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Cyflwyniad
Yr hyn sy'n gwneud addysg entrepreneuraidd yn nodedig yw ei ffocws ar gynhyrchu syniadau,
cynhyrchion a gwasanaethau sydd â gwerth i eraill. Er y gallai hyn awgrymu pwrpas
economaidd neu fasnachol cul, mae'r gwerth hwn hefyd ar ffurfiau diwylliannol a
chymdeithasol.
Mae potensial addysg entrepreneuraidd yn mynd ymhell y tu hwnt i hyfforddiant i fyfyrwyr
mewn colegau trydyddol ar sut i gychwyn busnes. Mae addysgwyr yn cydnabod bod meithrin
meddylfryd entrepreneuraidd nid yn unig yn fater o baratoi myfyrwyr ar gyfer y dyfodol yn yr
amgylchedd economaidd cymhleth. Mae hefyd yn fodd i feithrin datblygiad personol a
chymdeithasol fel bod myfyrwyr:
•

ennill sgiliau wrth gyd-dynnu ag eraill

•

mynegi eu creadigrwydd wrth awgrymu atebion i broblemau

•

dysgu myfyrio ar eu cryfderau, eu diddordebau a'u dyheadau penodol eu hunain

•

mabwysiadu agwedd galluog a gyrru i droi syniadau yn gamau gweithredu

•

dangos gwytnwch wrth drin rhwystrau

•

cymhwyso eu sgiliau llythrennedd ariannol a rhifedd mewn cyd-destunau yn y byd go
iawn

•

cyfleu eu syniadau i ystod eang o gynulleidfa

•

cyfrannu at y gymuned fel dinasyddion gweithredol, cyfrifol.

Mae addysg entrepreneuraidd yn cyfrannu at gwricwlwm mwy perthnasol, gwell cymhelliant
myfyrwyr a chyfleoedd i ymgysylltu â'r gymuned. Er mwyn gwireddu'r enillion hyn, fodd
bynnag, mae angen rhaglen effeithiol o ddatblygiad proffesiynol i gynyddu ymwybyddiaeth staff
o'r hyn sydd gan addysg entrepreneuraidd i'w gynnig.
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Cefndir
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae pwysigrwydd addysg entrepreneuraidd wedi denu cryn
sylw ymhlith llunwyr polisi'r byd. Mae’r Comisiwn Ewropeaidd, yn ystyried bod gweithgaredd
entrepreneuraidd yn berthnasol i bob lefel o addysg, o ysgolion meithrin i brifysgolion ac yn
galw ar aelod-wladwriaethau i sicrhau ‘Dylai pob person ifanc elwa oo leiaf un profiad
entrepreneuraidd ymarferol cyn gadael addysg orfodol.’
Mae'n werth nodi bod gan addysg entrepreneuraidd sawl nodwedd, y gallai llawer o
athrawon fod yn eu defnyddio eisoes ond nad ydynt wedi cydnabod bod y rhain yn
gysylltiedig ag addysg Entrepreneuraidd. Mae'r nodweddion hyn yn cynnwys:
•

Profiadol - dysgu trwy brofiad uniongyrchol

•

Creu gwerth - creu rhywbeth neu wasanaeth o werth i eraill mewn cyd-destunau bywyd
go iawn.

•

Cydweithredol - rhannu a datblygu syniadau ag eraill i gyflawni nod cyffredin

•

Amlddisgyblaethol - gan dynnu ar wybodaeth a sgiliau'r rhai sy'n gweithio mewn
gwahanol ddisgyblaethau

