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Cwestiynau a Ofynnir yn Aml 

 

Sylwch y gall y wybodaeth yn y ddogfen hon newid ar fyr rybudd. Gwiriwch ein gwefan am ddiweddariadau. 

Rydym yn cynnig dau lwybr i addysgu: y llwybr cyflogedig a’r llwybr rhan-amser. Mae’r ddau lwybr yn cyfuno dysgu ac hyfforddiant 

ar-lein gyda thiwtor y Brifysgol Agored gyda lleoliadau ysgol a chefnogaeth wyneb yn wyneb gan Fentor Ysgol ymroddedig.  

 

Llwybr Cyflogedig – Os ydych eisoes yn gweithio mewn ysgol wladol prif ffrwd, gallwch wneud cais i’ch ysgol gymeradwyo eich astudiaeth. 

Mae’n rhaid i’ch ysgol wneud cais i ddod yn ysgol bartner a darparu llythyr ardystio ar eich cyfer gan y byddant yn talu’ch cyflog. Fel rhan o’ch 

cyflogaeth amser llawn, byddwch yn astudio ar gyfer eich TAR o amgylch eich dylestswyddau ysgol presennol ac mae eich costau astudio yn 

cael eu talu drwy grant hyfforddi gan Lywodraeth Cymru. Os ydych am ddod yn athro ysgol uwchradd ac nad ydych yn gweithio mewn ysgol ar 

hyn o bryd, gallwch barhau i wneud cais am y llwybr cyflogedig mewn pynciau lle mae prinder, ond bydd angen i chi gael ysgol uwchradd sy’n 

barod i’ch cyflogi, ac rydym yn ymgeisio i wneud hyn ar eich cyfer.  

 

Llwybr Rhan-Amser – Os ydych chi wedi eisiau bod yn athro erioed ac nad yw'r llwybr cyflogedig yn addas i chi, mae opsiwn rhan-amser ar 

gael. Os ydych chi wedi newid eich gyrfa, neu os oes gennych chi gyfrifoldebau rhiant neu ofal, yna gallai ein llwybr rhan-amser eich helpu i gael 

cydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith tra byddwch chi'n hyfforddi. Mae'r llwybr hwn yn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd wrth i chi astudio tuag 

at eich TAR, a chael profiad addysgu ymarferol rhan-amser mewn ysgol, wrth weithio o gwmpas swydd ran-amser neu ymrwymiadau bywyd 

eraill. Bydd angen i chi ymrwymo i ddau neu dri diwrnod o ymarfer dysgu a thua 16 awr o astudio yr wythnos trwy gydol y rhaglen. Gall y llwybr 

hwn fod yn hunan-ariannu neu gallwch wneud cais am fenthyciad myfyriwr a grantiau cynhaliaeth rhan-amser i helpu gyda'r costau. 

Dewisiwch pa lwybr y mae gennych diddordeb ynddo: 

Rhan Amser 

Cyflogedig 

 



 

Llwybr Rhan-Amser – Cwestiynau Cyffredin 

 

 

                                    

                              

                                                                    
                                                                    
                                                                   
                                                                
                                                               
                                                                       
                                                                       
                                                             

                                       
                                              

                               
                                              

                           
                                       

   

   

                                              
                                                      
                                                   
         

                                                  
                                                        
                                           
                  

                        
                        
                     
                              
                       
                    

                    
      

                                              
                                                      
                                                  
       

                                                  
                                                          
                           

                                                            
                                                 
                                                             

                                                             
                                                             
                                                      

                                     

                                              
                                                                         
                                                                  
                                                                       
                                                                      
                                                                        
                                                                        
                                                                 
                       

                             

                                               
                                              
                                             
                                           
                                            
                                   

                                                
                                              
                                                   
                                          
                                                 
                                              

                                 

                                                  
                                                    
                                                     
                  

                                                             
                                      

                          

                                                         
                                       

                                 
                                              

                                     

                 

                                                  

                                                       

                                                     



 

 

Cynnwys – Rhan-Amser 

Gwybodaeth cyffredinol am y gwrs 

Oes angen i mi allu siarad Cymraeg i wneud y rhaglen hon?  

A allaf gwblhau’r cwrs hwn os nad wyf yn byw yng Nghymru? 

Mae gennyf gymhwyster TAR yn barod ond ni chefais SAC, a ydych yn cynnig llwybr SAC yn unig? 

Rwyf wedi cwblhau modiwlau mewn addysg/TAR yn flaenorol. A allaf drosglwyddo’r rhain i TAR Y Brifysgol Agored? 

Sut i wneud cais 

Beth yw’r broses ymgeisio a’r dyddiad cau? 

Cymwysterau TGAU 

Pa raddau TGAU sydd eu hangen arnaf?  

Cwblhais fy addysg yn llawn/yn rhannol, tu allan i’r DU. Sut mae fy nghymwysterau yn cymharu? 

Gradd Israddedig 

A oes angen imi fod â gradd anrhydedd lawn? 

Nid oes gennyf radd, beth allaf ei wneud? 

Beth yw’r gofynion mynediad lleiaf ar gyfer y rhaglen Cynradd Rhan-Amser? 

Rwyf eisiau dysgu yn y sector Uwchradd, a yw fy ngradd yn berthnasol? 

A oes angen imi fod â gradd yn y Gymraeg i ddysgu Cymraeg yn y sector Uwchradd?  

Ffioedd a Chyllid 

Faint mae’r cwrs yn ei gostio? 

A oes cyllid ar gael ar gyfer y llwybr Rhan-Amser? 

Pa gymelliannau hyfforddi athrawon sydd ar gael?  

Amlinelliad o’r Cwrs 

Sut yr addysgir y TAR? 

A allaf weithio tra byddaf yn cwblhau TAR Rhan-Amser? Pa mor hyblyg yw’r cwrs? 



 

 

Ymrwymiad Cwrs 

Faint o amser fydd angen i mi dreulio yn astudio? 

Faint o amser fydd angen i mi dreulio yn addysgu? 

Faint o amser fydd gennyf ar gyfer ymrwymiadau eraill?  

Lleoliadau Ysgol 

Sut mae lleoliadau ysgol yn gweithio? 

Pryd mae’r lleoliadau ysgol yn cael eu cynnal? 

Beth yw Ysgol Bartner? 

Oes angen car arnaf? 

Eisoes yn gweithio mewn ysgol? 

A allaf wneud lleoliad yn fy ysgol bresennol?  

Sut mae fy ysgol yn gwneud cais i ddod yn ysgol bartner?  

A allaf barhau i weithio’n llawn amser yn fy ysgol tra’n gwneud y rhaglen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Dychwelyd i’r Cynnwys 

 

Oes angen i mi allu siarad Cymraeg i wneud y rhaglen hon?  

Nid yw bod yn siaradwr Cymraeg ar ddechrau’r rhaglen yn hanfodol. Fodd bynnag bydd gofyn i chi wella eich sgiliau Cymraeg i allu ddarparu 

elfennau o Gwricwlwm i Gymru. Byddwn yn cefnogi eich datblygiad yn ystod eich amser ar y rhaglen. 

 

A allaf gwblhau’r cwrs hwn os nad wyf yn byw yng Nghymru?  

Bydd angen i chi gael yr hawl i aros a gweithio yn y DU. Mae rhaid i chi fyw yng Nghymru a chwblhau eich lleoliadau mewn ysgolion prif ffrwd 

yng Nghymru.  

 

Mae gennyf gymhwyster TAR yn barod ond ni chefais SAC, a ydych yn cynnig llwybr SAC yn unig? 

Mae ein TAR yn rhaglen 2 flynedd sy’n arwain at SAC ar ôl ei chwblhau’n llwyddiannus. Nid ydym yn cynnig opsiwn llwybr cyflym neu SAC yn 

unig. Nid oes cwrs trosi Addysg Bellach ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd. 

 

Rwyf wedi cwblhau modiwlau mewn addysg/TAR yn flaenorol. A allaf drosglwyddo’r rhain i TAR Y Brifysgol Agored?  

Achredwyd rhaglen TAR y Brifysgol Agored gan Gyngor y Gweithlu Addysg yn dilyn diwygio’r meini prawf ar gyfer rhaglenni AGA yng Nghymru. 

Felly ni ellir defnyddio trosglwyddiadau credyd ar gyfer y rhaglen TAR. Rhaid i chi gwblhau'r 2 flynedd lawn waeth beth fo'ch cymwysterau 

blaenorol. 

 

Beth yw’r broses ymgeisio a’r dyddiad cau? 

