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Adroddiad Interim yr Adran Addysg am Adolygiad 

Athrawon yn Gweithio’n Hirach
 

Mae’r Adran Addysg (DfE) wedi cyhoeddi’r Adroddiad Interim am yr Adolygiad Athrawon yn Gweithio’n Hirach (AAGH) 
[Teachers Working Longer Review (TWLR)], yn dilyn oedi o bron i flwyddyn wedi iddo gael ei lofnodi gan y Pwyllgor 
Llywio AAGH ym mis Chwefror 2016. Mae’r Adroddiad Interim ar gael (yn y Saesneg yn unig) ar y wefan hon: 
www.gov.uk/government/publications/teachers-working-longer-review-interim-report. Mae’r rhesymau a roddir gan yr 
Adran Addysg am yr oedi cyn cyhoeddi’r adroddiad yn cynnwys y cyfnodau ‘purdah’ cyn yr etholiadau lleol ac yna cyn 
y Refferendwm ar yr UE. Erbyn hyn, mae wedi dod yn amlwg mai’r rheswm am yr oedi cyn ei gyhoeddi oedd bod y 
Llywodraeth eisiau cyhoeddi’r Adroddiad Interim yn rhan o gyfres o ddeunyddiau ochr yn ochr ag Arolwg Llwyth 
Gwaith Athrawon 2016, a sicrhau hefyd ei bod yn ddogfen sy’n rhoi sylwadau ar agweddau o’r methiant i benodi a 
chadw staff o fewn y proffesiwn addysgu. 

Ymateb NASUWT 
I NASUWT, nid yw AAGH yr Adran Addysg erioed wedi ymwneud â’r mater o athrawon yn gweithio’n hirach ac nid yw 
NASUWT yn derbyn y cynnydd yn yr oedran ymddeol a gyflwynwyd gan ddiwygiad y Llywodraeth i bensiynau 
athrawon. NASUWT yw’r unig undeb athrawon sydd mewn anghydfod gyda’r Llywodraeth ynglŷ n ag oedran pensiwn. 

Fodd bynnag, mae Adroddiad Interim am AAGH yr Adran Addysg yn taflu rhywfaint o oleuni ar y ffordd mae cyflogwyr 
yn trin athrawon hŷ n, ac mae’n amlinellu sut mae hyn wedi gwaethygu’r argyfwng o ran cadw athrawon. 

Nid yr Adroddiad Interim yw’r Adroddiad Terfynol am yr AAGH a dim ond dod i gasgliadau interim y mae, gan gynnwys 
canfod bod bylchau yn y dystiolaeth sydd ar gael, yn arbennig o ran effaith heneiddio ar y proffesiwn addysgu. Fodd 
bynnag, mae’r adroddiad yn tynnu sylw at reolaeth wael yr ysgolion yn gyffredinol ar athrawon drwy gydol eu 
gyrfaoedd, sy’n peri iddynt ymadael â’r proffesiwn ymhell cyn eu hoedran pensiwn arferol. 

Mae athrawon hŷ n yn dioddef oherwydd y llwyth gwaith gormodol, y cyflog annigonol a’r di-broffesiynoli y mae’r 
athrawon i gyd yn ei ddioddef. Fodd bynnag, mae’r pwysau penodol ar weithwyr hŷ n, gan gynnwys y rheiny sy’n 
ymwneud â chyfrifoldebau gofalu am rieni, plant ac wyrion, yn gyrru athrawon allan o’r farchnad lafur. Fel cyflogwyr, 
mae ysgolion yn aml yn anymatebol ac yn dangos diffyg gofal, ac nid ydynt yn ymdrechu i reoli eu staff yn effeithiol 
na’u cadw o fewn y proffesiwn addysgu drwy fabwysiadu arferion megis gweithio hyblyg. Mae hyn yn gyrru athrawon 
hŷ n allan o’r proffesiwn, yn ogystal ag athrawon ar adegau eraill yn eu bywydau – er enghraifft, athrawesau sy’n 
dychwelyd o absenoldeb mamolaeth. 

