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20 Magna Cum Laude Years
…and Aiming Higher!

Dear Lauder-Reut Friends, 

The 2016 – 2017 academic year has brought 
our school great achievements and the wonderful 
celebration of two fruitful decades together, as 
students, parents, teachers and partners, during 
which we have built a numerous and strong family 
we are so proud of.

Looking back on history, the Lauder-Reut 
Educational Complex has grown organically and 
naturally from a seed planted by Ambassador 
Ronald S. Lauder in 1996 – the kindergarten whose children turned, in years, into amazing 
teenagers, alumni and wonderful adults, spread around the world, sharing the values and the 
light of multiculturalism and tolerance we raised them into.

March 2016 is the date when the international president and founder Ronald S. Lauder 
granted full independence to the Romanian entity affiliated with his foundation, alongside 
with full responsibility to carry on its mission in education, which is to educate children at 
the highest standards possible with a focus on Jewish education, hebrew language, Jewish 
culture, history and tradition.

Today the Lauder-reut educational Complex has over 420 students in a kindergarten 
based on a curriculum of arts and multimedia, an elementary school and a high-school 
with focus on business, media and diplomacy studies. and year after year we do what we 
know best: encourage and support our children to discover their full potential and true 
vocation, to become themselves and to join their knowledge and effort into creating a 
better future for us all.

We have lived to see seven generations of high schoolers fly away from the nest and we 
wish the best of luck to them as to the eighth one graduating this year, we have accomplished 
thousands of projects – 15 editions of The Magna Cum Laude friendship Gala, 6 editions 
of The international Lauder Conference on Diplomacy & Global affairs for high schools 
2Day Ambassador etc. – and we are still working on thousands more – including the new 
wing for high school which is opening its doors in september 2017 – for our children and 
the community, in our mission of building the pillars of tomorrow’s world.

During all these years, we have brought together and enlarged our circle of friends, 
mentors and partners committed to elite education for the benefit of the entire society. The 
newly-established Board of Trustees, comprising professionals and experts in various fields 
of activity, and whom i am so happy to introduce to you in the following pages, is a guarantee 
for the excellence we are aiming at ad mea ve’esrim… for the next 120 years!

With our highest consideration for the shared vision in education, 
Tova Ben nun-Cherbis

President
The Lauder-reut educational Complex

The ronald s. Lauder foundation romania
The Magna Cum Laude-reut foundation
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A New Pledge of Excellence for the Lauder-Reut Educational Complex

The end of the previous year brought a prestigious 
anniversary for the Lauder-reut educational Complex, 
namely the accomplishment of two decades since the 
seed of the Lauder-reut education was planted in 
romania by establishing the school and kindergarten in 
the current setting of the Complex. Today the Complex 
also comprises an elite high-school, which ranks 
among the first ten in the country and has a graduation 
rate of 100% at the Baccalaureate exam ever since its 
first session. We wish to remind you that, last year, 
the Ministry of education awarded the Lauder-reut 
Complex with an excellence Diploma for the results 
obtained by its students in national and international 
competitions.

in addition, at the end of 2016, in order to continue 
to assure the quality of the educational process, the 
leadership of the Lauder-reut educational Complex 
decided to establish a Board of Trustees, which consists 
of personalities whose professional and moral status is 
a guarantee that the school with which they accepted 
to associate their image is an exceptional one. We note 
that the Lauder-reut educational Complex continues 
to be governed by the ronald s. Lauder foundation 
romania, which has among its members Dr. irina Cajal, 
undersecretary of state at the Ministry of Culture, and 
by the Magna Cum Laude-reut foundation, presided 
by Tova Ben nun-Cherbis, who has irina Cajal and  
eng. Paul schwartz close by as members. The first 
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reunion of the new organism took place in December 
of 2016, in the Library of the Coral Temple synagogue 
in Bucharest.

The Professionalism of the Lauder-Reut team 
has created the fame of this school

in her presentation at the meeting for founding 
the Board of Trustees for Lauder-reut, Tova Ben  
Nun-Cherbis, the president of the educational 
Complex, of the ronald s. Lauder foundation romania 
and the Magna Cum Laude-reut foundation, said: “We 
are proud that the professionalism of the Lauder-Reut 
team has created the fame of this school, a school that 
has attracted a multitude 
of valuable people as allies 
– experts themselves in 
their respective fields and 
who support our vision 
for the preparation of the 
generations for the world 
of tomorrow. We thank 
immensely to our old friends, 
who have been by our side 
for two decades, and also to 
our more recent friends, who 
joined us in the course of the 
existence of the school. We 
thank you very much for the trust you granted us, for the 
support that you offer us, and for your involvement in the 
growth and education of our children. Together we have 
a valuable mission and we feel that we will accomplish 
wonderful things, based on the shared vision in education, 
for which you have our full appreciation.” 

Board of Trustees, as a diverse and valuable 
component – a very good idea

“I appreciate a great deal this idea of a Board of 
Trustees and the fact that there is such a diverse and 
valuable component is something extraordinary. As far as 
I am concerned, I accept to be part of this Board”, said the 
president of the federation of the Jewish Communities 
in romania, Dr. Aurel Vainer, at the first meeting of 
the members of this structure. The speaker emphasized 
that “Lauder is not only an educational unit, but also 
a kind of complex education and formation of a person 
for themselves and for the society in which they live. 
Thus, the birth of this Board of Trustees is a reason to be 
proud and joyful, and we hope to have the best of results. 
It should not be only a reason to have festive meetings 

where only nice things are said. Maybe you will view 
this Board as a group for reflection, which I do not think 
should be limited to the actual school. Because we are very 
different people here, with numerous preoccupations and 
diverse knowledge, we can discuss and debate on more 
general issues of today’s society. So, we should also give 
it this trait of a group for reflection.” The president of 
the federation of the Jewish Communities in romania 
brought into focus that, through the existence of the 
Lauder Complex, “a broadened openness to the Jewish 
society” was created. “After all, we – the Jews of Romania 
– are a minority and the fact that others study with us is 
something extraordinary. And I assure those who enroll 
their children at Lauder that you will gain new capital: an 

additional foreign language 
– Hebrew. It is something 
of great value, because the 
Israel of today presents 
worldwide values in the 
sciences, the arts, culture, 
and having direct access to 
information in its original 
language is extraordinary.”

A way to achieve 
greater results at Lauder-
Reut

Paul Schwartz, a member of the Board of the 
Magna Cum Laude-reut foundation, president of the 
Jewish Community of Bucharest, and former vice-
president of the federation of the Jewish Communities 
in romania for a lengthy period, saluted the founding 
of the Board of Trustees as a way to “have even better 
results than the Lauder-Reut Educational Complex 
currently has”. The speaker reminded that the coming 
to power of communism also meant the dissolution of 
all private schools, including the Jewish ones.

 “With the establishment of the Lauder school, 
something I saluted, was the first time when traditional 
and modern Jewish education was re-opened in Romania. 
As I have said before, it is the merit of Lauder, as an idea, 
of Tova, who lead the team, and of the entire team that 
acted in this school. (…) The Jewish people did not have 
the right to speak in the Romanian leadership after the 
coming to power of the communists. If they had had the 
right to speak, it is evident that there would have also 
been schools that taught in Hebrew. (…) I want to present 
my congratulations to Tova, firstly, who had the strength 
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to fight all difficulties, but also 
to the entire collective, and to 
congratulate the students, who 
understood that attending such 
a school is something special. 
The results can be seen in what 
the children who graduated 
and passed the Baccalaureate 
exam at Lauder have achieved, 
all of which were distinguished 
in comparison with those who 
graduated schools in other 
institutions” Paul schwartz mentioned.

Rabin Rafael Shaffer blessed the new Board of 
Trustees

“I want to address two blessing to this meeting: first of 
all, if someone comes with an idea and it is not accepted, 
they should have the strength to say: Alright, this is how 
I think. But, on the other hand, if someone comes with a 
good idea, it should be accepted, even though others will 

say: Yes, I did not think this way 
at the beginning, but it is good. 
Shall this union be blessed for 
being one in which each is ready 
to give up an idea, if need be, but 
also that their idea is heard, that 
there be openness for the greater 
purpose of this union to actually 
be realized, that it furthers a 
good route in the education of 
the young generation, which is 
the base of future of our society.”

To demonstrate the value of the new structure 
and its capacity for being a guarantee and a support of 
excellence in the educational process at Lauder-reut, 
there is no argument more pertinent than to name all the 
members of the Board of Trustees of The educational 
Complex Lauder-reut (see pages 170-172).

alexandru MarinesCu
(JeWish reaLiTY no. 486-487 (1286-1287) – January 1st - 31st, 2017)

Translation: Prof. Catinca MaTTiCe

Două decenii de excelență Lauder-Reut
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În seara zilei de 8 decembrie 
2016 la sala de recepţii a 
Parlamentului româniei a avut 
loc a 15-a ediţie a Galei Prieteniei 
„Magna cum Laude”. În cadrul 
evenimentului, bucuria specifică 
sărbătorii evreieşti de hanuca şi 
a celei creştine de Crăciun, care 
în 2016 au fost concomitente, 
ambele începând pe 25 decembrie, 
s-au contopit cu celebrarea unei 
educaţii de calitate, aşa cum este 
cea asigurată în Complexul Lauder-reut din Bucureşti.

sala a fost arhiplină, printre participanţi aflându-se 
membri ai guvernului, deputaţi, senatori, reprezentanţi 
ai Preşedinţiei, membri ai conducerii federaţiei 
Comunităţilor evreieşti din românia, reprezentanţi la 
vârf ai autorităţilor locale din Bucureşti şi din provincie, 
ambasadori şi alţi membri ai Corpului Diplomatic, 
ziarişti, oameni de cultură, politicieni şi, bineînţeles, 
un mare număr de elevi de la Lauder-reut şi părinţii 
acestora. 

În prezenţa ministrului educaţiei, Mircea Dumitru, 
Complexul educaţional Lauder-reut a primit diploma 
de excelenţă pentru rezultatele obţinute de elevii săi la 
concursuri şi olimpiade, iar un număr de 40 de elevi 
laureaţi la diferite competiţii interne şi externe, precum 
şi Matei Vlădescu, şeful promoţiei 2012-2016, au primit 
premii şi aplauzele publicului, sub privirile părinţilor 
emoţionaţi.

elevii din cursurile primare şi gimnaziale au 
intrerpretat dansuri şi melodii evreieşti, sub îndrumarea 
profesorilor Mioara stoian, rodica Doija, Victor 
Diacicov şi a dirijorului Bogdan Lifşin.

În finalul serii, Marcel Pavel şi grupul 
Bucharest Klezmer Band au susţinut recitaluri.

Principalii sponsori ai Galei au fost estee 
Lauder, Tuborg, afi, Gral, sano, euro insol și alții.

Luminile înfrăţite de Hanuca şi Crăciun
specificul Complexului educaţional a fost 

subliniat de prezentatoarea alexandra Velniciuc: 
„am pornit la drum, în urmă cu două decenii, cu 
şcoala si grădiniţa Lauder-Reut, cu gândul de a oferi 
educaţie copiilor din comunitatea evreiască, dar 
reut, al doilea nume al şcolii, înseamnă prietenie 

în limba ebraică, astfel încât poarta şcolii noastre este 
deschisă tuturor copiilor care doresc o educaţie de 
bună calitate. Generaţii de elevi de toate naţionalităţile 
au învăţat împreună, fiind colegi şi prieteni pe viaţă, 
devenind cu toţii buni ambasadori ai valorilor şcolii 
Lauder-Reut: prietenia, respectul reciproc, toleranţa, 
armonia în diversitate. Iar mai presus de toate valorile, 
se află educaţia, cunoaşterea - valori supreme pentru 
poporul evreu care sunt şi adevărata cale către o 
convieţuire paşnică între toţi oamenii. Liceul Lauder-
Reut se mândreşte cu şapte generaţii de absolvenţi care 
au trecut examenele de bacalaureat din prima sesiune, cu 
note foarte mari, care ne-au propulsat şi menţinut în topul 
primelor trei licee din Bucureşti şi în topul primelor 10 
licee din ţară cu promovabilitate 100% din prima sesiune 
de bacalaureat”. a fost subliniat şi faptul că începând 
cu anul şcolar 2010-2011, în parteneriat cu Primăria 
sectorului 3, care sprijină extinderea campusului şcolar 
al Şcolii Lauder-reut cu o nouă clădire pentru elevii de 
liceu, fundaţia ronald s. Lauder românia acordă anual 
un număr de 10 burse de studii la Liceul Lauder-reut, 
pentru elevii provenind din şcolile sectorului 3. Pe baza 
unui concurs la limba şi literatura română, matematică 
şi engleză, primii 10 clasaţi au acces la o educaţie de 
elită, oferită de Liceul Lauder-reut. 

Două decenii de excelență Lauder-Reut
Sărbătoarea Luminilor în mijlocul elevilor de la Lauder-Reut
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Dr. aurel Vainer, preşedintele f.C.e.r., a aprins 
cele opt lumânări de hanuca, iar preşedintele Camerei 
Deputaţilor, florin iordache, a aprins luminile din 
bradul de Crăciun, lângă cei doi fiind invitaţi pe scenă 
Tova Ben nun-Cherbis, preşedinta Complexului 
educaţional, e.s. Tamar samash, ambasadoarea 
statului israel în românia – ambele fiind gazdele 
evenimentului, precum şi elevii Joseph seroussi, amos 
Goldenberg şi filip ioviţu. florin iordache a mulţumit 
pentru că a putut participa la acest moment deosebit 
afirmând că parlamentarii prezenţi îi felicită pe toţi cei 
care au astfel de idei şi care ilustrează apropierea dintre 
oameni, indiferent de cultul din care fac parte.

