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MODUL DE EDITARE VIDEO 

Introducere 
Scopul acestui modul este de a instrui profesorii preșcolari pentru a crea videoclipuri care pot 
ilustra atelierele culturale EDUCLAB desfășurate cu copiii. 

Pentru a facilita utilizarea unei platforme comune, a fost selectat software-ul OpenShot, un 
instrument gratuit Open Source și multiple platforme (Windows, iOS, Linux) ușor de utilizat și 
pentru care sunt disponibile numeroase resurse și tutoriale. Pentru cei care sunt deja 
familiarizați cu editarea video, va fi în continuare posibil să utilizeze alte programe software la 
alegere. 

Învățând conceptele de bază ale editării video, profesorii preșcolari implicați vor dobândi 
cunoștințele fundamentale pentru a edita videoclipuri compuse din conținut video, imagini, 
audio și texte. Instrumentele necesare pentru crearea videoclipurilor vor fi: 

•Calculator personal 

• Software de editare video (OpenShot - https://www.openshot.org) 

• Recorder audio (microfon sau smartphone) 

• Recorder video (cameră video sau smartphone) 

• Cameră foto sau smartphone 

• Un scaner sau o cameră foto pentru a achiziționa desenele copiilor 

Vor fi ilustrate conținutul videoclipurilor realizate, cu o atenție deosebită la capitolul 4 al 
instrumentarului EDUCLAB „Narațiuni și istorii orale” despre difuzarea tradițiilor populare 
(dans, muzică, proverbe, rime, cântece, meșteșuguri străvechi, mâncăruri tradiționale) prin 
construcția unei narațiuni. Acestea vor consta în asamblarea diverselor resurse (audio, video, 
texte) colectate în timpul ședințelor de curs, în prezența copiilor, cu participarea membrilor 
familiei identificați anterior în timpul ședințelor deschise, pentru a selecta persoanele cele mai 
potrivite pentru a spune obiceiurile și tradițiile teritoriului lor și locul de origine al noilor 
cetățeni. 

 

 

 

 



 

Definirea proiectului 
Înainte de a începe crearea unui videoclip, cel mai important pas este să faceți o planificare de 
bază a proiectului. Fără această activitate esențială, veți risca să începeți editarea video fără să 
aveți o idee clară despre rezultatul final pe care doriți să îl obțineți, s-ar putea să aveți un produs 
mai mult decât este necesar, iar selecția va dura mult timp sau, chiar și cel mai rău, vă veți da 
seama că  lipsesc materialele esențiale (video, audio sau fotografii) pentru a obține rezultatul 
pe care l-ați fi dorit. Prin urmare, sfatul este să aloci timp definiției inițiale a proiectului pentru 
a economisi mult timp în faza de editare și, în final, pentru a obține rezultate mai bune. 

Astfel, trebuie să încercați să descrieți structura proiectului, să creați un script și, eventual, și 
un storyboard. Ceea ce nu se poate scrie nu se poate face! 
Iată o listă scurtă și cronologică a diferitelor faze ale unui proiect video.  

1. Brainstorming 
Primul pas este definirea ideii de proiect printr-o activitate de brainstorming. În această fază 
vor apărea toate elementele critice și definiția naturii proiectului video. Va fi necesar să 
încheiați această importantă fază inițială cu o idee clară despre ceea ce videoclipul pe care le 
veți crea va trebui să exprime și să  comunice celor care îl vor viziona. 

2. Planificare 
Pentru a organiza mai bine toate etapele proiectului, va fi importantă definirea unei planificări 
clare pentru a avea în minte clar toate activitățile care se vor desfășura fără confuzii inutile. 
Cunoașterea în prealabil a misiunii noastre și vizionarea rezultatului pe care doriți să vă ajută 
să faceți o treabă bună. 

3. Scenariu și storyboard 
În acest caz, nu vorbim, evident, de scenariul unui film, probabil câteva rânduri vor fi suficiente 
pentru a descrie proiectul, dar, în orice caz, scrierea acestora vă vor ajuta. Desenul unui 
storyboard simplu va fi de asemenea de mare ajutor la editarea videoclipului. 