Mae hyn yn rhagdybio bod gan addysgwyr y cymwyseddau angenrheidiol eu hunain i
hyrwyddo a meithrin dysgu entrepreneuraidd myfyrwyr. Felly un o'r themâu amlwg yn y
llenyddiaeth gefndir yw'r angen i athrawon elwa ar ddysgu a datblygiad proffesiynol parhaus
mewn addysg entrepreneuraidd.
Yn erbyn y cefndir polisi hwn, dyfeisiwyd EntreCompEdu fel fframwaith sy'n disgrifio
datblygiad y cymwyseddau y mae angen i addysgwyr eu dangos mewn addysg
entrepreneuraidd. Mae'n cyd-fynd yn agos ag EntreComp, a gyflwynwyd yn 2016 i adeiladu
gallu entrepreneuraidd ymhlith dinasyddion Ewropeaidd (Gweler Atodiad 1). Fodd bynnag,
mae gan EntreCompEdu ffocws unigryw ar gefnogi addysgwyr ac, ynghyd â'r deunyddiau
dysgu a datblygu proffesiynol cysylltiedig, mae'n cynnig arweiniad ar addysgu, dysgu ac asesu
entrepreneuraidd.
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Strwythur EntreCompEdu
Mae EntreCompEdu yn cynnwys chwe elfen ryng-gysylltiedig, gyda chymwyseddau addysg
entrepreneuraidd, sy'n disgrifio'r hyn y dylai addysgwyr ei wybod, ei ddeall a'i wneud i
hyrwyddo a meithrin addysg entrepreneuraidd effeithiol. Mae cwestiynau Mawr yn cyd-fynd
â’r rhain, gan fframio dysgu addysgwyr o amgylch cwestiynau allweddol. Mae'r fframwaith
hefyd yn cydnabod bod addysgwyr yn debygol o fod ar wahanol gamau ar hyd y daith
entrepreneuraidd ac felly mae yna Gamau Datblygu hefyd.
Mae’r camau datblygu hyn yn nodi tri cham eang yn nysgu a datblygiad proffesiynol
addysgwyr. Mae’r lefelau hyn yn ddeniadol, yn dyfnhau ac yn eang, wrth i wybodaeth a
dealltwriaeth yr addysgwyr o addysg Entrepreneuraidd dyfu. Mae'r fframwaith hefyd yn
cyfeirio at lefelau Hyfedredd, (sy'n disgrifio dilyniant ar ddiwedd y camau yn natblygiad
cymwyseddau addysg entrepreneuraidd); Cymwysiadau, (gan ddarparu enghreifftiau o sut
y gall addysgwyr ddangos eu cymwyseddau addysg entrepreneuraidd) a Chyfeiriadau
(sydd, yn annog addysgwyr i fyfyrio ar yr agweddau, y credoau a'r gwerthoedd sy'n sail i'w
haddysgeg a'u harfer sy'n cefnogi addysg entrepreneuraidd.)
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Cyflwyno
EntreCompEdu

cymwyseddau

athrawon

Mae'r cysyniad o gymhwysedd yn disgrifio cymhwysiad gwybodaeth, sgiliau, agweddau a
gwerthoedd i fodloni gofynion cymhleth. Mae dulliau dysgu proffesiynol sy'n seiliedig ar
gymhwysedd yn troi o amgylch unigolion sy'n dangos tystiolaeth am yr hyn y maent yn ei
wybod, ei ddeall ac y gallant ei wneud. Mae EntreCompEdu yn cynnwys pum maes
cymhwysedd, yn seiliedig ar adolygiad llenyddiaeth o addysg entrepreneuraidd ac alinio mwy
neu lai â'r cymwyseddau eang sy'n gyffredin i raglenni addysg athrawon ledled Ewrop::
1. Gwybodaeth a dealltwriaeth entrepreneuraidd - Mae'r cymhwysedd hwn yn disgrifio'r hyn
y mae angen i addysgwyr wybod amdano: addysg entrepreneuraidd, sut y gallant ddangos
eu bod yn gwerthfawrogi ei bwysigrwydd; a'r damcaniaethau perthnasol sy'n sail i sut mae
myfyrwyr yn datblygu cymwyseddau entrepreneuraidd.
2. Cynllunio a threfnu - Mae'r ail faes cymhwysedd hwn yn disgrifio sut mae addysgwyr yn
cynllunio ac yn trefnu'r amgylchedd er mwyn i ddysgu entrepreneuraidd effeithiol
ddigwydd. Mae’r addysgwr medrus yn sicrhau bod cynllunio’n darparu digon o bwrpas a
chyfeiriad ond heb rwystro creadigrwydd myfyrwyr trwy or-ragnodi.
3. Addysgu a hyfforddi - Mewn addysg, addysgu yw’r ffactor pwysicaf un wrth wella dysgu
myfyrwyr. Mae meistroli sgiliau hyfforddi sylfaenol yn hanfodol wrth ddatblygu
cymwyseddau mewn ffordd ysgogol ac atyniadol. Fodd bynnag, mae EntreCompEdu yn
annog addysgwyr i symud tuag at olwg fwy eang ar addysgeg. Mae’r term ‘eang’ yn cyfleu’r
syniad o ehangu repertoire strategaethau addysgu a’r cyfleoedd a roddir i fyfyrwyr ddysgu
mewn amrywiol gyd-destunau mewn addysg a thu hwnt.
4. Asesu - Mae'r maes cymhwysedd hwn yn disgrifio'r math o arferion asesu y mae
addysgwyr yn eu defnyddio i helpu myfyrwyr i symud ymlaen yn eu dysgu
entrepreneuraidd. Yn EntreCompEdu, mae'r arferion mwyaf eang yn ystyried asesu fel
proses ddysgu lle mae addysgwyr yn annog myfyrwyr i osod eu nodau eu hunain, hunanfonitro eu cynnydd tuag at gyflawni'r rhain a mynd ati i chwilio am adborth gan wahanol
gynulleidfaoedd. Mae addysgwyr hefyd yn creu lle ar gyfer canlyniadau dysgu anfwriadol
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trwy ddarparu tasgau penagored ac nid ydyn nhw ynghlwm wrth asesu myfyrwyr yn erbyn
meini prawf a ddiffiniwyd ymlaen llaw. Mae golwg o’r fath ar asesu dan arweiniad
myfyrwyr yn mynd y tu hwnt i arferion traddodiadol lle mae addysgwyr yn profi
gwybodaeth myfyrwyr (asesu dysgu) ac yn darparu adborth i’w helpu i symud ymlaen
(asesu ar gyfer dysgu). Mae gan asesu, ar gyfer ac fel dysgu, rôl allweddol mewn addysg
entrepreneuraidd.
5. Dysgu a Datblygiad Proffesiynol - Diffinnir dysgu proffesiynol fel ‘proses weithredol o
ymholi systematig i effeithiolrwydd ymarfer ar gyfer ymgysylltu, dysgu a lles myfyrwyr’.
Mae hyn yn cynnwys athrawon wrthi'n gosod eu nodau eu hunain, yn creu partneriaethau
ag arbenigedd i sicrhau bod eu dysgu'n canolbwyntio ar gyflawni'r nodau hynny, gan
adlewyrchu ar eu cynnydd a gwerthuso'r effaith ar eu harferion ystafell ddosbarth. Yna
mae dysgu proffesiynol yn rhoi athrawon yng nghanol ymholi a chydweithio myfyriol.