Tova Ben Nun-Cherbis: Hanuca şi Crăciunul, 
sărbătorite împreună la Bucureşti, ca şi la 

Washington
Mulţumind tuturor celor prezenţi la sărbătoarea 

Luminilor, Tova Ben nun-Cherbis a amintit că „în 
fiecare an, la Washington, preşedintele SUA aprinde, în 
faţa Casei Albe, atât luminile de Crăciun, cât şi lumânările 
de Hanuca. Ne-am gândit că şi în România se potriveşte 
acest lucru”, a spus președinta Complexului, mulţumind 
actualului preşedinte al Camerei Deputaţilor, florin 
iordache, cât şi predecesorului său, Valeriu Zgonea 
(prezent şi el la Gală), care a început această tradiţie. 
„Am folosit această ocazie pentru a recunoaşte meritele 
acestor copii minunaţi, cărora li se datorează succesele 
Complexului Lauder-Reut şi pentru a le mulţumi lor, 
profesorilor şi părinţilor lor. Toda raba!”

E.S. Tamar Samash: copiii capătă fundalul cultural al 
vieţii lor de mâine

„E o seară magnifică, în care copiii sunt în centrul 
Galei şi e minunat să îi vezi cum aduc împreună România 
și Israelul, Hanuca şi Crăciunul, obţinând fundalul 
cultural al vieţii pe care o vor trăi în lumea de mâine. 
Cunosc activitatea Complexului Lauder-Reut şi particip 

la ceea ce face Tova, sunt foarte interesată de tot ceea ce 
ţine de educaţie. Şi eu sunt profesoară, de aceea îmi place 
să merg la Lauder-Reut. Părinţii au norocul de a avea o 
şcoală care le oferă copiilor lor cea mai bună educaţie. 
E minunat că această gală reuneşte români, israelieni, 
politicieni, intelectuali, părinţi”.

Dr. Aurel Vainer: 
Cele două semnificaţii ale Hanucăi

„Când a făcut lumea, Dumnezeu a spus Să fie 
lumină! Dar nu e vorba numai de lumina fizică, ci şi 
de lumina care străluceşte peste tot şi îi evidenţiază pe 
cei care vor binele şi luptă pentru el. Hanuca are şi ea 

Două decenii de excelență Lauder-Reut
Sărbătoarea Luminilor în mijlocul elevilor de la Lauder-Reut

Irina Cajal: Şcoala Lauder-Reut s-a născut în 
casa familiei Cajal

„Am participat la toate cele 15 ediţii ale Galei 
Prieteniei, am fost mereu alături de această şcoală, 
care s-a creat la noi în casă, într-o perioadă în care 
speranţele de succes nu erau foarte mari. Ţin minte că 
mama i-a spus tatălui meu (acad. nicolae Cajal, fost 
preşedinte al f.C.e.r. – n.red.) că şcoala se va face, 
datorită firii perseverente a Tovei, care ştie să intre pe 
geam, dacă o dai afară pe uşă. Va fi o şcoală care va 
face cinste tuturor şi va fi din nou o şcoală evreiască în 
România,a susţinut mama mea. Părinţii mei au avut 
dreptate, au ajutat-o pe Tova şi au sprijinit ideea şcolii 
şi azi aceasta a ajuns, într-adevăr, una dintre cele mai 
bune şcoli din România. Este o seară minunată, foarte 
mulţi părinţi sunt fericiţi că au unde să îşi dea copiii 
pentru a termina cursurile ştiind engleza, româna şi 
ivrit la perfecţie şi unde funcţionează şi o bună şcoală 
de diplomaţie”.
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Emil Hurezeanu: În ultimii 10 ani am fost mereu aproape de elevii şcolii Lauder-Reut
„…Îi mulţumesc vechii şi preţuitei mele prietene Tova pentru şansa de a face parte din comunitatea excepţională 

a şcolilor şi fundaţiilor Lauder- Reut alături de Fundaţia Magna Cum Laude-Reut. În ultimii 10 ani am fost mereu 
aproape, într-un fel sau altul, alături de profesorii şi elevii ilustrelor dvs. aşezăminte educaţionale. Am participat 
cu interes şi satisfacţie intelectuală la dezbaterile anuale ale Zilelor diplomaţiei, ca moderator şi invitat…iar, în 
urmă cu trei ani am organizat şi moderat o întreagă emisiune de televiziune, de 50 de minute, cu doamna Tova 
Ben Nun-Cherbis şi mai mulţi elevi, după o călătorie la Auschwitz organizată de şcoală.

Ne-am revăzut cu emoţie în mai 2016 la sediul Ambasadei României din Berlin, alături de marele scriitor 
contemporan Norman Manea. Sunt mândru că fac parte din comunitatea dumneavoastră.Voi rămâne alături de 
şcoala, profesorii şi elevii dvs. oriunde voi fi. Dar un lucru e sigur: pe harta academică a României v-aţi câştigat un 
loc eminent, iar pe harta mea emoţională şi intelectuală personală aţi devenit şi veţi rămâne una din stelele fixe”, a 
transmis ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al româniei în Germania.

două semnificaţii: Sărbătoarea Luminii, dar şi sărbătoarea înnoirii. 
Fie ca anul 2017, sau anul evreiesc 5777, care a început acum câteva 
luni, să fie un an al luminii, al înnoirii şi al prieteniei, al înţelegerii 
între oameni. Să avem numai bine într-o lume pe care o dorim a 
păcii, oricât de greu este să o atingi! Nu avem dreptul să nu luptăm 
permanent pentru ea, pentru învingerea forţelor întunericului.

Această seară este una minunată, pentru că aduce împreună 
oameni de ambele credinţe, evrei şi creştini, ar fi fost bine dacă erau 
aici şi musulmani. Să nu uităm că binele şi pacea despre care vorbeam 
sunt propăvăduite de toate religiile avrahamitice. Fie ca minunea de 
Hanuca să dăinuie, iar noi, generaţie după generaţie, să ne înscriem 
sub acest arc al luminii, al luminii constituite dintr-un spectru larg de 
culori diferite. hag hanuca sameah!”

Marjorie S. Federbush: Şcoala 
Lauder-Reut a devenit un simbol al 
co-existenţei armonioase a elevilor 

proveniţi din medii diferite
Marjorie federbush a făcut un 

istoric al marelui succes înregistrat 
de Şcoala Lauder-reut din românia, 
recunoscând că la înfiinţare „acest 
rezultat nu era prevăzut”... „Tova a fost 
în stare să treacă peste toate obstacolele 
birocratice, a câştigat sprijinul liderilor 
respectaţi ai comunităţii evreieşti locale 
precum şi pe cel al conducătorilor 
municipali. Astăzi, şcoala are mai mult 
de 400 de elevi, absolvenţi excepţionali, 
profesori talentaţi şi părinţi fericiţi”. 
evoluţia în continuare a şcolii, a arătat 
Marjorie federbush, este „rezultatul 
unui nou parteneriat important public-
privat, colaborarea între Fundaţia Ronald 
S. Lauder şi Municipalitatea Bucureşti, iar 
şcoala a devenit un simbol al co-existenţei 
armonioase a elevilor proveniţi din medii 
diferite care au ajuns împreună într-un 
mediu comun, în care învaţă şi prosperă… 
Precum ştiţi, reut înseamna prietenie în 
limba ebraică. Acest lucru se regăseşte azi 
aici – o prietenie profundă – fundaţia unei 
societăţi libere şi încununate de succes, de 
care toată România poate fi mândră”.

Sărbătoarea Luminilor în mijlocul elevilor de la Lauder-Reut

Opinii ale unor membri  
ai Board of Trustees

Jonathan Davis: în Şcoala Lauder, ca şi la Herzliya, să vină cât 
mai mulţi oameni

Vicepreşedintele pentru relaţii externe la iDC herzliya şi 
ofiţer în armata israeliană a solicitat audienţei să îi aplaude pe 
elevii de la Lauder-reut, pentru ca toţi să înţeleagă că elementul 
cel mai important sunt copiii. apoi, i-a mulţumit Tovei Ben nun-
Cherbis, fără de care şcoala nu ar fi existat. În final, a amintit 

că haşmoneii au luptat împotriva 
celor care doreau să distrugă cultura 
evreiască şi a urat celor prezenţi atât 
Hag Hanuca Sameah, cât şi un Crăciun 
fericit. „Această şcoală să continue să 
fie ca şi cortul lui Abraham, care avea 
patru intrări şi în care intrau cât mai 
mulţi musafiri, aşa cum şi aici, ca şi la 
Herzliya sunt oameni şi copii de o mare 
diversitate şi în număr foarte mare!”

Două decenii de excelență Lauder-Reut
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Dr. Herman Bercovici: Mă impresionează că aici copiii 
vorbesc română, engleză şi ebraică

„Mă impresionează participarea acestor copii şi că aici se 
vorbesc trei limbi: româna, engleza şi ebraica, iar directoarea 
acestei şcoli, Tova Ben Nun-Cherbis, merită multe laude”, a 
declarat consulul onorific al româniei în israel, care a adăugat: 
„Sunt bucuros că pot participa la acest eveniment din partea 
Israelului, în calitatea mea de consul onorific al României şi din 
partea premierului Netanyahu şi să văd cît de mulţi prieteni are 
aici Israelul. Doresc ca această prietenie între cele două ţări să 
continue şi să se întărească şi mai mult.”

Adrian Cioroianu: un exemplu remarcabil pentru 
orice şcoală şi liceu

„Cu această ocazie specială, pe măsură ce 
rememorăm realizările din anul trecut ale Complexului 
Educaţional Lauder-Reut, observăm un exemplu 
remarcabil pentru orice şcoală şi liceu, un exemplu a 
ceea ce ar trebui să îndeplinească şcoala: să formeze 
generaţia următoare, prin educaţie, dându-i astfel 
şansa de a schimba lumea. Această generaţie de elevi 
ar trebui să crească şi să repare ceea ce noi am făcut 
greşit, dar şi să perfecţioneze ceea ce am făcut bine în 
această lume. Sunt sigur – deoarece ştiu de la fiul meu 
– că aici, la Lauder-Reut, toţi elevii se bucură de o 
educaţie cu care foarte puţini elevi români, indiferent 
de şcoala la care învaţă, se pot mândri. De aceea o 
felicit pe Tova Ben Nun-Cherbis, dar şi pe cadrele 
didactice extraordinare pe care le are această şcoală. 
Acesta este motivul pentru care sper că Lauder-Reut 
va continua să depăşească aşteptările noastre legate de 
educaţia elevilor”, a afirmat ambasadorul româniei la 
unesCo, profesor universitar. 

Sărbătoarea Luminilor în mijlocul elevilor de la Lauder-Reut

Opinii ale unor membri ai Board of Trustees

Două decenii de excelență Lauder-Reut

Dr. Adrian Barbu: 
Şcoala Lauder nu produce, ci instruieşte

Pornind de la această 
idee, vorbitorul a subliniat 
că o consecinţă este că 
se vor forma persoane 
independente, care ştiu 
să facă faţă multiplelor 
sarcini, au spirit de echipă, 
sunt preocupaţi de ceilalţi, 
indiferent de vârstă, religie. 
acești copii vor fi creativi, 
inteligenţi şi respectuoşi, 
conştienţi de nevoia de 

a finaliza proiectele, au o gândire originală, sunt 
toleranţi, preocupaţi de multiculturalism, naturali, 
autentici şi instruiţi. De aceea, elevii şcolii au avut 
rezultate excelente în promovare, la olimpiade 
şi la admiterile în facultăţi din străinătate. este 
confirmarea în practică a proiectului iniţiat de Tova, 
de dezvoltare pas cu pas, de la grădiniţă la liceu.

Ion M. Ioniţă: Până la urmă suntem puşi să apărăm aceleaşi valori
„Şcoala Lauder şi Tova nu numai că îi învaţă pe copii, ci îi educă, ceea ce e mult mai mult. Învaţă ca oamenii 

să stea împreună, chiar dacă sunt diferiţi, să aibă un dialog”, a subliniat ion M. ioniţă, senior editor la „adevărul” 
şi redactor-şef al revistei „historia”. „Este ceea ce mi se pare cel mai important şi de aceea cred că este unul 
dintre cele mai importante proiecte din România. Evenimentul la care asistăm merge în acelaşi spirit al aducerii 
împreună a unor oameni care au crescut în diverse condiţii, dar se pot înţelege şi, până la urmă, suntem puşi să 
apărăm aceleaşi valori. Este un succes şi sper că acest succes va continua fiindcă avem nevoie de astfel de succese şi 
astfel de exemple într-o lume care este mai greu de înţeles şi se discută şi se acceptă mesaje care nu vorbesc despre 
înţelegerea dintre oameni.”
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Andi Cristea, europarlamentar: 
educaţia ne permite să nu ne 

temem de întuneric
„Seara de azi este, ca de obicei, 

una excepţională. Şi acum, ca de 
fiecare dată când am ocazia, vreau 
să salut activitatea şi contribuţia 
Tovei, pentru că ea creează o 
elită. Mi-au rămas în memorie 
cuvintele regretatului academician 
Solomon Marcus, care spunea că 
în copilărie ne temem de întuneric, 
iar la maturitate frica se risipeşte. 
Eu cred că acel lucru care ne 
permite ca atunci când creştem 
să nu ne mai temem de întuneric 
şi să iubim lumina este educaţia. 
Odată pătrunsă în mintea copiilor, 
educaţia îi transformă în adulţi 
de succes, iubitori de lumină şi 
căutători de lumină.”

eva GaLaMBoȘ
alexandru MarinesCu

(REALITATEA EVREIASCĂ nr. 484-485 
(1284-1285), 1 – 31 decembrie 2016)

Sărbătoarea Luminilor în mijlocul elevilor de la Lauder-Reut

Ionuţ-Florin Pucheanu: De secole, 
comunitatea evreiască trăieşte 

alături de noi
„Este un eveniment excepţional 

organizat de comunitatea evreiască, 
şcoala Lauder şi Israel şi care confirmă 
o realitate şi anume că de secole 
noi aici, pe plaiurile mioritice, am 
convieţuit extrem de bine cu evreii, care 
au contribuit la dezvoltarea noastră 
naţională şi locală”, a spus  ionuţ-florin 
Pucheanu, primarul municipiului 
Galaţi, care a continuat: „Vorbesc în 
calitatea mea de primar al municipiului 
Galaţi. În oraşul nostru au existat 
extrem de multe edificii evreieşti de care 
am beneficiat. De pildă, acum suntem 
în curs de a achiziţiona maternitatea, 
care a aparţinut comunităţii evreilor 
din Galaţi. Eu, de acum cinci luni, 
de când am fost ales primar, am luat 
legătura cu comunitatea evreiască şi 
cred că legăturile cu ea trebuie întărite 
şi ridicate la un nivel de care să se bucure 
ambele părţi”.

