
CALENDARUL EVENIMENTELOR 2017-2018    

Data& interval orar Tematica Detalii
Responsabil/

Trainer extern
Locul

4 septembrie Bine ați venit la Monterra Prima zi de an școlar, nivel preșcolar - La grupă
4 septembrie
18:00-20:00 Intro în spiritul Monterra

Ședință pentru părinții ai căror copii frecventează Grădinița
Monterra începând cu aprilie 2017

Anca Trifu
Școala Monterra, Str

Răspântiilor nr 7
6 septembrie, 
18:00-20:00

Trecerea de la Grădiniță la Școală
Eveniment destinat părinților ai căror copii încep școala

Monterra pe 11 septembrie
Anca Trifu

Școala Monterra, Str
Răspântiilor nr 7

11 septembrie Bine ați venit la Monterra Prima zi de an școlar, nivel primar - La Școala
18 septembrie,
18:00-20:00

Ședință cu părinții- Grupele Albinuțelor și
Fluturașilor

Aspecte administrative de discutat la început de an Liderul de grupă În sala grupei

19 septembrie,
18:00-20:00

Ședință cu părinții- Grupele Buburuzelor și
a Licuricilor

Aspecte administrative de discutat la început de an Liderul de grupă În sala grupei

21 septembrie,
18:00-20:00 Ședință cu părinții- Grupa Anemone Aspecte administrative de discutat la început de an Liderul de grupă În sala grupei

25 septembrie,
18:00-20:00 Ședință cu părinții- Grupa Andromeda Aspecte administrative de discutat la început de an Liderul de grupă În sala grupei

28 septembrie,
18:00-20:00 Ședință cu părinții- Grupa Casiopeea Aspecte administrative de discutat la început de an Liderul de grupă În sala grupei

30 septembrie- 1
octombrie

Atelier ESPERE pentru echipa Monterra
Prezentarea principiilor comunicării ESPERE și utilitatea în

viața de zi cu zi
Cati Călin Sediul administrativ

2 octombrie,
18:00-20:00 Ședință cu părinții- Grupa Delphinus Aspecte administrative de discutat la început de an Liderul de grupă În sala grupei

Octombrie
Discuții individuale între părinți și liderii de

grupă, la cerere

Pe bază de programare părinții stau de vorbă cu liderii de
grupă și echipa educațională de la grupă. Programările se

fac individual, la fiecare lider, în intervalul orar 14:00-
16:00

Liderul de grupă La sediul grădiniței



5 octombrie Ziua internațională a educației Actiune inclusa in planul de la Ministerul Invatamantului; Liderul de grupă

9 octombrie,
18:00-20:00

Ședință cu părinții și profesorii de la
Cluburile Monterra

Prezentarea echipei de profesori precum și cum se vor
desfășura Cluburile Monterra

Coordonator
Activități cluburi

În sala Andromeda,
Monterra 3,

Răspântiilor nr 7

9-13 octombrie
Săptămâna viața sănătoasă: “Facem mișcare

zilnic”

Program de educație pentru copii, în cadrul căruia, la
fiecare grupă, sunt abordate teme legate de importanța

mișcării, pentru a conștientiza necesitatea activității fizice
pentru un corp sănătos

Anca Făgăraș
În sala grupei- în

intervalul Circle Time

16 octombrie,
16:30-17:30 Ședință comitet de părinți- sediul M1 Anca Trifu Sediul Administrativ

16 octombrie,
14:00-16:00 Atelier ESPERE pentru echipa Monterra

Prezentarea principiilor comunicării ESPERE și utilitatea în
viața de zi cu zi

Cati Călin, trainer
extern

Sediul administrativ

18 octombrie,
18:30-21:00 Atelier ESPERE pentru părinți

Prezentarea principiilor comunicării ESPERE și utilitatea în
viața de zi cu zi

Cati Călin, trainer
extern

În salaAndromeda,
Monterra 3,

Răspântiilor nr 7

21 octombrie,
10:00-13:00

O zi împreună părinți și copii- Sărbătoarea
dovlecilor

Angela
Constantinescu

În sala Andromeda,
Monterra 3,

Răspântiilor nr 7
23 octombrie,
16:30-17:30 Ședință comitet de părinți- sediul M2& M3 Anca Trifu Sediul Administrativ

