
 

 

 

 
 

Rhaglen Datblygu Rheolwyr 
Canol 
 
Mae’r trawsnewid mewn gofal cymdeithasol a geir yn Neddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn 
gofyn i bawb sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol feddwl 
ac ymddwyn yn wahanol o ran comisiynu a chyflenwi 
gwasanaethau. Mae rheolwyr canol yn chwarae rôl allweddol 
yn hyn o beth fel arweinwyr lleol o fewn eu sefydliadau eu hun 
ac ar draws partneriaethau.  
 
Lluniwyd y rhaglen genedlaethol yn benodol i’ch helpu i 
wella‘ch arweinyddiaeth strategol a gweithredol yng nghyd-
destun gofynion y Ddeddf. Nod y rhaglen ydy: 
 
 Helpu rheolwyr canol ym maes gofal cymdeithasol 

ddatblygu’r galluedd i ddelio â sialensiau polisi ac arferion  

 Helpu rheolwyr canol ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth a 
rheoli i arwain gwasanaethau cymdeithasol i’r dyfodol 

 Datblygu carfan ar draws Cymru sy’n meddu ar sgiliau 
datblygedig, priodweddau ac ymwybyddiaeth – o fewn 
fframwaith cyffredin a rennir 

 
Ar ôl cwblhau’r rhaglen, bydd gennych well dealltwriaeth o 
nodweddion arweinyddiaeth effeithiol ac wedi gwella’ch 
galluedd a’ch gallu eich hunan yn eich rôl.  Byddwch yn fwy 
ymwybodol o’r cyfleoedd i drawsnewid pethau ac yn meddu ar 
y sgiliau a’r arfau i weithredu newid yn lleol. Bydd y rhaglen 
hefyd yn datblygu’ch sgiliau personol trosglwyddadwy megis 
rheoli prosiect, gwerthuso a meddwl yn feirniadol. 

Gwybodaeth am y Rhaglen 

Mae tri modiwl yn y rhaglen ac astudir y rhaglen dros gyfnod o 
ddeuddeng mis. Mae’n cychwyn gyda pharatoi manwl a 
gweithgareddau ymglymu. Bydd gofyn i chi gwblhau asesiad 
360 gradd a fydd yn eich helpu i lunio cynllun datblygu 
personol. Holiadur ydy’r asesiad 360 gradd a y bydd gofyn i 
chi, eich rheolwr llinell a detholiad o’ch cydweithwyr gwblhau 
hwn yn electronig.  
 
Wedyn, byddwch yn mynychu sesiynau symbylol a addysgir 
mewn grwpiau ac sy’n cyfuno’r theori ag astudiaethau achos 
ac ymarferion ymarferol yn ogystal â darparu cyfle i chi 
adfyfyrio ar eich dysgu drwy setiau dysgu-drwy-wneud.   
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Cewch bedair sesiwn hyfforddi datblygu un-i-un, unigol yn ystod y rhaglen i’ch 
cynorthwyo i allu cymhwyso’ch dysgu yn effeithiol yn eich gweithle. Cewch hefyd 
gymorth Ymgynghorydd Academaidd i’ch helpu i gwrdd â gofynion academaidd y 
rhaglen.  
 
Byddwch yn cael eich asesu ar bob modiwl a fydd yn cyfrannu at radd derfynol y 
cymhwyster. Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn ennill Tystysgrif 
Ôl-radd mewn Arweinyddiaeth Strategol a Gweithredol mewn Gofal 
Cymdeithasol - credydau 60 CATS ar lefel ôl-raddedig 7 - o Brifysgol Oxford 
Brookes. 
 
Bydd y tri modiwl yn delio â: 
 
Datblygu fel Arweinydd 
Mae’r modiwl hwn yn ystyried rôl arweinydd yn y cyd-destun lleol a chenedlaethol, o 
ran arwain o fewn sefydliad ac ardraws ffiniau sefydliadol.  Mae’n darparu arfau a 
dulliau o fynd ati a fydd yn eich galluogi i ddatblygu’ch galluedd arwain eich hunan a 
osodir yn erbyn asesiad o’ch cryferau a’ch gwendidau eich hunan: 
 
 Rôl a nodweddion arweinyddiaeth mewn gofal cymdeithasol 

 Sut i ddylanwadu ar eraill a chydweithio’n effeithiol ar draws ffiniau  

 Deall effaith eich cyd-destun gwleidyddol lleol a chenedlaethol ar eich rôl  

 
Llunio gofal cymdeithasol  
Mae’r modiwl hwn yn darparu sail wybodaeth a sylfaen gadarn mewn tair elfen 
allweddol o system gofal cymdeithasol sydd wedi’i thrawsnewid: comisiynu strategol, 
gweithio integredig, ymgysylltu dinasyddion. Bydd yn darparu cyfle i ymchwilio i 
arferion arloesol yn y meysydd hyn ac i ystyried yr achos dros newid yn lleol. 
 
