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În era multimedia, clipurile video sunt folosite tot mai mult. Ca să îți imaginezi 
proporțiile, doar pe YouTube, una dintre cele mai populare platforme de distribuție 
video, 300 de ore de videoclipuri noi sunt încărcate în fiecare minut. Asta înseamnă că 
12 zile și jumătate de film continuu sunt create în fiecare minut. 

În timp ce filmările profesionale necesită destul de multe aptitudini și, de asemenea, 
echipament și software potrivit, există unele rezultate foarte bune, care pot fi obținute 
de amatori, atâta timp cât unele aspecte de bază sunt luate în considerare. 

1. Crează un scenariu bun 

Totul începe cu un scenariu bun, care este de fapt planul pentru ceea ce vei face în 
continuare. Ia-ți suficient timp și folosește energiile creatoare ale fiecărui membru al 
echipei tale, deoarece acesta este un pas important, care poate face diferența dintre un 
videoclip bun și unul rău. 

În primul rând, alege tema filmului tău. Apoi, gândește-te cum vei transforma această 
temă într-un flux coerent de scene. Intreabă-te: care va fi povestea, care este experiența 
pe care dorești să o creezi, cum vei atrage oamenii sau cum vor beneficia acestia de 
vizionarea acestui film? 

Decide ce anume vrei să filmezi și în ce ordine, pe cine vei include și care va fi decorul. 
Dacă înregistrezi un eveniment, alege care sunt cele mai importante momente pe care 
vrei să le acoperi și cele mai importante întâmplări. 

Decide cine spune ce, asigurându-te în același timp că textul este destul de simplu 
pentru a fi înțeles de către public. Amintește-ți că un mesaj este trimis nu numai verbal, 
ci, de asemenea, non-verbal. Astfel asigură-te că ai in vedere toate metodele de 
comunicare (limbajul corpului, fundal, îmbrăcăminte, materiale vizuale etc.). De 
asemenea, să nu îți fie teamă să utilizezi un pic de umor :). 

Ține minte că cel mai bun film de prezentare are maxim 2 minute, iar cea mai mare 
atenție este acordată în primul minut de vizionare. Este recomandat ca în primele 30 de 
secunde mesajul tău să fie deja transmis.   

 

3. Clipuri video 
Ce anume trebuie să iei în considerare atunci când 
folosești clipurile video în comunicare?  
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2. Alege stilul clipului video ce va fi creat 

Sunt mai multe stiluri de creare a unui clip video. Unele sunt mai familiare: cu toții am 
urmărit interviuri, documentare, prezentari video sau reportaje. Pe de altă parte sunt și 
alte genuri de filmări care nu ne sunt atât de cunoscute, însă pot fi foarte eficiente prin 
creativitatea pe care o prezintă:  

! Videoclipul stop-motion – este creat prin utilizarea a 
diferite fotografii ale aceleiași scene cu mici 
modificări între cadre. 

! Animație pe whiteboard – povestea este creată de 
imagini care sunt desenate în direct pe un whiteboard 
de către artiști care se filmează în timpul procesului.  

! Videoclipuri de tipul slideshow/diapozitiv – sunt foarte 
asemănătoare cu prezentările în Powerpoint care sunt filmate, desigur cu 
adaugarea de voce sau muzica. 

 
Internetul este plin de exemple diferite ale acestor stiluri și a multor altora, așa că 
folosește-l ca sursă de inspirație. 

3. Asigură-te că îți folosești echipamentul într-un mod adecvat  

Nu ai nevoie neapărat de camere speciale sau scumpe dar trebuie să le utilizezi pe cele 
pe care le ai într-un mod adecvat. Asigură-te că știi limitele camerei tale și nu le 
depășești. Dacă aparatul foto nu are rezultate bune în condiții de lumină slabă, atunci 
găsește peisaje cu iluminare suficientă. Dacă nu ai un microfon incorporat și camera 
captează tot zgomotul de fond sau ecoul, atunci alege o locație liniștită, fără zgomote. 
De asemenea, ia în considerare utilizarea unui trepied atunci când acest lucru este 
posibil, astfel încât imaginile să nu fie mișcate. 

In general, cel mai bine este să încerci camera în fiecare locație pentru a vedea dacă 
calitatea este suficient de bună pentru un video. 

4.  Folosește diferite poziții ale camerei  

În funcție de ce filmezi, unele distanțe de filmare sau unghiuri sunt mai potrivite decât 
altele.  