4. Pregătirea scenei 
Înainte de a filma videoclipul este important să definiți locul în care va fi filmat videoclipul, 
fundalul care va fi utilizat, iluminarea necesară. Aceste lucruri trebuie să fie decise și pregătite 
în avans pentru a obține cele mai bune rezultate. Este important să efectuați teste pentru a 
asigura că filmările vor fi bune. 

5. Video, audio și fotografii 
Acesta va fi cel mai important pas pentru un proiect video, deoarece dacă filmările nu merg 
bine, nu va fi posibil să se obțină un rezultat final bun. În această fază este important să verificați 
cu atenție dacă totul funcționează așa cum este de așteptat, că echipamentul este încărcat și 
funcționează corect. 



 

6. Editare video 
După fotografiere și colecția tuturor materialelor (fotografii, audio, texte) puteți trece la 
editarea propriu-zisă. Urmând structura proiectului pe care am definit inițial, dacă sunt 
colectate toate materialele necesare, această fază se poate desfășura fără probleme specifice și 
în cele din urmă veți putea obține rezultatul pe care l-ați avut în minte. În capitolul următor, 
veți afla elementele de bază ale software-ului de editare video OpenShot pe care le veți folosi 
pentru realizarea proiectelor  video. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Software editing video 
Instalare OpenShot 
Software-ul este disponibil pe majoritatea sistemelor de operare (inclusiv Linux, Mac și Windows). 
Pentru a instala OpenShot pe computer, trebuie să descărcați versiunea corespunzătoare de pe 
pagina oficială de descărcare: https://www.openshot.org/download/.  

După descărcarea instalatorului, faceți dublu clic pe fișier și urmăriți instrucțiunile de instalare. 
După ce ați instalat software-ul pe computer, puteți începe să parcurgeți funcționalitățile de bază 
pentru a familiariza cu interfața de utilizator și pentru a aborda primul proiect. 

Concepte de bază de OpenShot 
Sursă: http://www.openshot.org/static/files/user-guide  

Fereastră principală 

După deschiderea OpenShot, veți găsi o fereastră principală care conține cele mai multe 
informații, butoane și meniuri necesare editării proiectului video. 

Prezentarea 

 

 

https://www.openshot.org/download/
http://www.openshot.org/static/files/user-guide


 

# Name Description 
1 Main Toolbar Conține butoane pentru a deschide, salva și exporta proiectul video.  
2 Function Tabs Schimbare între fișierele de proiect, tranzițiile și efectele. 
3 Project Files Toate fișierele audio, video și imagine care au fost importate în proiect 
4 Preview Window Aceasta este zona pe care videoclipul o va reda pe ecran.  
5 Edit Toolbar Această bară de instrumente conține butoane utilizate pentru a prinde, 

insera markere și sări între markeri. 
6 Zoom Slider Acest cursor va ajusta scala de timp a cronologiei tale. 
7 Play-head / Ruler Rigla arată scala de timp, iar linia roșie este capul de joc. Capul de redare 

reprezintă poziția actuală de redare. 
8 Timeline Cronologia vizualizează proiectul dvs. video și fiecare clip și tranziție din 

proiectul dvs. 
9 Filter Filtrați lista elementelor afișate (fișierele de proiect, tranzițiile și efectele) 

folosind aceste butoane și filtrați textbox. Introduceți câteva litere din 
ceea ce căutați și rezultatele vor fi afișate. 

 

  



 

Tracks & Layers 

OpenShot utilizează trackuri pentru a stratifica videoclipuri și imagini. Trackul cea mai de sus 
este layerul superior, iar trackul inferioară este layerul inferior. Dacă sunteți familiarizat cu 
layerurile dintr-o aplicație de editare foto, atunci ar trebui să vă familiarizați cu acest concept. 
OpenShot va amesteca fiecare strat împreună, la fel ca o aplicație de editare a fotografiilor. 
Puteți avea un număr nelimitat de piese, dar, de obicei, un proiect video nu va avea nevoie de 
mai mult de 10 (sau mai multe) trackuri. 

De exemplu, imaginați-vă un proiect video cu 3 track. 

