
                
 
 

 
 

  
TAR Cyflogedig Partneriaeth AGA y Brifysgol Agored (cynllun yn seiliedig ar gyflogaeth) 

Diolch i chi am eich diddordeb yn llwybr amgen newydd y Bartneriaeth Prifysgol Agored i 
addysgu. 

Mae'r crynodeb byr hwn wedi'i anelu at Benaethiaid ac arweinwyr Addysg Gychwynnol neu 
Ddysgu Proffesiynol yn ysgolion y wladwriaeth Gynradd neu Uwchradd (brif ffrwd yn unig) 
yng Nghymru. Pwrpas y grynodeb yw helpu chi i benderfynu a fyddai'ch ysgol yn dymuno 
cymryd rhan yn y rhaglen TAR Cyflogedig yma. 

Fel un o ddau ‘lwybr amgen’ mae’r rhaglen dwy flynedd hon yn disodli rhaglennu blaenorol 
yn seiliedig ar gyflogaeth yng Nghymru ac fe’i datblygwyd gan y Bartneriaeth gyda nodau 
allweddol: 

• Mabwysiadu cyfleoedd dysgu o bellter a dysgu cyfunol hyblyg i wella mynediad i'r 
cymhwyster  TAR ar draws pob rhan o Gymru, gan gynnwys lleoliadau gwledig 

• Trwy wella mynediad, i amrywio'r pobl sy’n cychwyn y proffesiwn addysgu 
• Cefnogi recriwtio a chadw athrawon o fewn meysydd pwnc prin ledled Cymru 

 

Dyluniwyd ein rhaglen i gwrdd ag anghenion dysgwyr sy'n oedolion yn yr unfed ganrif ar 
hugain. Rydym yn annog myfyrwyr i gymryd rhan gyfoethog a gweithgar mewn bywyd yr ysgol 
wrth iddynt gweithio llawn amser yn yr ysgol (fel athro heb ei gymhwyso). Datblygwyd dull 
graddedig ofalus ar gyfer datblygu'r darpar athro, gan symud o gyfnod o ymgyfarwyddo a 
atgyfnerthu yn y flwyddyn gyntaf, hyd at ymarfer annibynnol yn yr ail flwyddyn. 

At bwy mae'r rhaglen hon wedi'i hanelu? 

Mae'r rhaglen hon wedi'i hanelu'n bennaf at y rhai sy'n gweithio (neu sydd â phrofiad o 
weithio) mewn amgylchedd gyda phlant a phobl ifanc. Gall hyn gynnwys grwpiau targed fel 
cynorthwywyr addysgu, technegwyr labordy, llyfrgellwyr ysgol, neu swyddogion cyfranogi a 
ieuenctid. 

Mae'r rhaglen hon yn llwybr datblygiad proffesiynol i'r rheini sydd â phrofiad blaenorol o 
gefnogi plant a phobl ifanc er mwyn ddatblygu eu gyrfaoedd eu hunain a chael 
cydnabyddiaeth trwy'r cymhwyster TAR sydd hefyd yn arwain at SAC. Trwy ddilyniant gofalus, 
anogir unigolion i ddatblygu eu sgiliau o gefnogi dysgu i arwain y dysgu mewn ystafell 
ddosbarth. Trwy fabwysiadu dull hyblyg sy'n caniatáu profiad cyfun o ddyletswyddau ysgol 
arferol, amser astudio gwarchodedig ar gyfer dysgu o bell ar-lein, a chyfnodau dysgu ymarfer 
TAR pwrpasol, gall ysgol cyflogi a'r Bartneriaeth gweithio gyda'i gilydd i gynorthwyo aelod o 
staff i ddod yn athro gymwys. 

 



                
 
 

 
 

  
Sut mae'r rhaglen yn gweithio? 

Gallwch ddewis i gefnogi aelod presennol o staff i ddod yn athro gymwysedig neu efallai y 
bydd gennych ddiddordeb mewn cael eich paru â myfyriwr TAR Cyflogedig nad yw wedi'i leoli 
yn eich ysgol ar hyn o bryd. 

