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Y Camau Nesaf 
I ofyn am fwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad 
gydag un o’n cynghorwyr i drafod eich amgylchiadau 
a’ch gofynion, cysylltwch â ni.

Buddion i Ddysgwyr

•   Yn eich darparu gyda sgiliau arweinyddiaeth a 
rheolaeth i gynorthwyo’ch datblygiad gyrfa a 
chyfleoedd dyrchafiad 

•   Yn eich darparu gyda gwybodaeth gyfredol, 
benodol a sgiliau sy’n berthnasol i’ch proffesiwn

•   Yn datblygu eich gallu i arwain, ysgogi ac ysbrydoli 
eraill

•   Cymhwyster achrededig sy’n drosglwyddadwy ar 
draws proffesiynau lluosog

•   Dull dysgu hyblyg, yn gweithio o’ch cwmpas chi 
a’ch ymrwymiadau

Buddion i’r Ysgol

•   Yn datblygu sgiliau rheoli ac arwain y cyflogai

•   Yn annog meddwl strategol a allai gynorthwyo a 
gwella cynhyrchiant a chystadleurwydd

•   Offeryn datblygu personol gwerthfawr i staff 
sy’n darparu buddion clir i’r rhai sydd am 
hunan-ddatblygu neu eisiau dilyniant gyrfa

•   Y gallu i addasu’r cymhwyster hwn i anghenion 
dysgu a datblygu eich sefydliad 

•   Rhaglen hyfforddi sydd ddim yn cymryd 
athrawon allan o’r ystafell ddosbarth

“Rhoddodd yr ILM hyder 
i mi newid y ffordd rwy’n 
rheoli timau a sut rwyf yn 
delio ac yn gweithredu ar 
newidiadau ysgol gyfan. 
Rwyf hefyd wedi llwyddo 
i ennill CDY (TLR) o 
ganlyniad ag ymgymryd 
â’r cwrs”
Nikki Hagerty
Coed y Dderwen Primary, 
Merthyr Tudful

“Ar ddechrau’r cwrs roeddwn wedi dychryn gan yr hyn y 
gofynnir i mi ei wneud.  Nid oeddwn wedi astudio ers gadael y 
brifysgol. Ers cwblhau’r cwrs rwyf wedi bod yn fwy hyderus 
am fy ngalluoedd Arweinyddiaeth a Rheolaeth fy hun sydd 
wedi fy arwain i wneud cais am ddyrchafiad; yr wyf yn cael 
cyfweliad yr wythnos nesaf!”
Bethan North
Ysgol Gynradd Y Fenni

“Roedd y cyfarfodydd rheolaidd gyda’r mentor yn gymorth 
mawr wrth drafod a rhannu syniadau ar gyfer y portffolio. 
Rwy’n teimlo bod y cwrs wedi fy helpu i ddatblygu o fod yn 
rheolwr i fod yn arweinydd.” 
Helen Evans
Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin

Sarah Evans
Mobile: 07713 287957
sarah.evans@portaltraining.co.uk

Vicki Woods
Mobile: 07508 994992
victoria.woods@portaltraining.co.uk

Ariennir gan Lywodraeth Cymru:
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Hyd y Cwrs 
Hyd at 18 mis 
Nodwch nad yw’r cwrs hwn bob amser 
yn dilyn blwyddyn academaidd.

Manteisiwch ar y Cymhwyster 
Arweinyddiaeth a Rheolaeth hwn a 
ariennir gan Lywodraeth Cymru

Hunan-reoli
a Sgiliau
Personol

Cyflawni
Canlyniadau

Darparu
Cyfeiriad

Hwyluso
Newid

Gweithio gyda 
Phobl

Defnyddio
Adnoddau

Mae’r Diploma lefel 4 a 5 yn rhaglen Prentisiaeth Uwch sy’n anelu at 
ddatblygu eich sgiliau a’ch technegau arweinyddiaeth a rheolaeth 
drwy ddull asesu cymysg, gan eich darparu gyda chymhwyster 
sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr o fewn addysg ac a gydnabyddir 
yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer holl ddarpar arweinwyr 
ac arweinwyr canol cyfredol; p’un ai eich bod yn dechrau 
ar eich llwybr tuag at reolaeth ganol neu yn arweinydd 
canol profiadol sy’n ceisio symud ymlaen i swydd uwch.