27 octombrie Zi scurtă
Școala și grădinița se închid la ora 13:00

- -

27 octombrie Ședință pentru echipa Monterra

28 octombrie-5 noiembrie Vacanță la școală
Vacanță pentru școlari; grădinița își continuă activitatea

alături de copii

6-10 noiembrie
Săptămâna viața sănătoasă: “De ce e

important să mâncăm fructe și legume”

Program de educație pentru copii, în cadrul căruia, la
fiecare grupă, sunt abordate teme legate de importanța

fructelor în alimentație, pentru un corp sănătos
Andreea Tudosiea

În sala grupei- în
intervalul Circle Time

15 noiembrie, 
18:30-20:30

Seara Montessori pentru părinți: Viața
practică

Vă invităm să aflați mai multe despre această arie
curriculară, să descoperiți principiile de învățare din spate,
să exersați cu ajutorul materialor Montessori si să puneți

întrebări liderilor de la clasă. O seară de imersiune totală în
mediul Montessori

Raluca Pană
Monterra 2, Str

Răspântiilor nr 15

20 noiembrie,
18:00-20:00

Trecerea de la Grădiniță la Școală
-Prezentarea ofertei Monterra pentru școală

Eveniment destinat părinților Monterra ai căror copii încep
școala în 2018

Anca Trifu
Școala Monterra, Str

Răspântiilor nr 7
30 noiembrie Zi liberă- Școala și grădiniță sunt închise
1 decembrie Zi liberă- Școala și grădiniță sunt închise

4-8 decembrie Săptămâna comunității Monterra
Aniversăm comunitatea, precum și Prietenul secret; acțiuni

pregătite de copii și părinți pentru colegi, dimineața sau
seara la plecare

Liderii de grupă

11-15 decembrie Etape de observare la clasă a părinților Pe bază de programare părinții pot asista la clasă - La sediul grădiniței
11 decembrie,
14:00-16:00 Atelier ESPERE pentru echipa Monterra

Prezentarea principiilor comunicării ESPERE și utilitatea în
viața de zi cu zi

Cati Călin, trainer
extern

Sediul administrativ
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13 decembrie, 
18:30-21:00 Atelier ESPERE pentru părinți

Prezentarea principiilor comunicării ESPERE și utilitatea în
viața de zi cu zi

Cati Călin, trainer
extern

În sala Andromeda,
Monterra 3,

Răspântiilor nr 7

18-22 decembrie
Sărbătorirea la grupă a apropiatei sosiri a

Crăciunului

În cadrul programului, la propunerea și cu organizarea
proprie, copiii îi invită pe părinți să serbeze împreună, la

grupă sosirea Crăciunului
Liderii de grupă

22 decembrie Zi scurtă Școala și grădinița se închid la ora 13:00 - -
23 decembrie - 14

ianuarie
Vacanța de iarnă pentru școlari Elevii sunt în vacanță. Școala este închisă

23 decembrie - 7
ianuarie

Vacanța de iarnă pentru grădiniță Grădinița este închisă

15-19 ianuarie
Discuții individuale între părinți și liderii de

grupă

Pe bază de programare părinții stau de vorbă cu liderii de
grupă și echipa educațională de la grupă. Programările se

fac individual, la fiecare lider, în intervalul orar 14:00-
16:00

Liderii de grupă La sediul grupelor

18 ianuarie, 
18:00-20:00 Ședința cu părinții la final de semestru Grupa Anemone Liderul de grupă

La Monterra 3, Str
Răspântiilor nr 7

17 ianuarie, 
18:30-20:30 Seara Montessori pentru părinți Aria senzorială Andreea Tudosiea

La Monterra 2, Str
Răspântiilor nr 15

22 ianuarie,
18:00-20:00

Prezentarea ofertei educaționale pentru
grădinița Monterra 

Prezentarea ofertei pentru părinții Monterra, propunere
pentru anul școlar 2018-2019

Anca Trifu&
Ramona Oros

În sala Andromeda,
Monterra 3,

Răspântiilor nr 7

24 ianuarie Zi liberă- Școala și grădiniță sunt închise
25 ianuarie,

18:00-20:00 Ședința cu parinții la final de semestru Grupele Casiopeea, Andromeda si Delphinus Liderii de grupă La sediul grupelor