Gall ymgeiswyr heb ysgol gyflogi noddedig gwneud cais i gael eu hystyried ar gyfer y rhaglen 
gyflogedig ar gyfer pynciau prinder Uwchradd a bydd y Bartneriaeth yn ceisio paru ymgeiswyr 
cymwys ac addas ag ysgol gyflogi briodol lle maent ar gael. 

Mae'r rhaglen yn mabwysiadu defnydd crefftus o dechnegau dysgu cyfunol, yn cynnwys 
astudiaeth modiwl ar-lein a seminarau gyda'r nos ar-lein (a addysgir gan Diwtoriaid 
Cwricwlwm y Brifysgol Agored), ochr yn ochr â chefnogaeth wyneb yn wyneb mentoriaid a 
staff ysgolion. Mae'r rhaglen yn darparu profiad dysgu sydd wedi'i deilwra i anghenion ac 
amgylchiadau darpar athrawon, gan ganiatáu astudio a phrofiad ysgol (sy'n cynnwys cyfnodau 
dysgu ymarfer TAR pwrpasol, a gwaith cymorth dysgu arferol) i cael ei gwblhau ar yr un pryd, 
mewn ffordd sy'n cyd-fynd o fewn strwythur yr ysgol a'u rôl ysgol ehangach. 

Mae'r Rhaglen Cyflogedig ar gael ar hyn o bryd i'r rheini sy'n dymuno cymhwyso fel athro 
Cynradd neu athro Uwchradd ym meysydd Gwyddoniaeth, Mathemateg, Saesneg a 
Chymraeg. 

Beth yw manteision cefnogi myfyriwr cyflogedig yn eich ysgol? 

Mae yna lawer o fuddion i ddod yn ysgol gyflogi. Gallwch: 

• Bod yn Bartner mewn rhaglen TAR unigryw ac arloesol newydd 
• Cydweithio â rhwydwaith dethol o ysgolion partneriaeth 
• Ennill cydnabyddiaeth gyhoeddus o'ch cyfraniad systematig a pharhaus i AGA 
• Galluogi cyfleoedd datblygiad proffesiynol pellach i'ch staff 
• Buddio o waith darpar athrawon o safon uchel sy'n cyfateb i anghenion eich ysgol 
• ‘Tyfu staff eich hun’ trwy meithrin datblygiad eich staff 

 

A oes unrhyw gymorth ariannol ar gael i fyfyrwyr a'r ysgol i'n cefnogi ni i gymryd rhan? 

Oes! Un o brif fuddion y rhaglen hon yw ei bod yn cefnogi darpar athrawon i ‘ennill a dysgu’ 
gan gynnig ffordd apelgar i ddod yn athro. Mae costau eu hyfforddiant yn cael eu talu gan 
grant gan Lywodraeth Cymru (a delir yn uniongyrchol i'r Brifysgol Agored) i bob myfyriwr ar y 
TAR Cyflogedig felly nid oes unrhyw gost astudio i'r myfyriwr na'r ysgol. Mae Partneriaeth 
AGA y Brifysgol Agored hefyd yn cynnig cyfraniad ariannol (£900 dros ddwy flynedd i bob 
myfyriwr) i Ysgolion Cyflogi i gefnogi cyfranogiad yn y Bartneriaeth ac ar gyfer mentora, yn 
ogystal â arian ychwanegol i'r ysgolion hynny sydd hefyd yn bartneriaid strategol ac arweiniol. 



                
 
 

 
 

  
 

Ar gyfer y rhai sy’n ceisio datblygu eu gyrfaoedd o 
fewn ein meysydd prinder Uwchradd, mae 
Llywodraeth Cymru yn talu cyfraniad cyflog o 50% y 
flwyddyn (ar bwynt 1 o raddfa gyflog athrawon heb 
gymhwyso). Mae ysgolion cyfrwng Cymraeg yn 
derbyn cyfraniad cyflog o 55% *. Gweinyddir hyn 
trwy'r bartneriaeth. 

*Am fwy o wybodaeth gweler: https://llyw.cymru/tystysgrif-addysg-i-raddedigion-tar-
cyflogedig-datganiad-polisi-blaenoriaethau 

 

Sut mae hyn yn cyd-fynd â rôl bresennol y myfyriwr? 