Puncte de vedere ale participanţilor la Gală

Două decenii de excelență Lauder-Reut

Victor Opaschi: Evreii cred că 
Dumnezeu este lumină

„Hanuca este o sărbătoare 
în aparenţă simplă care, cred 
eu, este ceea ce cred evreii despre 
Dumnezeu, că Dumnezeu 
este lumină. Această legătură 
dintre Crăciun şi Hanuca este 
minunată şi, Gaudeamus 
igitur, să ne bucurăm pentru 
ea”, ne-a declarat Victor 
opaschi, secretar de stat la 
Departamenul Cultelor.
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Două decenii de excelență Lauder-Reut
Concursul de burse Lauder-Reut 

O șansă pentru viitorul tău
  2016-2017

Complexul educațional Lauder-reut oferă anual burse de 
liceu elevilor dornici de provocare intelectuală. Și anul acesta 
elevii din sectorul 3 al capitalei au susținut concursul de burse 
„o șansă pentru viitorul tău”, în speranța de a câștiga un loc în 
școala noastră.

Promovarea proiectului s-a făcut de către echipe de profesori 
ai școlii care au participat la întâlniri cu elevii și părinții din 18 
unități gimnaziale ale sectorului 3. În final am ales 7 elevi dintre 
cei 18 participanți, care vor face parte din mediul academic al 
Complexului Lauder-reut.

Menționăm că au fost admiși elevii care au obținut minim 
media 8,50, bursele fiind acordate în parteneriat cu Primăria 
sectorului 3 și inspectoratul Școlar al Municipiului București.

După  concurs am fost curioși să aflăm motivațiile 
candidaților admiși de a aplica pentru o bursă de studiu în 
cadrul Complexului nostru. ne-am bucurat și am fost mândri 
când am auzit câteva dintre ele.

Prof. Mariana rosner
Director adjunct liceu

Pentru mine, examenul organizat de 
Complexul Educațional Lauder-Reut a 
reprezentat o oportunitate și o experiență 
unică. Proba scrisă a fost diferită de orice 
alt concurs la care am participat, iar 
subiectele au fost interesante și au reușit 
să evalueze multe dintre cunoștințele 
mele din matematică, română și engleză. 
Nivelul de dificultate al exercițiilor a fost 
destul de ridicat, dar consider că au fost 
bine alese. Cât despre interviu, pot spune 
că într-adevăr a fost o probă deosebită. 
Acesta a solicitat creativitate și a evaluat 
capacitatea de a discuta despre un anumit 
subiect. Mi-am exprimat opinia asupra 
anumitor aspecte și am fost nevoită să 
o argumentez cât mai bine și cât mai 
detaliat. În plus, această probă mi-a testat 
abilitatea de a vorbi fluent în engleză, 
de asemenea prezentându-mi opinia și 
aducând argumente. Apreciez că a fost 
un examen solicitant și inovativ care 
mi-a testat calitățile reale în domeniile 
evaluate.

Monica elena stăncescu, elevă

Examenul dat cu o săptămână în urmă a însemnat o mare 
oportunitate pentru mine de a-mi evalua cunoștințele la cele trei 
materii și nu la un nivel obișnuit, precum cel al testelor date la 
școală, ci la un nivel mai apropiat de cel al subiectelor de olimpiadă. 
Deși la interviul susținut în prima zi 
am obținut o notă mai mare decât la 
proba scrisă, mi-am făcut mai multe 
griji pentru acesta. A fost primul 
interviu de până acum și pot spune că 
a fost o experiență plăcută. Interviul 
mi-a oferit șansa de a-mi scoate la 
iveală atât punctele forte, cât și cele 
slabe prin pregătirea răspunsurilor 
la posibilele întrebări pe care le-aș 
fi putut avea la probă.  Pot spune 
că nici proba scrisă nu a fost floare 
la ureche, însă nici imposibil de 
rezolvat. Consider că a avut un 
grad de dificultate potrivit pentru 
acest tip de probă interdisciplinară. 
Acum, când emoțiile au trecut și am 
obținut rezultatul mult dorit, aștept 
cu nerăbdare oportunitățile care îmi 
vor fi oferite la liceul Lauder!

andreea otilia Drăgan, elevă

Până acum o lună, nu am știut de existența acestui concurs de 
burse. Însă în ziua în care un reprezentant al liceului ne-a vorbit despre 
ce se întâmplă, de fapt, acolo, mi-am dorit din tot sufletul să fiu admis.

Prezentarea din liceu m-a convins că dorința mea e întemeiată. 
Interesul meu față de acest liceu a crescut semnificativ. În urma 
prezentărilor și a informațiilor găsite pe internet, am descoperit că 
Lauder-Reut se diferențiază de toate celelalte licee prin oportunitățile 
oferite: deschidere internațională, calitatea învățământului, diversitatea 
atelierelor, stimularea lucrului în echipă și întâlniri cu personalități din 
aria politicului.

 Între dorința mea și admitere, au stat probele. Interviul m-a 
surprins, fiind ceva nou și foarte interesant. Profesorii au fost prietenoși 
și deschiși. Dialogul a fost unul de calitate și relaxant.

Probele scrise erau ceva diferit de toate testele date până acum, cu 
un grad de dificultate, apreciat de mine, mediu spre ridicat. Mi s-au părut 
bazate pe creativitate, iar unele subiecte mi-au adus informații noi.

M-am bucurat că m-am aflat pe lista celor admiși și sunt mândru că 
am fost acceptat la Lauder-Reut!

Theodor Buliga, elev
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Încă din clasa a V-a îmi doresc să urmez cursurile liceului Lauder-Reut, deoarece am auzit doar lucruri 
interesante despre acesta de la foşti elevi.

În prima zi, ziua interviului, am intrat în liceu cu fluturi în stomac, chiar dacă mă pregătisem pentru acest 
examen. Ajunsă în sala de clasă am ales biletul așa-zis ghinionist, biletul cu numărul 13. Deşi nu sunt superstiţioasă, 
m-am speriat atunci când am văzut numărul. Totuşi, în momentul în care am luat loc la masa comisiei, emoţiile 
mele au dispărut, fiindcă profesorii mi-au zâmbit cald şi am înţeles că nu am motiv să fiu speriată.

A doua zi a avut loc examenul scris, zi în care am fost mai relaxată, ştiind că partea care mi se părea grea 
trecuse. Subiectele mi s-au părut interesante, nu mai dădusem niciun test asemănător. Mi-a plăcut experienţa, 
chiar dacă m-am încadrat cu greutate în cele trei ore 
acordate acestei probe.

Am aşteptat cu nerăbdare rezultatele timp de câteva 
zile care au părut să fie fără sfârşit. După aceste câteva 
zile în care timpul a curs cu încetinitorul, primirea 
rezultatelor a adus cu sine o fericire greu de descris.

Monica Burcușel, elevă

Doresc să le mulțumesc tuturor reprezentanților 
liceului Lauder-Reut pentru oportunitatea oferită elevilor 
de a beneficia de un număr impresionant de burse. 

Toți cei care au posibilitatea de a studia aici au 
propriile lor așteptări. Eu, Bunda Rareș-Alexandru, am 
convingerea că acest liceu ne va putea oferi o educație 
bună și interesantă, atât mie, cât și viitorilor mei colegi. 
Cursurile opționale la care vom avea posibilitatea de a participa ne vor ajuta în ceea ce înseamnă cariera noastră 
profesională.

Totuși, pe lângă materii opționale sau obligatorii, aș dori să găsesc niște colegi, respectiv profesori, deschiși, 
toleranți și prietenoși. 

De toate acestea voi avea parte datorită examenului de burse, care m-a impresionat, deoarece sistemul a fost 
complet diferit, de la subiecte pănâ la profesorii supraveghetori. Interviul a fost chiar mai interesant, deoarece mi-
au fost adresate întrebări care meritau toată atenția și țin să mărturisesc că deja la jumătatea acestei probe orale 
mă simțeam într-un cerc de prieteni, nu în mijlocul unui examen care, cred eu, îmi schimbă viața.

Abia aștept acest nou început!
rareș alexandru Bunda, elev

Două decenii de excelență Lauder-Reut
Concursul de burse Lauder-Reut 

O șansă pentru viitorul tău
  2016-2017

La Lauder-Reut am întâlnit profesori și elevi 
bucuroși să ne primească printre ei. Atmosfera 
deschisă și prietenoasă m-a ajutat să depășesc emoțiile 
examenelor și să mă simt în largul meu.

Atât interviul, cât și examenul scris, au pus în 
valoare creativitatea, logica și originalitatea elevilor, 
dar și cunoștintele dobândite în gimnaziu.

ana Pintilie, elevă

Mi-am dorit foarte mult să reușesc la acest concurs 
și să devin elev al Liceului Lauder. M-am decis să mă 
înscriu la acest program de burse după ce am citit mai 
multe articole pe pagina de internet a Complexului. 
Am optat pentru clasa de matematică-informatică și 
am fost atras în mod special de activitățile extrașcolare 
oferite, dar și de rezultatele excepționale ale elevilor de 
la această școala, atât la examenul de bacalaureat cât 
și la concursurile școlare.

Concursul de burse a fost pentru mine o 
experiență nouă și interesantă. Cadrele didactice au 
fost prietenoase cu noi toți, motiv pentru care m-am 
simțit relaxat și mai puțin emoționat.

La interviu, mi-a plăcut în mod special faptul că 
am avut ocazia să discut deschis despre opiniile mele. 
Am simțit că sunt încurajat pe parcursul discuției 
pentru a-mi exprima liber părerile și argumentele. 
La proba scrisă mi-a plăcut în special subiectul de la 
matematică, dar și restul probelor au fost interesante.

Sunt foarte fericit pentru că astfel voi avea ocazia 
să învăț la acest liceu de elită și sunt sigur că asta va 
conta enorm pentru viitorul meu.

Tudor Coman, elev 
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On the occasion of the 69th anniversary of the 
State of Israel, The Embassy of Israel to Romania, 
along with the Ronald S. Lauder Foundation 
Romania and Societatea Muzicala organized, on 25th 
April 2017, the unique and unforgettable Violins of 
Hope concert, at the Romanian Athenaeum.

History has proven that art is one of the most powerful weapons against 
darkness and Violins of Hope make no exception.

This project is rooted in survival, perseverance and the mending of 
broken pieces. Beautifully restored violins – once belonging to Holocaust 
victims – are nowadays the carriers of their owners’ stories. And although 
each may bear its own personality, its own script, they all create, in unison, 
art and light.

The similarities to the story of the Jewish people are striking. It too 
has dealt with misfortunes and attempts of destruction along the centuries. 
However, against all odds, against all malice, it has survived, it has persevered 
and it continues to thrive.

As people of this world, it is our duty to remember history and to learn 
from it. But as Israelis, it is our mitzvah – our commandment – to also honor 
the ones who suffered in order for us to live in freedom today. Therefore, 
we thought a most opportune way to pay homage to this page of history, 
would be to have the Violins of Hope concert coincide with the National Day 
of Israel reception, particularly this year, with the completion of Romania’s 
chairmanship of the International Holocaust Remembrance Alliance.

So please join us on this cultural endeavor and let us reflect and rejoice 
the power of art and belief!

H. E. Mrs. Tamar SAMASH, Ambassador of Israel to Romania

The Story of the Violins of Hope

Sixteen violins found in Nazi concentration 
camps after World War II

for Jews enduring utter despair and 

unimaginable evil during the holocaust, music 

offered haven and humanity. The strains of a beloved 

song supplied solace, even if only for a few moments. 

The chords also provided a vital reminder that even 

the most brutal regime could not rob them of their 

faith. no matter what, their souls could be free. in 

some cases, the ability to play the violin spared Jewish 

musicians from more grueling labors or even death.
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nearly 50 years ago, amnon 
Weinstein (photo, now 77) heard 
such a story from a customer 
who brought in an instrument for 
restoration. The customer survived 
the holocaust because his job was 
to play the violin while nazi soldiers 
marched others to their deaths. 
When Weinstein opened the violin’s 

case, he saw ashes. he thought of 
his own relatives who had perished, 
and was overwhelmed. he could not 
bring himself to begin the project.

one violin, for example, 
belonged to a boy who survived 
a German massacre in 1944 in 
ukraine and afterwards joined a 
Jewish partisan group. he managed 
to smuggle explosives into a German 
officer’s club in his violin case. The 
attack was successful, but the boy 
(called “Motele”) was later caught 
and shot. The partisan commander 
took his violin to israel where 
amnon Weinstein came across 
it. after many years work, this 
instrument has now been restored.

