
 
 
 

 
 
 
 
 

CALENDARUL ANUAL 2016-2017 

 
 

Data Tematica Detalii 
 

1  

Septembrie 

 

 

Bine ati venit la Monterra! 

 

Prima zi din noul An Scolar, nivel 

prescolar 

 

12  

Septembrie 

 

 

Bine ati venit la Monterra! 

 

Prima zi din noul An Scolar, nivel 

primar 

23 

Septembrie 

Sedință cu părinții – 

Comunitatea Andromeda 

Aspecte administrative de 

discutat la inceput de an 

 

24 – 25 

Septembrie 

Atelier Espere 

pentru Echipa Monterra 

Prezentare a principiilor 

comunicarii Espere. Discutii libere 

pe situatii concrete si modalitati 

de gestionare a acestora.  

 

 

26 

Septembrie 

Ședință cu părinții – Grupa 

Buburuzelor 

Aspecte administrative de 

discutat la inceput de an 

 

28 

Septembrie 

Ședință cu părinții – 

Comunitatea Casiopeea  

Aspecte administrative de 

discutat la inceput de an 

 

3 Octombrie  
Ședință cu părinții – Grupa 

Fluturașilor 

Aspecte administrative de 

discutat la inceput de an 

 

5 Octombrie 
Ședință cu părinții – Grupa 

Albinuțelor 

Aspecte administrative de 

discutat la inceput de an 

 

7 Octombrie 
Ședință cu părintii – Grupa 

Lucuricilor 

Aspecte administrative de 

discutat la inceput de an 

 

10 Octombrie 
Ședință cu părinții – Grupa 

Anemonelor 

Aspecte administrative de 

discutat la inceput de an 

 

Octombrie 

Discutii individuale 

Parinti- Educatoare 

- la cerere - 

 

Pe baza de programare, parintii 

stau de vorba cu echipa de 

educatoare.  Programarile pentru 

discutii individuale se fac in 

intervalul 14:00-16:00 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

Data Tematica Detalii 

10-14 

Octombrie 

 

Saptamana viata sanatoasa : 

« Facem miscare zilnic » 

Coordonator de proiect : Anca 

Fagaras 

Program de educație pentru 

copii. O saptamana in care toate 

cele 6 grupe Monterra (4 de 

gradinita, 2 de școală) abordeaza 

zilnic la Circle Time teme legate 

de importanța mișcării – in 

fiecare zi, într-o modalitate 

diferită. Conștientizăm 

importanța activității fizice zilnice 

pentru sănătatea corpului nostru.  

11 Octombrie Ateliere Espere pentru Părinți 

Prezentare a principiilor 

comunicarii Espere. Discutii libere 

pe situatii concrete si modalitati 

de gestionare a acestora.  

Program 18.30-20.30 

 

 

Octombrie 

Atelier Espere pentru 

Educatoare 

 

Prezentare a principiilor 

comunicarii Espere. Discutii libere 

pe situatii concrete si modalitati 

de gestionare a acestora.  

Program 18.30-20.30 

. 

15  

Octombrie 

O zi împreună – Părinți și Copii 

 

Vă așteptăm sâmbătă să 

petrecem timp de calitate 

împreună! Activitate în familie 

desfășurată 

în colaborare cu Multisport 

Junior 

28 octombrie Zi scurtă Școala se închide la ora 13 :00 

 

29 Octombrie 

- 

6 Noiembrie 

 

Vacanță specială pentru 

învățământul primar 

Școala este închisă 

 

30 octombrie 

– 5 noiembrie 

Tabără de drumeție și 

explorare – Sarmizegetusa, 

Costesti - Blidaru 

Tabără la organizată de 

partenerii de la Multisport Junior 



 
 
 

 
 
 
 
 

Data Tematica Detalii 

23 Noiembrie 
Seara Montessori: Viata 

Practica 

 

Seară de cunoaștere și 

aprofundare deschisă pentru toți 

părinții Monterra. Vă invităm să 

aflați mai multe despre această 

arie curriculară, să descoperiți 

principiile de învățare din spate, 

sa exersați cu ajutorul materialor 

Montessori si să puneți întrebări 

liderilor de la clasă. O seară de 

imersiune totală în mediul 

Montessori.  Program 18.30-

20.30. Vă așteptăm ! 

 

7-11 

Noiembrie 

 

Saptamana viata sanatoasa : 

 

De ce e important sa mancam 

fructe ? 