O fewn y pum maes cymhwysedd hyn a dau ar bymtheg o gymwyseddau sylfaenol. Mae'r
rhain i'w gweld yn Atodiad 2.
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Atodiad 1

Fframwaith EntreCompEdu

5 maes cymhwysedd ac 17 cymhwysedd

Beth mae hyn yn ei olygu i'm dysgu a datblygiad proffesiynol

1. Gwybodaeth a dealltwriaeth entrepreneuraidd
1.1 Gwybod addysg entrepreneuraidd
Gwybod beth mae addysg entrepreneuraidd yn ei olygu, i lywio fy ymarfer.
1.2 Gwerthfawrogi addysg
Deall perthnasedd addysg entrepreneuraidd i bob myfyriwr a dangos cefnogaeth i hyn yn fy ymarfer.
entrepreneuraidd i bawb
1.3 Deall sut mae myfyrwyr yn
Nodi anghenion, diddordebau a mannau cychwyn fy myfyrwyr a defnyddio'r wybodaeth hon i lywio
datblygu cymwyseddau
sut rydw i'n mynd at addysg entrepreneuraidd.
entrepreneuraidd
2. Cynllunio a threfnu amgylcheddau dysgu creadigol
2.1 Gosod amcanion dysgu
entrepreneuraidd sy'n foesegol ac yn
gynaliadwy
2.2 Gwneud cysylltiadau
2.3 Creu amgylchedd dysgu
entrepreneuraidd grymusol

Sicrhau bod gan gynllunio bwrpas cymdeithasol a moesol cryf wrth geisio ychwanegu gwerth at
fywydau myfyrwyr a’r amgylchedd.
Archwilio cysylltiadau priodol o fewn a thu hwnt i'm pwnc fel bod dysgu entrepreneuraidd wedi'i
integreiddio'n llawn yn fy nghynllunio.
Cynllunio a monitro'r defnydd o ofod, amser, cynllun ystafell ddosbarth ac adnoddau (gan gynnwys
technolegau), i annog, cefnogi a chynnal cyfleoedd dysgu entrepreneuraidd.
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3. Addysgu a hyfforddi
3.1 Addysgu i ysbrydoli ac ennyn
diddordeb myfyrwyr
3.2 Creu gwerth i eraill
3.3 Addysgu trwy gyd-destunau'r byd
go iawn
3.4 Annog hunanymwybyddiaeth a
hunanhyder i gefnogi dysgu
3.5 Hyrwyddo gweithio cynhyrchiol
gydag eraill
4. Asesu
4.1 Gwirio ac adrodd ar gynnydd
myfyrwyr mewn dysgu
entrepreneuraidd
4.2 Rhannu adborth ar ddysgu
entrepreneuraidd
4.3 Dathlu cynnydd a chyflawniad