By 1996, Weinstein was ready. 
he put out a call for violins from the 
holocaust that he would restore in 
hopes that the instruments would 
sound again.

amnon Weinstein has spent 
the last two decades locating and 
restoring violins that were played 
by Jewish musicians during the 
holocaust. he dedicates this 
important work to 400 relatives he 
never knew. These grandparents, 
uncles, aunts, and cousins stayed 

behind in eastern europe when 
amnon’s parents, Moshe and 
Golda, immigrated in 1938 to 
Palestine, where Moshe opened a 
violin shop. after the war, Moshe 
learned that his entire family — 400 
in all — had been murdered during 
the holocaust. The pain of this 
discovery led to his first heart attack. 
Moshe never spoke of his family 
again. When young amnon would 
ask Golda about their relatives, she 
would show him a book about the 
holocaust. Pointing to the ghastly 
photos of the dead, she would say, 
“This is our family.” she would break 
down in tears, unable to explain 
further.

after growing up to become 
one of the most respected violin 
makers in the world, amnon 
became determined to reclaim his 
lost heritage. he started locating 
violins that were played by Jews in 
the camps and ghettos, painstakingly 
piecing them back together so they 
could be brought to life again on the 
concert stage. although most of the 
musicians who originally played the 
instruments were silenced by the 
holocaust, their voices and spirits 
live on through the violins that amnon 
has lovingly restored. he calls these 
instruments the Violins of hope.

almost all the instruments in 
this collection have been restored 
and can again be played. They have 
already been played at memorial 
concerts in Jerusalem, Paris, Madrid, 
London, new York, rome, oslo and 
many other places. on international 
holocaust remembrance Day 2015 
on 27 January, they were played at the 
Berlin Philharmonie by members 
of the Berliner Philharmoniker, 
conducted by sir simon rattle.
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Gil Sharon (The Netherlands) – violin
The violinist Gil sharon 

was born in Bucharest, 
romania. There he began 
his musical studies and 
soon joined a chosen group 
of young musicians who 
performed frequently all 
over the country. in 1961 he 
immigrated with his parents 
to israel. he continued his 
studies with Prof. Partos at 
the rubin academy of Music – Tel aviv university, at 
the same time performing with various orchestras as 
well as giving recitals. he was one of the founders of 
the well-known „israeL arMY sTrinG QuarTeT” 
which gave frequent concerts in all of the major cities 
and received the „David award”. in 1971 Gil sharon 
won the first prize at the „international emily anderson 
Violin Competition” in London. since 1969 Gil sharon 
has been living in holland. he is first concertmaster of 
the symphony orchestra of Maastricht, leader of the 
sharon QuarTeT and was guest concertmaster of 
the Barcelona symphony orchestra as well as the israel 
Chamber orchestra. Gil sharon’s reputation as a soloist 
leads him to perform frequently with various orchestras 
and to give recitals in europe, israel, Canada and the 
united states. in october 1995 he performed together 
with the famous violinist shlomo Mintz, Mozarts 
sinfonia Concertante for violin and viola (on which 
occasion shlomo Mintz played the viola) in Barcelona. 
in 1992 Gil sharon founded the amati ensemble, a 
chamber music ensemble that performs at the highest 
possible level and in many different formations, 
from duo to full-scale chamber orchestra. The amati 
ensemble has released numerous CD’s including 
works of Bach, Mozart, spohr, händel, haydn, Clara 
schumann, etc. and is currently involved in the 
recording of several television productions. since 1995 
the amati ensemble features in its own chamber music 
series in the city of Maastricht – holland. since January 

1997 Gil sharon participates at the concerts in the  
well-known theatre at the Champs elysées in connection 
with the series „Pablo Casals en Champs elysées” of the 
Pablo Casals festival in Prades (f). he is a frequent 
guest of this summer festival, The Parry sound festival 
(ontario, Canada) and the ottawa Chamber Music 
festival. Gil sharon was invited to give masterclasses in 
March of 2001 at the sibelius academy in helsinki, in 
2003 in fontainebleu (france) and in 2004 in Valencia 
(spain) and participated 14 times at the “upper Galilee 
Chamber Music Days” in Kfar Blum-israel. in 1997 
Gil sharon was honored with the Dutch royal award 
“Knight of the order of orange nassau” by hM Queen 
Beatrix of the netherlands for his outstanding merits in 
the domain of chamber music.

Evgenia Epshtein (Croatia) – violin
evgenia epshtein was 

born in sverdlovsk (now 
ekaterinburg), russia. she 
began her violin studies at age 
of six and completed the high 
school for Gifted Musicians 
with Vladimir Milshtein. 
evgenia immigrated to 
israel in 1990. There evgenia 
epshtein studied with arthur 
Zisserman, Yair Kless and 

irena svetlova at the Tel aviv academy of Music and 
Benzion shamir at the rotterdam royal academy, 
where she received her Master Degree. During her 
studies at the academy she won several prizes at 
the violin and chamber music competitions and 
took part in the masterclasses of isaak stern, henry 
Mayer and Zakhar Bron. as co-founder of the „aviv” 
string quartet, evgenia epshtein is a winner of the  
3rd Melbourne international Chamber music competition 
(1999 Grand Prix and four speсial prizes), Bordeaux 
string quartet competition (2003), Charles hennen 
Music competition (1999 netherlands). other top 

Israel’s 69th Independence Day on the Strings of the Violins of Hope

The Artists Who Made the Violins of Hope Speak
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prizes include „schubert and Modernity” competition 
(2003 Graz, austria, 2nd prize and special schubert 
prize) and Prague spring competition (1998, 2nd prize). 
as a member of aviv she also proclaimed as the ” Best 
young ensemble” by the Culture Ministries of Germany 
and israel (1999, 2000, 2003, 2008). as a soloist she 
performed with reconsil sinfoniega Vienna, Bucharest 
philharmonic orchestra, Zadar chamber orchestra, 
split symphony orchestra, ashdod and ramat Gan 
symphony orchestra. evgenia epshtein held recitals 
in all major israeli venues and radio broadcasts in  
stockholm, Paris, Toronto, ottawa, Guadalajara, Lagos, 
Vienna, Zagreb, Varaždin, split, Prague, London. 
Currently evgenia epshtein is a docent of split academy 
of arts, professor of violin and chamber music since 
2011 and artistic director of summer school “summer 
Con spirito” in Trogir – Croatia and Winter string 
school “Winter Con spirito” in Vinkovci – Croatia. 
Before she taught as an assistant of violin professor 
Mr. Benzion shamir at rotterdam royal academy. as 
a violinist and chamber music evgenia is often giving 
masterclasses – isa international summer academy, 
Prague music academy, “Keshet eilon” violin course, 
france, Croatia and others.

Sevil Ulucan-Weinstein (Turkey) – violin
sevil ulucan Weinstein 

considered being one of the 
leading Turkish violinist of 
her generation. sevil started 
playing the violin at age of 
six with Vaselin sPiroV. 
she completed her studies 
at istanbul university state 
Conservatory with Venyamin 
Varshawsky. Through the years 
she attended master-classes 
of: shmuel ashkenasi, Cihat aşkın, hagai schacham, 
haim Taub and Mikhail Khomitzer. sevil has performed 
as soloist with various orchestras such as: istanbul 
Chamber orchestra; Presidential state symphony 
orchestra; Bursa state symphony orchestra; adana-
Cukurova state symphony orchestra; antalya state 

symphony orchestra; askin ensemble; Philharmonia 
istanbul and istanbul university academic orchestra 
and Charlotte Philharmonic orchestra. her debut 
overseas concert was held at Berlin Konzerthous in 
august 2006 at the Young-euro-Classic festival where 
her performance of s. Prokofiev’s first Violin Concerto 
was well accepted by the local public and critics. sevil 
ulucan Weinstein has released her first solo album, 
sevdana, in 2009, by Kalan. Besides solo and chamber 
music concerts sevil has been participating as a faculty 
member in many CaKa international master-classes. 
sevil ulucan Weinstein is currently an associated 
Professor at istanbul university state Conservatory.

Irina Simon-Renes (The Netherlands) – violin
romanian born violinist 

irina simon-renes studied 
in Berlin with Thomas 
Zehetmair, Christoph Poppen 
and antje Weithaas. her 
career as an orchestra 
musician began in 1998 at the 
academy of the staatskapelle 
Berlin. afterwards she 
accepted her first position as 
principal second violin with 

the hamburg Philharmonic state orchestra. from 
2001 until 2009 she had the same position with the 
Bavarian radio symphony orchestra in Munich. since 
2010 irina simon-renes has been artistic Director of 
the international Chamber Music festival Wassenaar. 
in 2012 she received the first Wassenaar Culture Prize 
in recognition of her efforts in music education. she 
regularly plays as a guest leader and guest principal 
with orchestras such as the Dutch radio Philharmonic 
orchestra, Mahler Chamber orchestra, scottish 
Chamber orchestra and the Bavarian state orchestra. 
in 2013 she became a member of the prestigious Lucerne 
festival orchestra conducted by Claudio abbado. 
along with Lisa Batiashvili, francois Leleux & friends 
she performed in 2014 at the famous Prinsengracht 
concert in amsterdam. irina simon-renes plays a 
nicolo Gagliano violin from 1768.

The Artists Who Made the Violins of Hope Speak
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Miriam Hartman-Beazley (Israel) – viola
Miriam hartman, B.a. Yale 

university cum laude, M.M. the 
Juilliard school, is the Principal 
Violist of the israel Philharmonic 
orchestra and a faculty member 
at the Buchmann-Mehta school 
of Music, Tel aviv university. Ms. 
hartman has performed at the 
Marlboro Music festival, and was 
violist-in-residence at Bargemusic in Brooklyn, nY for 
two years. she has performed with emanuel ax, Yefim 
Bronfman, Yuja Wang, nikolaj Znaider, Lynn harrell, 
fazil say, Christan Tetzlaff, Gil shaham, David Garrett, 
among others, and performed and taught at the nordic 
Music academy. Ms. hartman has given Masterclasses 
in Brazil, Chile, argentina, usa, Denmark, uK and 
israel. Miriam hartman has given solo performances 
with the israel Philharmonic orchestra in israel and at 
the salzburg festival and with the Jerusalem symphony 
orchestra. she has also performed with Pinchas 
Zukerman in Tel aviv and with itzhak Perlman and Yo-
Yo Ma in Carnegie hall. Ms. hartman can be heard on 
the Koch, Mii, rCa, and Decca labels.

Aida-Carmen Soanea (Germany) – viola
aida-Carmen soanea, an eclectic and charismatic 

violist, is born in romania into a family of opera 
singers. in 2005 she won the 1st Prize of the Valentino 
Bucchi Competition in rome – and in 2000 the  
2nd Prize at the Bashmet Viola Competition in Moscow. 
she had previously won the 1st Prize with distinction at 
the age of 17 in the German national competition Jugend 
Musiziert and had been then admitted in the class of 
Barbara Westphal, at the Lübeck Musikhochschule. 
aida-Carmen soanea has also been graduated with 
distinction at the hanns eisler hochschule (Berlin) in 
the class of Kim Kashkashian and at the Conservatoire 
supérieur de Paris with Gérard Caussé. she has been 
influenced and received big musical inputs from Juri 
Bashmet during several masterclasses at the accademia 
Chigiana di siena, from ivan fischer who invited 
her on the position of solo viola of the Budapest 
festival orchestra (2004 to 2008) and especially from 
Claudio abbado, whom she encountered regularly 

as a member of Gustav Mahler Youth orchestra and 
later, of the Lucerne festival orchestra. as a soloist, 
aida-Carmen has appeared in music festivals such as 
the internationale osterfestspiele Luzern, rheingau 
Musikfestival, Musikfestspiele sanssouci, Musikfestival 
Mecklenburg Vorpommern and she performed with 
different ensemble formations, including the Gustav 
Mahler Youth orchestra, the english Youth orchestra, 
the european Chamber orchestra and the Berliner 
symphoniker. she shared the stage together with violist 
Tabea Zimmermann at the Cité de la Musique of Paris, 
with violinist renaud Capuçon at the Lucerne spring 
festival, with the violinist Tanja Becker-Bender for her 
debut in the big hall of the Berlin Philharmonie and with 
the violinist Tasmin Little by performing the Mozart’s 
sinfonia Concertante throughout england. an avid 
chamber musician, aida-Carmen regularly performs 
with the pianists José Gallardo and andrej Jussow, she 
performed with natalia Gutman and Kolja Blacher as 
well with reiner Kussmaul, with whom she appeared 
several times at the Berliner festwochen. aida-Carmen 
also has been a guest of many european festivals, where 
she collaborated with musicians as alissa Margulis, 
alfredo Perl, alexander Melnikov, Jean-Quilhem 
Queyras, adrian Brendel… from 2007 to 2015 aida-
Carmen soanea was a founding member of the delian 
quartet. in that chamber music formation, she appeared 
at schleswig-holstein Musikfestival, the Ludwigsburger 

festspiele, the schwetzinger 
festspiele and many others. 
The quartet performed in 
the Vienna Musikverein, 
the festspielhaus Baden-
Baden, the essen and Berlin 
Philarmonie, the hessischer 
rundfunk frankfurt and in 
many other major concert 
venues throughout europe, 
enjoying a great success 
and releasing a notable 

discography for the label oehms Classics. aida-
Carmen soanea’s relation with the contemporary music 
is for her essential; her regular participation in the 
ensemble Modern of frankfurt being an important 
part of it. she’s using to work together with different 
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living composers, several works being dedicated to her. 
after many years of researches, she published in 2016 
her first solo CD for the label Challenge records with 
norbert von hannenheim’s (1898-1945) works who 
had been a pupil of arnold schönberg at the Prussian 
academy of arts in Berlin and died after the end of the 
2nd World War in a mental institution near Berlin. also 
in 2016, she performed Berlioz’s harold in italy during 
a long tour in romania, started collaborating with the 
fortepiano player antonio Piricone and founded the 
Vesna ensemble together with the violonist nathalia 
Prishepenko and the cellist romain Garioud.