 

# Name Description 
1 Top Track Clipurile de pe acest track vor fi întotdeauna de sus și vizibile  
2 Middle Track Clipuri la mijloc (pot fi sau nu vizibile, în funcție de ceea ce este deasupra 

lor)  
3 Bottom Track Clipurile de pe acest track vor fi întotdeauna pe partea de jos 
 

 

 

 

 



 

Files 
Înainte de a putea începe un videoclip, trebuie să importăm fișiere în OpenShot. Majoritatea 
tipurilor de fișiere media sunt recunoscute, cum ar fi videoclipuri, imagini și fișiere audio. Filele 
pot fi vizualizate și gestionate în panoul Project Files. 

Import files 

Există multe modalități de a importa fișiere media în OpenShot. 

Name Description 
Drag and Drop Drag & Drop fișiere din manager de fișier  (file explorer, finder, etc…) 
Right Click→Import Faceți clic dreaptă în panoul Project Files, alegeți Import files 
File Menu→Import File menu→Import Files… 
Import Files Toolbar Faceți clic pe butonul Import Files în bara de instrumente (din meniul de 

sus) 
 

 

 



 

 

File Menu 

Pentru a vizualiza File Menu, faceți clic dreapta pe un fișier (în panoul Project Files). Iată 
acțiunile pe care le puteți utiliza din meniul fișier. 

 

Name Description 
Import Files… Importați fișiere în proiect. 
Thumbnail/Detail Comutați vizualizarea între detalii și miniaturi 
Preview File Previzualizați un fișier media 
Split Clip… Împărțiți un fișier în multe clipuri mai mici 
Edit Title Editați un fișier SVG din titlu existent 
Duplicate Title Faceți o copie, apoi editați fișierul SVG din titlul copiat 
Add to Timeline Adăugați multe fișiere la cronologie într-un singur pas 

File Properties Vizualizați proprietățile unui fișier, cum ar fi rata cadrului, 
dimensiunea, etc. 

Remove from Project Ștergeți un fișier din proiect 
 

  



 

Split Clip 

Dacă trebuie să tăiați un fișier în multe clipuri mai mici înainte de editare, dialogul Split Clip 
este construit exact în acest scop. Faceți clic dreapta pe un fișier și alegeți Split Clip din meniul 
fișier. Se deschide dialogul Split Clip. Utilizați acest dialog pentru a decupa rapid cât de multe 
clipuri mici aveți nevoie. Fereastra de dialog rămâne deschisă după ce creați un clip, pentru a 
vă permite să repetați pașii pentru următorul clip. După ce ați terminat, pur și simplu închideți 
dialogul. 

 

# Name Description 
1 Start of Clip Alegeți cadrul de pornire al clipului dvs. făcând clic pe acest buton 
2 End of Clip Alegeți cadrul final al clipului dvs. făcând clic pe acest buton 
3 Name of Clip Introduceți un nume opțional 
4 Create Clip Creați clipul (care resetează acest dialog, pentru a putea repeta acești pași pentru 

fiecare clip) 
 

  



 

Add to Timeline 

În anumite cazuri, poate fi necesar să adăugați multe fișiere în cronologie în același timp. De 
exemplu, o prezentare de diapozitive foto sau un număr mare de clipuri video scurte. Dialogul 
Add to Timeline poate automatiza această sarcină pentru dvs. Mai întâi, selectați toate fișierele 
pe care trebuie să le adăugați, faceți clic dreapta și alegeți Add to Timeline. 

 

# Name Description 
1 Selected Files Lista de fișiere selectate care trebuie adăugate la cronologie 
2 Order of Files Utilizați aceste butoane pentru a reordona lista de fișiere (mutați în sus, 

mutați în jos, randomizați, eliminați) 
3 Timeline 

Position 
Alegeți poziția de pornire și urmăriți unde trebuie introduse aceste fișiere în 
cronologie 

4 Fade Options Estompează, decolorează, ambele sau nu 
5 Zoom Options Măriți sau micșorați sau nu  
6 Transitions Alegeți o tranziție specifică pe care să o utilizați între fișiere, random sau nu 
 

  



 

Properties 

Pentru a vizualiza proprietățile oricărui fișier importat din proiectul vostru video, faceți clic 
dreapta pe fișier și alegeți File Properties. Aceasta va lansa dialogul cu proprietățile fișierului, 
care afișează informații despre fișierul media. Pentru anumite tipuri de imagini (adică secvențe 
de imagine), puteți ajusta, de asemenea, rata de cadru și pe acest dialog. 