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y Cwestiynnau a Ofynnir yn Aml a’r canllawiau yn y ffurflen gais yn ofalus i'ch cefnogi chi i gwblhau'r 

ffurflen gan fod gwybodaeth goll yn debygol o arwain at ddychwelyd eich ffurflen atoch. Sylwch na allwn dderbyn ceisiadau ar ôl y dyddiad cau a 

chadwn yr hawl i gau ceisiadau yn gynt na'r dyddiadau cyhoeddedig os nad oes lleoedd ar gael mwyach.  

 



 

                         Dychwelyd i’r Cynnwys 

Pa raddau TGAU sydd eu hangen arnaf? 

Rhaid i ymgeisydd fodloni’r meini prawf hyn o leiaf:  

• safon sy’n gyfwerth â Gradd C TGAU neu uwch mewn mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd 
• safon sy’n gyfwerth â Gradd C TGAU neu uwch mewn naill ai Cymraeg Iaith Gyntaf neu Saesneg Iaith.  
• safon sy’n gyfwerth â Gradd C TGAU neu uwch mewn pwnc gwyddoniaeth, os ydych eisiau addysgu mewn ysgol gynradd (dysgwyr 4—

11 oed) 

Efallai eich bod eisoes yn meddu ar gymhwyster sy'n cyfateb i'r TGAU uchod. Cysylltwch â TAR-Cymru@open.ac.uk am gyngor ar y 
cymwysterau y gallwn eu derbyn fel cymwysterau cyfatebol. 
 
Os nad ydych yn bodloni'r gofynion TGAU (neu safon cyfatebol) ar hyn o bryd, bydd angen i chi ailsefyll eich TGAU i ennill y gradd(au) gofynnol. 
Mae'n rhaid eich bod wedi ennill y radd/graddau gofynnol cyn i'r rhaglen ddechrau, neu bydd eich lle yn cael ei dynnu'n ôl. 
 
Sylwch fod y gofynion mynediad hyn wedi'u gosod gan Lywodraeth Cymru a'u bod yn statudol. 
Dylid nodi o hyd bod y broses ymgeisio yn gystadleuol, a bod graddau TGAU yn un elfen o'r ffordd yr ydym yn ystyried eich cais. 

 
Cwblhais fy addysg yn llawn/yn rhannol, tu allan i’r DU. Sut mae fy nghymwysterau yn cymharu? 

Mae Canolfan Wybodaeth Genedlaethol y DU ar gyfer cydnabod a gwerthuso cymwysterau a sgiliau rhyngwladol (UK ENIC – a elwid gynt yn 

NARIC) yn rhoi arweiniad ynghylch a yw cymhwyster tramor yn debyg o ran safon i gymhwyster penodol yn y DU. 

Gallant ddarparu Datganiad Cymharedd i ddangos a yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion derbyn. Mynnwch dystysgrif ENIC i sicrhau eich 

bod yn bodloni'r gofynion cyn gwneud cais: https://www.enic.org.uk  

Os nad yw Saesneg yn un o'ch ieithoedd brodorol a'ch bod am astudio TAR yn y DU, rhaid i chi allu dangos lefel uchel o allu yn yr iaith Saesneg. 

Bydd angen i chi gyflawni sgôr Systemau Profi Iaith Saesneg Rhyngwladol (IELTS) o 7+ ym mhob adran o'r prawf. 

 

 

Dychwelyd i’r Cynnwys 

 

https://www.enic.org.uk/


A oes angen imi fod â gradd anrhydedd lawn? 

Rhaid i bob ymgeisydd sy'n dymuno gwneud TAR feddu ar Radd Israddedig Anrhydedd lawn e.e. BA (Anrh) neu BSc (Anrh) neu gyfwerth gyda 

dosbarthiad. Mae angen i hyn fod yn 360 credyd, gydag o leiaf 120 o gredydau wedi’u hastudio ar Lefel 6. 

Gallwn ystyried rhai cywertheddau i raddau – e.e. cymhwyster Meistr neu ACCA (rhaid i'r rhain fod yn gyfwerth â chymhwyster lefel 6 ac yn 

gydnabyddedig). Rydym yn trin y rhain fesul achos.Mae tudalen ddefnyddiol ar gael yma, sy’n amlinellu cymwysterau eraill sydd ar lefel gyfwerth 

â gradd anrhydedd lawn (Lefel 6), y gallwn efallai eu hystyried. 

 

Nid oes gennyf radd, beth allaf ei wneud? 

Os nad oes gennych radd Baglor lawn, yna efallai y gallwch ddefnyddio'ch cymwysterau presennol fel credydau tuag at radd. 

Mae offeryn defnyddiol ar y wefan hon, y gallwch ei ddefnyddio i wirio a yw cymhwyster o astudiaeth flaenorol yn gymwys i'w drosglwyddo. Am 

ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalen trosglwyddo credyd. 

 

Beth yw’r gofynion mynediad lleiaf ar gyfer y rhaglen Cynradd Rhan-Amser? 

Oherwydd y galw mawr am leoedd, mae mynediad i’n rhaglen gynradd ran-amser yn gyfyngedig i ymgeiswyr sydd â 2:2 neu uwch ar lefel gradd. 

 

Rwyf eisiau dysgu yn y sector Uwchradd, a yw fy ngradd yn berthnasol? 

I addysgu Uwchradd, rhaid i ymgeiswyr ddangos gwybodaeth helaeth o'r pwnc y maent yn dymuno ei addysgu. Rhaid i chi feddu ar radd sydd ag 

o leiaf 50% o berthnasedd i'r pwnc* os ydych am addysgu i ddod yn athro ysgol uwchradd (dysgwyr 12 – 16 oed). Mae hyn oherwydd fel athro, 

bydd angen i chi addysgu'ch pwnc hyd at lefel arholiad cyhoeddus. I'r ymgeiswyr hynny sy'n gwneud cais i Gymraeg Uwchradd, nid oes rhaid i'ch 

gradd fod yn y maes hwn o reidrwydd os gallwch ddangos eich bod yn ddefnyddiwr iaith rhugl, gan y gellir ystyried dyfnder gwybodaeth (gweler 

isod). 

Anfonwch drawsgrifiad o'ch gradd atom gyda'ch dogfennaeth. 

*Gofynion Mynediad Sylfaenol Llywodraeth Cymru o fis Tachwedd 2022 

 

 

 Dychwelyd i’r Cynnwys 

https://www.gov.uk/what-different-qualification-levels-mean/list-of-qualification-levels


 

A oes angen imi fod â gradd yn y Gymraeg i ddysgu Cymraeg yn y sector Uwchradd? 

I ddysgu Cymraeg fel ail iaith mewn ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg rhaid i chi feddu ar radd anrhydedd (unrhyw bwnc) a bod yn siaradwr 

Cymraeg rhugl sy'n gallu siarad, ysgrifennu a darllen Cymraeg i safon uchel. 

Er mwyn dysgu Cymraeg fel iaith gyntaf mewn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg mae gradd yn y Gymraeg yn ddymunol, ond gellir ystyried 

gradd gysylltiedig. 

Sylwer: Os dymunwch gwblhau unrhyw agwedd ar eich cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, rhaid i chi o leiaf gwblhau eich datganiad ategol yn 

Gymraeg, neu’n ddelfrydol defnyddio’r ffurflen gais Gymraeg. Rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer TAR Cymraeg Uwchradd gwblhau eu cais yn 

Gymraeg. Mae'r sesiynau a addysgir ar gyfer y cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwch ddewis pa iaith yr hoffech chi gyflwyno eich asesiad. 

 

Faint mae'r cwrs yn ei gostio? 

Ewch i’r dudalen Ffioedd ac Chyllid TAR am fwy o wybodaeth. Cyfanswm cost y TAR fydd £5,250*. Ar y llwybr rhan-amser, byddwch yn talu'r 

ffioedd eich hun yn uniongyrchol i'r Brifysgol Agored. 

 

A oes cyllid ar gael ar gyfer y llwybr rhan-amser? 

Gweler ein gwefan Ffioedd a Chyllid i gael rhagor o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael ar y llwybr rhan-amser. Os ydych ar y llwybr TAR Rhan-

amser gallwch wneud cais am fenthyciad myfyriwr. Ewch i Cyllid Cymru am ragor o wybodaeth. Gallwch hefyd wneud cais am hyd at £3,000 

mewn cyllid i helpu gyda chostau byw tra byddwch yn astudio. 

