
ILM Arweinyddiaeth  
a Rheolaeth
Diploma Lefel 4 a 5 i
Arweinyddion a Rheolwyr
o fewn Addysg

Ariennir gan Lywodraeth Cymru:



Cost

Proses Gofrestru

Sut caiff y cymhwyster ei asesu?

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Sut y darperir y cymhwyster?

Safonau Galwedigaethol 
Cenedlaethol ar gyfer Rheolaeth

Ymrwymiad amser

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.

Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru:
£4,000 - £5,000

Hyd y cwrs = hyd at 18mis
Astudiaeth annibynnol:
Oddeutu 3 awr yr wythnos
Cyfarfodydd aseswyr:
Oddeutu 1.5 awr y mis
Sgiliau Hanfodol:
Oddeutu 1 diwrnod i bob maes sgiliau• Cwblhau cais ar-lein

• Sesiwn asesu sgiliau llythrennedd, 
rhifedd a llythrennedd digidol

• Sesiwn sefydlu wedi’i threfnu gyda’ch 
asesydd dynodedig ynghylch eich 
argaeledd, gan gyflwyno cynnwys 
cwrs, offer cwrs ynghyd â chefnogaeth 
gyda’ch modiwlau cyntaf

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.

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. 

Mae Portal wedi datblygu model darparu 
hollol unigryw i gyd-fynd ag amserlenni 
gwaith heriol staff o fewn y gweithle. 
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.

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



Datblygu Cynllun Gweithredu 
a’i Roi ar Waith

Rheoli Newid Strategol

Darparu Arweinyddiaeth a 
Rheolaeth

Datblygu Prosesau Busnes

Datblygu Perthnasau Gweithio 
gyda Rhanddeiliaid

Cyfrannu at Ddatblygu Cynllun 
Strategol

Rheoli Datblygiad Proffesiynol 
a Phersonol

Darparu Arweinyddiaeth a 
Rheolaeth

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

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

NVQ NVQ

NVQ NVQ

NVQ

NVQ

NVQ

NVQ

Datblygu Meddwl Beirniadol Datblygu Meddwl Beirniadol

Rheoli Gwelliant Rheoli Gwelliant

Rheoli a Gweithredu Newid yn y 
Gweithle

Arwain Arloesedd a Newid

Deall y Rôl Rheolaeth er mwyn 
Gwella Rheoli Perfformiad

Gwneud Achos Ariannol

Deall a Datblygu Perthnasau yn 
y Gweithle

Rheoli Datblygiad Personol

Deall y Rôl Rheolaeth i Wella 
Rheoli Perfformiad

Rheoli eich Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus eich Hun

Rheoli Straen a Gwrthdaro

Dull Asesu: Tasgau rheoledig a phrawf Dull Asesu: Tasgau rheoledig a phrawf

Rheoli Straen a Gwrthdaro o 
fewn y Sefydliad

Annog Dysgu a Datblygiad

Sefydlu Prosesau Rheoli Risg 
mewn Busnes

Sbarduno Newid Gweithredol a’i 
Weithredu

Datblygu Perthnasoedd 
Gweithio gyda Rhanddeillaid

Rheoli Prosiect
Rheoli Prosiect

Rheoli Risg Busnes Rheoli Risg Busnes

Datblygu Perthnasoedd o 
Gydweithio gyda Sefydliadau 
Eraill a’u Rheoli

Arwain Datblygiad Strategaeth 
Gwelliant Parhaus

Cyfrannu at Ddatblygu Cynllun 
Strategol Annog dysgu a datblygu

Annog Arloesi Arwain Datblygiad Strategaeth 
Ansawdd

Rheoli Gwrthdaro o fewn Tîm Gwneud y defnydd gorau o 
dechnoleg

VRQ VRQ

VRQ VRQ

VRQ VRQ

VRQ
VRQ

VRQ

VRQ

VRQ

VRQ

VRQ

VRQ

NRQ
NRQ

NRQ
NRQ

NRQ
NRQ

NRQ NRQ

NRQ NRQ

NRQ NRQ

NRQ NRQ

NRQ NRQ

Lefel 4 Lefel 5

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

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

Trosolwg o Gynnwys y Cymhwyster
Diploma mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM Cyfunol NVQ-VRQ



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.

