mewn tîm, wedi cam-drafod adnoddau,
neu pam nad oeddent wedi deall cysyniadau penodol (e.e. y farchnad, risg neu
elw), neu bwy oedd â diffyg hyfedredd o ran sgiliau megis cyllidebu.

Beth ’nawr?
Mae'r cam ehangu olaf yn edrych ar y darlun ehangach a’r hyn a ddylai ddigwydd
nesaf. Mae'n edrych ymlaen o ran nodi cynlluniau ar gyfer gwella a blaenoriaethau
ar eich cyfer chi, y myfyrwyr ac, os oes angen, pobl eraill. Gall arwain at estyn allan
i eraill yn yr ysgol a'r tu allan (rhwydweithio), ymchwiliad pellach ac, o bosibl,
ymchwil weithredu. Gellir ystyried y cam hwn yn gyfle i fod yn greadigol a
dychmygu posibiliadau, newidiadau a gwelliannau yn y dyfodol.
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Tasg Myfyrio Ddewisol LoopMe 5.1.2
Ym modiwl 3 roeddem wedi crybwyll rhai o nodweddion addysgu da ac arfer
gorau o ran addysg entrepreneuraidd. Edrychwch ar Dabl 5.1 isod a myfyriwch
ar eich addysgu eich hun.
Addysgu
Addysgu da

cymwyseddau

entrepreneuraidd
Er bod gennyf nodau dysgu eang

Mae gan fy ngwersi amcanion dysgu

mewn cof, rwy'n hyblyg o ran dilyn

CAMPUS bob amser

canlyniadau a bennwyd ymlaen llaw
Rwy'n modelu dysgu gwybodaeth a

Mae gennyf wybodaeth helaeth am y

sgiliau newydd yn barhaus

pwnc
Rwy'n annog myfyrwyr i fod yn
Rwy'n gofyn amrywiaeth o

chwilfrydig

gwestiynau caeëdig a phenagored
Rwy'n helpu myfyrwyr i gydweithio
Rwy'n cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr

er mwyn iddynt droi eu syniadau yn

gydweithio

weithredu
Rwy'n creu cyfleoedd i fyfyrwyr

Rwy'n asesu cynnydd myfyrwyr

adolygu a gwella eu gwaith eu

mewn gwersi trwy fonitro ac adborth

hunain a gwaith pobl eraill, ar sail

diwyd

adborth
Rwy'n arddangos gwaith sydd ar y

Rwy'n creu arddangosfeydd o'r

gweill ac yn canolbwyntio ar y

gwaith gorau a gwblhawyd gan

broses ddysgu

fyfyrwyr
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Rwy'n ymarfer sgìl benodol bob
Rwy'n myfyrio ar fy ymarfer fy hun ac

dydd ac yn gweithredu yn unol ag

yn gwneud newidiadau yn unol â

adborth er mwyn ceisio gwella'r hyn

hynny

yr wyf yn ei wneud
Rwy'n annog myfyrwyr i feddwl am y

Rwy'n gosod yr amgylchedd dysgu i

ffordd orau o ddefnyddio adnoddau

ennyn diddordeb y myfyrwyr

cyfyngedig

Tabl 5.1 Hunanadolygu cymwyseddau addysgu ac entrepreneuraidd
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