 

# Name Description 
1 File Properties Selectați o secvență de imagine în panoul Fișiere proiect, faceți clic dreapta și 

alegeți File Properties 
2 Frame Rate Pentru secvențe de imagine, puteți regla, de asemenea, rata de cadru a 

animației 
 

 

 

  



 

Clips 
Fiecare fișier media pe care îl adăugați la cronologia OpenShot se numește clip și este vizualizat 
de un dreptunghi întunecat și rotunjit (așa cum se vede în imaginea de mai jos). Un clip are un 
număr mare de proprietăți, ceea ce afectează modul în care este redată și compusă clipul, cum 
ar fi scara, locația, rotația și alfa. Aceste proprietăți pot fi, de asemenea, animate în timp, și 
atunci când sunt combinate împreună, pot crea unele efecte uimitoare. 

Overview 

 

# Name Description 
1 Clip 1 Un clip video 
2 Transition O tranziție estompată treptată între cele 2 clipuri 
3 Clip 2 Un clip imagine 
 
 

  



 

Cutting & Slicing 

OpenShot are multe modalități ușoare de a regla pozițiile de început și de final ale unui clip 
(altfel cunoscute sub numele de tăiere). Cea mai obișnuită metodă este să apucați pur și simplu 
marginea stângă (sau dreapta) clipului și trageți. Iată o listă de metode pentru tăierea clipurilor 
în OpenShot: 

Name Description 
Slice Când capul de redare (adică linia de redare roșie) se suprapune unui clip, faceți 

clic dreapta pe clip și alegeți Slice 
Slice All Când butonul de redare se suprapune mai multor clipuri, faceți clic dreapta pe 

butonul de redare și alegeți Slice all (acesta va tăia toate clipurile care se 
intersectează) 

Resizing Edge  Mișcați cursorul peste marginea unui clip și redimensionați marginea 
Split Dialog Faceți clic dreapta pe un fișier și alegeți Split Clip. Va apărea o fereastră de 

dialog care permite crearea unor mici tăieri într-un singur fișier video. 
Razor Tool Razor tool taie un clip oriunde faceți clic, așa că aveți grijă. Ușor și periculos. 
  



 

Preset menu 

OpenShot are o mulțime de animații prestabilite și proprietăți de clipuri, cum ar fi 
decolorarea, alunecarea, zoom-ul, etc. 

 

Name Description 
Fade Estompează un a clip (uneori e mai simplu decât să utilizați o tranziție) 
Animate Zoom și slide un clip 
Rotate Rotați un video 
Layout Faceți un videoclip mai mic sau mai mare și faceți clic în orice colț 
Time Inversați și accelerați sau încetiniți videoclipul 
Volume Modifică volumul unui clip  
Separate Audio Creați un clip pentru fiecare audio track 
Slice Tăiați clipul la butonul de redactare  
Transform Permite Transformare 
Display Afișează waveform sau thumbnail pentru un clip 
Properties Arătați panoul Propertății pentru un clip 
Copy / Paste Copiați și lipiți cadrele de cheie sau dublați un clip întreg (cu toate cadrele de 

cheie) 
Remove Clip Șterge un clip din cronologie 
 
 

  



 

Transform 

Pentru a ajusta rapid locația și scala unui clip, selectați un clip pe cronologie, faceți clic 
dreapta și alegeți Transform. Apucați oricare dintre mânerele mici albastre pentru a ajusta 
scala și apucați cercul din mijloc pentru a muta imaginea. Notă: Acordați o atenție deosebită 
unde se află butonul de redare (adică linia de redare roșie) Cadrele cheie sunt create automat 
la poziția actuală de redare, pentru a ajuta la crearea de animații. 