Coordonator de proiect : 

Andreea Tudosiea 

 

Program de educație pentru 

copii. O saptamana in care toate 

cele 6 grupe Monterra (4 de 

gradinita, 2 de școală) abordeaza 

zilnic la Circle Time teme legate 

de importanța fructelor – in 

fiecare zi, într-o modalitate 

diferită. Conștientizăm 

importanța consumului de fructe 

pentru sănătatea corpului nostru. 

Noiembrie 
Atelier Espere pentru 

Educatoare 

 

Prezentare a principiilor 

comunicarii Espere. Discutii libere 

pe situatii concrete si modalitati 

de gestionare a acestora.  

Program 18.30-20.30 

 

15 Noiembrie 
Atelier Espere pentru Parinti   

 

 

Prezentare a principiilor 

comunicarii Espere. Discutii libere 

pe situatii concrete si modalitati 

de gestionare a acestora.  

Program 18.30-20.30 

 

21 Noiembrie 

–  

2 Decembrie 

Saptamana Altfel  

26 

Noiembrie 

O zi împreună Părinti-Copii 

“ Sarbatoarea Dovlecilor „ 

Coordonator de proiect: Angela 

Constantinescu 

Vă așteptăm sâmbătă să 

petrecem timp de calitate 

împreună! Activitate în familie 

– sculptăm dovleci si ne simțim 

bine! 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

Data Tematica Detalii 

28 

Noiembrie 

Atelier pentru Parinti 

“Educatia sexuala” 

Workshop pentru părinții 

Monterra. Prezintă Anca Trifu și 

Ramona ORos. 

 

30  

Noiembrie 

 

Sarbatoare legala 
Scoala și Gradinita sunt 

inchise 

 

1  

Decembrie 

 

Sarbatoare Legala 
Scoala și Gradinita sunt 

inchise 

Decembrie Observare la clasa – Sesiunea 1 

 

Pe baza de programare, parintii 

sunt invitati in aceasta 

saptamana pentru observare la 

clasa. Programarile se fac in 

intervalul 8:00-10:00 

 

 

5-9 

Decembrie 

 

Prietenul Secret 

Va propunem să continuăm o 

frumoasă traditie. Construim 

impreuna o Comunitate 

Montessori. 

 

 

Decembrie 

 

Serbare de Craciun 

ora 17.00 
Grupa Anemonelor 

 

  

Decembrie 

 

Serbare de Craciun 

ora 17.00 
Grupa Buburuzelor 

 

  

Decembrie 

 

Serbare de Craciun 

ora 17.00 
Grupa Fluturasilor 

 

  

Decembrie 

 

Serbare de Craciun 

ora 17.00 
Grupa Licuricilor 

 

  

Decembrie 

 

Serbare de Craciun 

ora 17.30 
Grupa Albinutelor 

 

  

Decembrie 

 

Serbare de Craciun 

ora 09.00 
Scoala 



 
 
 

 
 
 
 
 

Data Tematica Detalii 
 

23 

 Decembrie 

 

Zi scurta 
Ultima zi de scoala din 2016. 

Scoala si Grădinita se închid 

la ora 13:00 

 

24 Decembrie 

-8 ianuarie 

 

Vacanta de Craciun 

Scoala și Grădinița sunt 

închise 

 (invatamantul primar) 

Ianuarie 

Discutii individuale 

Parinti- Educatoare 

- la cerere - 

 

Pe baza de programare, parintii 

stau de vorba cu echipa de 

educatoare. Programarile pentru 

discutii individuale se fac in 

intervalul 14:00-16:00. 

 

17 Ianuarie 
Atelier Espere pentru Parinti   

 

Prezentare a principiilor 

comunicarii Espere. Discutii libere 

pe situatii concrete si modalitati 

de gestionare a acestora.  

