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Amdanom ni

Yn Radur, mae gennym chweched dosbarth o oddeutu 340 o fyfyrwyr, sydd wedi tyfu o fwy na 
40% dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Erbyn hyn rydym yn cynnig 30 cwrs pwnc sydd yn lefel 
AS ac A yn bennaf gyda chyrsiau galwedigaethol megis BTEC Chwaraeon, Busnes, Gwyddoniaeth 
Gymhwysol a TGCh. Fe wnaethom gychwyn gweithio gydag Alps ym Mai 2014 a dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf, gyda’u help, rydym wedi gallu codi safonau tra’n ehangu. 

I ni, un allwedd i godi safonau yn y chweched dosbarth yw paratoi ein myfyrwyr Blwyddyn 11 yn 
llwyddiannus ar gyfer yr heriau sydd o’u blaen. Rydym wedi gweithio’n galed iawn dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf i wella’r cyfathrebu rhwng tîm y chweched dosbarth a myfyrwyr/rhieni 
Blwyddyn 11. Yn y cyfarfodydd hyn rydym yn cyflwyno ein myfyrwyr a’u rhieni i’r system Alps ac 
yn defnyddio graddau TGAU a ragfynegir gyda data Alps i helpu myfyrwyr i wneud y dewisiadau 
cywir. Ym Mlwyddyn 11, mae gennym Bwyntiau Cipio Data (DCPs) rheolaidd lle mae pob pwnc yn 
rhoi Gradd Ddisgwyliedig Gyfredol a gradd Agwedd at Ddysgu. Rydym yn defnyddio meddalwedd 
i gasglu’r wybodaeth hon a gwneud rhagfynegiadau sgôr bwyntiau TGAU gyfartalog ar gyfer pob 
myfyriwr. Yn ystod ein cyfweliadau rydym yn trafod gyda myfyrwyr beth fydd eu graddau targed yn 
debygol o fod ym Mlwyddyn 12 gyda’u cryfderau, gwendidau, dyheadau, ac ati. Yna rydym yn ceisio 
helpu ein myfyrwyr i baru eu sgiliau gyda chyrsiau perthnasol. Mae’r cyfweliadau hyn yn rhoi cyfle 
inni atgyfnerthu’r pwysigrwydd i fyfyrwyr o ddewis cwricwlwm cytbwys o ran gwaith cwrs, pynciau 
seiliedig ar arholiadau, ac ati. Yn ystod blynyddoedd diweddar rydym wedi canfod y gall hyn fod yn 
allweddol i fyfyrwyr o ran diwallu neu ragori ar eu targedau Alps. 

Bob blwyddyn mae oddeutu ugain myfyriwr yn ymuno â’n chweched dosbarth o ysgolion cyfagos. 
Gwahoddir pob myfyriwr sy’n gwneud cais i ymuno â ni i gael taith o’r ysgol ac mae pob un un cael 
yr un lefel o gyngor ynghylch opsiynau. Mae defnyddio Alps nid yn unig yn ein helpu i baru ein 
myfyrwyr gyda chyfuniadau addas o gyrsiau, mae hefyd yn ein helpu i osod targedau heriol cyn 
gynted ag eu bod yn cychwyn ym Mlwyddyn 12. 

Pan fydd myfyrwyr yn cychwyn ym Mlwyddyn 12, byddwn ni’n clustnogi amser o fewn Gwersi 
Tiwtor a Nosweithiau Gwybodaeth i esbonio’r system Alps yn fanwl. Mae’r holl fyfyrwyr yn cyfrifo 
eu sgôr bwyntiau gyfartalog eu hunain ac yna maent yn defnyddio hon i benderfynu ar eu 
hisafswm graddau targed. Trwy’r amser rydym yn esbonio i rieni a myfyrwyr bod unrhyw radd 
darged Alps sydd gan fyfyriwr yn isafswm gradd darged. Gall myfyrwyr ac athrawon ddewis codi’r 
darged hon, fodd bynnag ni chaiff ei gostwng byth. Yn Radur rydym yn gosod y targedau lefel A 
Alps o ddechrau Blwyddyn 12. Er ein bod yn ystyried ei bod yn her i fyfyrwyr gyflawni graddau 
sy’n eu gosod yn y 25% uchaf o’r holl fyfyrwyr â chanlyniadau TGAU tebyg, rydym yn ysgogi ac yn 
grymuso ein myfyrwyr trwy esbonio iddynt bod llawer o’n myfyrwyr yn rhagori ar y targedau heriol 
hyn bob blwyddyn trwy waith caled, ymroddiad a chanolbwyntio. 
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Mae tiwtoriaid dosbarth yn chwarae rôl allweddol o ran mentora ein myfyrwyr, gan eu cefnogi 
wrth iddynt weithio trwy gyfres o diwtorialau wythnosol a anelir at eu helpu i bontio o CA4 i CA5 yn 
llwyddiannus. Mesurir cynnydd myfyrwyr yn y chweched dosbarth ar gyfnodau rheolaidd ac ar bob 
Pwynt Cipio Data, maent yn cael Gradd Ddisgwyliedig Gyfredol a gradd Agwedd at Ddysgu. Mae 
tiwtoriaid dosbarth yn cyfweld myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn academaidd a gofynnir i fyfyrwyr yn 
y cyfweliadau hyn i fyfyrio ar y cynnydd maent yn ei wneud mewn cysylltiad â’u targedau Alps.

