
 

 

Addysgu materion sensitif  

Mae dysgu o brofiadau bywyd go iawn yn ganolog i ddatblygiad personol a chymdeithasol. Drwy 

gyflwyno rhaglenni ABCh perthnasol, eang a chytbwys, bydd cyfleoedd i ddysgwyr ystyried 

materion sensitif yn codi’n anochel. Drwy archwilio materion o’r fath bydd dysgwyr yn 

datblygu sgiliau rhyngbersonol megis 

 gwrando’n astud mewn gwahanol sefyllfaoedd ac ymateb yn briodol  

 ystyried barn eraill i lywio safbwyntiau a gwneud penderfyniadau a dewisiadau 

gwybodus 

 mynegi barn a chyfiawnhau safbwynt personol  

 cymryd rhan mewn dadleuon a phleidleisio ar faterion  

 nodi ac asesu rhagfarn a dibynadwyedd, e.e. gwerthuso negeseuon gan y cyfryngau   

 datblygu strategaethau ar gyfer datrys gwrthdaro. 

Materion a allai fod yn sensitif 

Er y gall unrhyw bwnc ABCh fod yn sensitif i unigolion arbennig, y materion sy’n debygol o fod 

yn ddadleuol yw’r rhai hynny sy’n ymdrin â gwerthoedd a chred foesol a moesegol, sy’n ysgogi 

teimladau cryf ac sydd ag effaith bersonol, cymdeithasol a gwleidyddol iddynt. Maent fel 

arfer yn faterion cymhleth y bydd gan bobl farn gref ac agweddau dwfn yn eu cylch wedi eu 

seilio ar brofiadau, diddordebau a gwerthoedd. Gallai materion o’r fath gynnwys: 

 bwlio 

 gwerthoedd diwylliannol 

 gwleidyddiaeth 

 dewisiadau personol ar gyfer ffordd o fyw 

 perthynas, yn cynnwys materion megis iechyd rhywiol, camfanteisio rhywiol a phriodas 

dan orfod 

 rhywioldeb 

 gwrthdaro, yn cynnwys materion megis trais domestig 

 ffyrdd o fyw a gwerthoedd teuluol 

 iechyd a lles, e.e. gordewdra, anorecsia a hunan niweidio 

 materion cyfreithiol, e.e. gorchmynion ymddygiad gwrthgymdeithasol 

 materion ariannol megis dyled, tlodi 

 diweithdra 

 galar  

 … a llawer  mwy. 

Cyflwyno materion sensitif 

Mae sesiynau ABCh sydd wedi’u cynllunio’n dda ac sydd o ansawdd da yn helpu dysgwyr i 

gyrchu gwybodaeth ffeithiol gytbwys o ystod o ffynonellau ac yn eu galluogi i ddod yn fwy 

ymwybodol o safbwyntiau gwahanol.  



 

 

 

Wrth gyflwyno materion sensitif mewn ABCh a gweithgareddau cysylltiedig ag ABCh, megis 

SEAL, mae angen i athrawon: 

 sefydlu amgylchedd dysgu parchus lle gall dysgwyr fynegi safbwynt a all fod yn wahanol 

i’r hyn a goleddir gan eu cyfoedion 

 sicrhau bod gan ddysgwyr fynediad at wybodaeth gytbwys ac at farn wahanol i’w 

galluogi i egluro eu barn hwy eu hunain; gall hyn gynnwys cyfraniadau a wneir gan 

ymwelwyr 

 benderfynu pa mor bell y maent yn barod i fynegi eu barn eu hunain, gan gofio bod yn 

rhaid iddynt weithio o fewn y fframwaith cytunedig datganiad cenhadaeth/gwerthoedd 

yr ysgol 

 osgoi atgyfnerthu stereoteipiau neu greu tensiynau rhwng dysgwyr 

 cymryd gofal dyladwy o anghenion dysgwyr unigol wrth fynd i’r afael â materion 

personol, cymdeithasol neu hunaniaeth ddiwylliannol; er enghraifft wrth weithio ar y 

cysyniad o golled a newid o ran perthynas pan fydd disgybl wedi profi galar yn 

ddiweddar 

 benderfynu pryd i adael i ddysgwyr drafod materion yn gyfrinachol mewn grwpiau a 

phryd i gefnogi drwy wrando ar y trafodaethau grŵp hynny. 