Hillel Zori (Israel) – cello
one of today’s prominent 

virtuosos, cellist hillel Zori has 
distinguished himself as the 
gold medal winner of the 1986 
Maria Canals international 
competition, and by winning 
top prizes at the Whitaker 
competition, the Premio–
stradivari in italy, the Geneva 
CieM, the Dutilleux prize at 
the rostropovich competition 
and the Jackson award at Tanglewood. since his debut 
with the israel Philharmonic under Zubin Mehta, Zori 
has been featured as a soloist with the BBC scottish 
symphony, the Düsseldorf symphony, the Philadelphia 
Chamber orchestra, the Jerusalem symphony, 
the israel Chamber orchestra and the Bremen 
Kammerphilharmonie to name a few. he has toured 
the globe extensively being guest to festivals such as 
the Marlboro, Dartington, Berlin and israel festivals, 
as well as in major venues such as the amsterdam 
Concertgebouw chamber hall, The Wigmore hall, the 
Zankell Carnegie hall and the un assembly hall in new 
York, performing Bruch Kol nidrei with Zubin Mehta 
for the 2009 international holocaust Memorial Day. 
Zori’s Cello Classics CD, inspirales – a unique anthology 
of cellists-composers, was the BBC January 2014 „CD 
of the Week”. a winner of the america israel Cultural 
foundation annual awards, hillel completed his studies 
with Prof. uzi Wiesel at the Tel aviv rubin academy 
and continued at the new england Conservatory with 

Bernard Greenhouse. a most sought after pedagogue, 
hillel Zori has been on the faculty of Keshet eilon 
summer seminar, the faculty of the Jerusalem Music 
Center, a jury member for the isang Yun international 
Competition in s. Korea, and he is a Professor at the 
Tel aviv university – the Buchmann–Mehta school of 
Music serving as head of strings.

Teresa Beldi (Germany) – cello
Teresa Beldi was born in 

1993 in hamburg, Germany. 
she won many prizes including 
first prizes at the national 
“Jugend musiziert” competition, 
“The Young ClassX” soloists’s 
prize and the first prize at 
the Buchmann-Mehta string 
Competition. she was a long-
term scholarship holder of the 
“Jugend Kammermusikinitiative 
hamburg”, which granted her intensive chamber 
music coaching in different ensembles. from  
2011-2016 Teresa was studying with Prof. hillel Zori 
at the Buchmann-Mehta school of Music Tel-aviv 
and frequently participated in projects with the israel 
Philharmonic orchestra. Teresa has participated in 
masterclasses with frans helmerson, David Geringas, 
Jens Peter Maintz, arto noras, Peter Wiley, uzi Wiesel, 
amit Peled and alisa Weilerstein. recent soloist 
performances include haydn´s Cello Concerto in 
D Major in Timisoara (romania) with the “Banatul 
Timisoara symphony orchestra” under conductor 
Gheorghe Costin, shostakovich´ Cello Concerto no. 
1 in Craiova (romania) with the “oltenia Craiova 
symphony orchestra” under conductor Theo Wolters 
and in Plovdiv (Bulgaria) with the Plovdiv state 
Philharmonic under conductor Luciano di Martino. in 
January 2016 she performed as a soloist haydn´s Cello 
Concerto in C Major under Maestro Zubin Mehta in 
the Charles Bronfman auditorium Tel aviv (main 
auditorium). since september 2016 Teresa is an artist 
Diploma student at the Barenboim-said academy in 
Berlin with Prof. frans helmerson.
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Andrei Licaret (Romania) – piano
since his debut in 

1993 with the „Jeunesses 
Musicales” orchestra, andrei 
Licaret has developed a wide 
repertoire from baroque to 
contemporany music. he 
has performed in numerous 
recitals and concerts together 
with renowned orchestras 
from romania and from 
abroad, directed by famous 
conductors such as Cristian 
Mandeal, horia andreescu, Jin Wang, arnold ostman 
and arie Vardi. starting with the year of 2000, 
andrei Licaret had recitals in Prague, Berlin, Madrid, 
istanbul, Thessaloniki and Paris. from an early stage 
andrei Licaret showed certain musical attainments, 
beginning to study piano under the careful guidance of 
his father, the renowned pianist and organist nicolae 
Licaret. andrei Licaret continued to study alongside 
prestigious professors as Viciniu Moroianu, Dan Dediu 
(composition) at the national university of Music from 
Bucharest, Jacques rouvier at the Conservatory of Paris 
and Berlin, Dmitri Bashkirov at the summer academy 
Mozarteum from salzburg, Leon fleisher at the 

Peabody Conservatory of Baltimore. andrei Licaret has 
recorded in various occasions for radio and television 
stations from within romania. his appearances in the 
concert halls in romania and abroad have made him 
known both to the public and to the specialized critics 
who have showed their appreciation for his art in an 
elegiac manner and have pictured him as one of the 
glorious and valuable pianists of his generation.

…and the students of George Enescu National 
College of Music, Bucharest – Diacicov Calin, Doija 
Eveline, Mirea Aaron, Smarandescu Sofia
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Program
•	 Bruch	–	“Kol	Nidrei”	for	cello,	string	quartet	

and piano
•	 Avinu	Malkeinu	 for	 violin,	 cello	 and	 piano	

(arranged by Cihat askin)
•	 Mendelssohn	–	String	Octet	op.	20	(Allegro 

moderato ma con fuoco, Andante, Scherzo, allegro 
leggierissimo, Presto)

•	 Jerusalem	of	Gold

embassy of israel in romania
The ronalds s. Lauder foundation

societatea Muzicală
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Project "From Science to Art - STEM-A"
our teachers (ioana sandru, Dan Constantin 

sandru) from the Lauder Reut Educational Complex 
participated in a strategic Partnerships for school 
education with the title sTeM-a, sharing experiences 
with teachers from Greece, Turkey and italy, in 2 
transnational meetings, in Kavala (february 2017) and 
izmir (april 2017). 

sTeM is the abbreviation of the words science, 
Technology, engineering and Mathematics in english; 
a - abbreviation of art, was added to stem, resulting 
the project sTeM-a. 

Teachers are encouraged to use the sTeM-a 
method in their classroom, inviting students to visit 
learning centres, to learn by doing stem-a workshops, 
a learning area, in an attractive social environment. 
With the help of the experiments and implementation, 
students will develop both skills and their way of 
thinking and also have fun while learning. 

The aim of the sTeM-a project is to create 
workshops to promote the learning challenge, to 
encourage students who are on a low level of education, 
to ensure they reach their own destination. Teachers 
who use the stem-a method will be aware of the 

students’ achievements, and they will also realize that 
students are able to transfer the data to different ways 
of learning. self-confidence, spatial skills, inventorying, 
critical thinking will be developed and students will 
gain problem solving skills. This way the academic 
success will occur naturally. students will exhibit the 
products that they have elaborated during the stem-a 
workshops.

iT literacy for students is a must in the digital age. 
students are aimed to become science literate as well by 
enhancing their mental thinking and innovation skills. 
By teaching coding in sTeM-a workshops, the harmful 
effects of digital age will be minimised with the purpose 
of workshop studies to enhance the ability of coding 
and make coding a part of basic education. 

With the workshop trainings, studies for providing 
everybody knowledge, value and skills required at 
global level and providing children and adults access 
to qualified education at all levels will be done. 
Programming and coding with robotics projects will 
improve the multi-dimensional thinking abilities, 
through accommodation to technology developments.



20 Două decenii de excelență Lauder-Reut
Exchanges of School Practices – ERASMUS +

Project "From Science to Art - STEM-A"

The project partners consist of organisations that 

support their directors and teachers to create high level 

skills by having different trainings. By starting sTeM-a 

training at schools, project partners desire to carry out 

the project in need of bringing an innovative perspective 

to learning and affecting students’ knowledge and skills 

positively. The most important phase of the studies 

that intend to increase the output of student success 

and performance comprises overseas trainings and 

dissemination of these trainings in our schools. 

Logo, brochures, partner’s studies and products 

in sTeM-a practice workshops will be announced on 

the web page and facebook. The participants will share 

the project introduction, partner’s communication and 

studies by taking part on blogs, Google groups and 

forums. robotics projects and products prepared by 

students in e-twinning training environments will be 

shared. The aim is to extend the project with innovative 

ideas and turn those ideas in practice.

Teachers are invited to observe the innovative 

methods, to be aware of the modern education methods, 

and to implement and disseminate these methods into 

schools, creating for students the learning environments 

where innovative ideas are shared. 

ioana ȘanDru

Ph.D. Psychologist
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Deschiderea Conferinței a avut 
loc în data de 30 martie 2017, la 
Palatul Parlamentului, în prezența 
reprezentanților Președintelui Camerei 
Deputaților, domnul Liviu Dragnea, 
Ministrului educației naționale, domnul 
Pavel Năstase, Ministrului Delegat 
pentru afaceri europene, doamna Ana 
Birchall, e. s. Doamna Tamar Samash, 
ambasadorul statului israel în românia, 
domnii ambasadori Emil Hurezeanu și 
Adrian Cioroianu, domnul deputat silviu 
Vexler care a adus mesajul domnului 

În perioada 28 - 30 martie 2017, s-a desfășurat în București cea de-a șasea ediție a Conferinței Internaționale 
Lauder de Diplomație și Afaceri Globale dedicată elevilor din 41 de unități de învățământ. 

Ediția acestui an a Conferinței 
marchează peste un deceniu de studii 
acreditate de diplomație, business și 
comunicare la Liceul Lauder-Reut 
și de parteneriat academic între 
Fundația Ronald S. Lauder România, 
Complexul Educațional Lauder-Reut 
și Ministerul Afacerilor Externe, 
Institutul Diplomatic Român și Centrul 
Universitar israelian IDC Herzliya 
– Lauder School of Government, 
Diplomacy and Strategy și Raphael 
Recanati International School. 
au participat elevii Complexului 
educațional Lauder-reut, împreună 
cu peste 250 de invitați de vârsta 
lor, Consiliul elevilor București și 
reprezentanții a 41 de unități de 
învățământ din București.

11 ani de parteneriate și schimb academic
„AMBASADOR ASTĂZI”

Conferința Internațională Lauder de Diplomație și Afaceri Globale 
dedicată elevilor din 41 de unități de învățământ din București

Ediția a VI-a

aurel Vainer, Președintele federației Comunităților evreiești din 
românia, doamna Tova Ben Nun-Cherbis, Președintele fundației 
ronald s. Lauder românia și a Complexului educațional Lauder-
reut, alături de Board of Trustees al acestei instituții și numeroși 
invitați speciali, personalități ale lumii diplomatice și politice interne 
și internaționale.
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„AMBASADOR ASTĂZI”
Conferința Internațională Lauder de Diplomație și Afaceri Globale 

dedicată elevilor din 41 de unități de învățământ din București
Ediția a VI-a

Austria

Japonia

Croatia

Chile

Israel

Cehia

Cipru

Institutul Diplomatic Român

Norvegia

Stagii
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Vatican

Ministerul Afacerilor Externe

Rusia

Statele Unite ale Americii

Mexic

„AMBASADOR ASTĂZI”
Conferința Internațională Lauder de Diplomație și Afaceri Globale 

dedicată elevilor din 41 de unități de învățământ din București
Ediția a VI-a

Olanda

Slovenia

Slovacia

Polonia

diplomatice
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„AMBASADOR ASTĂZI”
Conferința Internațională Lauder de Diplomație și Afaceri Globale 

dedicată elevilor din 41 de unități de învățământ din București
Ediția a VI-a

Diplomația Lauder-Reut
11 ani de parteneriate și schimb academic

Conferința este inițiată și organizată anual de 
fundația ronald s. Lauder romania – Complexul 
educațional Lauder-reut și se desfășoară sub auspiciile 
Parlamentului româniei – Camera Deputaților, 
Ministerului afacerilor externe, institutului Diplomatic 
român, Ministerului educației naționale, Ministerului 
Culturii și identității naționale, ambasadei statului 
israel în românia, Primăriei Municipiului București, 
Primăriei sectorului 3, inspectoratului Școlar al 
Municipiului București și Bibliotecii Centrale 
universitare Carol i. În mod tradițional, Conferința 
se bucură de suportul misiunilor diplomatice străine 
ale Austriei, Chile, Croației, Ciprului, Republicii 
Cehe, Japoniei, Olandei, Norvegiei, Poloniei, Rusiei, 
Slovaciei, Sloveniei, Statului Israel, Mexicului, 
Statelor Unite ale Americii și Sfântului Scaun. Liderii 
celor 16 ambasade, alături de Ministerul Afacerilor 
Externe și de Institutul Diplomatic Român oferă 
elevilor Liceului Lauder-reut stagii de o zi la sediile lor, 
pentru aprofundarea practică a studiilor de diplomație 
pe care elevii le urmează în școală. 

