
Pwy all gwblhau'r rhaglen hon?

Mae'r rhaglen ran amser yn debygol o apelio at ddemograffig eang sy'n
ceisio llwybr mwy hyblyg i addysgu sy'n caniatáu iddynt yr opsiwn i 
barhau gyda chyflogaeth ran-amser neu ymrwymiadau eraill fel gofalwr
neu riant. Efallai y bydd o ddiddordeb i'r rheini sydd â gradd anrhydedd
mewn pwnc sy'n canolbwyntio ar blant / addysg ac yn y cyfnod
Uwchradd, y rhai sydd â phwnc â chysylltiad cryf â'r hyn y maent am ei
ddysgu. Efallai y bydd gan newidwyr gyrfa ddiddordeb yn y llwybr hwn. 
Rhaid i ymgeiswyr fodloni gofynion mynediad TAR arferol.

Medi Bl 1 Modiwl 1: Hydref – ½ Tymor Chwef
25 Diwrnod Ymarfer Dysgu (2-3 dydd yr wythnos)

Modiwl 2: ½ Tymor Chwefror – Awst
35 Diwrnod Ymarfer Dysgu (2-3 dydd yr wythnos) 

Modiwl 3: Bl 2 – Medi – Gorffennaf
60 Diwrnod Ymarfer Dysgu (30 mewn bloc) 
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• Mae darpar athrawon yn astudio eu deunyddiau
rhyngweithiol ar-lein ac yn mynychu seminarau ar-lein
byw gyda'r nos gyda'u tiwtor rhwng mis Hydref a mis 
Tachwedd.

• Canol mis Tachwedd - diwedd mis Ionawr - mynychu'r
ysgol ar gyfer Ymarfer Dysgu 1. Cefnogir pontio rhwng yr
ysgol a deunyddiau gan astudiaeth gwersi a 
gweithgareddau DP.

• Mae darpar athrawon yn
cyrchu adnoddau ar-lein
‘Dechrau Bant’ ac yn
cysylltu â’u hysgol leoliad i 
drefnu profiad arsylwi
rhwng 2-5 diwrnod ’.

• Cychwyn Swyddogol: 
Hydref

• Mae darpar athrawon yn astudio eu deunyddiau
rhyngweithiol ar-lein ac yn mynychu seminarau ar-lein
byw gyda'r nos gyda'u tiwtor rhwng mis Chwefror ac 
Ebrill.

• Mai - Gorffennaf - mynychu'r ysgol ar gyfer Ymarfer
Dysgu 2. Gall hyn ddigwydd yn yr un ysgol â modiwl 1, neu 
gall fod mewn ysgol newydd.

• Mae darpar athrawon yn astudio eu deunyddiau ar-lein ac yn
mynychu seminarau byw gyda'r nos. Maent hefyd yn
ymgymryd ag astudiaeth ar lefel Meistr ac yn cwblhau ymchwil.

• Tachwedd - Ebrill - Mae darpar athrawon yn mynychu'r ysgol ar
gyfer Ymarfer Dysgu 3. Gall hyn ddigwydd yn yr un ysgol â 
modiwl 2, neu gallant ddychwelyd i'r un ysgol o fodiwl 1. Rhaid
cymryd 30 diwrnod fel bloc. Mae profiad sgaffaldio myfyrwyr
yn adeiladu at annibyniaeth.

Ymgyfarwyddo t Atgyfnerthu Annibyniaetht

Sut all fy ysgol gymryd rhan yn y rhaglen hon?
Mae ysgolion yn cymryd rhan mewn ffordd debyg i raglenni TAR eraill, trwy
ddod yn safle dysgu ar gyfer athrawon rhan-amser a chefnogi cydran
ymarfer dysgu'r cymhwyster TAR. Bydd angen i chi fod yn ysgol y 
wladwriaeth i ddod yn bartner. Gall ysgolion arbennig gefnogi myfyrwyr am 
hyd at 25 diwrnod ar y rhaglen ran amser yn unig. Bydd angen i chi feddu ar
statws Ysgol Gysylltiol gyda'r bartneriaeth trwy wneud cais i ddangos gallu
eich ysgol i fodloni'r meini prawf mynediad. Gweler mwy ar ein gwefan
‘Cyfleodd Partneriaeth’. 

Ffioedd a Chyllid – Uchafbwyntiau

Mae'r llwybr hwn yn cael ei ariannu ei hun gan
ddarpar athrawon sy'n talu ffioedd ar y gyfradd
astudio rhan amser bob blwyddyn. Gall myfyrwyr fod
yn gymwys i gael benthyciadau myfyrwyr, grantiau
cynhaliaeth a chymhellion hyfforddi athrawon ar sail 
pro-rata.

Mae Partneriaeth AGA y Brifysgol Agored yn talu
£300 y myfyriwr, fesul lleoliad ym Mlwyddyn 1 
(lleoliad 1- 25 diwrnod a lleoliad 2 - 35 diwrnod) a 
£600 (lleoliad 60 diwrnod) ym Mlwyddyn 2. 
Gofynnwn i Ysgolion Cysylltiol, lle bo’n bosib, i 
gefnogi o leiaf 2-3 myfyriwr ym mhob lleoliad.

Pa bynciau ydych chi'n eu cynnig?

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig Cynradd ac Uwchradd -
Gwyddoniaeth, Cymraeg neu Fathemateg. Gellir cynnig pynciau
ychwanegol dros amser - edrychwch ar ein gwefan i gael y 
wybodaeth ddiweddaraf.

Ble alla i ddarganfod mwy?

Darllenwch fwy am weithio gyda ni ysgol fel Ysgol Cyflogi:
http://www.open.ac.uk/wales/cy/node/532

Darllenwch fwy am y rhaglen TAR: 
http://www.open.ac.uk/postgraduate/Courses/media/Courses/
Qualification/K36-Welsh-language-version.pdf 

Cysylltwch â ni: TAR-Cymru@open.ac.ukBuddion Cyfranogi
Cyrchu cyfleoedd DPP i staff gan gynnwys seminarau, 
prosiectau a chefnogaeth ymchwil sy'n agos at ymarfer, 
cefnogaeth tiwtor ymarfer a chydweithio rhwng ysgolion. 

http://www.open.ac.uk/postgraduate/Courses/media/Courses/Qualification/K36-Welsh-language-version.pdf