Sicrhau cyfrinachedd 

Gall dysgwyr wneud datgeliadau personol yn ystod sesiynau ABCh, naill ai yn y dosbarth neu i 

athrawon unigol. Er enghraifft, gallant efallai ddatgelu eu bod hwy, eu ffrindiau neu 

berthnasau yn defnyddio cyffuriau anghyfreithlon. Mae’n rhaid i ysgolion gael polisi 

cyfrinachedd sy’n amlinellu’n glir i athrawon eu rolau a’u cyfrifoldebau cyfreithiol a 

phroffesiynol. Gellir cael arweiniad penodol ynglŷn â chyfrinachedd parthed addysg rhyw a 

pherthynas yn yr adran cylchlythyrau o dan cyhoeddiadau ar wefan Llywodraeth Cymru: 

 

Canllaw Addysg Rhyw a Pherthnasoedd mewn Ysgolion (dolen allanol) 

Dylai athrawon ei gwneud hi’n glir nad oes pwysau o gwbl ar ddysgwyr i ddatgelu profiadau 

personol mewn gwersi ABCh a dylent sicrhau bod disgyblion yn gwybod na all athrawon gynnig 

cyfrinachedd diamod. Yn yr un modd, os yw dysgwr yn dymuno trafod pryder personol pwysig 

dylai athrawon wneud yn siŵr bod disgyblion yn ymwybodol o ffynonellau cefnogaeth 

cyfrinachol o fewn a thu allan i’r ysgol. Byddai hyn yn cynnwys annog dysgwyr i siarad gyda’u 

rhieni/gofalwyr. 

Mae angen i athrawon sydd â chyfrifoldeb am gyflwyno ABCh deimlo’n hyderus wrth: 

 drafod materion sensitif a allai godi 

 delio’n sensitif, a dilyn ymlaen yn briodol, â datgeliadau gan unigolion neu grŵp a wnaed 

mewn sefyllfa ystafell ddosbarth 

 gweithio o fewn canllawiau cyfrinachedd yr ysgol 



 

 

 gwybod beth i’w wneud mewn achos o fater diogelu posibl. 

 

Gellir cael arweiniad penodol am ddiogelu plant mewn addysg yn yr adran cylchlythyrau o dan 

cyhoeddiadau ar wefan Llywodraeth Cymru: 

Diogelu Plant mewn Addysg: arweiniad ar rôl yr awdurdodau lleol a chyrff llywodraethol o dan 

Deddf Addysg 2002 (dolen allanol) 

Yr angen am gydbwysedd 

Mae angen llwyr i sicrhau cydbwysedd wrth drafod materion sensitif mewn ABCh. Gallai hyn 

olygu bod pob gwers ABCh unigol yn cynnig sylw cytbwys i fater neu gallai olygu bod 

cydbwysedd wedi ei ddarparu dros y pwnc cyfan. Yn yr un modd gallai cydbwysedd olygu mai 

cyfrifoldeb athro/athrawes yw rhoi mwy o amlygrwydd i farn wahanol os yw'r sylw yn y wasg 

neu safbwynt cyffredinol y dosbarth yn eithaf unochrog neu gul. 

Ni ddylai'r angen am gydbwysedd atal safiad clir yn erbyn gwahaniaethu. Mae gwerthoedd 

cyffredin a fframweithiau cyfreithiol yn mynnu bod barn ac ymddygiad na ddylid eu goddef: 

er enghraifft nid yw hiliaeth, bwlio, yn cynnwys bwlio homoffobig, trais a chreulondeb byth yn 

dderbyniol a dylid eu herio. 

Gall athrawon osgoi rhagfarn mewn ABCh drwy: 

 gynnwys dysgwyr wrth sefydlu'r rheolau cyffredin ar gyfer sesiynau ABCh i greu 

awyrgylch ystafell ddosbarth y gall materion gael eu trafod yn agored ynddo. 

 rhoi cyfleoedd i bob dysgwr gyfrannu ei farn mewn trafodaethau grŵp neu ddosbarth 

 helpu dysgwyr i wahaniaethu rhwng safbwyntiau a barn am werthoedd a ffeithiau 

 ceisio peidio amlygu ffeithiau neu dystiolaeth benodol mewn modd sy’n rhoi mwy o 

bwysigrwydd iddo na gwybodaeth arall sydd yr un mor berthnasol 

 rhoi'r un pwysigrwydd i farn a safbwyntiau gwahanol  

 annog dysgwyr i herio a chynnig dehongliadau amgen ar wybodaeth  

 herio consensws barn sy’n dod i’r amlwg yn rhy rhwydd. 

 

 


