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Y Defnydd o Alps yn Chweched Dosbarth Ysgol Brynteg 

Gan Richard Martin, Prifathro Cynorthwyol

Ym Mrynteg, mae gennym chweched dosbarth o oddeutu 380 o fyfyrwyr. Mae’r ffigur hwn wedi bod yn gyson uchel ers
nifer o flynyddoedd a hefyd rydym yn denu oddeutu 15 myfyriwr yn flynyddol o ysgolion eraill sy’n ymuno â’r cheched
dosbarth ym Mlwyddyn 12. Rydym yn cynnig dros 30 cwrs lefel AS ac A gyda nifer fach o’r rhain yn cael eu cynnig mewn
cydweithrediad â’r coleg lleol. Ar ben hynny, cynigir nifer fach o gyrsiau galwedigaethol, yn fwyaf diweddar, BTEC
Chwaraeon a Pheirianneg. Fe gawsom ein hadroddiadau Alps cyntaf ar gyfer y
gyfres o arholiadau yn yr haf 2014. Cyn inni gyhoeddi’r adroddiad Alps cyntaf,
rhoddwyd hyfforddiant i arweinwyr uwch a chanol yr ysgol ynghylch y dulliau a
phrosesau oedd yn gysylltiedig ac, yn bwysicach oll, sut dylid dehongli’r
adroddiadau a’u defnyddio fel sylfaen ar gyfer gwella.

Mae’r broses Lwybrau Dysgu ym Mlwyddyn 11 yn darparu’r holl wybodaeth sydd ei
hangen i fyfyrwyr a rhieni fel ei gilydd er mwyn gwneud dewis deallus ynghylch eu
hopsiynau AS. Mae areithiau gan arweinwyr pwnc ar y noswaith Lwybrau Dysgu sy’n
amlinellu natur a disgwyliadau’r cyrsiau amrywiol. Mae gwybod eu gradd darged
TGAU yn helpu i lywio’r dewisiadau a wneir. 

Ar ddechrau Blwyddyn 12 mae cyfnod ymsefydlu lle mae pob disgybl ym Mlwyddyn
12 yn cael ei gyfweld gan aelod o dîm bugeiliol y chweched dosbarth neu aelod o’r
tîm uwch arweinyddiaeth. Pwrpas y cyfweliad yw adolygu eu dewisiadau opsiwn yng
ngolau eu canlyniadau a phenderfynu a yw eu dewis gwreiddiol yn dal yn briodol
iddyn nhw neu beidio. Rhoddir cefnogaeth a chyngor lle bo angen er mwyn arwain y
myfyriwr trwy’r broses hon.

Trwy gydol Blynyddoedd 7 i 11, mae myfyrwyr wedi bod yn gyfarwydd â gweithio
tuag at radd darged ar gyfer diwedd blwyddyn a diwedd cyfnod allweddol. Rhoddir
eu targed Alps i fyfyrwyr ar gyfer AS ym Mlwyddyn 12 a’u targed lefel A ar gyfer
Blwyddyn 13 ar y cychwyn. Mae hwn yn ddisgwyliad isafswm y gellir ei adolygu i fyny
yn ôl meysydd pwnc fel targed personol sy’n benodol i bwnc.

Mae gan yr ysgol system dracio gynhwysfawr gyda phedwar pwynt casglu data, yr
hyn rydym yn ei alw yn ‘Wythnosau Tracio’, yn ystod y flwyddyn. Yn ystod yr
wythnosau hyn, mae’r holl staff yn nodi gradd weithio gyfredol ar gyfer pob myfyriwr
yn eu maes pwnc yn SIMS. Yna mae hon yn cael ei graddio’n RAG, (Coch Ambr neu
Wyrdd), yn ôl eu targed Alps. Rydym yn defnyddio system raddio gain h.y. C+, B- ac
ati i gofnodi cyrhaeddiad. Felly, mae 3 cynyddran ar gyfer pob gradd e.e. C-,  C, C+.
Cyfrifir gweddilleb yn SIMS o’r radd darged yn  ôl gradd weithio ym mhob wythnos
dracio. Er enghraifft, byddai gradd weithio o C+ yn  ôl gradd darged o B yn rhoi
gweddilleb o -2. Mae gweddillebau positif yn wyrdd, mae  gweddillebau 0 i -3 yn
ambr a mae gweddillebau o -4 neu lai’n goch.
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Wedi pob wythnos dracio mae dewislen ragnodedig o ymyriadau y mae’n rhaid ei dilyn ar lefel maes pwnc a’r lefel
fugeiliol fel ei gilydd gan bennaeth y chweched dosbarth. Pan yw cynnydd myfyriwr yn peri pryder h.y. Coch, yna mae’r
athro dosbarth yn cofnodi natur y pryder ar SIMS. Os mai dyma’r atgyfeiriad cyntaf yna mae’r athro dosbarth yn cael
sgwrs gyda’r myfyriwr er mwyn nodi’r meysydd pryder a chytunir cynllun gweithredu. Yn achos atgyfeiriadau pellach,
mae’r pennaeth adran yn cymryd rhan yn y sgyrsiau hyn. Os yw cynnydd yn dal i beri pryder yna bydd hyn yn arwain at
sgyrsiau gyda rhieni. Mae gan bennaeth y chweched dosbarth oruchwyliaeth dros yr holl bynciau ar gyfer pob myfyriwr.
Pan fydd 2 atgyfeiriad pwnc neu fwy ynghylch cynnydd yna anfonir llythyr achos pryder adref. Uwchgyfeirir atgyfeiriadau
pellach mewn dull tebyg ag yn y meysydd pwnc. Mae cael y graddau targed Alps wedi caniatáu inni gymryd
ymagweddau llorweddol a fertigol fel ei gilydd tuag at dracio cynnydd myfyrwyr ac ymyrryd lle bo angen.