29 ianuarie, 
18:00-20:00 Ședința cu parinții la final de semestru Grupele Albinuțe și Fluturași Liderii de grupă La sediul grupelor

1 februarie,
18:00-20:00 Ședința cu parinții la final de semestru Grupele Buburuze și Licurici Liderii de grupă La sediul grupelor

3 februarie-11 februarie
Schimb de experiență și dezvoltare pentru

cadrele didactice Monterra
În cadrul parteneriatelor cu alte unități de învățământ Andreea Tudosiea TBD

2 februarie Zi scurtă Școala și grădinița se închid la ora 13:00 - -
2 februarie Ședința pentru echipa Monterra

3 februarie-11 februarie Vacanța intersemestrială pentru școlari Școala este închisă; Grădinița este deschisă
3 - 11 februarie Tabară de ski pentru elevi revenim în timp util cu detaliile despre tabară

5-9 februarie
Săptămâna viața sănătoasă: “Consumul de

apă”

Program de educație pentru copii, în cadrul căruia, la
fiecare grupă, sunt abordate teme legate de importanța

consumului de apă
Alina Pop

În sala grupei- în
intervalul Circle Time

12 februarie, Atelier ESPERE pentru echipa Monterra Prezentarea principiilor comunicării ESPERE și utilitatea în viața de zi Cati Călin, trainer extern Sediul administrativ
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14:00-16:00 cu zi

14 februarie, 
18:30-21:00 Atelier ESPERE pentru părinți

Prezentarea principiilor comunicării ESPERE și utilitatea în
viața de zi cu zi

Cati Călin, trainer
extern

În salaAndromeda,
Monterra 3,

Răspântiilor nr 7

15 februarie,
18:00-20:00

Ședință cu părinții și profesorii de la
Cluburile Monterra

Coordonator
Activități cluburi

În sala Andromeda,
Monterra 3,

Răspântiilor nr 7
19 februarie,
18:00-20:00

Eveniment de prezentare a Scolii Monterra
pentru părinții din exterior

Eveniment destinat părinților din afara Monterra ai căror
copii încep școala Monterra în 2018

Anca Trifu
Școala Monterra, Str

Răspântiilor nr 7
26 februarie,
16:30-17:30 Ședință comitet de părinți- sediul M1 Anca Trifu Sediul Administrativ

5-9 martie Comunitatea Monterra serbează ziua mamei
La propunerea copiilor, mamicile sunt sărbătorite la grupă
în cadrul unor evenimente surpriză, pregătite de cei mici

Liderii de grupă La sediul grupelor

12 martie- 16 martie Școala altfel Școala altfel- program de educație pentru copii
În sala grupei- în

intervalul Circle Time
12 martie,

16:30-17:30 Ședință comitet de părinți- sediul M2& M3 Anca Trifu Sediul Administrativ

14 martie, 
18:30-20:30 Atelier: Seara Montessori pentru părinți Limbaj în metoda Montessori Mona Ciobotaru

Monterra 3, Str
Răspântiilor nr 7

19-23 martie
Etape de observare la clasă a părinților, la

cerere
Pe bază de programare părinții pot asista la clasă Liderii de grupă La sediul grupelor

19-24 martie Săptămâna carității
Program de educație pentru copii, în cadrul căruia, la
fiecare grupă, sunt abordate teme legate de importanța

consumului de apă

Angela
Constantinescu

În sala grupei- în
intervalul Circle Time

30 martie Zi scurtă Școala și grădinița se închid la ora 13:00 - -
31 martie- 10 aprilie Vacanță de primăvară Școala și Grădinița Monterra sunt închise

21 aprilie,
10:00-13:00

O zi împreună părinți și copii- copiii sunt
educatori

Copiii sunt educatorii părinților Liderii de grupă La sediul grupelor

23 aprilie,
14:00-16:00 Atelier ESPERE pentru echipa Monterra

Prezentarea principiilor comunicării ESPERE și utilitatea în
viața de zi cu zi

Cati Călin, trainer
extern

Sediul administrativ

25 aprilie, 
18:30-21:00 Atelier ESPERE pentru părinți

Prezentarea principiilor comunicării ESPERE și utilitatea în
viața de zi cu zi

Cati Călin, trainer
extern

În sala Andromeda,
Monterra 3,

Răspântiilor nr 7
30 aprilie Școala și Grădinița Monterra sunt închise

1 mai Zi liberă- Școala și grădiniță sunt închise
9 mai, 

18:30-20:30 Seara Montessori pentru părinți Matematica în Pedagogia Montessori Ioana Rădulescu Monterra 1