 

Pentru mai multe informații despre cadrele cheie și animație, aflați mai mult în capitolul 
Animare. 

Effects 

În plus față de numeroasele proprietăți ale clipului care pot fi animate și reglate, puteți de 
asemenea să puneți un efect direct pe o clipă. Fiecare efect este reprezentat printr-o pictogramă 
cu litere mici. Dacă faceți clic pe pictograma efectului, veți adăuga proprietățile acelui efect și 
vă va permite să le editați (și să le animați). 

 

  



 

Properties 

Mai jos este o listă a proprietăților clipurilor care pot fi editate și, în cele mai multe cazuri, 
animate în timp. Pentru a vizualiza proprietățile unui videoclip, faceți clic dreapta și alegeți 
Properties. Va apărea editorul de proprietăți, unde puteți modifica aceste proprietăți. Notă: 
Acordați o atenție deosebită unde se află butonul de redare (adică linia de redare roșie). 
Cadrele cheie sunt create automat la poziția actuală de redare, pentru a ajuta la crearea de 
animații. 

Name Description 
Gravity Type Gravitatea unui clip determină locul în care se încadrează în modelul 

acestuia 
Scale Type Scala determină modul în care un clip trebuie redimensionat pentru a se 

potrivi cu modelul acestuia 
Frame Display 
Type 

Formatul de afișare a numărului cadrului (dacă există) 

Scale X Curba reprezintă scalarea orizontală în procente (0 la 1) 
Scale Y Curba reprezintă scalarea verticală în procente (0 la 1) 
Location X Curba reprezintă poziția X relativă în procente în funcție de gravitație (-1 

până la 1)  
Location Y Curba reprezintă poziția Y relativă în procente în funcție de gravitație (-1 

până la 1)  
Rotation Curba reprezintă rotația (0 până 360) 
Alpha Curba reprezintă alpha (1 până 0) 
Time Curbă care reprezintă cadrele de-a lungul timpului pentru a fi redate 

(utilizate pentru viteza și direcția video) 
Volume Curba reprezintă volumul (0 până1) 
Shear X Curba reprezintă unghiul de forfecare X în grade (-45,0 = stânga, 45,0 = 

dreapta) 
Shear Y Curba reprezintă unghiul de forfecare Y în grade (-45,0 = stânga, 45,0 = 

dreapta) 
Channel Filter Un număr reprezintă un canal audio de filtrat (șterge toate celelalte canale) 
Channel Mapping Un număr care reprezintă un canal audio la ieșire (funcționează numai la 

filtrarea unui canal) 
Has Audio O înlocuire opțională pentru a determina dacă acest clip are audio (-1 = 

nedefinit, 0 = nu, 1 = da) 
Has Video O înlocuire opțională pentru a determina dacă acest clip are videoclip (-1 = 

nedefinit, 0 = nu, 1 = da) 
Waveform Utilizarea unei waveform în locul imaginii clipurilor 
Waveform Color Curba reprezintă culoarea unei waveform 
Pentru mai multe informații despre cadrele cheie și animație, aflați mai mult în capitolul 
Animation. 

 

  



 

Transitions 
O tranziție este utilizată pentru a se estompa (sau a șterge) treptat între două clipuri. În 
OpenShot, tranzițiile sunt reprezentate de dreptunghiuri albastre, rotunjite pe cronologie. 
Acestea sunt create automat atunci când se suprapun două clipuri și pot fi adăugate manual 
trăgând unul pe linia de timp din panoul Transitions. O tranziție trebuie plasată deasupra unui 
clip (suprapunându-l), locația cea mai obișnuită fiind începutul sau sfârșitul. 

Overview 

 
 
# Name Description 
1 Clip 1 Un clip video 
2 Transition O tranziție de estompare treptată între cele 2 clipuri, creată automat prin 

suprapunerea clipurilor. 
3 Clip 2 Un clip image 
 
 

  



 

Direction 

Tranzițiile ajustează alfa / transparența clipului de sub ea și pot dispărea fie de la opac la 
transparent, fie transparent la opac. Faceți clic dreapta și alegeți Reverse Transition pentru a 
schimba direcția decolorării. De asemenea, puteți regla manual Brightness, animând 
decolorarea în orice mod doriți. 
 