Conferința a avut următorul program:
 ▶ pe data de 28.03.2017 – elevii cursului 

de diplomație și relații internaționale de la Liceul  
Lauder-reut au participat la stagii de o zi în sediile 
misiunilor diplomatice partenere ale Conferinței; 

 ▶ pe data de 29.03.2017 – s-a desfășurat 

întâlnirea și masa rotundă cu campionii europeni la 
competițiile internaționale de debating, la Biblioteca 
Centrală universitară Carol i, precum și concursul 
de Public speaking în cadrul căruia elevii au susținut 
poziția ambasadelor vizitate pe tematici precum 
Brexit, amenințările neconvenționale la nivel mondial 
și modalitățile de încurajare a tinerilor spre cariera 
diplomatică. Câștigătorii concursului de Public 
speaking 2017 ne-au uimit cu elocința lor:

1. alexa Dobrin – ambasada Chile
2. Theodor Drăghici – ambasada slovaciei
3. andrada Pantelimon – ambadasa statelor 

unite ale americii
 ▶ pe data de 30.03.2017 - la Palatul Parlamentului 

s-au desfășurat următoarele activități: premierea 
câștigătorilor de la concursul de Public speaking, 
dialog cu personalități publice din domeniu, panel pe 
teme de diplomație și comunicare publică, încheiate 
cu o ceremonie în cadrul căreia au fost premiați elevii 
participanți.

Mulțumim pe această cale tuturor celor ce ne-au 
fost alături: parteneri, invitați, vorbitori, moderatori,  
mass-media, susținători. Vă invităm cu mare drag la 
ediția viitoare!

Cristina Marin
Lauder-reut Projects & Pr Manager
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Câștigătorii concursului de Public Speaking 2Day Ambassador 2017

„AMBASADOR ASTĂZI”
Conferința Internațională Lauder de Diplomație și Afaceri Globale 

dedicată elevilor din 41 de unități de învățământ din București
Ediția a VI-a

Alexa Dobrin

We are going backwards. 
Life is like a circle (e.g. we started 
from here where we had nothing 
but humanity...we got here where 
we have everything but humanity: 
new technology, cures, chances...
we are not here, not anymore. 
right now we are somewhere 
around here, in between, but sure 
of something...we are going back 
to having absolutely nothing, not 
even humanity.) Why? We don’t know.  it may be the 
desire of power or the power of desire. 

if someone hears the word ”threat” they 
immediately think of terrorism. and it’s partly true, 
terrorism has been one of the fiercest phenomena felt 
in the past years, even here in Chile, namely in 2014 
when our capital, santiago, was attacked through a 
bombing at the subway. future threats such as attacks, 
fights and cyberterrorism should be seriously taken 
into consideration when thinking about the future. 
Let’s not forget what cyberbullying does...it feeds the 
fears of every individual and nation in order to make us 
question our power and beliefs, making us insecure and, 
in the end, powerless. Because of its great magnitude of 
involving each of us in the conflict, whether we want it 
or not, it has the ability of controlling us. espionage, the 
leaking of official correspondence, making important 
statements public... cyberterrorism has also become a 
substantial influence. it can and it will use its power to 
achieve an aim. 

Given this situation, we are making every 
possible effort to diminish this tragedy with the help 
of our national security programmes and well-trained 
specialists.

Chile... small country, big visions. and we call them 
visions, not dreams, because we already made them take 
a tangible form. Taking into consideration the political, 
economic and diplomatic threats already mentioned, 
there is one more to be put on the list: behaviour. Let’s 

not forget that things are not what 
they are, but what we think they 
are. Behind any attack, there is a 
wish. Behind every wish there is a 
purpose, and behind every purpose 
there is a human being. and we... as 
humans, are capable of everything. 
This is where diplomacy intervenes. 
it is an attempt to handle the 
cruel world we belong to. it offers 
answers for our questions. it helps 
with our uncertainty, because we 
are not sure of anything anymore. 

(e.g. You could be a terrorist, you could be the one 
responsible for destroying someone’s life and you...you 
could be just an observer or witness.) no one knows 
people’s true identity, there are just the appearances. 
Because of this, Chile strongly advises you not to forget 
one important thing: an event makes you both a victim 
and someone who is capable of committing what is 
worst. There is always a victim and a responsible. We 
are the ones who decide what we want to be.

To conclude, as isabel allende once said ”solamente 
tenemos lo que ofrecemos” ... we only  have what we give. 
Why? Because we deserve it... or not!

alexa Dobrin, 11 u
representing Chile
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Theodor Drăghici

Your excellencies, honorable 
ambassadors, Distinguished Guests, 
dear students,

i often ask myself these questions: 
What do the terrorists want? What do 
they want to achieve? There is some 
debate regarding this issue; some people 
say it is all about envy that these people 
have on the conditions in which the 
europeans live in, far better than the 
ones in the Middle east. some people 
say it is about religion, that the terrorists are conducting 
this sort of fight against the Christians. no one really 
knows. Perhaps not even them. one thing, however, is 
sure: their main purpose is to instill fear inside of us. 
so, i would like you all to ask yourselves this question: 
are you afraid of the terrorists? are you afraid that one 
day you might be walking to school, or back home, or 
to work, and you might be in danger? 

Most of you will probably say no, because you 
have the luck, the privilege of living in a country in 
which this issue is not that prominent, as is the case of 
slovakia. There are, unfortunately, many, many people in 
Germany, france, the united Kingdom and the Benelux 
region, and they have answered this question with ‘yes’, 
and unfortunately for those people, by answering ‘yes’ 
to this question, it means that the terrorists have already 
won this important moral battle with their victims. one 
of the main goals has been achieved, and they have 
instilled fear inside the population, and that is their 
main weapon in achieving whatever it is that they want 
to achieve.

When it comes to solving this issue, we, slovakia, 
always believe that cooperation is always the key, so not 
only do our ministries have to cooperate, but all the 
states of the world. We must not respond to violence 
with violence. We must do it with peace. only then will 
we show them that we are better.

The second thing that we have to keep in mind 
are the cyberattacks. They are even more dangerous 
when terrorist groups use them as a means to lure 
new members in their organizations. They possess this 
extraordinary art of manipulation and convince them 

of the advantages which participating 
in such actions imply, often basing on 
religious beliefs in order to use them. 
Counterattacking these measures is a 
priority in solving the issue of cyber 
warfare. The intelligence services are 
always in control of such situations and, 
thanks to them, many internet attacks have 
been blocked. for that, in my opinion, we 
should undoubtedly be grateful. 

and now, we often ask ourselves who 
is fighting against the terrorists. We have 
identified two categories of people. first, it 

is us, the ambassadors, and the leaders of this world, 
and then there is you, the students, the children, the 
future of our world. You are the ones that will settle the 
score with the terrorists. Many times, such issues have 
nothing to do with me, or my fellow ambassadors, or 
the leaders of this world. it is all about you. it will be 
your time to make your mark on history.

and then, of course, there’s us. our main priority 
is to let you all know that you are being fought for, 
because the people is who we are fighting for and who 
we are fighting to protect. in fact, undermining this 
critical bond between the people and their protectors is 
a big mistake. and we feel that if we don’t do everything 
in our power, and if we don’t use every asset available in 
order to solve this issue and end this war, then we are 
failing every man woman and child, not just in slovakia, 
not just in europe, but on this entire planet.

if not us, then who? if not now, then when?
Thank you.

Theodor Drăghici, 11 r
representing slovakia
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Andrada Pantelimon

esteemed ambassadors, honorable audience,
Imagine a europe devastated by division; imagine the eu breaking 

apart into its original building blocks, no longer a union in the true sense of 
the word; imagine a europe moving away from values like tolerance, unity, 
and democracy, the very values the eu was built upon. That a project set 
up to underpin europe’s post-war security should falter at the very moment 
when that security is under threat is a bitter irony. it is also a reminder of 
how much is at stake if europe fails to fix itself. H.E. Ambassador of the U.S.A., Hans Klemm, 

congratulating Andrada Pantelimon

some might say the picture i have painted is unlikely 
to become a reality. i must, however, remind you we can 
no longer dismiss or even underestimate the so called 
“unlikely” – one current major event has proven to us just 
that: BreXiT. 

To the united states of america, the eu has been a 
reliable partner in key affairs, such as trade and security 
and we wish for this relationship not only to remain 
resilient – we wish for it to flourish. 

We believe the only way to achieve that is through a 
strong european union defined by solidarity among its 
member states. it is solidarity that assures three crucial 
aspects to the bilateral relations between the us and the 
eu: 

•	 firstly,	 the	 proper	 functioning	 of	 the	 Single	
Market, which benefits both trade with the us and trade 
among member states

•	 secondly,	 the	 maintenance	 of	 a	 solid	 NATO,	
which we undoubtedly all agree is necessary for our 
mutual security

•	 thirdly,	 the	 cooperation	 regarding	 combating	
terrorism, an unconventional threat which the us 
regards as a huge line of effort. We have to keep working 
to improve security and information sharing in order to 
reach the desired efficiency and efficacy.

What we see today, on one hand, is a europe decimated 
by populist discourse which inflicts and employs strong 
emotions like fear to gain influence over the public. We see 
the open wounds left by the refugee Crisis maneuvered 
by nationalist leaders to their advantage, while ideology is 
put above the wellbeing of the people.

What we want to see, on the other hand, is a 
revitalized european union, where flexibility overthrows 
bureaucracy and the malignant vectors of influence 
i have previously mentioned, which intensify the 
perception of a grim future, propelling a deeper fracture 
among nations and people, are rendered obsolete. 

The united states of america would like to 
congratulate states like romania, an important strategic 
partner, for their devotion to unity and desire for 
constant development and believe it is an example to 
follow. We recognize that after the departure of the uK, 
eu27 won’t remain unchanged – it shouldn’t. it is a 
time when the slogan of the european union, “united 
in Diversity” should be thoroughly employed in policy 
making. 

The British poet John Donne said “no man’s an 
island”. now, although the uK has decided to become 
more insular, beyond the literal sense of the word, 
through its decision to leave the eu, we are determined 
to maintain our close partnership with our oldest ally. 

however, the united states’ message we want you, 
distinguished audience, to take home today, is that we 
firmly stand for soLiDariTY in the eu, as we believe 
the only way for strength to be achieved is through 
cohesion and, in the times we live in, it is essential to be 
strong.

God bless you all and God bless the united states 
of america!

andrada Pantelimon, 11 r
representing The united states of america
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Doresc pe această 
cale să felicit întreaga 
echipă a Complexului 
educațional Lauder-
reut pentru inițiativa 

de a organiza acest eveniment, precum 
și cursul acreditat de diplomație și relații 
internaționale. Totodată, doresc să vă 
adresez felicitări și dumneavoastră, 
participanților, pentru interesul 
manifestat față de o temă de actualitate 
cum este cea a diplomației.

Mă bucură reacția pozitivă a elevilor 
la o astfel de posibilitate de a discuta și 
de a identifica soluții la problemele cu 
care diplomații de carieră se confruntă 
în prezent. Misiunea diplomaților 

implică astăzi o diversitate de domenii 
și mă bucur să remarc că educația se află 
printre instrumentele importante ale 
diplomației.

Diplomația necesită un efort 
continuu pentru un rezultat care va fi 
vizibil pe viitor. o conferință precum 
cea de astăzi este o ocazie foarte bună 
pentru voi, dragi elevi, de a dobândi 
competențe și aptitudini necesare 
în descifrarea dilemelor politice la 
nivel internațional. Încercați să vedeți 
dincolo de ideea de exercițiu și să vă 
concentrați eforturile spre a oferi o 
viziune pragmatică și proaspătă în 
lumea diplomației.

Diplomația Lauder-Reut
11 ani de parteneriate și schimb academic

„AMBASADOR ASTĂZI”
Conferința Internațională Lauder de Diplomație și Afaceri Globale 

dedicată elevilor din 41 de unități de învățământ din București
Ediția a VI-a

Diplomația Lauder-Reut la Palatul Parlamentului

Mesajul domnului Pavel Năstase, Ministrul Educației Naționale, cu ocazia Conferinței Lauder de 
diplomație și afaceri internaționale pentru învățământ liceal – 2Day Ambassador,  28-30 martie 2017
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Mesajul domnului Liviu Dragnea, Președintele Camerei Deputaților, cu ocazia Conferinței Lauder de 
diplomație și afaceri internaționale pentru învățământ liceal – 2Day Ambassador, 28-30 martie 2017

stimate doamne,
stimați domni,
Îi salut cu mult respect pe toți participanții la evenimentul 

de astăzi pe care avem onoarea de a-l găzdui în Camera 
Deputaților din Parlamentul româniei. este cea de-a șasea 
ediție a Conferinței Lauder de diplomație și afaceri internațional 
pentru învățământul liceal – 2 Day ambassador. așadar, avem onoarea de a împlini și 
de a continua o tradiție deja consacrată în domeniul promovării studiului diplomației 
la nivel liceal.

am mai avut ocazia de a participa la alte evenimente 
organizate de reprezentanții Complexului educațional Lauder-
reut. Vă mărturisesc că am fost de fiecare dată foarte impresionat. 
Pentru cei care cunosc mai puține despre acest liceu – care iată 
ne oferă astăzi o nouă generație de diplomați – aș vrea să spun 
că rata de promovabilitate la bacalaureat și la evaluările naționale 
este de 100%. iar după mediile obținute la aceste evaluări, 
Complexul educațional Lauder reut s-a situat anul trecut între 
primele 10 licee dintre cele peste 1.350 care funcționează astăzi 
în românia. așadar, aceste rezultate reprezintă o garanție certă 
a faptului că noua generație de diplomați pe care o avem astăzi 
în față a beneficiat de cele mai înalte standarde educaționale din 
românia și de pretutindeni.

