TAR Cyflogedig: Nodweddion Allweddol
Ffioedd a Chyllid - Uchafbwyntiau
Pwy all gwblhau'r rhaglen hon?

• Cefnogir cost astudio pob athro dan hyfforddiant gan
grant hyfforddi gan Lywodraeth Cymru.
• Bydd angen i chi dalu o leiaf Pwynt 1 o'r raddfa Athro
Heb Cymwyso i'ch athro dan hyfforddiant.
• Uwchradd: Ar gyfer meysydd pwnc Uwchradd â
blaenoriaeth, mae Llywodraeth Cymru yn talu
cyfraniad cyflog o 50% y flwyddyn (pwynt 1 o raddfa
gyflog athrawon heb gymhwyso). Mae ysgolion
uwchradd cyfrwng Cymraeg yn derbyn cyfraniad cyflog
o 55%. Gweinyddir hyn trwy'r bartneriaeth.
• Mae'r Bartneriaeth AGA yn darparu rhywfaint o
gefnogaeth gyda chost mentora (£900 y myfyriwr dros
y rhaglen ddwy flynedd). Mae cymorth ariannol
partneriaeth ychwanegol hefyd ar gael i ysgolion sydd
hefyd yn ysgolion partner Arweiniol neu Gysylltiol.
• Nid yw ysgolion cynradd yn gymwys ar gyfer y
cymhelliant cyflog

Mae'r rhaglen hon wedi'i hanelu'n bennaf at y rhai sy'n gweithio ar hyn
o bryd (neu sydd â phrofiad) mewn amgylchedd gyda phlant a phobl
ifanc. Gall hyn gynnwys cynorthwywyr cymorth addysgu neu ddysgu
sy'n dymuno datblygu eu gyrfa, technegwyr labordy, llyfrgellwyr ysgol,
neu swyddogion cyfranogiath neu ieuenctid. Rhaid i ymgeiswyr fodloni
gofynion mynediad TAR arferol a bydd yn ofynnol i'r pennaeth
gymeradwyo eu cais yn ffurfiol. Efallai y bydd yn bosibl eich paru ag
ymgeiswyr cymwys os nad oes gennych rywun yn eich ysgol eisoes.
Mae nifer gyfyngedig o leoedd ar y cynllun Cyflogedig.
Sut all fy ysgol gymryd rhan yn y rhaglen hon?
Bydd angen i chi fod yn ysgol wladol brif ffrwd i gymryd rhan yn y cynllun.
Bydd angen i chi feddu ar statws Ysgol Cyflogi (o leiaf) gyda'r bartneriaeth
trwy wneud cais i ddangos gallu eich ysgol i fodloni'r meini prawf
mynediad. Gweler mwy ar ein gwefan yn Cyfleodd Partneriaeth.

Ymgyfarwyddo t
Medi Bl 1
•
•
•

Trefniadau amserlen
terfynol
Trefniadau cytundebol
Sefydlu staff newydd i
rôl Cymorth Dysgu

Modiwl 1: Hyd – ½ Tymor Chwef
•
•

•

2.5 diwrnod Cyflogaeth
1.5 diwrnod o Ymarfer
Dysgu TAR dan
oruchwyliaeth (i gynnwys
15% CPA)
Astudiaeth ar-lein wedi'i
gwarchod 1 diwrnod

Pa bynciau ydych chi'n eu cynnig?
Ar hyn o bryd rydym yn cynnig Gynradd ac Uwchradd Gwyddoniaeth, Cymraeg , Saesneg 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:
https://www.open.ac.uk/courses/choose/cymru/tar
Cysylltwch â ni: TAR-Cymru@open.ac.uk

Atgyfnerthu
Ail Profiad Ysgol
Mehefin-Gorffennaf

Modiwl 2: ½ Tymor Chwef - Mai
•
•

•

2.5 diwrnod Cyflogaeth. Gall hyn
ostwng i 2 ddiwrnod o'r Pasg.
2 ddiwrnod o Ymarfer Dysgu
TAR dan oruchwyliaeth (i
gynnwys 15% CPA). Gall hyn
gynyddu i 2.5 diwrnod o'r Pasg.
Astudiaeth ar-lein wedi'i
gwarchod ½ diwrnod

Annibyniaetht

Ysgolion Arweiniol / Cysylltiol

•
•
•

Cyflogaeth 1 diwrnod
Astudio ar-lein 1 dydd
3 diwrnod APY

•

Astudiaeth ar-lein 1
diwrnod
4 diwrnod APY

Ysgolion Cyflogwyr

•

Modiwl 3: Bl 2 – Medi - Gorff
•
•
•
•

2.5 -3.5 diwrnod Addysgu Annibynnol gyda
Cefnogaeth
CPA o 1 diwrnod. Unrhyw amser sy'n
weddill ar ddyletswyddau cyflogaeth.
Astudiaeth ar-lein ½ diwrnod
Cyfleoedd cyfoethogi dewisol

TAR
SAC