Rhyngweithio â myfyrwyr trwy strategaethau addysgu entrepreneuraidd fel eu bod yn cael eu cymell i
ddysgu a chynnal eu hymdrechion.
Grymuso myfyrwyr i ofyn cwestiynau yn rheolaidd, ystyried atebion amgen, dilyn eu hymholiadau eu
hunain a chreu gwerth i eraill trwy eu dysgu.
Sicrhau bod fy addysgu o gymwyseddau entrepreneuraidd yn digwydd mewn cyd-destunau perthnasol,
heriol a gafaelgar.
Adeiladu hunanymwybyddiaeth a hunanhyder myfyrwyr fel eu bod yn dod yn hunan-ddisgybledig, yn
trin rhwystrau ac yn datrys anawsterau mewn ffyrdd aeddfed, er mwyn sicrhau canlyniadau
gwerthfawr.
Trefnu cyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr weithio gydag eraill, yn yr ysgol neu'r coleg a thu hwnt, mewn
ffyrdd cynhyrchiol.

Monitro ac adrodd ar yr hyn y mae myfyrwyr yn ei wybod, yn ei ddeall ac yn gallu ei wneud yn eu
dysgu entrepreneuraidd.
Sicrhau bod myfyrwyr yn gwybod beth a sut y mae angen iddynt wella yn eu dysgu entrepreneuraidd
ac yn cymryd rhan yn rheolaidd wrth asesu eu cynnydd eu hunain.
Rhoi cyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr rannu a chydnabod eu dysgu entrepreneuraidd gydag ystod o
gynulleidfaoedd yn yr ysgol neu'r coleg a thu hwnt.
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5. Dysgu a Datblygiad Proffesiynol
5.1 Gwerthuso effaith
5.2 Arfer sy'n seiliedig ar ymchwil ac
sy'n seiliedig ar dystiolaeth
5.3 Adeiladu a chynnal rhwydweithiau
entrepreneuraidd

Myfyrio’n feirniadol ar fy ymarfer a ffactorau eraill sy’n dylanwadu ar ddysgu entrepreneuraidd
myfyrwyr.
Archwilio'r hyn sy'n gweithio'n dda a pham mewn addysg entrepreneuraidd, gan dynnu ar ymchwil a
thystiolaeth arall i lywio fy ymarfer.
Gweithio gydag addysgwyr eraill a rhanddeiliaid allanol i hogi fy ymarfer a chyfoethogi profiadau dysgu
entrepreneuraidd myfyrwyr.
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Atodiad 2

Cymwyseddau a beth mae hyn yn ei olygu i ymarfer addysgu

1. Gwybodaeth a dealltwriaeth entrepreneuraidd
Cwestiynau

Camau datblygu
Ymgysylltu

Dyfnhau

Ehangu

Beth yw'r cwestiwn mawr
y mae angen i mi fyfyrio
arno?
Pa mor dda ydw i'n
gwneud?
(Lefelau hyfedredd)

Beth sydd angen i mi ei wybod am ddysgu entrepreneuraidd, sut mae hyn yn berthnasol i'm maes addysgu a phwnc,
a beth mae'n ei olygu i fyfyrwyr?

Beth mae hyn yn ei olygu
yn ymarferol?
(Ceisiadau)

- Yn rhannu gwybodaeth trwy
ddulliau traddodiadol a arweinir
gan athrawon e.e. trwy adrodd
stori dyfeisiwr neu ddyfeisiwr
enwog

Mae gen i wybodaeth sylfaenol o
ddysgu entrepreneuraidd ac
rwy'n cydnabod ei botensial yn fy
mhwnc a'i werth i fyfyrwyr

Rwy'n datblygu gwybodaeth ehangach
am ddysgu entrepreneuraidd a'i
botensial ar draws a thu hwnt i'r
cwricwlwm

Bellach mae gen i wybodaeth
helaeth a manwl am sut mae
myfyrwyr yn datblygu cymwyseddau
entrepreneuraidd mewn ystod eang
o gyd-destunau ym mywyd
beunyddiol
- Yn cynllunio cyfleoedd i fyfyrwyr godi
- Hwyluso dysgu trwy sicrhau bod
cwestiynau a mynd ati i wneud
myfyrwyr yn ymgysylltu ac yn
synnwyr o gysyniadau
arwain mewn prosiectau creu
entrepreneuraidd e.e. mae myfyrwyr
gwerth e.e. maent yn gweithredu
yn defnyddio'r Rhyngrwyd i
fel ymgynghorwyr rheoli ysgolion
ymchwilio'n annibynnol i'r farchnad ar
wedi'u cyflogi, gan weithio gydag
gyfer cynnyrch neu wasanaeth penodol
ystod o bobl, i awgrymu tri newid
y byddent yn argymell sicrhau
amgylchedd ysgol lanach
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Sut mae gweld
gwybodaeth a
dealltwriaeth
entrepreneuraidd?
(Cyfeiriadau)

- Mae myfyrwyr yn gwrando'n
ofalus ar gyfarwyddiadau ac
arweiniad athrawon

- Mae myfyrwyr yn weithgar wrth
brosesu gwybodaeth drostynt eu
hunain, gan wneud ystyr unigol o'r byd
o'u cwmpas

- Mae myfyrwyr yn aml yn gweithio
gydag eraill i gaffael, gwerthuso a
chreu eu gwybodaeth a'u
datrysiadau eu hunain i broblemau

- Yn gyfyngedig i bynciau a chyddestunau busnes a rhywbeth
‘allan yna’ i’w ddysgu. Fy rôl i
yw trosglwyddo gwybodaeth i
fyfyrwyr.