Mae myfyrwyr cyflogedig yn mynychu lleoliad mewn ysgol gyflogi, sy'n ymrwymo i gefnogi'r 
darpar athro am gyfnod dwy flynedd y rhaglen. Mae'r myfyriwr yn gweithio’n llawn amser yn 
yr ysgol ac yn cael ei gyflogi fel athro heb ei gymhwyso yn ystod yr amser hwnnw. Rhaid iddynt 
hefyd gofrestru o dan y categori Cymorth Dysgu gyda Chyngor y Gweithlu Addysg cyn 
dechrau'r rhaglen. Efallai bod ganddyn nhw ddyletswyddau cyflogaeth arferol eisoes neu os 
ydyn nhw newydd eu penodi i'r ysgol fel rhan o'r rhaglen, bydd angen dyrannu dyletswyddau 
priodol iddyn nhw. Dylai dyletswyddau fod yn gysylltiedig â chefnogi addysgu a dysgu 
disgyblion yn yr ysgol ond ni ddylent fynnu bod yr darpar athro yn ysgwyddo cyfrifoldeb athro 
cymwys. Bydd amserlenni myfyrwyr yn cael eu penderfynu ar ddechrau’r lleoliad trwy 
drafodaeth rhwng yr ysgol gyflogi, y consortia rhanbarthol a’r myfyriwr a’u hadolygu o bryd 
i’w gilydd. Ar ddechrau'r cwrs, mae'r rhaniad rhwng eu rôl bresennol a'r dysgu astudio / 
ymarfer yn adeiladu'n raddol. Erbyn blwyddyn 2, gallant gweithio’n annibynnol yn yr ystafell 
ddosbarth ac yn gallu dysgu hyd at 50% - 70% o amserlen lawn. 

A oes rhaid i'r myfyriwr ymgymryd â phrofiad mewn ysgol arall? 

Oes. Yn unol â'r meini prawf achredu a osodwyd gan Gyngor y Gweithlu Addysg, mae angen i 
bob darpar athro ymgymryd â phrofiad mewn mwy nag un ysgol. Bydd hyn yn digwydd ym 
mis Mehefin a mis Gorffennaf ym mlwyddyn un, ac fel rheol mae'n digwydd yn un o'n 
Hysgolion Partner Arweiniol. Mae'r myfyriwr yn ymgymryd â'r hyn sy'n cyfateb i 3 diwrnod yr 
wythnos yn yr Ysgol Partner Arweiniol, y gellir ei gymryd fel bloc, neu yn wythnosol. Lle nad 
yw'r ysgol gyflogi yn cwrdd â meini prawf Ysgol Gysylltiol neu Bartner Arweiniol, yna dylai'r 
amser a dreulir yn yr Ysgol Partner Arweiniol gynyddu i isafswm o 4 diwrnod yr wythnos. 

 

 

Pynciau Prinder  

• Gwyddoniaeth 

• Saesneg 
• Cymraeg 
• Mathemateg 

 

https://llyw.cymru/tystysgrif-addysg-i-raddedigion-tar-cyflogedig-datganiad-polisi-blaenoriaethau
https://llyw.cymru/tystysgrif-addysg-i-raddedigion-tar-cyflogedig-datganiad-polisi-blaenoriaethau


                
 
 

 
 

  
Pa gyfrifoldebau fyddai gennym ni fel ysgol Gyflogi? 

Fel ysgol gyflogo byddai angen i chi: 

• Gweithio'n agos â'ch arweinydd AGA Consortia Rhanbarthol i ddylunio amserlen dysgu 
ymarfer a lleoliad ar gyfer yr darpar athro. 

• Dewis fentoriaid effeithiol i gefnogi'ch darpar athro. 
• Darparu amser gwarchodedig ar gyfer mentora ac astudio’r myfyrwyr. 
• Gweithio'n agos gyda Thiwtor Ymarfer o Ysgol Partner Arweiniol. 
• Cefnogi'r myfyriwr i fynychu profiad statudol ail ysgol. 
• Arsylwi eich darpar athro yn rheolaidd i ddarparu adborth ffurfiannol a chrynodol i 

gefnogi datblygiad ac asesiad y myfyriwr. 
• Gweithio'n agos gyda Phartneriaeth AGA y Brifysgol Agored i ddatblygu a gwella'r 

rhaglen. 
• Cefnogi staff eich ysgol i gymryd rhan mewn cyfleodd Dysgu Proffesiynol i gefnogi eu 

rolau fel addysgwyr athrawon gychwynnol. 
 