Mae pob myfyriwr yn y chweched dosbarth yn cael cyfarfod mentora gyda’i diwtor dosbarth pob pythefnos. Prif bwrpas
y cyfarfod yw trafod cynnydd ac unrhyw broblemau neu rwystrau i gynnydd. Mae’r targedau Alps yn darparu’r sylfaen ar
gyfer y trafodaethau hyn, yn arbennig yn dilyn wythnos dracio pan fydd y trafodaethau’n canolbwyntio ar y sefyllfa
bresennol o gymharu â’r targedau Alps. Defnyddir y data tracio a’r targedau Alps i gynhyrchu adroddiadau interim i
rieni sy’n rhestru’r radd weithio gyfredol ar gyfer pob pwnc gyda’r radd darged Alps. Hefyd bydd athrawon pwnc yn
defnyddio’r targedau Alps fel sylfaen ar gyfer trafodaethau mewn nosweithiau rhieni ac yn naratif yr adroddiad
blynyddol i rieni.

Un o nodweddion mwyaf trawiadol y broses Alps yw’r cyflymder y cynhyrchir yr adroddiadau ag ef ar ôl diwrnodau
canlyniadau, yn wahanol i ddarparwyr eraill. Mae hyn yn golygu bod yr holl staff yn eu cael nhw o’r diwrnod cyntaf yn ôl
yn yr ysgol ym mis Medi. Fel rhan o broses hunanwerthuso’r ysgol, mae pob pennaeth adran yn cael Cyfarfod Adolygu’r
Hydref cyn gynted â phosibl yn Nhymor yr Hydref gyda’r Prifathro a’u rheolwr llinell a bydd Alps yn rhan o’r
trafodaethau ôl-16.

Trwy gydol y flwyddyn, wedi pob wythnos dracio, mae penaethiaid adran yn cael cyfarfod hunanwerthuso gyda’u rheolwr
llinell i drafod cynnydd yn ôl targedau. Ar gyfer ôl-16, yn seiliedig ar y targedau Alps, disgwylir i’r pennaeth adran
ddarparu gwybodaeth ar faint o fyfyrwyr sy’n gweithio’n uwch, ar, neu’n is na’u targed, gan gynnwys y rhai hynny a
atgyfeiriwyd ynghylch cynnydd a pha fesurau a roddwyd yn eu lle i’w cefnogi. Yn yr un modd, mae Pennaeth y Chweched
Dosbarth yn cael cyfarfod gyda rheolwyr llinell i drafod y sefyllfa ynghylch cynnydd yn ôl targedau Alps ar draws y
chweched dosbarth.

Gan fod Alps wedi’i seilio ar gynnydd myfyrwyr a data gwerth ychwanegol mae wedi ‘gwastadu’r maes chwarae’ ar
draws meysydd pwnc. Mae canlyniadau gwirioneddol yn amrywio ar draws pynciau bob tro a mae pobl sy’n dweud bod
ymyfyrwyr mwyaf galluog yn dewis y pynciau hyn a mae’r myfyrwyr llai galluog yn dewis y pynciau hynny felly ni fydd eu
canlyniadau byth mor dda ac ati. Gydag Alps, mae’r holl adrannau ar lefel gyfartal gan mai’r cynnydd sy’n cael ei fesur,
eu cyfraniad eu hunan â gwerth ychwanegol. Rydym yn ysgol agored ynghylch data cyrhaeddiad, felly pan yw’r
adrodiadau Alps yn cael eu rhyddhau, mae pob adran yn gweld y data ar gyfer pob adran arall. Mae hyn wedi arwain at
nifer o sgyrsiau diddorol.

Mae Alps wedi’i ymgorffori’n dda iawn yn system dracio bresennol Brynteg ond mae wedi darparu mwy o ddata nag
oedd ar gael yn flaenorol, sydd wedi cynyddu capasiti staff i fyfyrio ar berfformiad y gorffennol a hefyd mae wedi
darparu sylfaen gadarn i herio ac i barhau i gyflwyno gwelliant arni. 

Yn y tair blynedd rydym wedi bod yn gweithio gydag Alps, mae’r ysgol wedi gweld gwelliant o ran deilliannau yn y cyfnod
ôl-16. Mae cyfraddau cadw’n uchel iawn gyda bron i 80% o’r cohort yn dychwelyd i astudio lefelau A yn y cyfnod  ôl-16.
Fe wnaeth perfformiad y cohort 2016 ar Lefel 3 ar 99% ragori ar lefel y flwyddyn flaenorol o 95%. Mae cyrchfannau
disgyblion yn awgrymu bod 80% o ddisgyblion wedi bod yn llwyddiannus i ennill lle yn y brifysgol o’u dewis cyntaf
llynedd ac roedd dros 90% yn llwyddiannus i ennill lle yn eu dewis cyntaf neu ail ddewis.

Rydym yn falch iawn bod ein sgôr Alps T ar gyfer y tair blynedd diwethaf wedi arwain at radd Alps o 3. Mae hyn yn
awgrymu y bu perfformiad cyffredinol ardderchog dros y cyfnod o gymharu â  25% uchaf y meincnod. Mae’n amlwg bod
y cydbwysedd cefnogaeth a her mae’r system wedi’i ddarparu wedi chwarae rhan allweddol o ran y gwelliant mewn
deilliannau ym Mrynteg. Mae hyn wedi golygu bod mwy o ddisgyblion yn gallu dilyn eu cyfeiriad dewisol ar gyfer y
dyfodol, a dyma sy’n holl-bwysig.