Ar gyfer y rhai sy'n astudio pynciau blaenoriaeth, efallai y bydd gennych hawl hefyd i grant cymhelliant hyfforddi athrawon gan Lywodraeth 

Cymru : Cymhellion pynciau blaenoriaethol Addysg Gychwynnol Athrawon: canllawiau i fyfyrwyr [HTML] | LLYW.CYMRU 

 

 

 

 

                 Dychwelyd i’r Cynnwys 

 

https://www.open.ac.uk/postgraduate/fees-and-funding/pgce-fees-and-funding
https://www.open.ac.uk/courses/fees-and-funding
https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/cyllid-israddedig/israddedig-llawn-amser/myfyriwr-cymreig/
https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/cyllid-israddedig/israddedig-rhan-amser/myfyriwr-cymreig/beth-sydd-ar-gael/
https://llyw.cymru/cynllun-cymhelliant-addysg-gychwynnol-athrawon-ar-gyfer-pynciau-blaenoriaeth-canllawiau-i-fyfyrwyr


Pa gymelliannau hyfforddi athrawon sydd ar gael? 

Gall myfyrwyr rhan-amser sy'n astudio pwnc blaenoriaeth fod yn gymwys i gael grant cymell os ydynt am hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru. 

Sylwch fod y rhain yn cael eu talu ar gyfradd pro-rata. Gallwch ddarganfod mwy am gymelliannau hyfforddi athrawon yng Nghymru: Cymhelliant 

Addysg Gychwynnol Athrawon ar gyfer Pynciau â Blaenoriaeth: canllawiau i fyfyrwyr 2022 i 2023 [HTML] | LLYW.CYMRU 

 

Sut yr addysgir y TAR rhan-amser? 

Bydd gennych fynediad i wefan o ddeunyddiau ar-lein rhyngweithiol y gallwch eu hastudio ar eich cyflymder eich hun ac ar amser sy'n gyfleus i 

chi. Dylech ddisgwyl treulio hyd at 3 diwrnod llawn bob wythnos yn astudio, gan gynnwys cwblhau 6 uned astudio fesul modiwl. Byddwch hefyd 

yn cymryd rhan mewn sesiynau byw ar-lein rheolaidd a addysgir gan diwtoriaid y Brifysgol Agored lle byddwch yn ymuno ag athrawon dan 

hyfforddiant eraill ledled Cymru. 

Mae'r rhain fel arfer yn digwydd gyda'r nos. Byddwch hefyd yn cael cefnogaeth y fforymau dysgu TAR, lle byddwch yn rhannu adnoddau a 

syniadau gyda’ch tiwtoriaid a’ch cyfoedion. 

Yn ystod pob modiwl, mae profiad lleoliad ysgol yr ydym yn ei drefnu ar eich cyfer, lle byddwch yn cael y cyfle i brofi a chymhwyso eich dysgu 

wrth i chi gynllunio ar gyfer gwersi ac addysgu yn y dosbarth. Byddwch yn cael eich cefnogi gan eich mentor ac yn cwblhau gweithgareddau 

ymarfer dysgu yn yr ysgol.  

Cewch eich asesu gan diwtor ymarfer a fydd yn cwblhau pedwar ymweliad asesu rhithwir trwy gydol y rhaglen. Mae lleoliadau profiad ysgol yn 

cael eu cwblhau mewn ‘ffenestri’ penodol o amser yn ystod pob modiwl, fel y gallwch chi newid rhwng astudio ar-lein a phrofiad yn yr ysgol i 

helpu i gydbwyso eich astudiaethau. Mae nifer y diwrnodau'n cynyddu wrth i chi symud ymlaen trwy'r rhaglen ac ennill hyfedredd yn yr ystafell 

ddosbarth. Byddwch yn cwblhau 120 diwrnod o brofiad ysgol dros 2 flynedd mewn lleiafswm o ddwy ysgol wahanol.  

 

A allaf weithio tra byddaf yn cwblhau TAR Rhan Amser? Pa mor hyblyg yw'r cwrs? 

Mae'r rhaglen ran-amser yn caniatáu i athrawon dan hyfforddiant barhau â chyflogaeth neu ymrwymiadau rhan-amser wrth astudio'r rhaglen. Ni 

yw’r unig ddarparwr rhan-amser a dysgu o bell/dysgu cymysg ar gyfer astudio TAR yng Nghymru, sy’n cynnig dull mwy hyblyg o hyfforddi i ddod 

yn athro gan nad ydych wedi ymrwymo i astudio neu leoliadau ysgol amser llawn ac nid oes angen i chi fynychu campws prifysgol. 

Gellir cyrchu llawer o'r astudiaeth, fel y deunyddiau ar-lein, pan fydd yn gyfleus i chi, a chynhelir unrhyw hyfforddiant byw gyda'r nos. Ar gyfer 

TAR, mae hyn yn ein gwneud yn eithaf hyblyg! Mae llawer o fyfyrwyr yn gallu cyfuno astudio ar gyfer TAR yn llwyddiannus ochr yn ochr â'u 

hymrwymiad bywyd arall fel gwaith neu gyfrifoldebau gofalu. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu bod y cwrs yn gwbl hyblyg gan fod yn rhaid i ni 

fodloni meini prawf CGA a Llywodraeth Cymru sy’n golygu bod rhai nodweddion o’r cwrs (fel gofynion mynediad, yr angen am ddwy ysgol, neu’r 

bloc addysgu) yn ofynion statudol. 

https://llyw.cymru/cymhelliant-addysg-gychwynnol-athrawon-ar-gyfer-pynciau-blaenoriaeth-canllawiau-i-fyfyrwyr-2022-i?_ga=2.194736493.1911709830.1666619451-600231058.1648634498
https://llyw.cymru/cymhelliant-addysg-gychwynnol-athrawon-ar-gyfer-pynciau-blaenoriaeth-canllawiau-i-fyfyrwyr-2022-i?_ga=2.194736493.1911709830.1666619451-600231058.1648634498


Bydd angen i chi feddwl yn ofalus sut y gall ffitio i mewn i'ch bywyd a'ch ymrwymiadau a sut y gallai hyn wneud i chi deimlo. Fel cymhwyster 

proffesiynol, mae’n debyg y bydd angen i chi wneud rhai newidiadau i’ch ffordd o fyw arferol ac mae’n bwysig bod yn realistig ynghylch 

cyflawniad gwych astudio rhan-amser wrth gydbwyso gwahanol ymrwymiadau! 

          Dychwelyd i’r Cynnwys 

Rydym yn annog pobl i beidio â cheisio gweithio’n llawn amser yn ystod y rhaglen hon oherwydd yr angen i astudio am tua 2-3 diwrnod yr 

wythnos drwy gydol y rhaglen (nid dyddiau lleoliad yn unig!). Mae hyn yn bwysig ar gyfer lles myfyrwyr a rheoli llwyth gwaith. 

                                                                                                                                 

Gallwch wneud cais am fenthyciad myfyriwr a grantiau cynhaliaeth rhan-amser i helpu gyda chostau'r llwybr hunan-ariannu hwn.  

 

Faint o amser fydd angen i mi dreulio yn astudio? 

Mae pob modiwl TAR yn cynnwys astudiaeth academaidd trwy seminarau ar-lein dan arweiniad eich tiwtor cwricwlwm; cyfnod o brofiad ysgol; a 

chyflwyno portffolio o dystiolaeth sy'n cynnwys ymatebion i dasgau academaidd ac adroddiadau o'ch profiad ysgol. Ym mhob modiwl, cewch eich 

asesu trwy amrywiaeth o dasgau, gan gynnwys traethodau ysgrifenedig. 

Ar y llwybr rhan-amser, byddwch yn astudio hyd at 3 diwrnod yr wythnos, naill ai mewn astudiaeth academaidd neu ar eich profiad ysgol. 

 

Faint o amser fydd angen i mi dreulio yn addysgu? 

Mae’r rhaglen yn cynnig dull graddedig o addysgu a bydd eich amser yn yr ysgol yn cynnwys nid yn unig addysgu ond hefyd mentora, ymarfer 

gweithgareddau dysgu, arsylwi eraill ac amser ar gyfer cynllunio a pharatoi gwersi. Bydd eich Cydlynydd Ysgol a'ch Mentor yn penderfynu faint 

fyddwch chi'n ei ddysgu, a fydd yn cytuno ar eich amserlen gyda chi, gan ystyried eich anghenion datblygu a'ch cynnydd. 

 

Faint o amser fydd gennyf ar gyfer ymrwymiadau eraill?  