Program 18.30-20.30 

 

 

25 Ianuarie 
Seară Montessori: Limbaj 

Seară de cunoaștere și 

aprofundare deschisă pentru toți 

părinții Monterra. Vă invităm să 

aflați mai multe despre această 

arie curriculară, să descoperiți 

principiile de învățare din spate, 

sa exersați cu ajutorul materialor 

Montessori si să puneți întrebări 

liderilor de la clasă. O seară de 

imersiune totală în mediul 

Montessori.  Program 18.30-

20.30. Vă așteptăm ! 

 

 

20-22 

Ianuarie 

 

Schimb de experienta 

si  dezvoltare profesionala 

pentru cadrele didactice 

 

Zi scurta  

Scoala si Gradinita se inchid la 

ora 13.00 

3 Februarie Zi scurtă Școala se închide la ora 13.00 

 

4 Februarie 

– 11 

Februarie 

Vacanta  
Scoala este inchisa 

 (invatamantul primar) 



 
 
 

 
 
 
 
 

Data Tematica Detalii 

Februarie Sedinta cu parintii 

 

Intalnire pe teme educationale 

Montessori, la final de semestru . 

Program: 18.30-20.30 

 

Februarie 

 

Prezentarea ofertei 

educationale pentru Scoala 

Monterra, invatamantul primar 

 

 

 

Prezentare a principiilor 

Pedagogiei Montessori 6-12 ani. 

Oferta educationala pentru anul 

scolar 2016-2017. Program 

18.30-20.00 

 

6-9 

Februarie 

 

Saptamana viata sanatoasa : 

 

« Consumul de apa » 

Coordonator proiect : Alina Pop 

 

Program de educație pentru 

copii. O saptamana in care toate 

cele 6 grupe Monterra (4 de 

gradinita, 2 de școală) abordeaza 

zilnic la Circle Time teme legate 

de importanța apei – in fiecare 

zi, într-o modalitate diferită. 

Conștientizăm importanța 

consumului de apă pentru 

sănătatea corpului nostru. 

21 Februarie 
Atelier Espere pentru Parinti   

 

Prezentare a principiilor 

comunicarii Espere. Discutii libere 

pe situatii concrete si modalitati 

de gestionare a acestora.  

Program 18.30-20.30 

 

Februarie 
Atelier Espere pentru 

Educatoare 

 

Prezentare a principiilor 

comunicarii Espere. Discutii libere 

pe situatii concrete si modalitati 

de gestionare a acestora.  

Program 18.30-20.30 

 

27 Februarie 

–  

31 Martie 

Saptamana Altfel – Săptămâna 

profesiilor 
 

Martie Observare la clasa - Sesiunea 2 

 

Pe baza de programare, parintii 

sunt invitati in aceasta 

saptamana pentru observare la 

clasa. Programarile se fac in 

intervalul 8:00-10:00 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

Data Tematica Detalii 

8  

Martie 
Ziua Mamei 

 

Mamele sunt invitate la Monterra 

pentru o activitate surpriza. 

 

Martie 
Atelier Espere pentru 

Educatoare 

 

Prezentare a principiilor 

comunicarii Espere. Discutii libere 

pe situatii concrete si modalitati 

de gestionare a acestora.  

Program 18.30-20.30 

 

19 

Martie 

O zi împreună  - Părinți  și Copii 

 

Vă așteptăm sâmbătă să 

petrecem timp de calitate 

împreună! Activitate în familie 

desfășurată 

în colaborare cu Multisport 

Junior 

20-24  

Martie 

Saptamana pentru Caritate 

Coordonator de Proiect : 

Angela Constantinescu 

Program de educație pentru 

copii. Pentru că Bunătatea este 

Contagioasă, ne luăm o 

săptămână în care toate cele 6 

grupe Monterra (4 de gradinita, 2 

de școală) abordeaza zilnic la 

Circle Time teme legate de 

importanța bunătății și a 

contribuției – în fiecare zi, într-o 

modalitate diferită. Invităm 

alături de noi și părinții în 

această săptămână !  

22  

Martie 

Atelier pentru parinti 

« Trecerea de la gradinita la 

scoala » 

Prezentare a principiilor 

Pedagogiei Montessori. Discutii 

libere pe teme de interes. 

Prezintă Anca Trifu și Ramona 

Oros. Program 18.30-20.30 

 

29 Martie 
Seară Montessori : 

Matematica 

Seară de cunoaștere și 

aprofundare deschisă pentru toți 

părinții Monterra. Vă invităm să 

aflați mai multe despre această 

arie curriculară, să descoperiți 

principiile de învățare din spate, 

sa exersați cu ajutorul materialor 

Montessori si să puneți întrebări 

liderilor de la clasă. O seară de 

imersiune totală în mediul 

Montessori.  Program 18.30-

20.30. Vă așteptăm ! 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

Data Tematica Detalii 

8 

Aprilie 

O zi Împreună : Atelier Creativ 

Parinti-Copii 

« Iepurasii de Paste » 

Vă așteptăm sâmbătă să 

petrecem timp de calitate 

împreună! Activitate în familie 

– ne pregătim de Paște și ne 

simțim bine împreună. Atelier 

coordonat de Angela. 