Yn ychwanegol at hynny, mae athrawon hŷ n yn aml yn wynebu sefyllfaoedd penodol o wahaniaethu ar sail oedran sy’n 
eu gyrru allan o’u swyddi. Nid yw’r system bresennol yn cefnogi athrawon hŷ n, ac heblaw bod gwelliannau sylweddol 
yn cael eu cyflwyno i arferion gweithio ar lefel ysgol, bydd yn parhau i fethu yn y cyswllt hwn. 

Mae’r Adroddiad Interim yn cyfiawnhau gweithredu cenedlaethol NASUWT ar lwyth gwaith, sef ymgyrch yr Undeb i 
sicrhau cyfleoedd i athrawesau weithio’n hyblyg, ac hefyd ymgyrchoedd a gwaith achos yr Undeb yn erbyn 
gwahaniaethu ar sail oedran. 

Dyma brif ganfyddiadau’r Adroddiad Interim, fel y maent wedi eu crynhoi gan NASUWT: 
•	 nid yw galluoedd athrawon i wneud gwaith addysgu sy’n hynod ymdrechgar yn gostwng wrth i athrawon 
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•	 er gwaethaf y straen a’r pwysau y mae athrawon yn eu hwynebu, mae nifer yr athrawon sy’n absennol oherwydd 
salwch yn is nag ydyw ymysg gweithwyr proffesiynol eraill; 

•	 ni chynigir cymorth iechyd galwedigaethol o safon uchel i athrawon; 
•	 yr unig newidiadau i lwybrau gyrfaol sy’n agored i athrawon dosbarth yw gwaith cyflenwi neu ddyrchafiad i safle 

rheolwr; mae mwy o ddewisiadau i arweinwyr ysgol, sy’n cynnwys gweithio hyblyg; 
•	 byddai rheolaeth effeithiol yn galluogi athrawon i weithio’n hirach; 
•	 mae diffyg cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn gyrru athrawon iau, yn ogystal ag athrawon hŷ n, allan o’r 

proffesiwn; 
•	 er gwaethaf y ffaith fod Deddf Cydraddoldeb 2010 wedi gwahardd gwahaniaethu ar sail anabledd, mae llawer o 

athrawon yn ymadael â’r proffesiwn am resymau yn ymwneud ag iechyd; 
•	 mae’r diwylliant o elyniaeth mewn llawer o ysgolion tuag at weithwyr hŷ n yn gyrru athrawon allan o’r proffesiwn. 

Mae’r dyfyniadau o’r Adroddiad mewn ffont italig isod, gyda phenawdau cryno gan NASUWT uwchben y rhain a 
sylwadau NASUWT islaw: 

•	 Nid yw galluoedd athrawon i wneud gwaith addysgu sy’n hynod ymdrechgar yn gostwng wrth i 
athrawon heneiddio. 

‘Mae’r dystiolaeth yn awgrymu nad yw’r sgiliau gwybyddol allweddol sy’n angenrheidiol i addysgu’n gostwng yn 

sylweddol cyn i rywun gyrraedd 70 oed, ac nid yw oedran o anghenraid yn ddangosydd allweddol o allu’r 

athro/athrawes i addysgu. Ar ben hynny, nid yw oed yr athro/athrawes yn cael effaith amlwg ar berfformiad y myfyrwyr 

ac felly mae athrawon hŷ n yn parhau i chwarae rhan gyfartal yn y broses o wella canlyniadau’r myfyrwyr, heb unrhyw 

dystiolaeth o effaith negyddol o ganlyniad i heneiddio.’ 

Barn NASUWT: 

Er gwaethaf hynny, mae’r gwaith ymchwil a wnaed gan NASUWT, sydd wedi ei gyflwyno fel tystiolaeth fanwl i’r 
AAGH, yn datgelu’r gwahaniaethu ar sail oedran y mae athrawon hŷ n yn ei ddioddef, yn aml am fod rheolwyr iau 
sy’n llai profiadol yn teimlo’n israddol iddynt ac yn flin tuag atynt. 

