
 

 

www.sfyouth.eu 

Senario Pa Gyfrwng Cymdeithasol a Pham 
Rydych chi'n bresennol mewn digwyddiad lle mae 
gwahanol areithwyr yn rhoi cyflwyniadau. 
 
Rydych chi am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch 
cefnogwyr am y gynhadledd trwy rannu sylwadau 
pwysicaf yr areithwyr. 

Twitter 
Mae Twitter yn caniatáu i chi bostio sylwadau 
cyflym yn y fan a'r lle. Gallwch drydar @ eich 
siaradwyr. Gallwch ychwanegu enw'r digwyddiad 
fel #. 

Mae eich grŵp newydd gynnal stondin Masnach 
Deg lwyddiannus yng nghanol y dref. 
 
Hoffech chi rannu ffotograffau i ddathlu'r 
digwyddiad â’ch grŵp a'ch cefnogwyr. 

Facebook 
Mae Facebook yn caniatáu i chi rannu albwm o 
luniau â phobl eraill. Mae Twitter a'r rhan fwyaf o 
safleoedd blogio yn caniatáu i chi lanlwytho un llun 
yn unig ar y tro.  

Rydych chi'n darllen erthygl yn y papur newydd 
ynghylch Nodau Datblygu Cynaliadwy. 
 
Rydych chi wedi gwneud ychydig o ymchwil ac 
rydych chi'n anghytuno â'r hyn y mae'r papur 
newydd yn ei ddweud. Rydych chi am rannu'ch 
barn â'ch cefnogwyr. 

Blog 
Mae blog yn caniatáu i chi ysgrifennu darnau hirach 
a datblygu eich syniadau. Fodd bynnag, cadwch y 
darn yn sgyrsiol ac yn weddol fyr. Bydd 500 o eiriau 
yn agos iddi. Hefyd, rhowch ateb yn y blwch 
sylwadau sy'n ymddangos yn aml ar ddiwedd 
erthyglau papur newydd ar-lein.   

Rydych chi'n cynllunio gweithgaredd ac rydych chi 
am greu grŵp lle gall y trefnwyr gyfathrebu â'i 
gilydd a rhannu negeseuon a dogfennau. 

Whatsapp 
Mae Whatsapp yn caniatáu i ddefnyddwyr sefydlu 
grwpiau a rhannu negeseuon, dogfennau, 
delweddau a fideos o fewn y grŵp. Mae Facebook 
hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr gyfathrebu o fewn 
grŵp. 

Rydych chi'n cynllunio gweithgaredd cyffrous ac 
am rannu'r newyddion â'ch rhwydwaith o 
gefnogwyr ifainc. 

Snapchat 
Yn 2016, roedd gan Snapchat tua 100m o 
ddefnyddwyr dyddiol, sy'n ei wneud yn wasanaeth 
negeseuon poblogaidd dros ben i bobl ifanc. Mae 
‘snapiau’ yn negeseuon gweledol iawn sy'n galluogi 
defnyddwyr i ymgysylltu â'u cynulleidfa. 

Rydych chi'n cynllunio ymgyrch ac wedi creu 
hunaniaeth weledol yr hoffech ei gwneud yn frand 
hawdd ei adnabod ar gyfer eich ymgyrch. 
 
 Rydych chi am i'ch negeseuon fod yn greadigol, yn 
hawdd eu hadnabod ac yn gyson o ran eu golwg. 

Instagram 
Mae Instagram yn caniatáu i ddefnyddwyr 
ddefnyddio hidlyddion a golygu eu ffotograffau a'u 
fideos yn greadigol.  
 
Gellir rhannu cynnwys ar Instagram neu'i bostio ar 
rwydweithiau cymdeithasol eraill fel Facebook, sy'n 
cynnig hyblygrwydd defnyddiol. 

 


