
 

CALENDARUL ANUAL 2022-2023 
 

 

Data & 
Interval orar 

Tematica Detalii 
Responsabil / Trainer 

Extern 
Loc de 

desfășurare 

 
1 septembrie 

 
Bine ati (re)venit la Monterra! 

Prima zi a anului școlar, nivel preșcolar  
 

Liderul grupei  
 

 
5 septembrie 

 
Bine ati (re)venit la Monterra! Prima zi a anului școlar, nivel primar  

 
Liderul clasei   

 

 
 

 
Construim o comunitate Montessori - 

Ședințe educative grădiniță & școală, sediul M2 

 

 
Aspecte educative la început de an școlar 

Liderul clasei  

 

19-23 
septembrie  

Săptămâna educației pentru pace  Program de educație pentru copii 
Liderul grupei / clasei 

 
 

 

 
 
 

LEGENDA      

 zile libere, zile scurte, vacanțe 

 activități ale Comunității Monterra (copii, părinți, echipă) 

 programe educative pentru copii, desfășurate la grupă/ clasă 

 evenimente pentru părinți 

 
 



 

5 octombrie  Ziua internațională a educației  
Acțiune desfășurată conform planului 

Ministerului Educației Naționale 
Liderul grupei / clasei  

 

 
Construim o comunitate Montessori  

 
Ședințe educative -grădiniță, sediul Monterra1 

 

 
Aspecte educative la început de an școlar 

Liderul clasei  

 

18 octombrie 
18:30 –20:30 

 
Atelier ESPERE pentru părinți 

Atelier ESPERE: Tema va fi stabilită de 
comunitatea de părinți, prin vot  

 
Cati Călin, trainer extern  

 
 

10-14  
octombrie 

Viața sănătoasă: Facem mișcare zilnic 

Program de educație pentru copii în cadrul 
căruia sunt abordate teme legate de 

importanța mișcării (necesitatea activității 

fizice pentru un corp sănătos) 

  

15 octombrie, 
10:00-13:00 

O zi împreună părinți și copii- Sărbătoarea 
dovlecilor 

 
Măriuca Daminescu, 
coordonator program 
Școala după Școală  

 

17-31 
octombrie   

Săptămâna bunicilor  
  

21 octombrie Zi scurtă Școala și Grădinița se închid la ora 13:00     

22 - 30 

octombrie 
Vacanță pentru școlari 

 
Vacanță pentru școlari;  

Grădinița își continuă activitatea  

 

  



 

7-11 

noiembrie 

Viața sănătoasă: De ce e important să 

mâncăm fructe și legume 

Program de educație pentru copii în cadrul 
căruia sunt abordate teme legate de 

importanța fructelor în alimentație pentru un 

corp sănătos 

  

21 -29 
noiembrie 

Sesiuni de observare la clasă pentru părinți 
(comunități 3-6 ani & școală), sesiunea I 

Pe bază de programare, timp de 20-30 de  
minute, părinții pot observa activitățile  

desfășurate la clasă  
 

 
Liderul grupei / clasei 

 

22 noiembrie 

18:30-20:30 
Atelier ESPERE pentru părinți 

Atelier ESPERE: Tema va fi stabilită de 

comunitatea de părinți, prin vot  

 
Cati Călin, trainer extern  

 
 

30 noiembrie Zi liberă Școala și Grădinița sunt închise 
  



 

1-2 decembrie 
 

Zile libere 
 

Școala și Grădinița Monterra sunt închise 
 
 

 

 

7-9 decembrie Săptămâna comunității Monterra 

Aniversăm 12 ani Monterra! Prietenul secret - 
acțiuni pregătite de copii împreună cu părinții 
pentru colegi; dimineața la sosire sau seara la 

plecare 

  

9 decembrie 
 

Ziua internațională a drepturilor omului (10 
decembrie) 

 
Program de educație pentru copii 

Liderul grupei / clasei  

12-20 
decembrie 

 

 
Comunitatea Monterra serbează Crăciunul 

 

 
La fiecare grupa / clasă 

 
Liderul grupei / clasei 

 

22 decembrie Zi scurtă Grădinița și Școala se închid la ora 13:00 
 
 

 

23 decembrie 
– 8 ianuarie 

Vacanța de iarnă  Grădinița și Școala Monterra sunt închise 
  

 
  
 



 

16-27 

ianuarie 

 

 
Construim o comunitate Montessori 

 

Ședințe educative - grădiniță & școală 
 

 
Aspecte educative și evoluția comunității 

Liderul clasei  
 
 

24 ianuarie Zi liberă 
Școala și Grădinița sunt închise 

 

  

27 ianuarie  
Zi scurtă Școala și Grădinița se închid la ora 13:00   

 
31 ianuarie -
14 februarie 

 

Discuții individuale între părinți și liderii de 
școală (evaluare semestrială)  

Pe bază de programare, părinții discută cu 
liderii de școală. Programările se fac 

individual, la fiecare lider, în intervalul orar 

14:00- 16:00 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

6-10 februarie 
 

Viața sănătoasă: Consumul de apă 

Program de educație pentru copii în cadrul 
căruia sunt abordate teme legate de 

importanța consumului de apă pentru un corp 

sănătos 
 

  

 
31 ianuarie -
14 februarie 

 

Discuții individuale între părinți și liderii de 
școală (evaluare semestrială)  

Pe bază de programare, părinții discută cu 
liderii de școală. Programările se fac 

individual, la fiecare lider, în intervalul orar 

14:00- 16:00 
 

  