•	 Er gwaethaf y straen a’r pwysau y mae athrawon yn eu hwynebu, mae nifer yr athrawon sy’n absennol 
oherwydd salwch yn is nag ydyw ymysg gweithwyr proffesiynol eraill. 

‘Mae’n ymddangos bod gan y proffesiwn addysgu raddfa is o absenoldeb oherwydd salwch na gweithwyr proffesiynol 

eraill, er bod hyn yn dechrau dod yn fwy cyfartal unwaith maent yn 55 oed ac yn hŷ n, gyda’r lefelau wedyn yn debyg i 

rai gweithwyr proffesiynol eraill sydd ar y cam hwnnw.’ 

Barn NASUWT: 

Er gwaethaf hynny, mae gwaith ymchwil NASUWT wedi datgelu bod llawer o gyflogwyr yn mabwysiadu dulliau 
cosbol a gwahaniaethol o reoli absenoldeb athrawon oherwydd salwch, sy’n ceisio diswyddo athrawon mor 
gyflym ag sy’n bosibl unwaith y maent yn mynd yn sâl, neu hyd yn oed os ydynt yn sâl am gyfnodau byr o 
amser, neu ar sail anabledd. 

•	 Ni chynigir cymorth iechyd galwedigaethol o safon uchel i athrawon. 

‘Mae’r dystiolaeth sy’n ymwneud â’r ddarpariaeth iechyd galwedigaethol yn y proffesiwn addysgu’n awgrymu bod lefel 

y gwasanaeth sydd ar gael i gefnogi athrawon, ac i ba raddau y mae’n cael ei ddefnyddio, yn amrywio’n sylweddol. … 

mae’r dystiolaeth yn awgrymu nad yw ymyriadau’n digwydd yn aml iawn nes bydd salwch yr athro/athrawes wedi 

datblygu’n sylweddol ac y mae’n ystyried ymddeol ar sail salwch.’ 
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Barn NASUWT: 

Yn aml iawn, dydy athrawon sy’n mynd yn sâl byth yn manteisio ar gymorth iechyd galwedigaethol, neu 
ond yn ystyried gweld meddyg iechyd galwedigaethol pan fyddent ar fin cael eu diswyddo. Yn ei ymateb 
i’r Papur Gwyrdd cyfredol ar gyflogaeth ac iechyd, mae NASUWT wedi galw am hawl i weithlu cyfan yr 
ysgolion gael gafael ar gymorth iechyd galwedigaethol sy’n wirioneddol annibynnol ac i’r ddarpariaeth 
iechyd galwedigaethol gwrdd â chyfres o safonau o ansawdd uchel y cytunwyd arnynt.   

•	 Yr unig newidiadau i lwybrau gyrfaol sy’n agored i athrawon dosbarth yw gwaith cyflenwi neu 
ddyrchafiad i safle rheolwr. Mae mwy o ddewisiadau i arweinwyr ysgol, sy’n cynnwys gweithio 
hyblyg. 

‘Mae’r dystiolaeth sy’n ymwneud â’r llwybrau gyrfaol sydd ar gael i athrawon yn dangos bod aelodau o’r tîm 

arwain yn fwy tebygol o allu cael gafael ar amrediad ehangach o ddewisiadau wrth ystyried newidiadau yn eu 

llwybr gyrfaol nag athrawon dosbarth. O ran yr athrawon dosbarth, mae’n ymddangos mai’r unig ddau ddewis 

sydd ar gael yn rhwydd iddynt yw dyrchafiad drwy’r gadwyn reolaeth a gwneud gwaith cyflenwi. O’i gymharu â 

hynny, mae dewisiadau eraill ar gael yn aml iawn i athrawon sy’n aelodau o’r uwch dîm arwain, yn cynnwys 

gweithio fel cynghorwyr i awdurdodau lleol, gweithio ar draws nifer o ysgolion mewn ymddiriedolaethau o 

wahanol academïau neu ffederasiynau o ysgolion, rhannu swyddi a gwneud swyddi pennaeth ar y cyd. Nid oes 

tystiolaeth, fodd bynnag, o unrhyw wahaniaeth yn y dewisiadau sydd ar gael i athrawon hŷ n neu i athrawon 

iau, nac o opsiynau sy’n cael eu defnyddio’n benodol i helpu athrawon i weithio’n hirach.’ 