Gall y rhaglen ran-amser eich galluogi i barhau â chyflogaeth ran-amser neu ymrwymiadau eraill tra'n astudio'r rhaglen. Ni yw’r unig ddarparwr 

rhan-amser a dysgu o bell/dysgu cymysg ar gyfer astudio TAR yng Nghymru, sy’n cynnig dull mwy hyblyg o hyfforddi i ddod yn athro gan nad 

ydych wedi ymrwymo i astudio a lleoliadau ysgol amser llawn ac nid oes angen i chi fynychu campws prifysgol. Gellir cyrchu llawer o'r 

astudiaeth, fel y deunyddiau ar-lein, pan fydd yn gyfleus i chi, a chynhelir unrhyw hyfforddiant byw gyda'r nos. 

          Dychwelyd i’r Cynnwys 



Mae llawer o fyfyrwyr yn gallu cyfuno astudio ar gyfer TAR yn llwyddiannus ochr yn ochr â'u hymrwymiad bywyd arall fel gwaith neu gyfrifoldebau 

gofalu. Bydd angen i chi feddwl yn ofalus sut y gall ffitio i mewn i'ch bywyd a'ch ymrwymiadau. Fel cymhwyster proffesiynol, mae'n debyg y bydd 

angen i chi wneud rhai newidiadau i'ch ffordd o fyw arferol.             

  

Rydym yn annog pobl i beidio â cheisio gweithio’n llawn amser yn ystod y rhaglen hon oherwydd yr angen i astudio am tua 2 i 3 diwrnod yr 

wythnos drwy gydol y rhaglen (nid dyddiau lleoliad yn unig!). Mae hyn yn bwysig ar gyfer lles myfyrwyr a rheoli llwyth gwaith.   

               

Sut mae lleoliadau ysgol yn gweithio? 

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn gwneud eu profiad ymarferol yn eu hysgolion lleoliad tua diwedd eu hastudiaeth academaidd ym mhob modiwl. 

Disgwylir i fyfyrwyr fynychu lleoliadau mewn dwy ysgol wahanol er mwyn ennill SAC. Byddwch yn gweithio gyda’ch mentor, ac aelodau o staff yr 

ysgol i gymryd cyfrifoldeb addysgu cynyddol: 

TAR 1 & 2: cymorth ystafell ddosbarth, a chynllunio ac addysgu gwersi sengl ymlaen at gynllunio ac addysgu dilyniant o wersi 

TAR 3: cyfrifoldeb am gynllunio, darparu adnoddau ac addysgu ystod o wersi unigol, gan gynnwys prosiect ymchwil ystafell ddosbarth unigol. 

Bydd myfyrwyr yn cael 120 diwrnod o leoliadau ysgol; 60 diwrnod y flwyddyn. Ym mlwyddyn 2 rhaid cwblhau hanner y lleoliad ysgol (30 diwrnod) 

mewn bloc parhaus a rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i 30 diwrnod llawn o addysgu (pum diwrnod yr wythnos dros chwe wythnos ysgol olynol). 

Bydd mentoriaid yn eich cefnogi trwy gydol eich profiad ysgol. Byddant yn cyfryngu ac yn hwyluso tasgau ysgol rheolaidd, sy'n bwydo i mewn i'ch 

astudiaethau. 

Mae addysgu o fewn y cyd-destun Cymreig (e.e. Cwricwlwm i Gymru) yn un o ofynion rheoleiddio achrededig y rhaglen. O ganlyniad, 

RHAID cwblhau pob lleoliad mewn ysgol bartner yng Nghymru. 

 

                             

 

 

 

 Dychwelyd i’r Cynnwys 

 



Pryd mae’r lleoliadau ysgol yn cael eu cynnal?  

Disgwylir i fyfyrwyr rhan-amser fynychu lleoliadau mewn dwy ysgol a byddant yn gwneud eu profiad ymarferol yn ein Hysgolion Partner tua 

diwedd eu hastudiaeth academaidd ym mhob modiwl. Dros y cwrs 2 flynedd byddwch yn treulio 120 diwrnod ar leoliad. Mae hyn yn cyfateb i 60 

diwrnod y flwyddyn o amser lleoliad (30 diwrnod ar draws hanner cyntaf y flwyddyn, 30 yn yr ail hanner) a bydd yn cynnwys un cyfnod yn ystod 

eich ail flwyddyn o 30 diwrnod y mae'n rhaid ei weithio mewn bloc parhaus o 6 wythnos.          

        

Beth yw Ysgol Bartner?  

Mae ysgol bartner yn un sydd wedi gwneud cais i ymuno â'r rhaglen ac sydd wedi bodloni'r meini prawf llym i ymuno â'r bartneriaeth. Mae yna 3 

math o Bartner: 

• Ysgol Bartner Arweiniol – aelodau o’r Pwyllgor Partneriaeth gyda chyfrifoldebau strategol a phenderfynu allweddol, arwain ysgolion cyswllt 

a chyflogwyr o fewn eu clwstwr a chwarae rhan ganolog ym mhob agwedd ar y rhaglen. 

• Ysgol Bartner Cyswllt - cefnogi datblygiad myfyrwyr ar y rhaglen TAR Rhan Amser, gan ddarparu cyfleoedd lleoliad hyd at 120 diwrnod y 

flwyddyn. 

• Ysgol Bartner Cyflogwr - y rhai sy'n dymuno cefnogi datblygiad myfyriwr cyflogedig sydd wedi cofrestru ar y llwybr TAR Cyflogedig. 

Gall ysgolion gael mwy nag un statws e.e. gall Ysgol Cyflogwr hefyd fod yn Ysgol Gysylltiol os ydynt yn ardystio eu gweithiwr eu hunain ar y 

llwybr Cyflogedig ac yn cynnig lleoliadau i fyfyrwyr ar y llwybr rhan-amser. Am ragor o wybodaeth – gweler ein tudalennau Ysgolion 

 

Oes angen car arnaf?  

Wrth drefnu lleoliadau, ystyrir ffactorau amrywiol. Mae’r rhain yn cynnwys: amgylchiadau personol myfyrwyr, pellter, profiad myfyrwyr, statws 

partneriaeth ysgol, capasiti a mwy. 

Nid yw'n ofynnol bod angen car arnoch i ymuno â'r rhaglen. Ond p'un a ydych yn gyrru neu'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, efallai y bydd 

disgwyl i chi deithio hyd at awr i'ch lleoliad, er mwyn sicrhau bod gennych y profiad sydd ei angen i fodloni SAC. 

 

A allaf wneud lleoliad yn fy ysgol bresennol?  

Os na all eich ysgol bresennol eich ardystio a'ch bod am barhau i weithio yn yr ysgol hon, yna mae'r llwybr Rhan-Amser yn cynnig rhywfaint o 

hyblygrwydd oherwydd gallwch gael profiad addysgu ymarferol rhan-amser mewn ysgol ochr yn ochr â'ch ymrwymiadau presennol. 

Dychwelyd i’r Cynnwys 

https://www.open.ac.uk/wales/cy/ein-gwaith/ysgolion-cholegau/tar-%E2%80%93-cyfleoedd-partneriaeth-i-ysgolion


Os nad yw eich ysgol yn ysgol Gysylltiol gyda’r Brifysgol Agored, gallant wneud cais i ddod yn ysgol bartner gyda ni. Mae hyn yn golygu y gallant 

fodloni ein meini prawf cymhwyster llym ar gyfer statws partneriaeth a chytuno i fodloni holl ofynion y rhaglen. Gall eich ysgol ddod o hyd i ragor 

o wybodaeth yma: Partneriaeth AGA Y Brifysgol Agored | Y Brifysgol Agored yng Nghymru (open.ac.uk) 

Os yw eich ysgol wedi’i derbyn fel un o’n hysgolion Partner Cysylltiol, yna byddwch yn gallu gwneud 2 o bob 3 o’ch lleoliadau ysgol* yn eich 

ysgol bresennol. Byddwch yn astudio 2 i 3 diwrnod yr wythnos, naill ai mewn astudiaeth academaidd neu ar eich profiad ysgol.*Byddai angen i 

chi drefnu hyn o amgylch eich cyflogaeth â thâl mewn cytundeb â'ch ysgolion.        

 

Mae’n bwysig eich bod chi a’ch ysgol yn glir ynghylch y rhaniad rhwng eich dyletswyddau cyflogaeth a’ch amser lleoliad TAR gyda gofynion 

rhaglen penodol sydd eu hangen yn ystod yr amseroedd hynny (lle na fyddwch ar gael ar gyfer dyletswyddau cyflogaeth). Rhaid i chi ddilyn 

gofynion y rhaglen ran-amser a bydd angen i chi gael eich goruchwylio gan athro dosbarth yn ystod cyfnodau ymarfer dysgu TAR bob amser. 