 Llunio’r farchnad i gyflenwi gwasanaethau sydd wedi’u trawsnewid ar gyfer ein 

dinasyddion  

 Yr hyn sy’n bwysig mewn cydweithio effeithiol rhwng iechyd a gofal cymdeithasol 
fel modd o sicrhau canlyniadau gwell  

 Ymgysylltu’n bositif gyda’n cymunedau lleol  

 
Cyflenwi gwell ganlyniadau  
Mae’r modiwl hwn yn ystyried gweithredu prosiectau mawr neu brosiectau 
gweithredol a’r nodweddion allweddol fydd yn sicrhau eu cyflenwi’n llwyddiannus: 
arweinyddiaeth effeithiol, cyflenwi newid yn yr hinsawdd, rheoli perfformiad cadarn. 
 
 Arwain a chynorthwyo datblygiad a newid 

 Gweithredu newid yn yr hinsawdd mewn amgylchedd trawsffurfiol  

 Gwella a rheoli perfformiad o fewn timoedd ar draws ffiniau sefydliadol a gydag 
amrywiaeth o randdeiliaid  

 
Cost y rhaglen yw £ 4,000 y pen. Mae'r rhaglen nesaf yn cychwyn ym mis Ebrill 
2020. Rhoddir dyddiadau isod. Bydd lleoliadau’r rhaglenni yn cael eu cadarnhau yn 
nes at yr amser yn dibynnu ar y nifer o ymgeiswyr, ond mae'n debyg y bydd 
modiwlau'n cael eu darparu mewn gwahanol leoliadau ledled y wlad. 
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Rhaglen y seminar  1 Ebrill 2020 Llandrindnod Wells 

Sesiynau Modiwl 1 a 
addysgir 

12 a 13 Mai 2020 I'w gadarnhau 

Sesiynau Modiwl 2 a 
addysgir 

8 a 9 Medi 2020 

20 Hydref 2020 

I'w gadarnhau 

Sesiynau Modiwl 3 a 
addysgir 

12 a 13 Ionawr 2021 I'w gadarnhau 

 

Gofynion Mynediad 

Mae’r rhaglen wedi’i hanelu at reolwyr canol ym maes gofal cymdeithasol h.y. Rheolwyr 
Gwasanaethau, Prif Swyddogion, Rheolwyr Gweithredol, Ardal neu Grŵp neu 
Benaethiaid Gwasanaethau. Beth bynnag fo teitl eich swydd, rhaid bod eich briff tu hwnt 
i fod yn rheolwr tîm unigol, gan gynnwys portffolio cymysg o gyfrifoldebau a rôl yn 
natblygiad strategol eich sefydliad, yn aml mewn perthynas ag asiantaethau eraill. 
 

Meini prawf mynediad ar gyfer y rhaglen ydy bod rhaid i gyfranogwyr:  
 

 Feddu ar radd gyntaf a/neu gymhwyster cydnabyddedig mewn gwaith cymdeithasol 
(neu debyg ar gyfer staff heb fod yn weithwyr cymdeithasol) neu brofiad proffesiynol 
cyfwerth.  

 Ddal swydd rheolwr canol ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru (fel a ddiffinnir 
uchod. 

 Gael cefnogaeth y sefydliad sy’n eu cyflogi. 

 Feddu ar y gallu i astudio ar lefel ôl-raddedig ac angen iddyn nhw deimlo’n hyderus 
bod ganddyn nhw’r gallu i gwblhau aseiniadau ar y lefel hon neu’n cael cefnogaeth 
eu cyflogwyr i wneud hynny.  

 

Gwybodaeth Bellach 

Mae Sefydliad Gofal Cyhoeddus yn gweithio i sicrhau canlyniadau gwell drwy ofal 
cymdeithasol ar sail tystiolaeth sy’n cael ei redeg yn dda; cynnig ymchwil cymwysedig, 
ymgynghoriaeth, datblygu sgiliau a llunio system. Ymhlith cleientiaid IPC mae darparwyr 
gofal a chymorth, llywodraeth ganolog a lleol a sefydliadau’r GIG. Mae’r Sefydliad hefyd 
yn cyflenwi Rhaglen Datblygu Rheolwyr Canol ar gyfer rheolwyr rheng flaen gofal 
cymdeithasol ar draws Cymru, ynghyd â Rhaglen Datblygu Rheolwyr Canol.  
 
Comisiynwyd y rhaglen genedlaethol hon gan Gofal Cymdeithasol Cymru ar ran 
Pwyllgor Rheoli Rhaglenni Cenedlaethol. Cost y rhaglen ydy £4,000 y person. Am ragor 
o wybodaeth, neu i archebu lle, cysylltwch â'r e-bost hwn: ipc_courses@brookes.ac.uk. 
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