‘O’r dystiolaeth gyfyngedig sydd ar gael am y defnydd a wneir o weithio hyblyg mae’n amlwg bod y cyfle i 

wneud hynny’n amrywio’n helaeth o ysgol i ysgol. Mae’r rhesymau a roddwyd yn cynnwys materion 

diwylliannol mewn ysgolion, agwedd rheolwyr ysgol tuag at fod yn hyblyg yn y gwaith ac anawsterau ymarferol 

megis amserlennu.’ 

Barn NASUWT: 

Mae diwygiadau gan y Llywodraeth ers 2010 wedi dileu’r llwybrau gyrfaol a fyddai’n symbylu a chadw 
athrawon dosbarth yn eu swyddi. Ymadael â chyflogaeth addysgu barhaol, neu ymadael â’r ystafell 
ddosbarth, yw’r unig ddewisiadau sydd ar gael i athrawon. Mae’n rhaid i’r Llywodraeth adfer llwybrau 
gyrfaol i athrawon dosbarth os yw’n mynd i ymdrin yn llwyddiannus â’r argyfwng o ran cadw athrawon. 

Un o’r prif ffactorau sy’n gyrru athrawon allan o’r proffesiwn yw gwrthod caniatáu i athrawon weithio’n 
hyblyg yn dilyn absenoldeb mamolaeth neu oherwydd cyfrifoldebau gofalu (gan gynnwys gofalu am 
berthnasau hŷ n). Am fod darpariaeth gofal cymdeithasol i bobl fregus wedi ei dileu oherwydd llymder, 
mae baich y gwaith gofalu wedi disgyn fwy a mwy ar ferched, gan gynnwys merched hŷ n sy’n aml yn 
gofalu am nifer o genedlaethau ar yr un pryd – wyrion, plant a pherthnasau hŷ n. Mae hyn yn arbennig o 
arwyddocaol am fod 75% o athrawon yn ferched. Os yw ysgolion eisiau cadw athrawon drwy gydol eu 
gyrfaoedd, rhaid cael newid diwylliannol mewn agweddau tuag at weithio hyblyg. 

•	 Byddai rheolaeth effeithiol yn galluogi athrawon i weithio’n hirach. 

‘Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod arferion rheoli cefnogol, lle mae agwedd/diwylliant sy’n gadarnhaol o ran 

gwerthfawrogi athrawon hŷ n a rheoli eu lles, a defnyddio llwybrau gyrfaol eraill a gweithio hyblyg, oll yn helpu i 

ysgogi athrawon i weithio’n hirach. Mae derbyn cefnogaeth er eich lles a theimlo eich bod yn cael eich 

gwerthfawrogi, oll wedi eu nodi fel prif ffactorau sy’n gallu ysgogi athrawon i weithio’n hirach, felly arferion 

rheoli sy’n cefnogi athrawon ac yn rhoi rheolaeth iddynt dros eu gwaith yw’r prif ffactorau yn y fan yma.’ 
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Barn NASUWT: 

Nid dyma’r unig ffactorau sy’n symbylu a chadw athrawon hŷ n – bydd darparu rheolaeth gefnogol ac hefyd roi 
rhyddid i athrawon i weithredu’n annibynnol fel pobl broffesiynol yn helpu i gadw athrawon o bob oed yn y 
proffesiwn, gan gynnwys y miloedd o athrawon sy’n ymadael â’r proffesiwn o fewn pum mlynedd ar ôl 
cymhwyso. 

•	 Mae diffyg cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn gyrru athrawon iau, yn ogystal ag athrawon hŷ n, allan 
o’r proffesiwn. 

