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CURS  INIŢIERE  ÎN  IT 

 

         MODULUL II  / Iniţiere în căutarea unei baze de date cu ajutorul internetului 
          TEMA /   Informaţii despre motoare de căutare 
          DURATA  / 100 minute 
 
Obiective:  

• Să ştie care este rolul unui motor de căutare; 
• Să ştie cum să folosească un motor de căutare 

Metode : explicaţia, demonstraţia, observaţia, lucrul în echipă; 
Resurse materiale:  calculatorul, fişe de fişe de învățare, listă cu motoare de căutare 
 
 

1. Noţiuni teoretice – 45 minute 
 

1.1. Bază de date: reprezintă o colecție de date  despre persoane fizice (B2C) sau juridice (B2B - 
companii), actualizată în permanență și folosită ca principală resursă în activitățile de marketing 
direct; la alegerea unei baze de date se verifică dacă: a fost actualizată recent,  gradul de acurateţe 
a datelor, modalitatea de selectare a datelor şi  care au fost criteriile de selecţie; 
1.2. Motor de cautare:  este un server care trimite un robot sa navigheaze singur pe internet şi să 

captureaze titlul, cuvinte cheie şi conţinutul paginilor ce compun site-urile; toate paginile găsite 

sunt înregistrate apoi intr-o baza de date care ajută utilizatorul să caute o anumită informaţie; 

motoarele de căutare au baze de date care cuprind site-urile care sunt indexate prin 

intermediul unor mici progrămele numite "paianjeni" sau "roboti; paginile  pot să fie 

înregistrate şi de o persoană, manual, prin intermediul unui formular; în momentul in care un 

utilizator caută cu un motor de cautare o anumită frază sau un cuvânt, motorul de cautare se 

va uita în baza de date şi în funcţie de anumite criterii de prioritate va crea o listă de rezultate 

pe care o va afişa sub forma de rezultat; 
1.3. Ordonarea rezultatelor căutării: fiecare motor de căutare are în spate oameni care au gândit o 

metodă cât mai corectă din punctul lor de vedere; unele motoare de căutare ordoneaza dupa 

numarul de link-uri către acel site, alte link-uri apar în primele pagini pentru că proprietarul 

acelui site a plătit o taxa proprietarului motorului de căutare etc; 
1.4. Optimizarea web pentru motoarele de cautare (SEO) este procesul in urma caruia continutul 

unui site web va fi mai bine indexat de către motoarele de căutare; traficul provenit din 

motoarele de cautare, este un trafic de calitate; ordinea rezultatelor dupa anumite cuvinte 

cheie este intr-o continua schimbare (datorita actiunilor proprii, ale competitorilor sau ale 

schimbarii algoritmului de cautare). 
1.5. Cuvinte cheie: cînd utilizatorul caută cu un motor de căutare cu anumite cuvinte cheie, 

motorul de căutare se va uita în baza de date şi in funcţie de propriile criterii va crea o lista de 

rezultate pe care o va afişa în ordinea relevanţei fiecărei resurse web; 
1.6. Motoare de căutare folosite (Google , Yahoo!, Baidu, Bing, Ask , Aol ) 
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2. Aplica ţie practic ă / Utilizarea unui motor de căutare pentru identificarea posibilităţilor 
de a urma cursuri pentru adulţi – 15 minute 
 
       Se lucrează cu întregul grup ţintă: se aleg cuvintele cheie şi motorul de căutare; se 
analizează rezultatele ( ordinea, numărul de pagini oferite, dacă se repetă unele rezultate ) 
 

3. Aplica ţie practic ă / Exerci ţiu / Utilizarea unui motor de căutare pentru rezolvarea unor 
probleme personale – 30 / 35 minute 
 
     Se împarte grupul ţintă în echipe de 3 – 4 persoane; se stabileşte motorul de căutare; 
fiecare echipă stabileşte un domeniu de interes şi cuvintele cheie pentru acesta; se 
accesează baza de date şi identifică informaţiile utile 
 

4. Evaluare – 5 / 10 minute 
 

4.1. Puteţi utiliza internetul pentru a găsi informaţii despre un medicament ?........... 
4.2. Cum procedaţi pentru a găsi informaţiile despre un medicament ?…………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………  

4.3. Cum verificaţi dacă informaţiile sunt corecte, utilizând internetul……………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 