 

 
Cutting and slicing 

OpenShot are multe modalități ușoare de a regla pozițiile de început și de sfârșit ale unei 
tranziții (altfel cunoscut sub numele de tăiere). Cea mai obișnuită metodă este pur și simplu să 
apucați marginea stângă (sau dreapta) a tranziției și să trageți. Iată o listă de metode pentru 
tăierea tranzițiilor în OpenShot: 

Name Description 
Slice Când butonul de redare (adică linia de redare roșie) se suprapune unei 

tranziții, faceți clic dreapta pe tranziție și alegeți Slice 
Slice All Când butonul de redare se suprapune mai multor tranziții, faceți clic dreapta 

pe play-head și alegeți Slice All (acesta va tăia toate tranzițiile care se 
intersectează) 

Resizing Edge  Mișcați curzorul peste marginea unei tranziții și redimensionați marginiile 
Razor Tool Razor tool taie o tranziție oriunde faceți clic, așa că aveți grijă. Ușor și 

periculos. 
 
Properties 

Mai jos este o listă a proprietăților de tranziție care pot fi editate și, în cele mai multe cazuri, 
animate în timp. Pentru a vizualiza proprietățile unei tranziții, faceți clic dreapta și alegeți 
Properties. Va apărea editorul de proprietăți, unde puteți modifica aceste proprietăți. NOTĂ: 
Atenție la locul unde se află butonul de redare (adică linia de redare roșie). Cadrele de chei sunt 
create automat la poziția actuală de redare. 

Name Description 
Brightness Curba reprezintă luminozitatea imaginii de tranziție, care afectează 

decolorarea/ștergerea (-1 la 1) 
Contrast Curba reprezintă contrastul imaginii de tranziție, care afectează moliciunea 

/ duritatea decoloratului / ștergării (de la 0 la 20) 
Replace Image Pentru depanarea unei probleme, această proprietate afișează imaginea de 

tranziție (în loc să devină o transparență) 



 

Animation 
OpenShot a fost conceput special cu animarea în minte. Cadrul puternic de animație bazat pe 
curbe poate gestiona cu ușurință majoritatea lucrărilor și este suficient de flexibil pentru a crea 
aproape orice animație. Key frames specifică valorile în anumite puncte ale unui clip, iar 
OpenShot face munca grea pentru interpolarea valorilor interioare. 

Prezentarea 

 

# Name Description 
1 Green Property Când butonul de redare este pe un cadru pentru cheie, proprietatea apare verde 
1 Blue Property Când butonul de redare este pe o valoare interpolată, proprietatea apare albastră 
2 Value Slider Faceți clic și trageți mouse-ul pentru a ajusta valoarea (acest lucru creează automat 

un cadru pentru cheie, dacă este necesar) 
3 Play-head Poziționează butonul de redare peste un clip în care ai nevoie de un cadru pentru 

cheie 
4 Key frame Markers  Micile semne verzi sunt desenate la toate pozițiile cadrului cheie (pe un clip) 



 

Key frames 

Pentru a crea un cadru cheie în OpenShot, pur și simplu poziționați capul de redare (adică 
poziția de redare) în orice punct peste un clip și editați proprietățile în dialogul de proprietăți. 
Dacă proprietatea acceptă cadrele cheie, aceasta va deveni verde, iar pe clipul dvs. va apărea un 
mic semn de bifare verde. Mutați capul de redare într-un alt punct peste acel clip și reglați din 
nou proprietățile. Toate animațiile necesită cel puțin 2 cadre cheie, dar pot suporta un număr 
nelimitat de ele. 

Pentru a regla modul de interpolare, faceți clic dreapta pe pictograma grafică de lângă o 
valoare a proprietății. 

