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Ers 2013, bu’r Prosiect Gofod Ymchwil ac Addysg (RES) yn gweithio gydag 

athrawon, myfyrwyr ac academyddion, ynghyd â’r rheiny sy’n gofalu am 

gasgliadau digidol a datblygwyr cynhyrchion i wella’r adnoddau a’r offer sydd 

ar gael ar bob lefel o addysg. Partneriaeth rhwng Jisc, Learning on Screen a’r 

BBC yw RES. 

 

Mae’r BBC wedi adeiladu platfform agored sy’n 

mynegeio ac yn trefnu casgliadau digidol 

llyfrgelloedd, amgueddfeydd, darlledwyr ac 

orielau i wneud eu cynnwys yn haws ei 

ddarganfod, ei gyrchu a’i ddefnyddio gan 

addysgwyr ac ymchwilwyr yn y DU. Mae 

delweddau, rhaglenni teledu a radio, dogfennau 

a thestun o sefydliadau adnabyddus megis Yr 

Amgueddfa Brydeinig, Y Llyfrgell Brydeinig, Yr 

Archifau Cenedlaethol, Europeana, 

Ymddiriedolaeth Wellcome a’r BBC i gyd yn cael 

eu mynegeio. Mae’r prosiect hefyd yn galluogi datblygwyr i greu cynhyrchion 

addysgol digidol a fydd yn ysbrydoli dysgwyr, athrawon ac ymchwilwyr drwy 

ddefnyddio rhaglenni sy’n cael eu pweru gan y platfform RES. 

 

Bydd y sgwrs yn amlinellu’r rhesymau dros 

ddatblygu’r prosiect, yr ymchwil a helpodd i 

lunio’r nodau a’r amcanion, ynghyd â’r 

canlyniadau y gobeithid eu cael. Bydd yn 

disgrifio saith problem sy’n codi wrth 

ddefnyddio’r rhyngrwyd at bwrpas ymchwil, 

addysgu a dysgu ac yn cynnig yr atebion RES i’r 
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problemau hyn a pham maent yn bwysig i’r rheiny sy’n gofalu am gasgliadau, 

curaduron, datblygwyr cynhyrchion, ymchwilwyr, dysgwyr ac addysgwyr. 

 

Bydd y sgwrs yn disgrifio manteision cyhoeddi data a chyfryngau mewn modd 

‘RES gyfeillgar’, y cyfleoedd mae’r platfform yn eu cynnig i ddatblygwyr 

cynhyrchion, a sut y gallai’r platfform chwyldroi mynediad i dreftadaeth 

ddiwylliannol ddigidol mewn amgylcheddau dysgu a thu hwnt. 

 

Dangosir, yn fyr, rai cynhyrchion sydd wedi cael eu datblygu ar y platfform RES, 

ac, yn olaf, rhoddir gwybodaeth ynghylch sut y gall datblygwyr cynhyrchion a’r 

rheiny sy’n gofalu am gasgliadau weithio gyda’r platfform RES. 

 
 


