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EXEMPLU DE UTILIZARE A METODELOR DE STIMULARE A 
CREATIVITĂȚII  - TEH�ICA LOTUS 

 

Modulul III: Asamblări mecanice 

Clasa a X-a, învățământ profesional  
Calificarea: tinichigiu-vopsitor auto 

Tema: Asamblări filetate 

1. Profesorul anunță tema centrală: Asamblări filetate 

2. Elevii au câteva minute de gândire în mod individual, după care se va trece la 
completarea orală a celor 8 idei secundare ale temei centrale, pe baza dialogului și 

consensului desfășurat între elevi și profesor. Ideile secundare se trec în diagramă. 
3. Colectivul de elevi se împarte în 8 grupe de câte 3, 4 sau 5 elevi fiecare, în funcție de 

numărul de elevi din clasă. 
4. Ideile secundare devin teme centrale pentru cele 8 grupe de elevi. Fiecare grup de 

elevi lucrează independent, la dezvoltarea uneia din ele, exercițiu creator la care 
participă toți membri grupului. De exemplu: grupa A are de găsit 8 idei pentru tema A, 

grupa B are de găsit 8 idei pentru tema B, etc.  
 

 

REZULTATELE 
ÎNVĂȚĂRII VIZATE

CUNOȘTIINȚE
6.1.3. Asamblări 

demontabile

6.1.3.1. Asamblări 
filetate

ABILITĂȚI
6.2.24. Alegerea sculelor necesare  executării 
asamblării prin filet

6.2.25. Utilizarea sculelor în vederea asamblării 
prin filet

6.2.26. Asamblarea prin filet a pieselor

6.2.27. Asigurarea piulițelor împotriva 
autodesfacerii 

6.2.28. Controlul asamblărilor prin filet 

ATITUDINI
6.3.1. Colaborarea cu membri 

echipei de lucru, în scopul realizării 
sarcinilor de la locul de muncă

6.3.5. Respectarea 
termenelor/timpului de realizare a 

sarcinilor de lucru

6.3.7. Respectarea normelor de 
securitaten și securitate în muncă 



2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B. Siguranța în 

exploatare a 

asamblărilor 

1. Piulițe strânse 

până la refuz și în 

mod uniform 

2. Piulițele să fie 

asigurate cu 

contrapiulițe,  șaibe de 

siguranță, cuie 

spintecate 

3. Asigurarea împotriva 

autodesfacerii se face la 

asamblările supuse la sarcini 

variabile, șocuri, vibrații, 

diferențe de temperatură 

4. Porțiunea filetată a 

șuruburilor trebuie să 

iasă deasupra piuliței 

cu cel puțin 3 pași 

5. Șuruburile după 

fixare în corpul 

piesei trebuie să fie 

perpendiculare pe 

planul îmbinării 

6. Piulițele trebuie să 

fie în contact direct 

direct cu suprafețele 

pieselor imbinate 

7. Înlocuirea 

șuruburilor, 

piulițelor care 

au filetul uzat 

8. Este interzisă 

forțarea piuliței 

în șurub sau 

prezon 