Proses Gofrestru

•   Asesiadau llythrennedd a rhifedd cychwynnol hanner 
diwrnod

•   Sesiwn ymsefydlu hanner dydd yn cyflwyno cynnwys 
ac offer y cwrs, ynghyd â chefnogaeth gyda’ch 
modiwlau cyntaf.

Sut caiff y cymhwyster ei asesu?

Mae dull asesu cymysg yn cael ei ddefnyddio i 
wahaniaethu ar gyfer anghenion pob unigolyn. Mae 
hyn yn cynnwys asesiadau ar-lein; trafodaethau a 
gofnodwyd; arholiad a thystiolaeth wedi ei dogfennu a 
gefnogwyd gan e-bortffolio.

Sut y darperir y cymhwyster?

Mae Portal wedi datblygu model darparu hollol unigryw 
i gyd-fynd ag amserlenni gwaith heriol staff o fewn y 
sector addysg. Byddwch yn cael eich darparu gyda phob 
un o’r adnoddau, templedi ac offer fydd eu hangen arnoch 
chi drwy ein Llwyfan Moodle ar-lein a bydd yn cael ei 
gefnogi gan asesydd rheoli drwy gyfarfodydd wyneb-yn-
wyneb a sesiynau gweminarau ar  Blackboard, er mwyn 
sicrhau bod darpariaeth a chefnogaeth yn gwbl hyblyg a 
phersonol ar gyfer eich anghenion unigol.

Cost 
Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru: 
£4,000 - 5,000 
Dim cost i’r ysgol

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol 
ar gyfer Rheolaeth

Lefel 4

Datblygu Cynllun Gweithredu a’i Roi ar Waith NVQ

Datblygu Meddwl Beirniadol VRQ

Rheoli a Gweithredu Newid yn y Gweithle VRQ

Rheoli Gwelliant VRQ

Darparu Arweinyddiaeth a Rheolaeth NVQ

Deall y Rôl Rheolaeth er mwyn Gwella Rheoli 
Perfformiad VRQ

Rheoli Straen a Gwrthdaro o fewn y Sefydliad VRQ

Datblygu Perthnasau Gweithio gyda 
Rhanddeiliaid

NVQ

Deall a Datblygu Perthnasau yn y Gweithle VRQ

Rheoli Datblygiad Proffesiynol a Phersonol NVQ

Rheoli Datblygiad Personol VRQ

+ dewis isafswm o 6 uned NVQ - unedau a awgrymir:

Annog Dysgu a Datblygiad NVQ

Sbarduno Newid Gweithredol a’i Weithredu NVQ

Rheoli Prosiect NVQ

Rheoli Risg Busnes NVQ

Annog Arloesi NVQ

Datblygu Perthnasoedd o Gydweithio gyda 
Sefydliadau Eraill a’u Rheoli

NVQ

Rheoli Gwrthdaro o fewn Tîm NVQ

Cyfrannu at Ddatblygu Cynllun Strategol  NVQ

Sgiliau Hanfodol Lefel 2 neu 3 Rhifedd, Cyfathrebu a 
Llythrennedd Digidol

Dull Asesu: Tasgau rheoledig a phrawf

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Dull Asesu: Cwblhau llyfryn

Lefel 5

Rheoli Newid Strategol NVQ

Datblygu Meddwl Beirniadol VRQ

Arwain Arloesedd a Newid VRQ

Rheoli Gwelliant VRQ

Datblygu Prosesau Busnes NVQ

Gwneud Achos Ariannol VRQ

Cyfrannu at Ddatblygu Cynllun 
Strategol

NVQ

Darparu Arweinyddiaeth a Rheolaeth NVQ

Deall y Rôl Rheolaeth i Wella Rheoli 
Perfformiad VRQ

Rheoli Straen a Gwrthdaro VRQ

Rheoli eich Datblygiad Proffesiynol 
Parhaus eich Hun

VRQ

+ dewis isafswm o 6 uned NVQ - unedau a awgrymir:

Sefydlu Prosesau Rheoli Risg mewn 
Busnes 

NVQ

Datblygu Perthnasoedd Gweithio gyda 
Rhanddeillaid

NVQ

Rheoli Prosiect NVQ

Rheoli Risg Busnes NVQ

Arwain Datblygiad Strategaeth Ansawdd    NVQ

Arwain Datblygiad Strategaeth Gwelliant 
Parhaus

NVQ

Sgiliau Hanfodol Lefel 2 neu 3 Rhifedd, 
Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol

Dull Asesu: Tasgau rheoledig a phrawf

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Dull Asesu: Cwblhau llyfryn

Trosolwg o Gynnwys y Cymhwyster
Diploma mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM Cyfunol NVQ-VRQ
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Nodwch nad yw’r cwrs hwn bob amser 
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Manteisiwch ar y Cymhwyster 
Arweinyddiaeth a Rheolaeth hwn a 
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Hwyluso
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Mae’r Diploma lefel 4 a 5 yn rhaglen Prentisiaeth Uwch sy’n anelu at 
ddatblygu eich sgiliau a’ch technegau arweinyddiaeth a rheolaeth 
drwy ddull asesu cymysg, gan eich darparu gyda chymhwyster 
sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr o fewn addysg ac a gydnabyddir 
yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer holl ddarpar arweinwyr 
ac arweinwyr canol cyfredol; p’un ai eich bod yn dechrau 
ar eich llwybr tuag at reolaeth ganol neu yn arweinydd 
canol profiadol sy’n ceisio symud ymlaen i swydd uwch.

Proses Gofrestru

•   Asesiadau llythrennedd a rhifedd cychwynnol hanner 
diwrnod

•   Sesiwn ymsefydlu hanner dydd yn cyflwyno cynnwys 
ac offer y cwrs, ynghyd â chefnogaeth gyda’ch 
modiwlau cyntaf.

Sut caiff y cymhwyster ei asesu?

Mae dull asesu cymysg yn cael ei ddefnyddio i 
wahaniaethu ar gyfer anghenion pob unigolyn. Mae 
hyn yn cynnwys asesiadau ar-lein; trafodaethau a 
gofnodwyd; arholiad a thystiolaeth wedi ei dogfennu a 
gefnogwyd gan e-bortffolio.

Sut y darperir y cymhwyster?

Mae Portal wedi datblygu model darparu hollol unigryw 
i gyd-fynd ag amserlenni gwaith heriol staff o fewn y 
sector addysg. Byddwch yn cael eich darparu gyda phob 
un o’r adnoddau, templedi ac offer fydd eu hangen arnoch 
chi drwy ein Llwyfan Moodle ar-lein a bydd yn cael ei 
gefnogi gan asesydd rheoli drwy gyfarfodydd wyneb-yn-
wyneb a sesiynau gweminarau ar  Blackboard, er mwyn 
sicrhau bod darpariaeth a chefnogaeth yn gwbl hyblyg a 
phersonol ar gyfer eich anghenion unigol.

Cost 
Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru: 
£4,000 - 5,000 
Dim cost i’r ysgol

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol 
ar gyfer Rheolaeth

Lefel 4

Datblygu Cynllun Gweithredu a’i Roi ar Waith NVQ

Datblygu Meddwl Beirniadol VRQ

Rheoli a Gweithredu Newid yn y Gweithle VRQ

Rheoli Gwelliant VRQ

Darparu Arweinyddiaeth a Rheolaeth NVQ

Deall y Rôl Rheolaeth er mwyn Gwella Rheoli 
Perfformiad VRQ

Rheoli Straen a Gwrthdaro o fewn y Sefydliad VRQ

Datblygu Perthnasau Gweithio gyda 
Rhanddeiliaid

NVQ

Deall a Datblygu Perthnasau yn y Gweithle VRQ

Rheoli Datblygiad Proffesiynol a Phersonol NVQ

Rheoli Datblygiad Personol VRQ

+ dewis isafswm o 6 uned NVQ - unedau a awgrymir:

Annog Dysgu a Datblygiad NVQ

Sbarduno Newid Gweithredol a’i Weithredu NVQ

Rheoli Prosiect NVQ

Rheoli Risg Busnes NVQ

Annog Arloesi NVQ

Datblygu Perthnasoedd o Gydweithio gyda 
Sefydliadau Eraill a’u Rheoli

NVQ

Rheoli Gwrthdaro o fewn Tîm NVQ

Cyfrannu at Ddatblygu Cynllun Strategol  NVQ

Sgiliau Hanfodol Lefel 2 neu 3 Rhifedd, Cyfathrebu a 
Llythrennedd Digidol

Dull Asesu: Tasgau rheoledig a phrawf

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Dull Asesu: Cwblhau llyfryn

Lefel 5

Rheoli Newid Strategol NVQ

Datblygu Meddwl Beirniadol VRQ

Arwain Arloesedd a Newid VRQ

Rheoli Gwelliant VRQ

Datblygu Prosesau Busnes NVQ

Gwneud Achos Ariannol VRQ

Cyfrannu at Ddatblygu Cynllun 
Strategol

NVQ

Darparu Arweinyddiaeth a Rheolaeth NVQ

Deall y Rôl Rheolaeth i Wella Rheoli 
Perfformiad VRQ

Rheoli Straen a Gwrthdaro VRQ

Rheoli eich Datblygiad Proffesiynol 
Parhaus eich Hun

VRQ

+ dewis isafswm o 6 uned NVQ - unedau a awgrymir:

Sefydlu Prosesau Rheoli Risg mewn 
Busnes 

NVQ

Datblygu Perthnasoedd Gweithio gyda 
Rhanddeillaid

NVQ

Rheoli Prosiect NVQ

Rheoli Risg Busnes NVQ

Arwain Datblygiad Strategaeth Ansawdd    NVQ

Arwain Datblygiad Strategaeth Gwelliant 
Parhaus

NVQ

Sgiliau Hanfodol Lefel 2 neu 3 Rhifedd, 
Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol

Dull Asesu: Tasgau rheoledig a phrawf

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Dull Asesu: Cwblhau llyfryn

Trosolwg o Gynnwys y Cymhwyster
Diploma mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM Cyfunol NVQ-VRQ
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Y Camau Nesaf 
I ofyn am fwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad 
gydag un o’n cynghorwyr i drafod eich amgylchiadau 
a’ch gofynion, cysylltwch â ni.

Buddion i Ddysgwyr

•   Yn eich darparu gyda sgiliau arweinyddiaeth a 
rheolaeth i gynorthwyo’ch datblygiad gyrfa a 
chyfleoedd dyrchafiad 

•   Yn eich darparu gyda gwybodaeth gyfredol, 
benodol a sgiliau sy’n berthnasol i’ch proffesiwn

•   Yn datblygu eich gallu i arwain, ysgogi ac ysbrydoli 
eraill

•   Cymhwyster achrededig sy’n drosglwyddadwy ar 
draws proffesiynau lluosog

•   Dull dysgu hyblyg, yn gweithio o’ch cwmpas chi 
a’ch ymrwymiadau

Buddion i’r Ysgol

•   Yn datblygu sgiliau rheoli ac arwain y cyflogai

•   Yn annog meddwl strategol a allai gynorthwyo a 
gwella cynhyrchiant a chystadleurwydd

•   Offeryn datblygu personol gwerthfawr i staff 
sy’n darparu buddion clir i’r rhai sydd am 
hunan-ddatblygu neu eisiau dilyniant gyrfa

•   Y gallu i addasu’r cymhwyster hwn i anghenion 
dysgu a datblygu eich sefydliad 

•   Rhaglen hyfforddi sydd ddim yn cymryd 
athrawon allan o’r ystafell ddosbarth

“Rhoddodd yr ILM hyder 
i mi newid y ffordd rwy’n 
rheoli timau a sut rwyf yn 
delio ac yn gweithredu ar 
newidiadau ysgol gyfan. 
Rwyf hefyd wedi llwyddo 
i ennill CDY (TLR) o 
ganlyniad ag ymgymryd 
â’r cwrs”
Nikki Hagerty
Coed y Dderwen Primary, 
Merthyr Tudful

“Ar ddechrau’r cwrs roeddwn wedi dychryn gan yr hyn y 
gofynnir i mi ei wneud.  Nid oeddwn wedi astudio ers gadael y 
brifysgol. Ers cwblhau’r cwrs rwyf wedi bod yn fwy hyderus 
am fy ngalluoedd Arweinyddiaeth a Rheolaeth fy hun sydd 
wedi fy arwain i wneud cais am ddyrchafiad; yr wyf yn cael 
cyfweliad yr wythnos nesaf!”
Bethan North
Ysgol Gynradd Y Fenni

“Roedd y cyfarfodydd rheolaidd gyda’r mentor yn gymorth 
mawr wrth drafod a rhannu syniadau ar gyfer y portffolio. 
Rwy’n teimlo bod y cwrs wedi fy helpu i ddatblygu o fod yn 
rheolwr i fod yn arweinydd.” 
Helen Evans
Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin

Sarah Evans
Mobile: 07713 287957
sarah.evans@portaltraining.co.uk

Vicki Woods
Mobile: 07508 994992
victoria.woods@portaltraining.co.uk
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