Dros y ddwy flynedd, bydd gennych 120 diwrnod o leoliadau ysgol: 60 diwrnod y flwyddyn. Bydd angen i chi fynychu ysgol arall am o leiaf un 

arall o'ch lleoliadau ac ymrwymo i 30 diwrnod llawn o addysgu (pum diwrnod yr wythnos dros chwe wythnos ysgol olynol) ym mlwyddyn 2. 

Byddai angen i chi drafod unrhyw oblygiadau cytundebol gyda'ch cyflogwr hwn. 

 

Sut mae fy ysgol yn gwneud cais i ddod yn ysgol bartner?  

Gweler ein gwefan Ysgolion i dderbyn gwybodaeth am sut y gall eich ysgol wneud cais i ddod yn ysgol bartner. Bydd angen i'ch ysgol fodloni 

meini prawf cymhwysedd a chytuno i fodloni gofynion y rhaglen. 

 

A allaf barhau i weithio'n llawn amser yn fy ysgol tra'n gwneud y rhaglen?  

Mae’r llwybr rhan-amser wedi’i gynllunio i gymryd 2 i 3 diwrnod yr wythnos trwy gydol dwy flynedd y rhaglen - rhai wythnosau byddwch yn treulio 

2 i 3 diwrnod yn astudio deunyddiau uned ar-lein, ac ar adegau eraill, eich 2 i 3 diwrnod (gan gynyddu i 3) yn cael ei dreulio yn cwblhau 

diwrnodau lleoliad. 

 

Er ei bod weithiau'n bosibl i fyfyrwyr gwblhau rhywfaint o'u hamser lleoliad mewn ysgol y maent yn gweithio ynddi fel arfer, nid yw hyn wedi'i 

warantu ac mae'n dibynnu ar yr ysgol yn bodloni meini prawf yr Ysgol Gysylltiol. 

Byddai angen i'ch ysgol fod yn glir, yn ystod eich 2 i 3 diwrnod yr wythnos, y byddwch yn yr ysgol fel myfyriwr TAR gyda gofynion rhaglen 

penodol. Byddai angen iddynt hefyd gytuno i chi gwblhau o leiaf un o'r tri lleoliad mewn ysgol arall. 

Dychwelyd i’r Cynnwys 

https://www.open.ac.uk/wales/cy/ein-gwaith/partneriaeth-aga-y-brifysgol-agored
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Cynghorwn yn erbyn gwaith llawn amser tra’n cwblhau’r rhaglen – rydym yn glir y dylech ddisgwyl gweithio ar y rhaglen am y 2 i 3 diwrnod llawn 

yr wythnos ar y TAR er mwyn cwrdd â gofynion y rhaglen. 

 

DIWEDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dychwelyd i’r Cynnwys 



Llwybr Cyflogedig – Cwestiynau Cyffredin 

 

 

 

                                   

                              

                                                                        
                                                                
                                                                
                                                                       
                                                                    
                                                            
                                                                    
                                                               

                                                    

                                                             
               
                

                      
   
   

                      
                       
              
                         
        

                           
                  

                     
        

                      
                       
                 

                                 
                             

                            
                         
                           
                               

                           
                  

                              
                    
                       
              
                 
                      

       
              

                                          
          

                                    
                                   

                             
                            

                                     

                                              

                                                                           
                                                                          
                                                                   
                                                           

                             

                                                 
                                        

                                                  
                                            

                                
                                           
                                         
                                         
                                              
                                        
                                    
             

                                               
                                               
                                         
                                                 
                                        
                        

                                 

                                                 
                                               
                                                      
                                                       
                             

                          

                                                   
                                      

                                 
                                              

                                     



Cynnwys – Cyflogedig  

Gwybodaeth cwrs cyffredinol 

Oes angen i mi allu siarad Cymraeg i wneud y rhaglen hon?  

A allaf gwblhau’r cwrs hwn os nad wyf yn byw yng Nghymru? 

Mae gennyf TAR yn barod ond ni chefais SAC, a ydych yn cynnig llwybr SAC yn unig? 

Rwyf wedi cwblau modiwlau mewn addysg/TAR blaenorol. A allaf drosglwyddo’r rhain i TAR Y Brifysgol Agored? 

Sut i ymgeisio 

Beth yw’r broses ymgeisio a’r dyddiad cau? 

Rwy’n newid gyrfa heb ysgol gymeradwyo, sut mae gwneud cais i’r llwybr cyflogedig?  

Nid oes genny gymeradwyaet gan ysgol, ond rwyf wir eisiau lle ar y llwybr cyflogedig. A allaf cysylltu ag ysgolion fy hun? 

Cymwysterau TGAU 

Pa raddau TGAU sydd eu hangen arnaf?  

Wnes i ddim cwblhau fy holl/rhan o fy addysg yn y DU, sut mae fy nghymwysterau yn cymharu?  

Graddau Israddedig 

A oes angen i mi gael gradd anrhydedd lawn?  

Nid oes gennyf radd, beth allaf ei wneud? 

Rydw i eisiau addysgu yn y sector Uwchradd, ydy fy ngradd yn berthnasol?  

Oes angen gradd yn y Gymraeg i ddysgu Cymraeg yn y sector Uwchradd?  

Ffioedd a Chyllid 

Faint mae’r cwrs yn ei gostio?  

Faint fyddaf yn cael fy nhalu ar y llwybr cyflogedig?  

A oes cyllid ar gael ar gyfer y llwybr cyflogedig? 

 

Amlinelliad o’r Cwrs 

Sut mae’r TAR yn cael ei addysgu?  

Beth yw’r Llwybr Cyflogedig?  

Ymrwymiad i’r Cwrs 



Faint o amser fydd angen i mi dreulio yn astudio?  

Faint o amser fydd angen i mi dreulio yn addysgu?  

Faint o amser fydd gennyf ar gyfer fy swydd arferol neu ddyletswyddau cyflogaeth?  

 

Lleoliadau Ysgol 

Sut mae’r lleoliadau’n gweithio?  

Pryd mae’r lleoliadau’n cael eu cynnal?  

Beth yw ysgol bartner? 

Oes angen car arnaf?  

Eisoes yn gweithio mewn ysgol? 

Mae fy ysgol bresennol wedi cytuno i fy ardystio, sut mae hyn yn gweithio?  

Nid yw fy ysgol bresennol yn gallu fy ardystio, a allwch chi ddod o hyd i ysgol arall i’m ardystio? 

Sut mae fy ysgol yn gwneud cais i ddod yn ysgol bartner? 

Mae fy ysgol yn ysgol arbennig, a allaf wneud cais am llwybr cyflogedig o hyd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Dychwelyd i’r Cynnwys 

Oes angen i mi allu siarad Cymraeg i wneud y rhaglen hon? 

Nid yw bod yn siaradwr Cymraeg ar ddechrau’r rhaglen yn hanfodol. Fodd bynnag bydd gofyn i chi wella eich sgiliau Cymraeg i allu ddarparu 

elfennau o Gwricwlwm i Gymru. Byddwn yn cefnogi eich datblygiad yn ystod eich amser ar y rhaglen. 

 

A allaf gwblhau’r cwrs hwn os nad wyf yn byw yng Nghymru? 

Bydd angen i chi gael yr hawl i aros a gweithio yn y DU. Mae angen i chi fod yn byw yng Nghymru neu Loegr a rhaid i chi gwblhau eich holl 

leoliadau mewn ysgolion yng Nghymru o hyd. 

 

Mae gennyf TAR yn barod ond ni chefais SAC, a ydych yn cynnig llwybr SAC yn unig? 

Mae ein TAR yn rhaglen 2 flynedd sy’n arwain at SAC ar ôl ei chwblhau’n llwyddiannus. Nid ydym yn cynnig opsiwn llwybr cyflym neu SAC yn 

unig. Nid oes cwrs trosi AB ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd. 

 

Rwyf wedi cwblau modiwlau mewn addysg/TAR blaenorol. A allaf drosglwyddo’r rhain i TAR Y Brifysgol Agored? 

Achredwyd rhaglen TAR y Brifysgol Agored gan Gyngor y Gweithlu Addysg yn dilyn diwygio’r meini prawf ar gyfer rhaglenni AGA yng Nghymru. 

Felly ni ellir defnyddio trosglwyddiadau credyd ar gyfer y rhaglen TAR. Rhaid i chi gwblhau'r 2 flynedd lawn waeth beth fo'ch cymwysterau 

blaenorol. 

 

Beth yw'r broses ymgeisio a'r dyddiad cau? 