•	 Er gwaethaf y ffaith fod Deddf Cydraddoldeb 2010 wedi gwahardd gwahaniaethu ar sail anabledd, mae 
llawer o athrawon yn ymadael â’r proffesiwn am resymau yn ymwneud ag iechyd.       

‘Mae’r athrawon eu hunain yn nodi iechyd ac yna lwyth gwaith fel y ddau reswm mwyaf tebygol pam y byddent 

efallai’n ymadael â’r proffesiwn yn gynnar. Yma gwelir bod pryderon ynglŷ n â’r cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn 

broblem sylweddol yn ystod camau canol a hwyr eu gyrfaoedd yn arbennig.’ 

Barn NASUWT: 

Yn anffodus, nid yw’n syndod i NASUWT bod problemau yn ymwneud â llwyth gwaith ac iechyd yn gyrru 
athrawon hŷ n allan o’r proffesiwn. Mae gwaith ymchwil NASUWT yn cadarnhau bod y lefelau o straen a llwyth 
gwaith a orfodir ar athrawon hŷ n yn niweidiol iawn – mae trefnau cosbol yn ymwneud ag asesu a marcio gwaith 
disgyblion, a threfnau arolygon ysgol, wedi eu canolbwyntio’n aml iawn ar yr athrawon hŷ n sy’n fwy profiadol. 

Mae NASUWT yn eithriadol bryderus ynglŷ n â pholisïau cynyddol gosbol yn ymwneud â rheoli absenoldeb 
oherwydd salwch sy’n gosod athrawon ar lwybr chwim tuag at ddiswyddiad pan fyddent wedi cael cyfnod byr 
allan o’r gwaith am eu bod yn sâl. Mae hyn yn cynnwys absenoldebau ymysg athrawon oherwydd anabledd a 
gall yr ysgol fod yn gwahaniaethu’n anghyfreithlon os yw’n ymddwyn yn y ffordd yma. Oherwydd hynny, gall 
athrawon yn aml iawn ymadael â’r proffesiwn ar sail gwaeledd am nad yw eu cyflogwr wedi eu cefnogi, nid am 
eu bod wedi mynd yn rhy sâl i addysgu. 

Dylai ysgolion ostwng y llwyth gwaith i bob athro ac athrawes a gwneud addasiadau cefnogol rhesymol i alluogi 
athrawon anabl ac athrawon sy’n dioddef iechyd gwael, i aros yn y gwaith cyhyd ag y dymunent.  

•	 Mae’r diwylliant o elyniaeth mewn llawer o ysgolion tuag at weithwyr hŷ n yn gyrru athrawon allan o’r 
proffesiwn. 

‘Mae teimlo nad ydynt yn cael eu cefnogi gan y rheolwyr a’r diwylliant o fewn yr ysgol/sefydliad mewn perthynas â 

gweithio hyblyg neu am eu bod yn athrawon hŷn, wedi eu nodi fel ffactorau allweddol hefyd ymysg rhai gweithwyr hŷ n 

sy’n ymadael â’r proffesiwn.’ 

‘Mae’n ymddangos bod arferion lleol, diwylliant a chanfyddiad arweinwyr ysgol o werth athrawon hŷ n/profiadol yn 

ffactorau allweddol mewn galluogi athrawon i weithio’n hirach. Mae’n hanfodol bod agweddau’n newid a bod arferion 

gorau’n cael eu hybu er mwyn cael ateb/agwedd gyson a chynhwysfawr.’ 

Barn NASUWT: 

Ers 2010, mae NASUWT wedi dadlau dros newid y diwylliant mewn ysgolion, fel bod yr holl athrawon yn cael eu 
gwerthfawrogi am eu profiad, ac yn arbennig felly athrawon hŷ n. Yr hyn ydyw’r Adroddiad Interim am yr AAGH 
mewn gwirionedd yw condemniad o ysgolion sy’n gweld athrawon fel nwyddau diwerth y gellir eu newid yn 
hawdd am rai newydd – mae cyfrifoldeb trwm ar y diwylliant am yr argyfwng presennol oherwydd prinder 
athrawon. 
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