Beth yw'r meini prawf i ddod yn ysgol Cyflogwr? 

Mae'r meini prawf llawn a'r ffurflen gais i fod yn rhan o'r bartneriaeth ar gael ar ein gwefan 
Ysgolion. 

I derbyn statws ysgol Cyflogi, rhaid i ysgolion ddangos eu bod: 

• Yn gallu rhoi mynediad i'r darpar athro i brofiadau dysgu ac addysgu effeithiol sy'n 
galluogi'r athro i gyflawni SAC (wedi'i gefnogi gan tystiolaeth welliant ysgol / Estyn). 

• Wedi ymrwymo i weithio gydag ysgolion Partner Arweiniol a'r Bartneriaeth i fodloni 
telerau ac amodau'r cyfnodau dysgu ymarfer pwrpasol. Bydd hyn yn cynnwys gweithio 
gyda'r tiwtor ymarfer i gefnogi gwaith y mentor / cydlynydd ysgol yn yr ysgol a 
datblygu dull ysgol gyfan o AGA. 

• Wedi ymrwymo i wneud darpariaeth ar gyfer dysgu ac addysgu y cwricwlwm newydd 
ar gyfer Cymru. Bydd hyn yn cynnwys cefnogi myfyrwyr trwy ddysgu o bell ac ymarfer 
mewn lleoliad arall, ynghyd â chefnogi cyfranogiaeth mewn cyfleoedd cyfoethogi er 
mwyn i’r myfywyr gallu dangos pob disgrifydd o SAC. 

• Yn gallu nodi, dewis, cefnogi a darparu mentor profiadol a chydlynydd ysgol i gefnogi'r 
darpar athro trwy ei gyfnodau dysgu ymarfer pwrpasol. 

• Wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd cydweithredol i alluogi'r darpar athro i weithio 
gydag eraill. Mae hyn yn cynnwys galluogi’r myfyriwr i ymgymryd â lleoliad ail ysgol 
ystyrlon (gorfodol) yn unol â'r gofynion cyfredol. 

 

 

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


                
 
 

 
 

  
 

RHAID I BOB YSGOL SYDD AM GEFNOGI DARPAR ATHRO YMGEISIO AM STATWS 
PARTNERIAETH - GWELER MANYLION ISOD. 

Er mwyn i ddarpar athro cychwyn ar y rhaglen TAR Cyflogedig mewn ysgol, mae dwy ran 
bwysig i'r broses ymgeisio: 

1. Rhaid i'r ysgol wneud cais i fod yn Ysgol Gyflogi trwy’r ffurflen gais ar-lein a darparu 
llythyr ardystio i'r myfyriwr gan ddefnyddio'r templed a ddarperir - gweler ein 
tudalen Partneriaeth Ysgolion. 

 

2. Rhaid i'r darpar athro wneud cais unigol i'r Brifysgol Agored trwy lenwi’r ffurflen gais 
ar-lein ar ein gwefan TAR https://www.open.ac.uk/courses/choose/cymru/tar 

 

Sut ydyn ni'n darganfod mwy neu'n cymryd rhan? 

Gallwch gysylltu â'r Bartneriaeth i gael sgwrs anffurfiol neu i ofyn am fwy o wybodaeth  am y 
rhaglen trwy e-bostio TAR-Cymru@open.ac.uk  

https://www.open.ac.uk/wales/cy/ein-gwaith/tar-%E2%80%93-cyfleoedd-partneriaeth-i-ysgolion
https://www.open.ac.uk/wales/cy/ein-gwaith/tar-%E2%80%93-cyfleoedd-partneriaeth-i-ysgolion
https://www.open.ac.uk/courses/choose/cymru/tar
mailto:TAR-Cymru@open.ac.uk