9 mai,
18:00-20:00 Prezentarea ofertei educaționale 

Prezentarea ofertei pentru părinții din exteriorul Monterra,
care doresc înscriere; propunere pentru anul școlar 2018-

2019

Anca Trifu&
Ramona Oros

În sala Andromeda,
Monterra 3,

Răspântiilor nr 7
11 mai Zi scurtă Școala și grădinița se închid la ora 13:00 - -

12-13 mai Teambuilding pentru echipa Monterra
7-11 mai Comunitatea Monterra serbează ziua tatălui La propunerea copiilor, tăticii sunt sărbătoriți la grupă în Liderii de grupă La sediul grupelor
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cadrul unor evenimente surpriză, pregătite de cei mici
14 mai,

18:00-20:00 Ședință cu părinții de final de semestru Grupele Buburuze și Licurici Liderii de grupă La sediul grupelor

14 mai- 19 mai Școala altfel Liderii de grupă La sediul grupelor
17 mai,

18:00-20:00 Ședință cu părinții de final de semestru Grupele Fluturași și Albinuțe Liderii de grupă La sediul grupelor

21 mai,
18:00-20:00 Ședință cu părinții de final de semestru Grupa Anemone Liderul de grupă La sediul grupelor

24 mai,
18:00-20:00 Ședință cu părinții de final de semestru Grupele Casiopeea, Andromeda și Delphinus Liderii de grupă La sediul grupelor

28 mai Zi liberă- Școala și grădiniță sunt închise
1 iunie Zi liberă- Școala și grădiniță sunt închise
5 iunie Ziua Învățătorului

13 iunie, 
18:30-20:30

Atelier pentru părinți despre educația
sexuală a copiilor

Ramona Oros
În sala Andromeda,

Monterra 3,
Răspântiilor nr 7

11-15 iunie
Discuții individuale între părinți și liderii de

grupă, la cerere

Pe bază de programare părinții stau de vorbă cu liderii de
grupă și echipa educațională de la grupă. Programările se

fac individual, la fiecare lider, în intervalul orar 14:00-
16:00

- La sediul grupelor

16 iunie Serbarea de absolvire pentru școlari
Serbare câmpenească, în spiritul Monterra, pentru părinți și

copii
Liderii de grupă În parc

17 iunie
Serbarea de absolvire pentru copiii de la

grădi
Serbare câmpenească, în spiritul Monterra, pentru părinți și

copii
Liderii de grupă În parcul Mogoșoaia

18-22 iunie Comunitatea Monterra serbează Ziua Iei Copii sunt invitați să îmbrace portul traditional
23  iunie-9 septembrie Vacanța de vară pentru școlari

25-29 iunie Școala Monterra este închisă

25-29 iunie Tabără pentru elevi
vă propunem să mergem în tabară cu elevii, revenim în

timp util cu detaliile
1 iulie-17 august Școala de vară Monterra pentru elevi Școala e deschisă cu un program specific de vacanță

1- 24 august Școala de vară la Grădinița Monterra
Grădinița este deschisă, cu un program specific, de vacanță

cu activitate restransă într-unsingur sediu.
15 august Zi liberă- Școala și grădiniță sunt închise

27 august-31 august Perioada de renovare
Grădinița și școala sunt închise- ne pregătim de noul an

școlar
3 septembrie 2018 Bine ați venit la Monterra! Prima zi din noul an școlar 2018-2019 la grădiniță
10 septembrie 2018 Bine ați venit la Monterra! Prima zi din noul an școlar 2018-2019 la școală
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Coduri de culori:

zile libere, vacante in timpul scolii sau zile scurte

activitati pentru echipa Monterra (training, teambuilding)

activitați ale Comunității Monterra (copii, părinți, echipă)

Activități altfel pentru copii, la grupă (Săptămâna sănătoasă)

Ateliere pentru părinți (imersiune în metoda Montessori, comunicare relațională prin metoda ESPERE)
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