Încă de la evenimentele anterioare mi-a atras atenția un 
fapt mai puțin obișnuit – anume că în curricula acestui liceu 
erau incluse și studiile de diplomație și afaceri internaționale. 
Liceul Lauder-reut este de altfel singurul din românia care 
oferă studii în domeniul diplomației. Dar sper ca această ofertă 
educațională să fie prezentă și în liceele de stat. Consider că o 
concurență constructivă în acest domeniu la nivel liceal ar avea 
un efect benefic pentru pregătirea noilor generații de diplomați 
ai româniei.

introducerea studiilor diplomatice la nivel liceal este cu 
certitudine o idee excelentă pe care trebuie să o promovăm și să o 
sprijinim. Diplomația este prin excelență o profesie vocațională, 
iar cel mai bun moment pentru orientarea vocațională a noilor 
generații este în perioada studiilor liceale. așadar, salut și susțin 
această inițiativă a Complexului educațional Lauder-reut, iar în 
opinia mea ea trebuie extinsă și la nivelul altor licee din românia.

Trăim vremuri foarte complexe pe plan 
internațional. au loc schimbări majore care 
redesenează harta geostrategică a lumii. 
Centrele de putere își redefinesc sferele de 
influență, iar diplomația va deveni probabil 
mult mai activă decât am fost obișnuiți până 
acum.

Mai mult ca niciodată, românia are 
nevoie de reconstrucția unei noi școli 
diplomatice care să ne readucă prestigiul 
din timpul lui nicolae Titulescu. istoria ne 
arată cât se poate de clar că în momentele 
de cumpănă destinul unei țări depinde de 
diplomații săi. așadar, atunci când vorbim 
despre destinul româniei trebuie neapărat să 
ne uităm la viitoarele generații de diplomați 
care se formează acum și de a căror inteligență 
și pricepere va depinde viitorul țării noastre.

Prin urmare, stimați invitați, vă rog 
să îi priviți cu multă atenție pe acești tineri 
excepționali care deja au făcut primii pași în 
cariera lor de diplomați. Cu siguranță o bună 
parte dintre ei vor scrie viitoarele pagini de 
istorie ale româniei. În mâinile lor ne vom 
încredința destinul și viitorul româniei. 
așadar consider că e de datoria noastră să îi 
sprijinim și să îi călăuzim în dezvoltarea lor 
profesională. Prin ei am început deja să ne 
construim propriul viitor.
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Message of Mrs. Ana Birchall, Minister Delegate for European Affairs, on the occasion of the ”2Day 
Ambassador – The International Lauder Conference on Diplomacy and Global Affairs for High Schools”, 2017

The Lauder Conferences for Diplomacy and international 
relations became a true tradition, a trademark of Lauder-reut 
educational Complex and of its innovation capacities so that 
those who graduate from high school get to be more prepared 
for life. This event represents an example of good practices 
concerning high school education and i am honored that 
the Ministry of foreign affairs is a traditional partner of this 
initiative.

The world as we know it today 
is characterized by intellectual 
mobility and the capacity of each 
person to adapt to a multicultural 
environment and the ability to 

communicate to other people from around the world became 
essential. These evolutions are already part of our everyday 
life and require our attention not only in the academic 
environment, but also in what concerns undergraduate 
education, being of utmost importance for a society that 
wants to fully embrace the process of globalization.

What other instrument than a course in diplomacy 
and international relations can offer students a better 
understanding of the world today? Diplomacy is the art of 
understanding the world and also the talent to put together 
knowledge from different areas.

The diplomat is the international relations expert that 
can master knowledge beyond the use of words. Creativity 
is born from a deep knowledge of the world and all-round 
education.

our society has been suffocated for too many years by 
non-values` dictatorship. it is time to build a society with 
new leaders that can make a change trough accountability, 
meritocracy, professionalism, sobriety, respect; it is necessary 
for them to put above everything else the responsibility 
towards the people who put hope and trust in them.

True leaders must bear in mind romania and the 
interest of their own people in any context and in every 
instance of their actions.

i would like to thank the Jewish community in 
romania for its contribution as a factor of modernization of 
the romanian society and i want to show my appreciation 
towards the Lauder foundation for maintaining such a 
beautiful tradition in modernizing the romanian society. in 

this small community, students and teachers build 
europe passionately. Let’s follow their example!

i believe that such times define and build 
our future and the decisions today should rely 
and count not only on the mind but also on the 
soul and heart. i have always considered that 
youth represents the greatest resource of our 
country and that we have a duty to fight for them 
to have the best possible opportunities in terms 
of education and quality of life. This is the key to 
ensure sustainable growth in romania as well as 
at the european level. romanian young people 
have an amazing potential in such different areas 
and they have to be constantly encouraged to 
develop their skills here, not abroad. We want a 
bright future for romania and for our youth and 
only together we can make this happen.

Young people need to understand how to 
build a set of values that can and should represent 
them, because there will be moments in life when 
they will ask themselves: What next? Where do i 
go?

These are new beginnings and it is important 
that when you make a choice you are happy and at 
peace with yourself, knowing that you made the 
right choice, staying true to the values that define 
you as a person. if i was to give you advice, i will 
tell you exactly what my beloved grandmother 
Catalina taught me when i was a child and that 
has marked my entire life ever since: what you 
have in your mind and in your soul, no one can 
take it away from you.

never let go of yourselves and never give up 
trusting in yourselves!
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i am very delighted to continue this tradition and join you 
in the opening of the 6th edition of the “2Day ambassador – The 
international Lauder Conference on Diplomacy and Global affairs 
for high schools” organized by the Lauder-reut educational 
Complex.

Diplomacy is something i have been acquainted to since very 
little. i am the daughter of a diplomat but it was not necessary that 
this would be the path that i would choose. in the beginning i was 
dreaming of a normal life, pursue my studies, have a family, but 
while growing i felt that i want to do something more, not only for 
myself but for the community, for my country and that’s why after 
graduating i joined the foreign service.

Message of H.E. Mrs. Tamar Samash, Ambassador of the State of Israel, on the occasion of the “2Day 
Ambassador – The International Lauder Conference on Diplomacy and Global Affairs for High Schools”, 2017

as a diplomat you must be willing to place your 
country and your work before your personal life and 
even your personal beliefs. Being a diplomat is a lifelong 
mission.

Being a Lady Diplomat is even more challenging 
in our world that is still a very masculine one. Like in 
many other fields women have to prove themselves to 
be taken seriously. They have to assert their proficiency 
and competences and prove their aptitude to evolve in 
this career. however, despite all sorts of inequalities, it 
is only through education that we can overcome them.

When it comes to my personal life, i have always 
tried not to impose to my family situations that were 
impossible to cope with. i made efforts in order to spend 
time with my children, to end missions so that they 
could study in israel, to conciliate career and family life 
by giving my husband the possibility to develop his own 
interests while we were in israel between my missions.

Becoming a diplomat means going through a 
challenging selection, with very high criteria, which 
includes knowledge in a variety of domains.

The formation of a diplomat implies knowing 
a good bit about foreign affairs and foreign policy, 
some legal approach, and also to demonstrate a 
reasonably sophisticated understanding of our own 
country: history, geography, politics, economics, high 
and popular culture, comprehension of the political 
environment, ability to analyze complex situations, 
writing and analytical skills, and proficiency in 
languages. We were trained for about two years in those 

different fields. But there are some things one cannot 
learn: curiosity, idealism and loyalty to the country, and 
last but not least good social skills.

Due to my career i lived an enriched life. i had the 
occasion to discover other countries and live historical 
times. i had the chance to visit beautiful places and 
meet interesting people in different domains, like 
politics, culture, academia, science, and economy. The 
diplomats from other countries with whom i worked 
during my career are not only my colleagues; they are 
my friends from all over the world. My family too was 
enriched by the contact with different civilizations and 
the experiences we joined together.

representing israel is a real challenge as everybody 
thinks they know all about our region but in fact very 
few people actually understand the reality of israel.

i always try to remember that diplomacy is the 
weapon of peace, a weapon of intelligence and fair-play 
involving the development of special skills to maintain 
the fragile balance of human coexistence in a world 
which is increasingly exposed to intercultural turmoil 
and collisions. so even today, not less than in the 
past, there is no substitute for professional diplomacy. 
it is a long and demanding route, but it is incredibly 
interesting and highly rewarding.

Last but not least, i would like to commend 
Mrs. Tova Ben-nun Cherbis, President of the Lauder 
Complex, for organizing such a unique and remarkable 
event.
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Mesajul domnului dr. Aurel Vainer, Președintele Federației Comunităților Evreiești din România, cu ocazia 
Conferinței Lauder de diplomație și afaceri internaționale pentru învățământ liceal – 2Day Ambassador, 28-30 martie 2017

Distinși participanți, înalte personalități din lumea 
politică, diplomatică, socială și de educație,

Dragi elevi, participanți la „The international Lauder 
Conference on Diplomacy & Global affairs for high schools”,

este o adevărată onoare pentru mine, în calitate de 
Președinte al federației Comunităților evreiești din românia 
– Cultul Mozaic, să adresez un mesaj de bine și mult succes 
în demersul acestui important eveniment de învățământ, de 
educație, de viață social-politică și diplomatică.

noua sesiune, a Vi-a, a 
programului „The international 
Lauder Conference on Diplomacy 

& Global affairs for high schools” este, pe cât de binevenită, 
pe atât de îndrăzneață și sper performantă, sub aspectul 
participanților, temelor care se dezbat și al învățăturilor pe care 
le pot deprinde elevii Complexului educațional Lauder-reut, 
dar și din alte centre de succes ale învățământului din românia.

În ce mă privește, particip cu satisfacție la acest deosebit 
de important eveniment din românia de astăzi, reunind 
înalte personalități din țara noastră, înscris pe coordonatele de 
progres, de civilizație și de înțelegere interumană.

acum 20 de ani, a apărut ideea unei Școli evreiești în 
București. După reforma din 1948, când s-au desființat toate 
școlile evreiești, nu numai școlile evreiești, ci toate școlile 
confesionale și private, a reapărut această Școală Lauder.

Mai întâi ca o mlădiță. a început cu o grădiniță și a ajuns 
unde a ajuns.

Cred că este o unitate de învățământ școlar în București 
care face cinste Bucureștiului, româniei și, de ce nu, federației 
Comunităților evreiești din românia.

Complexul educațional Lauder a avut, însă, câteva idei la 
bază, mai cu seamă să devină o școală de cultivare a valorilor. 
astăzi, mai mult, când se vorbește de valori, avem nevoie de 
valori. nu vreau să prelungesc această idee. ori, la Școala 
Lauder se cultivă valori. Și valorile duc la rezultate.

nu uitați, în ultimii ani, promovabilitatea la bacalaureat a 
elevilor de la Lauder a fost de 100%. intrarea în universități de 
prestigiu a fost totală, la cei care au îndrăznit să o facă.

Școala Lauder oferă, într-adevăr, învățământ, educație, 
cultură, civilizație.

De aceea, nu putem să nu salutăm și vă rog 
să aplaudați împreună cu mine această unitate 
școlară, pentru tot ce a făcut.

Pentru mine, evreul-român, ajuns, cu 
ajutorul Bunului Dumnezeu, la o vârstă 
respectabilă, întâlnirea din aceste zile este un 
prilej de a fi împreună cu generația de mâine, cu 
voi, dragi elevi, cărora vă incumbă misiunea de 
a duce românia mai departe, în directă relație 
cu contextul general european și mondial.

Ca Președinte al federației Comunităților 
evreiești din românia sunt mai mulțumit și mai 
fericit că avem Școala Lauder, pentru că, aici, 
copiii sunt formați în ideea multilingvismului.

În afară de limba română și limba engleză, 
apare ivrit. nu este rău pentru oamenii lumii de 
astăzi să cunoască o limbă străină, alta decât o 
știau până atunci, dobândind, astfel, deschidere 
spre lume, Școala Lauder fiind cultivatoare de 
valori, cultivatoare de cunoștințe lingvistice, 
dar și cultivatoare de cultură.

Bazat pe cunoștințele acumulate prin 
învățătură, din cărți, dar, mai cu seamă, din 
viața reală, concretă a oamenilor din românia 
și din lume, pot să vă spun că valorile sunt 
fundamentale în formarea voastră ca oameni 
sociali sau, cum se numește de unii sociologi, 
ca „homo socialis”. sunt, astfel, deosebit de 
importante munca, învățătura continuă și 
implicarea directă în viața societății, în raport 
cu poziția pe care o aveți din diferitele momente 
ale vieții voastre.



33

L
i

c
e

u

33

G
i

m
n

a
z

i
u

Diplomația Lauder-Reut
11 ani de parteneriate și schimb academic

„AMBASADOR ASTĂZI”
Conferința Internațională Lauder de Diplomație și Afaceri Globale dedicată elevilor din 41 

de unități de învățământ din București
Ediția a VI-a

Mesajul domnului dr. Aurel Vainer, Președintele Federației Comunităților Evreiești din România, cu ocazia 
Conferinței Lauder de diplomație și afaceri internaționale pentru învățământ liceal – 2Day Ambassador, 28-30 martie 2017

În comportamentul dumneavoastră de viitor, 
profesional și social, va trebui să dovediți mereu 
deschidere umană, disponibilitate de dialog și interesul 
constant pentru împrietenire și armonie între oameni.

evident, în aceste direcții de preocupare, este 
necesar și posibil să recurgeți la ce se numește 
„diplomație”, în sensul cel mai deplin al cuvântului.

nu există domeniu de activitate în care să nu 
reușești mai mult atunci când recurgi la limbaj și 
uzanțe diplomatice. nu înțeleg prin acestea dorința de 
eschivare, de tergiversare, de amânare sau de a refuza 
ceva prin astfel de practici.

