
“

HYFFORDDIANT BROOK
Mae Brook wedi bod yn hyfforddi pobl broffesiynol 

sy’n gweithio gyda phobl ifanc ers dros 50 mlynedd. 

Mae ein hyfforddiant yn rhoi’r wybodaeth a’r gallu 

i weithwyr proffesiynol, rhieni a gofalwyr gefnogi 

pobl ifanc i fyw bywydau diogel ac iach.

Pam dewis hyfforddiant Brook?

Rydym yn creu amgylchedd dysgu ysgogol 
sy’n annog pobl i fyfyrio, herio a rhannu 
arferion da ac sy’n hybu datblygiad personol. 

Ein hyfforddiant: 

• Mae’n rhoi sylw uniongyrchol i anghenion 
pobl ifanc o ran cydberthynasau a rhyw 

• Mae’n cryfhau gwybodaeth am bynciau 
allweddol 

• Mae’n darparu canllawiau ar sut mae herio 
gwahaniaethu ar sail rhywioldeb, hil ac 
anabledd  

• Mae’n eich helpu i archwilio eich 
gwerthoedd a’ch credoau eich hun, 
a chyfyngderau crefyddol, moesol a 
moesegol

Mae staff profiadol a medrus Brook yn gallu rhoi hyfforddiant parod, mewnol neu bwrpasol i 
ystod eang o weithwyr proffesiynol, rhieni a gofalwyr, mewn lleoliadau ledled y DU. 
Ewch i brook.org.uk i gael rhagor o wybodaeth neu anfonwch e-bost at:

TRAINING@BROOK.ORG.UK

“Ro’n i’n meddwl ei fod o’n hollol wych. Roedd yr hyfforddwyr oedd yn rhoi’r cwrs yn agos-atoch, yn gyfeillgar, 
yn wybodus ac yn broffesiynol.  Maen nhw wirioneddol yn glod i’ch sefydliad. Mae’n siŵr fy mod i wedi mynychu 
ymhell dros gant o gyrsiau yn ystod fy nghyfnod mewn ysgol a nawr fel gweithiwr ieuenctid.  Mae yna bob amser 
rhyw ymdeimlad o anniddigrwydd wrth feddwl am eistedd mewn ystafell yn gwrando ar bobl yn sôn am bethau 
rydych chi’n gwybod amdanynt yn barod, ond nid felly oedd hi o gwbl. Mi ddysgais i bethau newydd mewn 
amgylchedd hollol gyfeillgar a hamddenol, ac mi ddes i oddi yno gyda thoreth o wybodaeth a fydd yn cael effaith 
uniongyrchol ar y ffordd y byddaf yn mynd ati i drafod y pwnc hwn gyda’r bobl ifanc yn fy sesiynau, a f’agwedd 
i’n bersonol tuag ato mae’n debyg!”

Eich cefnogi i weithio gyda phlant a phobl ifanc

Mae’r rhaglenni hyfforddiant yn 
cynnwys y canlynol:
• Darparu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (ACRh) 

• ACRh a’r dull ‘ysgol gyfan’ 

• ACRh ar gyfer pobl ifanc ag anableddau dysgu

• Y glasoed

• Rhywioldeb a rhywedd 

• Bwlio homoffobig

• Bwlio rhywiol

• Pornograffi

• Pleser

• Rhyw, pwysau a rhwydweithiau cymdeithasol

• Delio â digwyddiadau’n ymwneud â delweddau 
rhywiol a gynhyrchir gan bobl ifanc a secstio   

• CEOP Thinkuknow (cadw’n ddiogel ar-lein)

• Erthylu; penderfyniadau a chyfyngderau

• Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a Cham-drin Plant 
yn Rhywiol 

• Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant: Cefnogi bechgyn a 
dynion ifanc

• Adnabod yr arwyddion o Gamfanteisio’n Rhywiol 
ar Blant/Cam-drin Plant yn Rhywiol a bygythiadau 
oddi allan i’r teulu (gangiau, Llinellau Cyffuriau, 
masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern)

• Defnyddio’r Adnodd Goleuadau Traffig Ymddygiad 
Rhywiol


