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Scopul acestui curs este de a te învăța să creezi clipuri pentru 

a îți promova online ferma socială și serviciile pe care le oferi 

Această prezentare îți va arăta cum să creezi un clip folosindu-ți 

propriul telefon

CURS EDITARE VIDEO



Vizualizează ferma Butterlope, o fermă socială in Irlanda de 

Nord (UK) 

Acest curs te va ajuta să creezi un video asemănător

Ferma Socială Butterlope, Irlanda de 
Nord (UK)

https://www.youtube.com/watch?v=Bnl5v0MPKPI

EXEMPLU DE VIDEO FERMĂ SOCIALĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=Bnl5v0MPKPI


1. Pregătirea telefonului

2. Plan Video: Ce să incluzi în clip

3. Pregătirea pentru filmare

4. Cum sa ții telefonul nemișcat în timp ce filmezi

5. Lumina:Interior si Exterior

6. Filmarea

CONȚINUTUL CURSULUI



• Mergi în setări și selectează „VIDEO”

• Selectează „CALITATEA” la 1080p HD la 30fps sau 60fps     

(Aceste setări asigură o calitate înalta)

• 4k nu este neapărat necesar- ocupă mai multă memorie

Super sfat!

Filmează la 1080p

1. PREGĂTIREA TELEFONULUI



Înainte de a începe să filmezi, fă un plan de conținut

Include informatii cum ar fi:

• Cine ești? (prezintă-te)

• Cine mai este implicat in ferma ta socială

• Prezintă ferma– afacerea, locația, 

particularitați

• Prezintă încăperile, animalele și peisajele

• Persoanele implicate în activitatea ta

• Cat de des prestezi un serviciu?

• Prezintă activitațile pe care le oferi la ferma ta socială

• O activitate tipică pentru ferma ta socială

• Explică beneficiile sociale pentru tine, pentru ferma ta

si pentru participanți

Super sfat!

Fă-ți un plan ca să 

știi ce urmează să 
înregistrezi!

2. PLAN VIDEO



Super sfat!

Urmărește clipul și 

apoi citește 
următoarele slideuri

3. PREGĂTIREA PENTRU FILMARE

CLICK pentru a vizualiza pe YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=M_5Jb-G6XUU

https://www.youtube.com/watch?v=M_5Jb-G6XUU
https://www.youtube.com/watch?v=M_5Jb-G6XUU


Deschide camera și selectează VIDEO

Poziționează telefonul orizontal ( Landscape/Peisaj )

3. PREGĂTIREA PENTRU FILMARESuper sfat!

Pune telefonul pe 

MOD AVION pentru 

a elimina sunetele 
notificărilor



Ține apăsat până apare „AUTO FOCUS” 

Această funcție focalizează automat pe toată durata filmarii

3. PREGĂTIREA PENTRU FILMARESuper sfat!

Curăță obiectivul si 

asigură-te ca bateria 
este plină



1. Ține coatele lipite de 

corp

2. Îngenuncheaza și pune 

cotul pe genunchi 

pentru o poziție fixa

4. CUM SĂ ȚII TELEFONUL NEMIȘCAT 

3. Ține mâna pe un 

obiect fix (un gard sau 

un zid)

3 SUGESTII: 



Nu filma într-o zi foarte 

însorită!

Soarele cauzează umbre

Umbrele nu dau bine în 

clip

Zilele noroase au lumină 

mai bună

Încearcă să filmezi înainte 

sau după soarele puternic 

de la amiază

5. LUMINA: LA EXTERIOR
Super sfat!

Zilele cu nori sunt 

mai bune decât cele 
însorite!



Nu filma o persoană cu 

spatele la o fereastră 

pentru că va apărea ca o 

umbră

Filmează persoana cu fața la 

fereastră pentru o lumină de 

excepție 

5. LUMINA: LA INTERIOR

Super sfat!

Filmează unde ai 
lumină bună



• Înregistrează clipuri scurte de 3-5 secunde apoi oprește 

și filmează următoarea șcenă

• Camera din spate are calitate mai bună decât cea din 

față

• Evită mersul și mișcările orizontale pentru a nu afecta 

calitatea clipului

• Privește si verifică fiecare clip înainte de a filma unul nou

• Șterge clipurile pe care nu le folsești– îți va fi mai ușor să 

editezi

Super sfat!

Curăță lentila înainte 
să filmezi

6. FILMAREA



• Fă un plan de conținut înainte de a începe să filmezi

• Pune telefonul pe MOD AVION

• Ține telefonul orizontal

• Folosește camera din spate și curață lentila

• Fă clipuri scurte de 3-5 secunde

• Evită mersul și mișcările bruște

• Vizualizează și verifica fiecare clip înainte de a filma unul nou

Super sfat!

Printează această 

listă înainte sa 
filmezi

LISTĂ DE VERIFICARE