De exemplu, pentru a prezenta decorul acțiunii poți folosi un cadru foarte larg de până 
la 400 de metri distanță față de subiect. Pentru a prezenta interacțiunea dintre 
personaje sau mai multe detalii despre acțiune poți opta pentru un cadru larg, ceea ce 
înseamnă să poziționezi camera sau să apropii imaginea astfel încât întreg corpul 

Există diferite stiluri de realizare a unui clip video 
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actorilor să fie prins. Cadrele care arată partea superioară a corpului personajului, sunt 
utilizate atunci când se dorește prezentarea mai detaliată a acțiunii sau a dialogurilor. Iar 
dacă vrei să evidențiezi un personaj sau anumite emoții particulare poți să utilizezi 
cadrele luate de aproape, arătând doar fața, diferite părți ale corpului care sunt 
relevante (de exemplu ochi, mâini, picioare) sau obiecte ale căror detalii sunt 
importante (exemplu: pentru o scrisoare ar trebui să te apropii suficient de mult ca titlul 
să poată fi citit mai ușor). 

Mai mult decât atât, înălțimea la care camera este poziționată poate fi utilizată pentru a 
crea diferite efecte. Cea mai obișnuită și mai comună modalitate de a filma este de la 
nivelul ochilor, oferind aceeași senzație ca și cum am privi acțiunea noi înșine. Filmarea 
de sus va oferi o perspectivă generală asupra lucrurilor, mutând atenția de la indivizi la 
întreaga scenă. Filmarea făcută de sub nivelul ochilor, chiar până la nivelul podelei, va 
oferi privitorului un sentiment de înălțime a elementelor filmate, de dinamică sau 
neputință. 

La fel ca în cazul fotografiilor, există mai multe efecte pe care le poți folosi și mai multe 
feluri de a poziționa subiecții și camera. Ia în considerare lumina, fundalul sau introdu 
elemente artificiale în fundal și crează cel mai bun film!  

5. Găsește elementele potrivite  

Alegerea unui fundal adecvat este foarte importantă. Nu doar personajele din film, 
transmit un mesaj ci și fundalul face acest lucru. 

Persoanele care vorbesc ar trebui să știe foarte bine ceea ce spun. În plus, ar trebui să 
transmită mesajul nu doar prin cuvinte ci prin tot corpul, prin expresia și tonul vocii lor. 
Secțiunea despre prezentări conține mai multe sfaturi cu privire la acest lucru. 

Nu în ultimul rând, nu uita să utilizezi diferite materiale vizuale ajutătoare care te vor 
ajuta să transmiți conținutul corect.  

6. Editează filmul 

În timp ce software-ul specializat pentru editare video este destul de scump și are 
nevoie de resurse hardware semnificative, fiecare sistem de operare important oferă 
software gratuit pentru a realiza unele clipuri mai simple (de exemplu, "Movie Maker" - 
Microsoft Windows, iMovie - MacOS). În timp ce le lipsesc efectele profesionale ale 
software-ului profesional, ele oferă funcțiile de bază care, împreună cu următoarele 
sfaturi, vă vor ajuta să creați un film de calitate. Acestea sunt: 

! Ia cele mai bune scene și combină-le cu muzica corespunzătoare. Muzica poate 
crește și mai mult emoțiile asociate unui film. 
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! Taie greșelile sau înlocuiește-le cu altceva, dar păstrează sunetul.  
! Adaugă diferite efecte de tranziție, dar asigură-te că sunt potrivite. Nu le folosi 

în exces decât dacă scenariul cere asta.  
! Asigură-te că filmul are o dinamică bună. Dacă este despre un eveniment, poți 

arăta prima dată decorul. Nu arăta două scene consecutive care au același 
decor, însă subiect diferit. Dacă este nevoie să faci asta, atunci include niște 
efecte de tranziție sau alte cadre care să se interpună între cele două cadre. 
Încearcă să treci la un cadru nou când se produce o acțiune. De exemplu, este 
mai bine să schimbi cadrul atunci când o persoană își îndreaptă privirea către o 
ușă care se deschide decât daca acea persoană stă într-o poziție fixă și se uită la 
cameră. Alternează între cadre luate de aproape și din depărtare și între cadre 
luate din diferite direcții (care ar trebui sa fie la o distanță de 450 unul de altul).  

! Durează între 5 și 10 secunde ca ochiul uman să observe toate detaliile dintr-o 
imagine. Astfel, dacă aceste detalii sunt importante încearcă să nu treci prea 
repede la următorul cadru. Într-o altă ordine de idei, uneori este util ca atunci 
când un lucru nu este foarte important (de exemplu o persoană care vorbește) să 
schimbi cadrul după 10-15 secunde pentru a aduce mai multă dinamicitate.  

 

 