Name Description 
Bézier Valorile interpolate folosesc o curbă patratică și ease-in și ease-out 
Linear Valorile interpolate sunt calculate liniar (fiecare pas valoare este egală) 
Constant Valorile interpolate rămân aceleași până la următorul cadru de chei și urmează o valoare nouă 

 

  



 

Bézier presets 

Când utilizați o curbă Bézier pentru animație, OpenShot include mai mult de 20 de presetări 
curbe (care afectează forma curbei). De exemplu, Ease-In are o pantă mai graduală la început, 
ceea ce face ca o animație să se miște mai lent la început și mai rapid la sfârșit. Ease-In/Out 
(Înapoi) are un început și sfârșit treptat, dar trece de fapt valoarea preconizată și apoi înapoi 
(producând un efect de respingere). 

Pentru a alege o presetare curbă, faceți clic dreapta pe pictograma grafică de lângă un cadru. 

 

 

  



 

Image Sequences 

Dacă aveți o secvență de imagini numite în mod similar (cum ar fi, cat001.png, cat002.png, 
cat003.png, etc ...), puteți glisa și arunca una dintre ele în OpenShot și vi se va solicita să 
importați întreaga secvenţă. 

Pentru a ajusta rata de cadru a animației, faceți clic dreapta și alegeți File Properties în panoul 
Project file și reglați rata cadru. După ce ați stabilit rata de cadru corectă, trageți animația pe 
cronologie. 

 

# Name Description 
1 File Properties Selectați o secvență de imagine în panoul Project file, faceți clic dreapta și 

alegeți File Properties 
2 Frame Rate Reglați rata cadrelor din animație. De obicei, animațiile desenate manual 

folosesc 12 cadre pe secundă. 
 

 

  



 

Titles 
Adăugarea de text și titluri este un aspect important al editării video, iar OpenShot vine cu un 
editor de titluri ușor de utilizat. Utilizați meniul Title (situat în meniul principal al OpenShot) 
pentru a lansa Title Editor. Puteți utiliza, de asemenea, comanda rapidă de la tastatură Ctrl + 
T. 

Prezentarea 

 

# Name Description 
1 Choose a Template Alegeți dintre orice șablon de titlu vector disponibil 
2 Preview Title Previzualizați titlul în timp ce faceți modificări 
3 Title Properties Modificați textul, culorile sau editați într-un editor avansat de imagini 

SVG (cum ar fi Inkscape) 
4 Save Salvați și adăugați titlul proiectului 
 
 

 

 

  



 

Profile 
Un profil este o colecție de setări video obișnuite (dimensiune, rata de cadru, raportul de 
aspect etc.). Profilele sunt utilizate în timpul editării, previzualizării și exportului pentru a 
oferi o modalitate rapidă de a comuta între combinațiile comune ale acestor setări. 

Proiect profile 

Project profile este utilizat la previzualizarea proiectului și la editare. Profilul implicit al 
proiectului este „HD 720p 24fps”. Este cea mai bună practică să treceți întotdeauna la profilul 
dvs. țintă înainte de a începe editarea. De exemplu, dacă vizați 1080p 30fps, treceți la profilul 
respectiv înainte de a începe editarea proiectului. 

 

# Name Description 
1 Title Bar Bara de titlu a OpenShot afișează profilul curent 
2 Profile Button Lansați dialogul de profiluri 
3 Choose Profile Selectați un profil pentru editare și previzualizare 
 
 

  



 

Export profile 

Export profil este întotdeauna implicit la profilul proiectului curent, dar poate fi modificat pentru a 
viza diferite profile. 

 

# Name Description 
1 Select profile Selectați un profil pentru exportare 
 
 

  



 

Resurse de învățare 
Pentru a dobândi cu ușurință utilizarea OpenShot, puteți găsi mai multe tutoriale video pe 
YouTube. Enumerăm aici câteva tutoriale existente în limba engleză. Cu toate acestea, dacă 
căutați pe YouTube, este posibil să găsiți mai multe și, de asemenea, ceva în limbă maternă. 

Quick 30 minutes guide for beginners 
https://youtu.be/l_r12b99TIg 

OpenShot dedicated YouTube Channel 
https://www.youtube.com/user/JonOomph/videos  

https://youtu.be/l_r12b99TIg
https://www.youtube.com/user/JonOomph/videos
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