 

Aprilie Sedinta cu Parintii 

 

Prezentarea ofertei educationale 

2016-2017.  

Program: 18.30-20.30 

 

14 Aprilie Zi scurta 
Școala si Grădinița se închid la 

ora 13 :00 

 

15 Aprilie 

- 19 Aprilie 

 

Vacanta de Paste 
Gradinita este inchisa  

(invatamantul prescolar) 

15 Aprilie 

- 30 Aprilie 
Vacanta de Paste 

 

Scoala este inchisa 

 (invatamantul primar) 

 

1 Mai 
Sarbatoare legala : 

Ziua Internationala a Muncii 

Scoala si Gradinita sunt 

inchise 

 

15 Mai 

 

Ziua Tatalui 

 

Tatii sunt invitati la Monterra 

pentru o activitate surpriza. 

 

17 Mai 
Seara Montessori : 

Senzorial 

Seară de cunoaștere și 

aprofundare deschisă pentru toți 

părinții Monterra. Vă invităm să 

aflați mai multe despre această 

arie curriculară, să descoperiți 

principiile de învățare din spate, 

sa exersați cu ajutorul materialor 

Montessori si să puneți întrebări 

liderilor de la clasă. O seară de 

imersiune totală în mediul 

Montessori.  Program 18.30-

20.30. Vă așteptăm ! 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

Data Tematica Detalii 

Mai 
          Atelier Espere pentru            

Educatoare 

 

Prezentare a principiilor 

comunicarii Espere. Discutii libere 

pe situatii concrete si modalitati 

de gestionare a acestora.  

Program 18.30-20.30 

 

27 

Mai 

O zi împreună : Părinți și copii 

 « Copiii sunt educatori » 

Vă așteptăm sâmbătă să 

petrecem timp de calitate 

împreună! Copiii prezintă 

părinților material Montessori 

si exersează pentru o 

dimineață rolul de 

educator/profesor. Vă 

așteptăm! 

 

1 Iunie 
Sărbătoare legală  - Ziua 

Copilului 

Scoala si Gradinita sunt 

inchise 

5 Iunie Sărbătoare legală  
Scoala si Gradinita sunt 

inchise 

Iunie 

 

Discutii individuale 

Parinti- Educatoare 

- evaluarea de final de an - 

 

 

Pe baza de programare, parintii 

stau de vorba cu echipa de 

educatoare/invatatoare; 

programarile pentru discutii 

individuale se fac in intervalul 

13.00 -15.00 

 

 

6-16  

Iunie 

 

Petreceri de sfarsit de an scolar  



 
 
 

 
 
 
 
 

Data Tematica Detalii 

24 

Iunie 
Ziua Iei 

Va propunem să continuăm o 

traditie. Construim impreuna o 

Comunitate Montessori. Copiii și 

echipa vin in haine de 

sărbătoare, tradiționale 

românești ! 

 

26–30  

Iunie 

 

Ultima Saptamana  

din anul scolar 2016– 2017 
Petrecerea copiilor 

 

24 iunie – 9 

august 

 

Scoala de Vara. La Gradinita 

continuă programul Montessori 

în luna iulie. 

Toate sediile sunt deschise 

 

15 August 

 

Sarbatoare legala 
Scoala și Gradinita sunt 

inchise 

 

12 – 23 

August 

 

Scoala de Vara 

Scoala si Gradinita fie isi restrang 

activitatea la un singur sediu, fie 

vor fi inchise. Vom anunta situatia 

exacta pe 30 mai cel tarziu, pe 

baza sondajului efectuat in randul 

parintilor. 
 

25-31  

August 

 

Ne pregatim pentru inceputul 

de an scolar 

Scoala și Gradinita sunt 

inchise 

 

1  

Septembrie 

2017 

 

Bine ati venit la Monterra! 
Prima zi din noul An Scolar la 

Gradinita, nivel prescolar 

 
15  

Septembrie 

2017 

 

Bine ati venit la Monterra! 
Prima zi din noul An Scolar la 

Scoala, nivel primar 

 