- Fel wedi'i integreiddio ar draws
pynciau ac wedi'i gaffael gan fyfyrwyr
unigol. Fy rôl i yw annog myfyrwyr i
wneud cysylltiadau a dysgu ffyrdd o
wybod e.e. ymchwil.

- Mor agored i ddehongliad a'i greu
trwy ymholiad cydweithredol. Fy
rôl i yw hwyluso myfyrwyr i greu
eu syniadau eu hunain, gan weithio
gydag eraill.

2. Cynllunio a Threfnu Amgylcheddau Dysgu Creadigol
Cwestiynau
Beth yw'r cwestiwn mawr
y mae angen i mi fyfyrio
arno?
Pa mor dda ydw i'n
gwneud?
(Lefelau hyfedredd)

Camau datblygu
Ymgysylltu
Dyfnhau
Sut alla i greu amgylchedd dysgu entrepreneuraidd ysgogol a phwrpasol?

Rwy'n cynllunio amcanion dysgu
entrepreneuraidd priodol ac yn
trefnu'r defnydd sylfaenol o
adnoddau i gefnogi dysgu
entrepreneuraidd o fewn fy
mhwnc.

Rwy'n integreiddio cymwyseddau
entrepreneuraidd yn llawn yn fy
nghynllunio, gan wneud cysylltiadau ar
draws a thu hwnt i'r cwricwlwm lle bo
hynny'n briodol.
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Ehangu

Mae gan fy nghynllunio bwrpas
trawsnewidiol fel bod myfyrwyr yn
ymgysylltu'n llawn â phrosiectau
creu gwerth ac yn eu harwain, gan
ddefnyddio adnoddau mewn ffordd
foesegol a chynaliadwy.

Beth mae hyn yn ei olygu
yn ymarferol?
(Ceisiadau)

Sut ydw i'n edrych ar
gynllunio a threfnu
amgylcheddau dysgu
creadigol?
(Cyfeiriadau)

- Yn rheoli arferion ystafell
ddosbarth sy'n galluogi
myfyrwyr i ddefnyddio
adnoddau mewn dull
strwythuredig i gefnogi eu
dysgu entrepreneuraidd e.e.
mae'r athro / athrawes yn
penderfynu ar ac yn darparu
adnoddau penodol i fyfyrwyr eu
defnyddio.
- Mae myfyrwyr yn gweithio
trwy dasgau ystafell ddosbarth
a gynlluniwyd ymlaen llaw i
ddatblygu gwybodaeth, sgiliau
ac agweddau entrepreneuraidd.
- Mae cynllunio'n gyfystyr â
chynlluniau gwersi ac unedau
rhagnodedig sy'n nodi
amcanion a chynnwys dysgu,
i'w cyflwyno trwy
amgylcheddau ffurfiol, dan
arweiniad athrawon ac yn yr
ystafell ddosbarth.

- Yn dylunio gofodau dysgu mwy
anturus o fewn yr ysgol sy'n cefnogi
archwiliad dyfnach o gysyniadau ac
adnoddau entrepreneuraidd, e.e.
ffurfio rhith-fusnes yn yr ysgol.
- Mae myfyrwyr yn archwilio cysyniadau
entrepreneuraidd yn rheolaidd ac yn
datblygu sgiliau, yn bennaf mewn cyddestunau ysgol gyfan.

- Yn grymuso myfyrwyr i gymryd
perchnogaeth o'u hamgylcheddau
dysgu fel eu bod yn cydweithredu
ag eraill yn yr ysgol a thu hwnt,
e.e. cyfoedion o ddosbarthiadau
eraill, rhieni a ffigurau cymunedol,
i gynhyrchu arddangosfa yn
arddangos cyflawniadau'r ysgol.
- Mae myfyrwyr yn cael cyfleoedd
rheolaidd i gasglu a rheoli
adnoddau eu hunain. Maent yn
datblygu sgiliau entrepreneuraidd
mewn ystod o gyd-destunau
trwy'r ysgol a thu hwnt.