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y Cwestiynnau a Ofynnir yn Aml a’r canllawiau yn y ffurflen gais yn ofalus i'ch cefnogi chi i gwblhau'r 

ffurflen gan fod gwybodaeth goll yn debygol o arwain at ddychwelyd eich ffurflen atoch. Sylwch na allwn dderbyn ceisiadau ar ôl y dyddiad cau a 

chadwn yr hawl i gau ceisiadau yn gynt na'r dyddiadau cyhoeddedig os nad oes lleoedd ar gael mwyach. 

 

 

 



Dychwelyd i’r Cynnwys 

Rwy’n newid gyrfa heb ysgol gymeradwyo, sut mae gwneud cais i’r llwybr cyflogedig?  

Os nad oes gennych ysgol wladol sy’n fodlon eich ardystio, gallwch wneud cais am y llwybr cyflogedig mewn pynciau uwchradd lle mae prinder 

yn unig (Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth a Chymraeg). Gallwch wneud cais i'r rhaglen uwchradd heb gymeradwyaeth, a byddwn yn 

gwneud pob ymdrech i'ch paru ag ysgol bartner Cyflogwr. Byddwn yn gofyn i chi weithio gyda ni i greu proffil sy'n arddangos eich sgiliau a'ch 

doniau sy'n ddefnyddiol i lawer o gyflogwyr. Rydym yn croesawu’n arbennig ymgeiswyr sy’n gallu siarad Cymraeg, gan fod prinder arbennig yn y 

maes hwn. 

Cofiwch, fodd bynnag, fod angen buddsoddiad ariannol sylweddol ar gyfer ysgol i gymeradwyo myfyriwr ar gyflog. Ni allwn warantu y bydd 

lleoliadau cyflogedig ar gael yn eich maes/pwnc ac mae’n bwysig ein bod yn onest â chi y gall y galw fod yn fwy na’r lleoedd sydd ar gael. Os na 

allwn eich paru â lleoliad Cyflogedig, efallai y bydd yn bosibl cynnig lle i chi ar y llwybr rhan amser, ond bydd hyn yn dibynnu a ydych yn bodloni'r 

gofynion mynediad i'r llwybr rhan amser ac argaeledd lleoedd ar y rhaglen. 

 

Nid oes gennyf gymeradwyaeth gan ysgol, ond rwyf wir eisiau lle ar y llwybr cyflogedig. A allaf cysylltu ag ysgolion fy hun? 

Nid ydym yn annog myfyrwyr i gysylltu ag ysgolion yn uniongyrchol i wneud cais am ardystiadau. Dim ond os bydd gennych chi berthynas 

broffesiynol, arwyddocaol ag ysgol (e.e. yn seiliedig ar gyflogaeth gyfredol neu flaenorol), y dylai darpar ymgeiswyr ystyried cysylltu ag ysgolion. 

 

Pa raddau TGAU sydd eu hangen arnaf? 

Rhaid i ymgeisydd fodloni’r meini prawf hyn o leiaf:  

• safon sy’n gyfwerth â Gradd C TGAU neu uwch mewn mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd 
• safon sy’n gyfwerth â Gradd C TGAU neu uwch mewn naill ai Cymraeg Iaith Gyntaf neu Saesneg Iaith.  
• safon sy’n gyfwerth â Gradd C TGAU neu uwch mewn pwnc gwyddoniaeth, os ydych eisiau addysgu mewn ysgol gynradd (dysgwyr 4—

11 oed) 

Efallai eich bod eisoes yn meddu ar gymhwyster sy'n cyfateb i'r TGAU uchod. Cysylltwch â TAR-Cymru@open.ac.uk am gyngor ar y 

cymwysterau y gallwn eu derbyn fel cymwysterau cyfatebol. 

Os nad ydych yn bodloni'r gofynion TGAU (neu safon cyfatebol) ar hyn o bryd, bydd angen i chi ailsefyll eich TGAU i ennill y gradd(au) gofynnol. 

Mae'n rhaid eich bod wedi ennill y radd/graddau gofynnol cyn i'r rhaglen ddechrau, neu bydd eich lle yn cael ei dynnu'n ôl. 

Sylwch fod y gofynion mynediad hyn wedi'u gosod gan Lywodraeth Cymru a'u bod yn statudol. 

mailto:TAR-Cymru@open.ac.uk


Dylid nodi o hyd bod y broses ymgeisio yn gystadleuol, a bod graddau TGAU yn un elfen o'r ffordd yr ydym yn ystyried eich cais. 

   

Wnes i ddim cwblhau fy holl/rhan o fy addysg yn y DU, sut mae fy nghymwysterau yn cymharu?  

Mae Canolfan Wybodaeth Genedlaethol y DU ar gyfer cydnabod a gwerthuso cymwysterau a sgiliau rhyngwladol (UK ENIC – a elwid gynt yn 

NARIC) yn rhoi arweiniad ynghylch a yw cymhwyster tramor yn debyg o ran safon i gymhwyster penodol yn y DU. 

Gallant ddarparu Datganiad Cymharedd i ddangos a yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion derbyn. Sicrhewch dystysgrif ENIC i sicrhau eich 

bod yn bodloni'r gofynion cyn gwneud cais: https://www.enic.org.uk  

Os nad yw Saesneg yn un o'ch ieithoedd brodorol a'ch bod am astudio TAR yn y DU, rhaid i chi allu dangos lefel uchel o allu yn yr iaith Saesneg. 

Bydd angen i chi gyflawni sgôr Systemau Profi Iaith Saesneg Rhyngwladol (IELTS) o 7+ ym mhob adran o'r prawf. 

 

A oes angen i mi gael gradd anrhydedd lawn?  

Rhaid i bob ymgeisydd sy'n dymuno gwneud TAR feddu ar Radd Israddedig Anrhydedd lawn e.e. BA (Anrh) neu BSc (Anrh) neu gyfwerth gyda 

dosbarthiad. Mae angen i hyn fod yn 360 credyd, gydag o leiaf 120 o gredydau wedi’u hastudio ar Lefel 6. 

Gallwn ystyried rhai cywerthedd i raddau – e.e. cymhwyster Meistr neu ACCA (rhaid i'r rhain fod yn gyfwerth â chymhwyster lefel 6 ac yn 

gydnabyddedig). Rydym yn trin y rhain fesul achos. 

Mae tudalen ddefnyddiol ar gael yma, sy’n amlinellu cymwysterau eraill sydd ar lefel gyfwerth â gradd anrhydedd lawn (Lefel 6), y gallwn efallai 

eu hystyried. 

 

Nid oes gennyf radd, beth allaf ei wneud?  

Os nad oes gennych radd Baglor lawn, yna efallai y gallwch ddefnyddio'ch cymwysterau presennol fel credydau tuag at radd. 

Mae darpariaeth defnyddiol ar y wefan hon, y gallwch ei ddefnyddio i wirio a yw cymhwyster o astudiaeth flaenorol yn gymwys i'w drosglwyddo. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalen trosglwyddo credyd. 

 

 

 

Dychwelyd i’r Cynnwys 
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Rydw i eisiau addysgu yn y sector Uwchradd, ydy fy ngradd yn berthnasol?  

I addysgu Uwchradd, rhaid i ymgeiswyr ddangos gwybodaeth helaeth o'r pwnc y maent yn dymuno ei addysgu. Rhaid i chi feddu ar radd sydd ag 

o leiaf 50% o berthnasedd i'r pwnc* os ydych am addysgu i ddod yn athro ysgol uwchradd (dysgwyr 12 – 16 oed). Mae hyn oherwydd fel athro, 

bydd angen i chi addysgu'ch pwnc hyd at lefel arholiad cyhoeddus. I'r ymgeiswyr hynny sy'n gwneud cais i Gymraeg Uwchradd, nid oes rhaid i'ch 

gradd fod yn y maes hwn o reidrwydd os gallwch ddangos eich bod yn ddefnyddiwr iaith rhugl, gan y gellir ystyried dyfnder gwybodaeth (gweler 

isod). 

Anfonwch drawsgrifiad o'ch gradd atom gyda'ch dogfennaeth. 

*Gofynion Mynediad Sylfaenol Llywodraeth Cymru o fis Tachwedd 2022 

 

Oes angen gradd yn y Gymraeg i ddysgu Cymraeg yn y sector Uwchradd?  

I ddysgu Cymraeg fel ail iaith mewn ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg rhaid i chi feddu ar radd anrhydedd (unrhyw bwnc) a bod yn siaradwr 

Cymraeg rhugl sy'n gallu siarad, ysgrifennu a darllen Cymraeg i safon uchel. 

Er mwyn dysgu Cymraeg fel iaith gyntaf mewn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg mae gradd yn y Gymraeg yn ddymunol, ond gellir ystyried 

gradd gysylltiedig. 