6-24 
februarie 

Discuții individuale între părinți și liderii de 
grădiniță (evaluare semestrială)  

Pe bază de programare, părinții discută cu 
liderii de grupă. Programările se fac individual, 
la fiecare lider, în intervalul orar 14:00- 16:00 

 

  

20-26 
februarie 

Vacanță pentru elevi 
Vacanță pentru școlari (la decizia ISMB); 

Grădinița își continuă activitatea 
 

  

24 februarie  Zi scurtă pentru Grădiniță Grădinița se închide la ora 13:00 
  

  



 

 

6-10 martie Comunitatea Monterra serbează ziua mamei  
  

 Ședință comitet părinți grădiniță M2  
Mona Ciobotaru  

 Ședință comitet părinți grădiniță M1  
Andra Chivu  

 Ședință comitet părinți școală   

Anca Trifu  

14 martie  
18:30-20:30 

Atelier ESPERE pentru părinți 
Atelier ESPERE: Tema va fi stabilită de 

comunitatea de părinți, prin vot 

 

 
Cati Călin, trainer extern 

 
 

24 martie  Zi scurtă Școala și grădinița se închid la ora 13:00 
  

27 martie – 6 
aprilie 

Sesiuni de observare la clasă pentru părinți 
(comunități 3-6 ani & școală), sesiunea II 

Pe bază de programare, timp de 20-30 de 

minute, părinții pot observa activitățile 
desfășurate la clasă  

 

 

Liderul grupei / clasei 

 



 

1 aprilie  
O zi împreună părinți și copii- copiii sunt 

educatori 
Copiii sunt educatorii părinților. Program 

pentru comunitățile 3-6 ani & școală 

 

  

03-07 aprilie 
 

Săptămâna carității 

Program de educație pentru copii în cadrul 
căruia sunt abordate teme legate de 

importanța carității. Parte din programul 
Monterra Bunătatea e contagioasă  

  

07 aprilie - 
18 aprilie 

Vacanța de primăvară pentru școlari Școala Monterra este închisă. 
  

7 aprilie  Zi scurtă Grădiniță Grădinița Monterra se închide la ora 13:00. 
  

10-18 aprilie  

 
Vacanța de primăvară pentru grădiniță Grădinița Monterra este închisă. 

  

24-28 aprilie Școala altfel 

Program național care își propune să 
contribuie la dezvoltarea competenței de 

învățare și a abilităților socio-emoționale a 
copiilor. 

  

25 aprilie 
18:30-20:30 

Atelier ESPERE pentru părinți 
Atelier ESPERE: Tema va fi stabilită de 

comunitatea de părinți, prin vot 
 

 
Cati Călin, trainer extern 

 

 

 

 



 

1 mai Zi liberă Școala și Grădinița sunt închise 

  

15-19 mai 

 
Comunitatea Monterra serbează ziua tatălui  

 
 

  

15-19 mai Săptămâna verde 

Program de educație pentru copii în cadrul 
căruia sunt abordate teme legate de mediu și 

schimbările climatice  

  

22-31 mai 

 
Construim o comunitate Montessori  

 

Ședințe educative - grădiniță & școală 
 

 
 

Aspecte educative și evoluția comunității Liderul clasei  

 

26 mai Zi scurtă Școala și Grădinița se închid la ora 13:00 
  

 
 



 

1-2 iunie  
Zile libere Școala și Grădinița Monterra sunt închise   

5 iunie  
 

Zi liberă 
 

Școala și Grădinița Monterra sunt închise 
 

  

6 iunie Ziua Învățătorului (5 iunie) 

 
Acțiune desfășurată conform planului 

Ministerului Educației Naționale 
 

 
Liderii claselor 

 

1 - 15 iunie  
Discuții individuale între părinți și liderii de 

grupă/ clasă (evaluare finală) 

Pe bază de programare, părinții discută cu 
liderii de grupă și echipa educațională. 

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

  

 Serbare de absolvire pentru școlari  
 Liderii de clasă  

 
Serbare de absolvire pentru copiii de la 

grădiniță 

 Liderii de grupă  

16 iunie  Zi scurtă pentru Școală     

17 iunie  Vacanța de vară pentru școlari 
 

Școala Monterra este închisă 
 

  

 
19-23 iunie 

 

Comunitatea Monterra serbează Ziua Iei Copiii sunt invitați să îmbrace portul popular  
 

Liderii claselor 

 



 

26 iunie –  

4 august 

Școala de vară Monterra pentru copiii cu 

vârsta de peste 6 ani 

 
Școala Monterra este deschisă cu  

program specific de vacanță 

 

  

1 august – 18 
august 

Școala de vară la Grădinița Monterra 

 
Grădinița este deschisă cu un program specific 

de vacanță  
 

  

15 august 
 

Zi liberă 
 

 
Școala și Grădinița Monterra sunt închise 

  

21 august – 1 
septembrie 

Pregătire pentru începerea noului an școlar  Școala și Grădinița Monterra sunt închise 
  

4 septembrie Bine ați venit la Monterra! Prima zi din noul an școlar la grădiniță    

septembrie 
10.00  

Bine ați venit la Monterra! 
 

Prima zi din noul an școlar la școală 
  

LEGENDA      

 zile libere, zile scurte, vacanțe 

 activități ale Comunității Monterra (copii, părinți, echipă) 

 programe educative pentru copii, desfășurate la grupă 

 evenimente pentru părinți 

 