- Mae cynllunio yn broses fwy hyblyg, ac
mae'n ystyried dysgu sy'n digwydd
trwy ystod o gyd-destunau

- Mae myfyrwyr yn ymwneud â
chynllunio eu dysgu
entrepreneuraidd sy'n mynd y tu
hwnt i'r ysgol, gan ddigwydd yn
unrhyw le ac ym mhobman.

3. Addysgu a hyfforddi
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Cwestiynau
Beth yw'r cwestiwn
mawr y mae angen i mi
fyfyrio arno?
Pa mor dda ydw i'n
gwneud?
(Lefelau hyfedredd)

Beth mae hyn yn ei
olygu yn ymarferol?
(Ceisiadau)

Camau datblygu
Ymgysylltu
Dyfnhau
Sut alla i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr trwy ddysgu entrepreneuraidd?

Rwy'n defnyddio strategaethau
addysgu traddodiadol yn bennaf
(e.e. ymarferion gwerslyfr neu
ddweud wrth fyfyrwyr beth i'w
wneud), sy'n trosglwyddo
gwybodaeth bwnc ac yn
canolbwyntio ar sgiliau sylfaenol

Rwy’n datblygu ac yn treialu
strategaethau addysgu mwy hyblyg a
chreadigol (e.e. addysgu cymar-i-gymar)
fel bod myfyrwyr yn dechrau trafod
materion a gofyn a dilyn eu hymholiadau
eu hunain.

- Yn trosglwyddo gwybodaeth a
sgiliau pwnc sydd eu hangen ar
fyfyrwyr i ddeall y pwnc e.e. yn
tynnu sylw at werth cymryd risg
yn gyfrifol mewn Gwyddoniaeth,
adrodd straeon am ddyfalbarhad
wrth i ddyfeiswyr oresgyn
rhwystrau yn y gorffennol ac
amlygu gwerth cyfuno gwahanol
ddeunyddiau mewn gwersi Celf.

- Yn cynllunio cyfleoedd i fyfyrwyr
ymgysylltu'n weithredol â
strategaethau a thrafodaethau datrys
problemau strwythuredig yn yr
amgylchedd dysgu. E.e. mewn
Mathemateg, mae myfyrwyr yn
datblygu sgiliau llythrennedd ariannol
trwy gynllunio ymweliad ysgol â
digwyddiad arbennig; yn y Dyniaethau,
mae myfyrwyr yn ymchwilio i
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Ehangu

Rwy'n defnyddio ystod gyfoethog o
ddulliau addysgu a dysgu, wedi'u
dewis i gyd-fynd â'r cyd-destun a
sicrhau bod gan fyfyrwyr ymreolaeth
i gymhwyso eu dysgu i'r byd go iawn
(ee heriau datrys problemau, dysgu
ar sail lle, prosiectau estynedig,
digwyddiadau cymunedol, rhithwir
stiwdios).
- Hwyluso dysgu trwy ganolbwyntio
ar ddatblygu Meddylfryd
Entrepreneuraidd ar draws
pynciau a chyd-destunau. Mae hyn
yn golygu adeiladu
hunanymwybyddiaeth a
hunanhyder myfyrwyr, fel eu bod
yn arwain wrth ddatblygu arferion
meddwl hyblyg fel sylwi ar
gyfleoedd a hunanddibyniaeth e.e.

ymarferoldeb prosiect adfer yn y
gymuned, mewn ieithoedd tramor,
mae myfyrwyr yn cydweithredu mewn
grwpiau i ddatblygu dealltwriaeth
ddiwylliannol ac iaith trwy ymchwilio a
datblygu syniadau ar weithgareddau
gefeillio tref i bobl ifanc;

Sut mae gweld addysgu a
hyfforddiant?
(Cyfeiriadau)

mae myfyrwyr yn gweithio gydag
eraill mewn prosiectau i ddatrys
problemau, modelu a gwella
systemau / cynhyrchion, gan
ychwanegu gwerth yn y broses.

- Mae myfyrwyr yn archwilio
gwybodaeth mewn ffyrdd sydd
fel arfer yn cael eu cyfarwyddo
gan yr athro

- Mae myfyrwyr yn cael cyfleoedd
rheolaidd i ymgysylltu â phroblemau'r
byd go iawn ac archwilio atebion yn
annibynnol

- Mae myfyrwyr yn aml yn cychwyn
y broses ddysgu ac yn datblygu
cymwyseddau a fydd yn eu cefnogi
i ddod yn ddinasyddion
annibynnol, cynhyrchiol

- Teaching is a process of
instruction where teachers
impart knowledge which
students absorb and apply

- Mae addysgu yn broses hyfforddi lle
mae athrawon yn rhannu gwybodaeth
y mae myfyrwyr yn ei amsugno a'i
chymhwyso

- Mae addysgu'n ymwneud â
hwyluso dysgu trwy ystod o
ddulliau sy'n cynnwys pwyslais ar
feithrin meddwl ac ymddygiadau
entrepreneuraidd.