Sylwer: Os dymunwch gwblhau unrhyw agwedd ar eich cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, rhaid i chi o leiaf gwblhau eich datganiad ategol yn 

Gymraeg, neu’n ddelfrydol defnyddio’r ffurflen gais Gymraeg. Rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer TAR Cymraeg Uwchradd gwblhau eu cais yn 

Gymraeg. Mae'r sesiynau a addysgir ar gyfer y cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwch ddewis pa iaith yr hoffech chi gyflwyno eich asesiad. 

 

Faint mae'r cwrs yn ei gostio?  

Ar y llwybr Cyflogedig, caiff eich costau astudio eu talu’n llawn gan grant hyfforddi gan Lywodraeth Cymru. 

 

Faint fyddaf yn cael fy nhalu ar y llwybr cyflogedig?  

Bydd y cyflog a dderbynnir gan fyfyrwyr fel arfer yn cael ei osod ar bwynt 1 o leiaf ar y raddfa gyflog athrawon heb gymhwyso. Mae hwn yn gyflog 

llawn amser (nid yn ystod y tymor), a delir i chi gan eich Ysgol Gyflogwr.  

Mae rhagor o wybodaeth am raddfeydd cyflog athrawon ar gael ar wefan NASUWT yma: NASUWT | Wales Pay Scales 

                                              Dychwelyd i’r Cynnwys 

https://www.nasuwt.org.uk/advice/pay-pensions/pay-scales/wales-pay-scales.html


 

A oes cyllid ar gael ar gyfer y llwybr cyflogedig?  

Ar y Llwybr Cyflogedig, byddwch yn cael eich cyflogi gan eich ysgol ac fel arfer byddwch yn derbyn cyflog ar bwynt 1 o leiaf ar y raddfa gyflog 

athro heb gymhwyso. Mae hwn yn gyflog llawn amser (nid yn ystod y tymor), a delir i chi gan eich Ysgol Gyflogwr. Mae rhagor o wybodaeth am 

raddfeydd cyflog athrawon ar gael ar wefan NASUWT yma: NASUWT | Wales Pay Scales 

Cefnogir eich cost astudio lawn drwy grant hyfforddi gan Lywodraeth Cymru, a delir yn uniongyrchol i’r Brifysgol Agored ar eich rhan. 

Sylwch nad yw myfyrwyr cyflogedig yn gymwys i gael benthyciadau myfyrwyr, grantiau cynhaliaeth neu fwrsariaethau gan Lywodraeth Cymru. 

Am gyllid arall gweler ein gwefan. 

 

Sut mae’r TAR cyflogedig yn cael ei addysgu?  

Ar y llwybr hwn, byddwch yn cyfuno astudio TAR ochr yn ochr â dyletswyddau cyflogaeth yn eich ysgol Cyflogwr. 

Bydd gennych fynediad i wefan o ddeunyddiau ar-lein rhyngweithiol y gallwch eu hastudio yn ystod amser astudio neilltuedig ar eich amserlen 

wythnosol. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn sesiynau byw ar-lein rheolaidd a addysgir gan diwtoriaid y Brifysgol Agored lle byddwch yn 

ymuno ag athrawon dan hyfforddiant eraill ledled Cymru. Mae'r rhain fel arfer yn digwydd gyda'r nos. Byddwch hefyd yn cael cefnogaeth y 

fforymau dysgu TAR, lle byddwch yn rhannu adnoddau a syniadau gyda’ch tiwtoriaid a’ch cyfoedion. 

Bob wythnos, byddwch wedi neilltuo cyfnodau ymarfer dysgu TAR ar eich amserlen. Mae hyn ar wahân i’ch dyletswyddau cyflogaeth arferol felly 

gallwch chi gamu i mewn i’ch rôl fel ‘athro dan hyfforddiant’. Byddwch yn profi ac yn cymhwyso eich dysgu wrth i chi gynllunio ar gyfer gwersi ac 

addysgu yn yr ystafell ddosbarth dan oruchwyliaeth mentor ymroddedig a fydd yn eich cefnogi i ddatblygu eich ymarfer.  

Byddwch yn cwblhau gweithgareddau ymarfer dysgu yn yr ysgol ac yn cael eich asesu gan diwtor ymarfer sy'n cwblhau pedwar ymweliad asesu 

rhithwir trwy gydol y rhaglen. Byddwch yn yr ysgol trwy gydol y flwyddyn trwy gydol y rhaglen, ac eithrio am y flwyddyn gyntaf, lle byddwch yn 

elwa o fynychu ail brofiad ysgol chwe wythnos i ddysgu am wahanol leoliadau ysgol.  

 

 

 

 

Dychwelyd i’r Cynnwys 
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Beth yw’r Llwybr Cyflogedig?  

Os ydych eisoes yn gweithio mewn ysgol wladol fel cynorthwyydd addysgu neu mewn rôl nad yw'n rôl addysgu, gallwch wneud cais i'ch ysgol 

eich cymeradwyo. Mae ardystiad yn golygu bod yr ysgol yn fodlon cytuno i ymrwymiadau ariannol a gofynion rhaglen y llwybr Cyflogedig. 

Byddwch yn gweithio yn yr ysgol yn llawn amser ac yn astudio o amgylch eich dyletswyddau presennol. 

Rhaid i'ch ysgol wneud cais i ddod yn ysgol bartner a darparu llythyr cymeradwyo pan fyddwch yn gwneud cais. Cefnogir eich cost astudio lawn 

ar gyfer y TAR gan grant hyfforddi gan Lywodraeth Cymru a thelir hwn yn uniongyrchol i’r Brifysgol Agored ar eich rhan. 

Os nad ydych yn gweithio mewn ysgol wladol ar hyn o bryd neu os ydych am newid gyrfa, gallwch barhau i wneud cais am y llwybr cyflogedig 

mewn pynciau uwchradd lle mae prinder a byddwn yn gwneud pob ymdrech i'ch paru ag ysgol Cyflogwr. 

                  

Faint o amser fydd angen i mi dreulio yn astudio?  

Mae pob modiwl TAR yn cynnwys astudiaeth academaidd trwy seminarau ar-lein dan arweiniad eich tiwtor cwricwlwm; cyfnod o brofiad ysgol; a 

chyflwyno portffolio o dystiolaeth sy'n cynnwys ymatebion i dasgau academaidd ac adroddiadau o'ch profiad ysgol. Ym mhob modiwl, cewch eich 

asesu trwy amrywiaeth o dasgau, gan gynnwys traethodau ysgrifenedig. 

Ar y llwybr cyflogedig, rydym yn gweithio gyda'ch ysgol i greu amserlen gyfunol o weithgareddau. Mae hyn yn cynnwys eich gwaith arferol, 

amser astudio wedi'i ddiogelu a chyfnodau ymarfer dysgu TAR penodedig.  

 

Faint o amser fydd angen i mi dreulio yn addysgu?  

Mae’r rhaglen yn cynnig dull graddedig o addysgu a bydd eich amser yn yr ysgol yn cynnwys nid yn unig addysgu ond hefyd mentora, ymarfer 

gweithgareddau dysgu, arsylwi eraill ac amser ar gyfer cynllunio a pharatoi gwersi. Bydd eich Cydlynydd Ysgol a'ch Mentor yn penderfynu faint 

fyddwch chi'n ei ddysgu, a fydd yn cytuno ar eich amserlen gyda chi, gan ystyried eich anghenion datblygu a'ch cynnydd. 

 

 

 

 

 

Dychwelyd i’r Cynnwys 



Faint o amser fydd gennyf ar gyfer fy swydd arferol neu ddyletswyddau cyflogaeth?  

Bydd eich amser astudio modiwl ar-lein a'ch elfen ymarfer dysgu yn cael eu hymgorffori mewn amserlen y cytunwyd arni.  

 

Sut mae'r lleoliadau'n gweithio?  

Bydd myfyrwyr cyflogedig yn ymgymryd â phrofiad ymarferol ar yr un pryd ag astudio. Disgwylir i fyfyrwyr fynychu lleoliadau mewn dwy ysgol 

wahanol er mwyn ennill SAC. Byddwch yn gweithio gyda’ch mentor, ac aelodau o staff yr ysgol i gymryd cyfrifoldeb addysgu cynyddol: 

TAR 1&2: cymorth ystafell ddosbarth, a chynllunio ac addysgu gwersi sengl ymlaen at gynllunio ac addysgu dilyniant o wersi 

TAR 3: cyfrifoldeb am gynllunio, darparu adnoddau ac addysgu ystod o wersi unigol, gan gynnwys prosiect ymchwil ystafell ddosbarth unigol. 