Yna mae tiwtoriaid dosbarth yn llunio 
cynlluniau gweithredu i’w helpu i gyflawni 
eu nodau. Bob blwyddyn bydd oddeutu 
pum deg o fyfyrwyr yn cael sesiynau 
mentora ychwanegol gan ein Swyddog Lles 
CA5 ac aelodau eraill o dîm y chweched 
dosbarth er mwyn eu helpu i ddiwallu eu 
graddau targed. 

Rydym wedi canfod bod y symudiad i 
ffwrdd o adroddiadau traddodiadol i 
system o Bwyntiau Cipio Data wedi bod 
o fudd mawr i’n myfyrwyr, gan eu helpu i
olrhain eu cynnydd drwy gydol y chweched
dosbarth. Mae ein holl athrawon wedi
cael hyfforddiant o ran sut i ddefnyddio
Alps ac mae pob adran yn olrhain cynnydd
ar bob DCP trwy ddefnyddio’r taenlenni
‘Beth Os’ Alps. Mae hyn yn caniatáu iddynt
weld nid yn unig ble mae pob myfyriwr
mewn cysylltiad â’u targed Alps ond
hefyd i weld beth yw sefyllfa eu hadran
o ran canlyniadau gwerth ychwanegol o
gymharu â’r darlun cenedlaethol. Hefyd
defnyddir y data hwn, gydag adroddiadau
Alps blaenorol, mewn cyfarfodydd rhwng
Penaethiaid Cyfadran, Penaethiaid
Adran ac aelodau’r Tîm Arweinyddiaeth
Uwch i adolygu perfformiad cyfredol a
pherfformiad y gorffennol yn ogystal
â gosod targedau ystyrlon ar gyfer y
dyfodol. Mae cyfarfodydd ychwanegol
gydag aelodau o’r tîm Alps yn ein helpu i
nodi cryfderau a gwendidau cyfredol ac i
gynllunio’n effeithiol ar gyfer y dyfodol.

Er bod data DCP yn cael ei gyhoeddi ar 
gyfer myfyrwyr ac yn cael ei anfon adref 
dairgwaith bob blwyddyn academaidd, 
mae natur gyflym addysg yn y chweched 
dosbarth yn golygu’n aml ei fod yn hanfodol 
i gynnydd myfyriwr gael ei gyfathrebu i rieni 
rhwng DCP’s. Mae tîm y chweched dosbarth 
wedi gweithio’n galed dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf i wella’r cyfathrebu 
sy’n digwydd rhwng adrannau, myfyrwyr a 
rhieni, os yw hynny’n golygu cyfarfodydd 
1:1, llythyrau achos pryder neu ganmol, 
galwadau ffôn adref, ac ati. Mae hyn, 
gyda’r olrhain eang gan dîm y chweched 
dosbarth yn golygu y gall strategaethau 
ymyrryd gael eu rhoi yn eu lle’n gyflym i 
gefnogi myfyrwyr sy’n tangyflawni neu’n 
profi anawsterau gyda galwadau gwahanol 
addysg yn y chweched dosbarth. 

Yn ystod y tair blynedd rydym wedi bod 
yn gweithio gydag Alps, rydym wedi gweld 
gwelliant enfawr o ran y canlyniadau mae 
ein myfyrwyr wedi’u cyflawni. Mae lefelau 
perfformiad ar AS, A a BTEC wedi gwella’n 
sylweddol. Erbyn hyn mae ein canlyniadau 
gwerth ychwanegol wedi ein rhoi o fewn 
y 25% uchaf o’r holl ysgolion a cholegau 
Alps. Ein nod wrth symud ymlaen gyda 
chymorth Alps yw bod yn y 10% uchaf. 
Hefyd rydym wedi gweld gwelliant enfawr 
o ran cyfraddau cynnydd o lefel AS i lefel A
gyda 98% o fyfyrwyr yn cael y graddau sydd
eu hangen i ddychwelyd i Flwyddyn 13. Ein
nod yw cyflawni cyfradd gadw o 100% a

chredwn fod hyn yn bosibl gydag Alps. Ar 
ben hyn rydym wedi gweld cynnydd enfawr 
o ran y nifer o fyfyrwyr sy’n cael cynigion
gan brifysgolion a phrifysgolion Grŵp
Russell yn arbennig.

Mae Alps wedi darparu sefyllfa darged a 
system fonitro inni yn Radur sy’n herio ac 
yn cefnogi staff a myfyrwyr fel ei gilydd. 
Mae wedi cyfrannu i wella canlyniadau ein 
myfyrwyr ac wedi ein helpu i gyflawni hyn 
tra’n ehangu o ran maint.

Rydym ar ddiwedd y ffôn o 
ddydd Llun i ddydd Gwener 
9 am-5pm – 01484 887600  
neu gallwch e-bostio ni yn:  
info@alps.education

Ewch i’n gwefan 
am fwy o wybodaeth: 
www.alps.education
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