4. Asesu
Cwestiynau
Beth yw'r cwestiwn
mawr y mae angen i mi
fyfyrio arno?

Camau datblygu
Ymgysylltu
Dyfnhau
Ehangu
Sut alla i gefnogi a herio myfyrwyr, fel eu bod nhw'n gwneud cynnydd da yn eu dysgu entrepreneuraidd?

15

Pa mor dda ydw i'n
gwneud?
(Lefelau hyfedredd)

Beth mae hyn yn ei
olygu yn ymarferol?
(Ceisiadau)

Rwy'n monitro ac yn adrodd ar
gynnydd myfyrwyr, yn bennaf trwy
brofion sydd wedi'u cynllunio i
wirio'r hyn maen nhw'n ei ddysgu.
Rwy’n marcio gwaith myfyrwyr,
ond fel arfer nid yw fy adborth yn
benodol i gymwyseddau
entrepreneuraidd.
- Yn defnyddio dulliau ac offer
asesu i wirio beth mae myfyrwyr
yn ei wybod ac i ba raddau y
gallant gymhwyso eu dysgu
entrepreneuraidd
- Yn canolbwyntio'n bennaf ar
asesu gwybodaeth gynnig
myfyrwyr 'e.e. ffeithiau am yr
amgylchedd, yr hyn y mae'r
gyfraith yn ei ddweud am oriau
agor, rheoliadau iechyd a
diogelwch

Rwy'n defnyddio ystod o strategaethau i
gefnogi asesu ar gyfer dysgu
entrepreneuraidd ac rwy'n alinio asesu
â'r amcanion a'r cynnwys dysgu.

Mae fy arferion asesu yn grymuso
myfyrwyr i fonitro a myfyrio'n
feirniadol ar eu cynnydd, eu
cyflawniadau a'r camau nesaf eu
hunain.

- Yn datblygu cyfleoedd i fyfyrwyr
gymryd rhan yn eu hasesiad eu hunain,
gan ddefnyddio offer asesu ar gyfer
dysgu e.e. mae myfyrwyr yn cymryd
rhan mewn gweithgareddau
hunanasesu ac asesu cymheiriaid.
- Yn canolbwyntio fwyfwy ar asesu
gwybodaeth weithdrefnol h.y. ‘sut i’
wneud pethau yn y byd go iawn
- Yn defnyddio dulliau ac offer asesu
sy'n edrych i'r dyfodol ac sy'n darparu
cyfleoedd i fyfyrwyr wella ar eu
gwaith.

-
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-

Yn cynllunio gwersi lle mae
cyfleoedd asesu wedi'u
hintegreiddio drwyddo e.e. mae
myfyrwyr yn ailadrodd dysgu
blaenorol (yn unigol ac ar y cyd),
yn gofyn cwestiynau neu
broblemau i'w hymchwilio yn
ystod y wers, cyfnewid ac
ymateb i adborth, a myfyrio ar y
camau nesaf ar gyfer dysgu
Mae myfyrwyr yn gosod eu
nodau entrepreneuraidd eu
hunain fel mater o drefn, ac yn
monitro eu cynnydd i gyflawni'r
rhain yn gywir.

Sut ydw i'n gweld asesu
dysgu entrepreneuraidd?
(Cyfeiriadau)

- Fel ffordd o asesu'r hyn y mae
myfyrwyr yn ei wybod ac wedi'i
gyflawni (Asesu Dysgu
entrepreneuraidd).

- Fel ffordd o alluogi myfyrwyr i
wybod beth maen nhw wedi'i gyflawni,
beth maen nhw'n barod i'w gyflawni a
sut i fynd ati i wneud hyn (Asesu ar
gyfer dysgu entrepreneuraidd.)

- Fel ffordd o gefnogi myfyrwyr i
gymryd cyfrifoldeb am osod eu
nodau eu hunain, pennu risg,
myfyrio ar eu cynnydd a gwneud
yr addasiadau angenrheidiol
(Asesu UG neu drwy ddysgu
entrepreneuraidd).

5. Dysgu a Datblygiad Proffesiynol
Cwestiynau
Beth yw'r cwestiwn mawr
y mae angen i mi fyfyrio
arno?
Pa mor dda ydw i'n
gwneud?
(Lefelau hyfedredd)

Camau datblygu
Ymgysylltu
Dyfnhau
Sut alla i wella fy ymarfer mewn addysg entrepreneuraidd?