Bydd mentoriaid yn eich cefnogi trwy gydol eich profiad ysgol. Byddant yn cyfryngu ac yn hwyluso tasgau ysgol rheolaidd, sy'n bwydo i mewn i'ch 

astudiaethau. 

Mae addysgu o fewn y cyd-destun Cymreig (e.e. Cwricwlwm i Gymru) yn un o ofynion rheoleiddio achrededig y rhaglen. O ganlyniad, 

RHAID cwblhau pob lleoliad mewn ysgol bartner yng Nghymru. 

Dychwelyd i’r Cynnwys 

Pryd mae’r lleoliadau’n cael eu cynnal?  

Disgwylir i fyfyrwyr cyflogedig fynychu lleoliadau mewn dwy ysgol a byddant yn cael profiad ymarferol ar yr un pryd ag astudio. Ar y llwybr 

cyflogedig byddwch yn gweithio'n llawn amser o fis Medi. Ar y llwybr Cyflogedig, bydd y rhan fwyaf o'ch amser yn cael ei dreulio yn eich ysgol 

gyflogwr, ond ym mis Mehefin a mis Gorffennaf ym mlwyddyn 1 byddai disgwyl i chi ymgymryd ag ail leoliad mewn ysgol bartner. 

 

Beth yw Ysgol Bartner?  

Mae ysgol bartner yn un sydd wedi gwneud cais i ymuno â'r rhaglen ac sydd wedi bodloni'r meini prawf llym i ymuno â'r bartneriaeth. Mae yna 3 

math o Bartner:  

• Ysgol Bartner Arweiniol – aelodau o’r Pwyllgor Partneriaeth gyda chyfrifoldebau strategol a phenderfynu allweddol, arwain ysgolion 

cyswllt a chyflogwyr o fewn eu clwstwr a chwarae rhan ganolog ym mhob agwedd ar y rhaglen. 

• Ysgol Bartner Gysylltiol - cefnogi datblygiad myfyrwyr ar y rhaglen TAR Rhan Amser, gan ddarparu cyfleoedd lleoliad hyd at 120 

diwrnod y flwyddyn. 

• Ysgol Bartner Gyflogi- y rhai sy'n dymuno cefnogi datblygiad myfyriwr cyflogedig sydd wedi cofrestru ar y llwybr TAR Cyflogedig. 



Gall ysgolion gael mwy nag un statws e.e. gall Ysgol Cyflogwr hefyd fod yn Ysgol Gysylltiol os ydynt yn ardystio eu gweithiwr eu hunain ar y 

llwybr Cyflogedig ac yn cynnig lleoliadau i fyfyrwyr ar y llwybr rhan-amser. Am ragor o wybodaeth – gweler ein tudalennau Ysgolion 

 

Oes angen car arnaf?  

Wrth drefnu lleoliadau, ystyrir ffactorau amrywiol. Mae’r rhain yn cynnwys: amgylchiadau personol myfyrwyr, pellter, profiad myfyrwyr, statws 

partneriaeth ysgol, capasiti a mwy. 

Nid yw'n ofynnol bod angen car arnoch i ymuno â'r rhaglen. Ond p'un a ydych yn gyrru neu'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, efallai y bydd 

disgwyl i chi deithio hyd at awr i'ch lleoliad, er mwyn sicrhau bod gennych y profiad sydd ei angen i fodloni SAC. 

Dychwelyd i’r Cynnwys 

Mae fy ysgol bresennol wedi cytuno i fy ardystio, sut mae hyn yn gweithio?  

 

Os ydych eisoes yn gweithio mewn ysgol wladol fel cynorthwyydd addysgu neu mewn rôl nad yw'n rôl addysgu, gallwch ofyn i'ch ysgol ystyried y 

llwybr Cyflogedig a chymeradwyo'ch cais. Byddwch yn gweithio'n llawn amser ac yn astudio o amgylch eich dyletswyddau presennol. Byddwch 

ar y llwybr Cyflogedig ac yn cael eich cyflogi gan eich ysgol ac fel arfer byddwch yn derbyn cyflog o bwynt 1 o leiaf ar y raddfa gyflog athro heb 

gymhwyso. 

              

Gweler ein prosbectws a'n gwefan am ragor o wybodaeth. 

 

Gofynnwch i'ch pennaeth wneud cais i ddod yn Ysgol Partner Cyflogi gyda'n rhaglen cyn i chi wneud cais. Mae nifer o oblygiadau ariannol a 

chytundebol i'ch ysgol eu hystyried. Mae'n rhaid i'ch ysgol gael ei chymeradwyo gan bartneriaeth y Brifysgol Agored a darparu llythyr 

cymeradwyo i chi. 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. 

                  

Nid yw fy ysgol bresennol yn gallu fy ardystio, a allwch chi helpu i ddod o hyd i ysgol ardystio arall i mi?  

*Ar gyfer pynciau prinder uwchradd yn unig* 

Gallwch wneud cais i'r llwybr cyflogedig heb ysgol ardystio ac mae'n bosibl y gallwn eich paru ag ysgol wladol sy'n chwilio am fyfyriwr uwchradd 

cyflogedig. 

https://www.open.ac.uk/wales/cy/ein-gwaith/ysgolion-cholegau/tar-%E2%80%93-cyfleoedd-partneriaeth-i-ysgolion
https://www.open.ac.uk/wales/cy/ein-gwaith/partneriaeth-aga-y-brifysgol-agored


Bydd yr ysgol uwchradd wedyn yn cyfweld ymgeiswyr rydym wedi'u cynnig gan ddefnyddio eu gweithdrefnau cyflogaeth eu hunain ac yn 

penderfynu a ddylid cynnig contract cyflogaeth i'r myfyriwr (ni allwn warantu cyflogaeth i chi). 

Byddai disgwyl i gyflogaeth ddechrau ym mis Medi. 

Sylwch nad yw'r llwybr hwn yn cael ei gynnig i ymgeiswyr Cynradd. 

 

Sut mae fy ysgol yn gwneud cais i ddod yn ysgol bartner?  

Gweler ein gwefan Ysgolion i dderbyn wybodaeth bellach am sut y gall eich ysgol wneud cais i ddod yn ysgol bartner. Bydd angen i'ch ysgol 

fodloni meini prawf cymhwysedd a chytuno i fodloni gofynion y rhaglen.  

Gofynnwch i'ch Pennaeth anfon llythyr ardystio atom gan ddefnyddio'r templed a ddarperir ar ein gwefan. 

Dychwelyd i’r Cynnwys 

Mae fy ysgol yn ysgol arbennig, a allaf wneud cais am llwybr cyflogedig o hyd?  

Ar hyn o bryd, nid ydym yn cynnig lleoliadau cyflogedig o fewn Ysgolion Arbennig, ond rydym yn falch o adrodd bod cynhwysiad Ysgolion 

Arbennig o fewn ein model cyflogedig yn cael ei adolygu ar hyn o bryd gyda thrafodaethau'n cael eu cynnal ar draws y bartneriaeth,  a gallai hyn 

newid yn y dyfodol.                  

Gall y llwybr rhan-amser gefnogi ymgeiswyr i gwblhau un lleoliad mewn ysgol arbennig. Mae'r llwybr hunan-ariannu hwn yn eich galluogi i gadw 

ymrwymiadau eraill trwy gydol y cwrs (fel gwaith rhan amser, er enghraifft). Efallai y byddwch yn gymwys i gael cyllid myfyrwyr i helpu gyda 

ffioedd a chyllid. 

Mae’n bosibl y bydd rhai Ysgolion Arbennig yn gymwys i fodloni ein statws ysgol bartner Cyswllt a bydd angen iddynt ddangos eu bod yn gallu 
bodloni gofynion y rhaglen. Mae gwybodaeth i’w chael ar ein gwefan ysgolion.  
 
Os ydych yn gwneud cais am gael eich lleoli mewn Ysgol Arbennig yr ydych yn gweithio ynddi fel arfer, a bod gan yr ysgol statws Cydymaith, 

gallwch gwblhau eich lleoliad 25 diwrnod cyntaf yn eich ysgol. Bydd y ddau leoliad arall mewn ysgol brif ffrwd, a byddwn yn trefnu hynny ar eich 

rhan. Gallech barhau i weithio yn eich swydd bresennol yn rhan amser drwy gydol y cwrs, ar yr amod y byddech yn gallu cwblhau eich lleoliadau 

mewn ysgolion eraill pan fo angen. Ceir dadansoddiad o'r lleoliadau hyn a gwybodaeth bellach ar-lein 

                 Dychwelyd i’r Cynnwys 

 

DIWEDD        
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