Phil O’Brien 
07713287957      phil.obrien@portaltraining.co.uk
Frances Lee
07958669560     frances.lee@portaltraining.co.uk

Datapipe).

 Buddion i Ddysgwyr Buddion i’r Ysgol

 •

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

Gwella'ch dealltwriaeth o dechnegau 
arwain a rheoli penodol i wella'ch ymarfer a 
thrwy ganlyniad, wella perfformiad yr ysgol

Ennill achrediad ffurfiol am y sgiliau sydd 
eisoes gennych, wrth ddatblygu sgiliau 
newydd ac ennill profiad o arweinyddiaeth 
a rheolaeth mewn perthynas â'ch rôl ysgol

Gwella'ch CV i fod yn fwy gystadleuol yn y 
farchnad swyddi gyda chymhwyster 
arweinyddiaeth a rheolaeth cydnabydded-
ig y gellir ei drosglwyddo ar draws sawl 
proffesiwn

Dull dysgu hyblyg, sy’n gweithio o'ch 
cwmpas chi a'ch ymrwymiadau

•

•

•

 • Cyfle DPP o ansawdd uchel heb unrhyw 
gost i'r ysgol

Rhaglen hyfforddiant nad yw'n mynd ag 
athrawon allan o'r ystafell ddosbarth

Yn datblygu sgiliau rheoli ac arwain eich 
staff

Yn annog meddwl strategol sy'n cyfrannu 
at welliant ysgol gyfan

Offeryn datblygiad personol gwerthfawr ar 
gyfer staff sy'n chwilio am y cam nesaf yn 
eu gyrfa

•

•

•

•

Wrth ymgymryd â'r ILM mae'r aelod o staff 
wedi cyflawni gwelliant ysgol gyfan hynod 
effeithiol trwy amrywiaeth o feysydd. Mae hi 
wedi magu hyder ac erbyn hyn mae ganddi’r 
gred y gall symud ymlaen i rolau uwch. 
Rhedwyd y cwrs yn dda iawn ac mae'r 
gefnogaeth wedi bod yn rhagorol. Baswn yn 
argymell yr hyfforddiant yn fawr.

James Harris - Pennaeth, Ysgol Gynradd 
Maesycwmmer, (EAS)

Mae'r gwaith a wnaed fel rhan o'r ILM wedi'i 
ddefnyddio i sbarduno newid. Gellir gweld 
effaith sgiliau a ddatblygwyd trwy'r rhaglen 
trwy dimau adran â ffocws, gydag arweinwyr 
effeithiol sy'n dirprwyo'n briodol ac yn creu 
ethos tîm. Mae'r cwrs wedi datblygu ein 
arweinwyr canol i fod yn llawer mwy annib-
ynnol a rhagweithiol.

Liz Curson - Pennaeth Cynorthwyol, Ysgol Cwm 
Brombil, (ERW)

Mae trefn cwrs Portal ILM a'r gefnogaeth a 
dderbyniwyd wedi creu argraff fawr arnaf. Mae 
staff wedi gweld gwelliannau yn eu strategae-
thau ymarfer ac arweinyddiaeth, ac fe 
ddefnyddiwyd y sgiliau a’r strategaethau yma i 
arwain mentrau ysgol gyfan yn effeithiol. Bu 
gwelliant amlwg yn eu gallu i gefnogi twf ac 
arweinyddiaeth ar draws y system.

Amanda Williams - Pennaeth, Parc C.P. Ysgol, 
(GWE)

Wedi'i gwblhau gan staff addysgu a staff nad 
ydynt yn athrawon, mae'r cwrs wedi cael 
derbyniad da iawn gyda phedwar aelod o staff 
yn cael dyrchafiad i swyddi sylweddol ers 
iddynt gwblhau. Mae’r wybodaeth a gafwyd, yn 
enwedig mewn perthynas â rheoli newid, wedi 
galluogi ystod o newidiadau strategol o fewn 
dysgu ac addysgu'r ysgol gyfan, wedi cryfhau 
cydweithredu ac wedi caniatáu cyfleoedd 
dysgu proffesiynol parhaus.

Rob Bruton - Pennaeth Cynorthwyol, Ysgol St 
Cyres, (CSC)