Rwy'n gwybod pa feysydd o
gymhwysedd entrepreneuraidd y
mae angen i mi eu datblygu ac
rwy'n barod i gymryd rhan mewn
cyfleoedd dysgu proffesiynol sy'n
codi. Fodd bynnag, anaml y
byddaf yn siarad am ymchwil neu
dystiolaeth mewn addysg
entrepreneuraidd. Er fy mod yn
disgrifio fy nysgu proffesiynol i

Rwy'n myfyrio ac yn gwerthuso fy
ymarfer yn gyson a gallaf egluro sut
mae'n cael ei lywio gan ystod o
dystiolaeth. Rwy'n agored i ystyried
syniadau a strategaethau
entrepreneuraidd. Rwy'n mynd ati i
chwilio am gyfleoedd dysgu a datblygu
proffesiynol mewn addysg
entrepreneuraidd. Weithiau mae
ymchwil yn ymddangos yn fy sgyrsiau.
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Ehangu

Rwy'n mynd ati i chwilio am yr hyn
sy'n gweithio'n dda mewn addysg
entrepreneuraidd ac ymgysylltu'n
feirniadol â'r canfyddiadau. Wrth
gadw meddwl agored, rwy'n
hyderus ac yn gallu herio'r hyn y
mae pobl yn ei ddweud am addysg
entrepreneuraidd. Mae fy ymarfer
yn seiliedig ar ymchwil ac yn
seiliedig ar dystiolaeth. Rwy’n

eraill, nid wyf yn gwerthuso ei
effaith na'i syniadau dilynol.

Beth mae hyn yn ei olygu
yn ymarferol?
(Ceisiadau)

- Yn cymryd rhan mewn ffurfiau
trefnus o ddysgu proffesiynol,
gan ymateb yn gadarnhaol i
wahoddiadau e.e. presenoldeb
mewn cynadleddau.
- Yn cyflawni tasgau gosod yn
ddiwyd e.e. nodi cyfleoedd yn y
cwricwlwm i gyflwyno sgiliau ac
agweddau entrepreneuraidd
- Mae ymarfer yn tueddu i fod yn
seiliedig ar brofiad blaenorol
neu awgrymiadau gan
gydweithwyr, yn hytrach na
thystiolaeth ehangach fel
canfyddiadau prosiectau'r
Comisiwn Ewropeaidd.

- Yn gwerthuso'n rheolaidd (yn hytrach
na disgrifio'n syml) yr hyn a aeth yn
dda mewn gwersi a beth sydd angen ei
wella
- Yn trafod mentrau entrepreneuraidd
agored newydd gyda chydweithwyr
- Yn barod i roi cynnig ar dechnegau a
strategaethau addysgu newydd,
weithiau'n seiliedig ar dystiolaeth o
ymchwil
- Ennill hyder wrth feirniadu syniadau
neu adnoddau entrepreneuraidd.
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rhagweithiol wrth estyn allan at
eraill o fewn y maes addysg
entrepreneuraidd e.e. defnyddio
cyfryngau cymdeithasol a sianeli
eraill.
- Yn mynd ati i chwilio am
gyfleoedd i ymestyn cymwyseddau
entrepreneuraidd, yn unigol ac i
eraill
- Cymryd rhan mewn meddwl
beirniadol ac ymholi'n agos at
ymarfer gan ddefnyddio dulliau
ymchwil gweithredu
- Mewn sgyrsiau a dogfennaeth, yn
cyfeirio at dystiolaeth ac ymchwil
dibynadwy e.e. Cyhoeddiadau’r
Comisiwn Ewropeaidd, erthyglau a
adolygir gan gymheiriaid
- Fodd bynnag, bob amser yn
darllen ffynonellau gyda llygad
beirniadol ac ymwybyddiaeth o
gyd-destun
- Mae myfyrwyr ’yn profi profiadau
dysgu arloesol a chreadigol yn

rheolaidd
Sut mae gweld Dysgu a
Datblygiad Proffesiynol?
(Cyfeiriadau)

- Yr un mor ddymunol
diweddaru fy sgiliau a rhannu
syniadau am addysg
entrepreneuraidd. Fel rheol,
rydw i'n ymateb yn gadarnhaol
pan ddaw'r cyfle i ddysgu
proffesiynol.

- Yr un mor bwysig sicrhau bod fy
ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth a'i
werthuso. Fel rheol, rydw i'n chwilio
am gyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu
proffesiynol.
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- Fel grymuso, ffordd o ddatblygu'n
broffesiynol trwy gydweithredu, fy
ymchwil fy hun a rhannu arferion
rwy'n llawn cymhelliant ac yn
gyffrous yn eu cylch.

