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Ariennir gan Lywodraeth Cymru:

Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM
 Diploma lefel 4 a 5
 Ar gyfer Rheoli Busnes Ysgolion

Gwerthoedd a Moeseg



Mae’r Diploma Lefel 4 a 5 yn rhaglen Brentisiaeth Uwch sy’n 
anelu at ddatblygu eich sgiliau a’ch technegau rheoli ac arwain 
trwy ddull asesu cymysg. Mae’n rhoi cymhwyster i chi sy’n 
werthfawr iawn ym maes addysgu ac yn cael ei gydnabod yn 
rhyngwladol ar draws pob sector diwydiant. 

Manteisiwch ar y cymhwyster 
Arweinyddiaeth a Rheolaeth hwn sydd 
wedi’i ariannu’n llwyr gan Lywodraeth 
Cymru ac wedi’i deilwra i unigolion 
mewn rôl Rheoli Busnes Ysgol

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio ar gyfer Rheolwyr 
Busnes Ysgol presennol ac uchelgeisiol; yn eich 
galluogi i ddatblygu dysgu proffesiynol, i gael cipolwg ar 
ddimensiynau strategol rôl a deall sut i arwain a rheoli 
ystod o swyddogaethau o fewn ysgol. P’un a ydych chi’n 
dechrau ar eich llwybr i Reoli Busnes Ysgol neu os ydych 
chi’n SBM profiadol sy’n ceisio datblygu eich sgiliau 
arwain a rheoli ymhellach.

Proses Gofrestru

•   Cwblhau ffurflen gais

•   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.

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

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

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 darpariaeth 
ar-lein a byddwch yn cael eich cefnogi gan Asesydd 
Rheolaeth drwy gyfarfodydd wyneb-yn-wyneb a 
chydweitho digidol, er mwyn sicrhau bod darpariaeth 
a chefnogaeth yn gwbl hyblyg a phersonol ar gyfer 
eich anghenion unigol.



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:

Cychwyn a Gweithredu Newid Gweithredol NVQ

Rheoli Proses Dendro NVQ

Rheoli Cyllideb NVQ

Rheoli Risg Busnes NVQ

Rheoli Cynhyrchion a / neu Wasanaethau NVQ

Datblygu Perthnasoedd o Gydweithio gyda 
Sefydliadau Eraill a’u Rheoli

NVQ

Rheoli Prosiect NVQ

Cyfrannu at Ddatblygu Cynllun Strategol NVQ

Annog Arloesi 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

Rheoli Risg Busnes NVQ

Rheoli Prosiect NVQ

Rheoli Proses Dendro NVQ

Rheoli Cyllideb    NVQ

Datblygu a Rheoli Cydberthnasau â 
Sefydliadau eraill

NVQ

Arwain Datblygiad Strategaeth Gwelliant 
Parhaus

NVQ

Arwain Datblygu Strategaeth Ansawdd 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



Manteision i’r Dysgwr
•  Datblygu eich dealltwriaeth o bwrpas 

rheoli busnes yng nghyd-destun yr 
ysgol.

•  Gwella eich dealltwriaeth o 
dechnegau arwain a rheoli penodol i 
reoli adnoddau o fewn ysgol yn fwy 
effeithlon, effeithiol a sensitif.

•  Gwerthuso effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd gweithrediadau rheoli 
busnes o fewn ysgol.

•  Ennyn ymwybyddiaeth o Safonau 
Galwedigaethol Cenedlaethol 
Rheolaeth ac Arweinyddiaeth 
(M&L NOS) a Safonau Cymdeithas 
Genedlaethol Rheoli Busnes Ysgolion 
(NASBM).

Manteision i’r Ysgol
•   Bydd staff proffesiynol yn 

cyfoethogi’r gwaith o reoli’ch ysgol.

•   Rheolwyr sy’n deall pwysigrwydd eu 
rôl a chwmpas eu rôl.

•   Gall helpu tîm busnes eich ysgol i 
ddatblygu sgiliau arbenigol ym maes 
caffael, cyllid, rheoli cyfleusterau ac 
Adnoddau Dynol, gan ddibynnu ar y 
lefel a’r unedau a ddewisir.

“Mae’r cwrs wedi rhoi cyfle i mi edrych 
ar fy arfer fy hun i ddeall fy nghryfderau 
a fy ngwendidau a sut 
i’w datblygu ymhellach. Mae fy nhîm 
wedi elwa’n sylweddol ar hyn a nawr 
rydym yn gweithio fel uned fwy 
effeithlon. Buaswn i’n argymell yn fawr i 
unrhyw unigolyn sy’n dymuno gweithio 
mewn rôl arwain neu reoli, neu sy’n 
gwneud hynny yn barod, i ymgymryd 
â’r hyfforddiant hwn ac uwchsgilio eu 
hunain gyda Portal.”
Matt Anthony  
Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru

“Mae wedi bod yn hynod o fuddiol 
gweld y cysylltiadau rhwng theori 
arweinyddiaeth ac arfer. Mae’r cwrs wedi 
gwella fy hyder a fy nghymhwysedd 
mewn amrywiaeth o dechnegau rheoli, 
ac yn ddiweddar mae hyn wedi fy 
ngalluogi i drafod a rheoli cais am gyllid 
ar gyfer yr ysgol.”
Sarah Dunn  Ysgol Gynradd High Cross 

“Mi wnes i fwynhau cwblhau’r diploma 
RhBY (L4) yn fawr iawn. ‘Doeddwn i 
ddim wedi astudio ers meitin ond roedd 
y tiwtor wrth law i fy helpu a fy arwain i 
trwy gydol y cwrs ac roedd y gefnogaeth 
y tu hwnt i unrhyw beth a brofais erioed 
gydag unrhyw ddarparwr arall. Buaswn 
i’n argymell Hyfforddiant Portal yn fawr 
iawn i unrhyw un.”
Judith Ford  Ysgol Barley Lane

Swyddfa: info@portaltraining.co.uk   |  02920 474 060  |  www.portaltraining.co.uk

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.

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