În viața practică de zi cu zi, în relațiile dintre oameni, 
în acțiunea de cercetare științifică, în lumea afacerilor, 
este de dorit să manifestăm un comportament adecvat, 
în raport de situațiile concrete în care vă puteți afla, dar 
și mânuind, prin cunoaștere și abilitate, procedurile, 
limbajul, tehnicile diplomatice.

În acest context, doresc să subliniez importanța 
deosebită a învățământului și educației practicate în 
cadrul procesului de învățământ de la Complexul 
educațional Lauder-reut, confirmat în repetate 
rânduri de rezultatele obținute de elevii acestui lăcaș de 
învățământ și educație.

Merită subliniate competența corpului profesoral, 
calitatea programelor de învățământ și nivelul ridicat 
al tehnicilor de învățare modernă, dar și faptul că la 
Lauder-reut vă formează ca oameni dornici să lucrați 
pentru oameni.

În viață, voi, elevii de la Lauder, dobândiți nu numai 
cunoștințe despre diferite discipline de învățământ, dar 
sunteți educați pentru a fi performanți în societate, în 
cadrul bunului simț și al unui comportament civilizat.

Din experiența mea de viață, inclusiv din activitatea 
desfășurată de-a lungul timpului, în instituții de stat, în 
cercetarea economică, în viața parlamentară, dar și în 
conducerea treburilor comunitare de mai bine de un 
deceniu, pot susține ca mi-au fost de ajutor real, hai să 
spunem, povețele, pe care vi le-am dat prin cuvintele 
mele anterioare.

noi vrem progres, cu bagaj de cultură mare, realizat 
cu concursul Școlii Lauder.

În continuare, vă urez succes în activitatea 
dumneavoastră, urez succes fundației Lauder și, nu în 
ultimul rând, recent constituitului Board of Trustees, 
de a cărui activitate beneficiați, în primul rând, 
dumneavoastră – elevii.

Vă doresc tuturor tot binele din lume și mult succes 
în activitățile dumneavoastră!

Message of Mr. Mihnea Constantinescu, 
Ambassador at large, MoFA, Former 

International Holocaust Remembrance 
Alliance (IHRA) Chair, on the occasion of the 
“2Day Ambassador - The International Lauder 

Conference on Diplomacy and Global Affairs for 
High Schools”, 2017

i welcome the 6th edition 
of the Lauder international 
Conference for high schools, 
dedicated to Diplomacy and 
Global issues. every year we have 
the opportunity to meet young 
pupils passionate about foreign 
policy, preoccupied about human 
rights issues and about preventing 
and combating the recent 

phenomena that threaten peace, the respect between 
people, and their security.

it is admirable to know that, at least once a year, 
young people from high schools can attend a conference 
of the highest standard to receive answers to their 
questions on these issues and, especially, to have their 
proposals acknowledged and evaluated by diplomats 
and political leaders.

i congratulate the Lauder-reut educational 
Complex for the excellent planning of this conference 
and for the very current themes chosen for the debate 
agenda. i am convinced that every participant will learn 
useful and captivating information, and will contribute 
with ideas and solutions that could be reflected in our 
foreign policy-making.
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The 2DayAmbassador Conference was 
a delightful activity in which all the classes 
enjoyed participating. The lectures of the 
personalities that attended this conference 
were enlightening, discussing topics such as 
cyberterrorism and other non-conventional 
threats. 

robert Ştefan, 10 u

This year's 2Day Ambassador is the second conference 
I have attended since I arrived in Lauder and I have to say 
that it amazed me. I have had the honor to visit the Embassy 
of Japan, where we discussed many problems which are 
happening in today's world. The speeches which were given 
during the conference were great, and the event was very 
enjoyable.

Dimitrie Dinculescu, 10 u

The event we have partaken in, namely the 2Day Ambassador 
Conference, was a quite unique experience in terms of being able 
to acquire new knowledge in terms of non-conventional threats 
and other such related matters. It was undoubtedly one of the most 
successful conferences out of all the other ones being held, meant 
to provide students with a more stable and stronger foundation in 
terms of diplomatic studies.

Christian rîmniceanu, 10 u

The 2Day Ambassador Conference 
was an amazing experience for many 
reasons. Firstly, we had the opportunity 
to go to the Embassy of the USA, where 
we got information regarding the topics 
of the event. Then we heard 18 speeches 
to understand each countries view upon 
the subjects: unconventional threats and 
cyber warfare. In the last day, we were 
pleased to meet some of the ambassadors 
and have open discussions in the Palace of 
Parliament. It was a great experience and 
I am honored to have taken part in it. 

Maria Dumitrașcu, 10 u

The experience of the 2Day Ambassador Conference was 
useful for us as students, as we had the chance of putting in 
practice the theory we have studied throughout the year 
during the business, marketing, diplomacy and media courses. 
This social event brought to our attention the views of some 
remarkable speakers, most of them activating in diplomacy and 
different types of politics. 

Cristina roșca 11 u

This year's edition of 2Day Ambassador was probably 
my best experience of this event. We met with Her Excellency 
Ambassador of Israel, at the Israeli Embassy where we've 
seen what an ambassador really does. Moreover, during the 
competition I had the honor to be the speaker on behalf of the 
Israeli Embassy and ended up in the top 7.

alexandra Dumitrașc, 11 u

This year I was part of the 
delegation of the U.S.A. and one of the 
winners of the public speaking contest. It 
was an honor to speak in front of esteemed 
personalities, such as ambassadors, 
political figures, and journalists in the 
Parliament. Besides this very rewarding 
experience, during the conference we were 
presented with pending mundane issues 
and had the opportunity to learn about 
them from professionals.

andrada Pantelimon, 11 r

2Day Ambassador was another opportunity to show the outcome of a year of diplomacy studies. Our standards 
have risen from the previous years, as the experience builds up.  The new embassies that opened their doors to us 
provided a fresh insight on the current problems across the globe. 

Mara Dimciu, 11 r
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The 2Day Ambassador is not a new 

experience for me, but every year it seems 

more and more interesting.  We now have the 

experience of visiting embassies and discussing 

with important diplomats. The panels in the 

Parliament covered a large area of topics, all 

of them regarding current issues around the 

world. We had the opportunity to listen to 

important people, not only from Romania, but 

representatives of many embassies as well.

Daria Militaru, 11 r

Consiliul Municipal al Elevilor București felicită 

organizarea Conferinței 2Day Ambassador

Proiectul „2DAY AMBASSADOR” reprezintă o 

oportunitate pentru toți participanții. Este cheia succesului 

pentru a-și dezvolta arta vorbitului în public și exprimarea 

ideilor într-un mod cât mai eficient. Consiliul Municipal al 

Elevilor București felicită organizarea conferinței și mulțumim 

pentru invitație. Am discutat despre „Liderii – Diplomații de 

viitor”. Am discutat despre încredere și despre perseverență!

Claudia-antonia Mihai, 16 ani, Președinte al Consiliului 
Municipal al elevilor București

„2Day Ambassador” reprezintă unul dintre proiectele 
care mi-a schimbat perspectiva asupra anumitor aspecte 
legate de domeniul diplomației. Înainte de toate, m-a ajutat 
să îi înțeleg esența. M-a făcut să realizez că diplomația este 
o artă și că ea poate fi făcută numai cu foarte multă pasiune 
și implicare. 

Tot din acest proiect, am înțeles că cea mai bună cale de 
a rezolva o problemă, fie ea la orice nivel, este prin respect, 
politețe și intelect. Cred că acestea trei ar trebui să reprezinte 
principalele caracteristici ale unui diplomat de succes.

Am intrat în contact cu multe persoane din domeniu, 
persoane de la care am încercat să extrag cât mai multe sfaturi 
și păreri în legătură cu diplomația. „2Day Ambassador” 
mi-a oferit șansa de a fi pusă pentru câteva momente în 
rolul unui adevărat diplomat.

elena Căpșună, 18 ani, Prim-vicepreședinte 
al Consiliului Municipal al elevilor București

În primul rând, am fost încântat să pot 

participa la o astfel de conferință deoarece 

am putut observa siguranța cu care au vorbit 

câțiva viitori ambasadori despre statul pe 

care l-au reprezentat. Aceștia m-au motivat și 

m-au făcut să cred în mine și mai mult. Dacă 

ei au putut să susțină un astfel de discurs, 

înseamnă că toți putem să o facem, putem să 

ne exprimăm opinia și să motivăm pe cineva 

la rândul nostru.

În al doilea rând, profesioniștii în 

domeniul dezbaterilor ne-au arătat cât de 

importantă este alegerea unor cuvinte care să 

stârnească interesul auditoriului, cum trebuie 

puse în paralel aspectele negative și pozitive 

ale unei teme și cum se desfășoară o sesiune de 

dezbateri la un nivel înalt.

eugen-robert Georgescu, clasa a Xi-a, 
Liceul Teoretic al. i. Cuza
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Parlamentul, Biblioteca Centrală universitară, 
Ministerul de externe şi o serie de ambasade au 
fost locurile în care în acest an s-a desfăşurat, în 
zilele de 28, 29 şi 30 martie, cea de-a şasea sesiune a 
Conferinței „2DaY aMBassaDor”. este o iniţiativă 
a Complexului educaţional Lauder-reut, respectiv a 
secţiei sale de diplomaţie şi probleme internaţionale. 
În acest cadru, elevii pot demonstra ceea ce au învăţat 
timp de un an, au posibilitatea să facă practică la câte 
o ambasadă şi află opiniile unor experţi în probleme 
de politică externă, miniştri, ambasadori, comentatori 
politici, cadre didactice universitare specializate în cele 
mai actuale evoluţii globale.

Primele două zile au fost dedicate practicii 
(internship) la 16 ambasade, la M.a.e. şi la institutul 
Diplomatic român,  unde elevii au fost introduşi în 
activitatea zilnică a misiunilor diplomatice. 

Workshop-uri pentru elevi
În ziua de 29 martie, la Biblioteca Centrală 

universitară s-au desfăşurat workshop-uri pentru 
elevi. Deschizând lucrările workshop-ului, Tova Ben 
nun-Cherbis, preşedinta Complexului Lauder-reut, 
şi-a exprimat speranţa „ca viitorul să aducă cât mai 
multă diplomaţie în societate. Noi ne-am propus să fim 
parteneri ai generaţiilor viitoare. Şi voi sunteţi liderii 
viitorului. Sunteţi foarte importanţi, pentru că ţara o 
să arate aşa cum o construim împreună”. Vorbitoarea a 
salutat prezenţa în sală a preşedintelui C.e.B., ing. Paul 
schwartz, a preşedintelui B’nai B’rith, José iacobescu, 
a prof. univ. dr. Liviu rotman, directorul Centrului de 
studii israeliene de la snsPa, a unor reprezentanţi de la 
iDC herzliya care colaborează cu Şcoala Lauder.

Consilierul prezidenţial sergiu nistor a transmis 
mesajul preşedintelui Klaus iohannis. Clădirea BCu 
devine un simbol: „Pentru România, această clădire este 
chintesenţa filozofiei, a primului rege modern al său, care 
vedea în cultură, în educaţie, în formare, în tineri şansa 

unei naţiuni de a fi demnă de viitorul ţării ei europene, 
într-un fel, o formă a diplomaţiei”. acestei din urmă 
valori îi este atribuită următoarea definire: „Diplomaţia 
înseamnă a şti cum să creezi punţi între oameni, cum să 
faci să te ajute oamenii să creezi punţi între colectivităţi şi 
naţiuni”. Mesajul esenţial a fost acela că „tinerii României 
sunt cei în care ne punem speranţa că proiectul umanist 
european poate fi consolidat”, iar „2Day ambassador  ne 
arată că România are cu ce să meargă înainte pe drumul 
Europei”.

irina Cajal, subsecretar de stat la Ministerul 
Culturii, a dat citire mesajului ministrului Culturii şi 
identităţii naţionale, ionuț Vulpescu, care a reliefat 
complexitatea lumii actuale, provenită şi din natura 
(inter)acţiunilor noastre. el a  pledat pentru prezenţa 
mai multor diplomaţi, în detrimentul militarilor, şi 
a privilegiat conceptul de softpower: „Când cultura 
vorbeşte, sunt toate şansele ca armele să tacă”.

Despre rolul diplomaţiei în realitatea imediată a 
vorbit şi ruxandra ivan, profesor de diplomaţie şi afaceri 
internaţionale în cadrul universităţii din Bucureşti, care 
a arătat că, deşi ne aflăm la confluenţa unor evenimente 
istorice tulburi – începutul demersurilor Marii Britanii 
pentru a ieşi din u.e., bombardamentele din siria şi 
existenţa altor zone de război –, potenţialul producerii 
catastrofelor este redus prin „munca subtilă, discretă 
şi profesionistă a diplomaţilor”. „Contactul tinerilor cu 
posibilităţile înscrise în natura diplomaţiei este unul 
fundamental, iar Complexul Lauder-Reut face o muncă 
de pionierat în acest sens”.

Şerban Pitic, profesor şi instructor în arta 
dezbaterii, a discutat despre caracterul excepţional 
pe care îl comportă aceasta: îi învaţă pe oameni cum 
să vorbească şi să comunice într-un mod activ, cum 
să construiască argumente şi raţionamente, cum să 
îşi modeleze gândirea critică, cum să armonizeze 
cunoaşterea diplomaţiei cu abilitatea de a livra un 
discurs persuasiv.

Punctul nodal al conferinţei a fost constituit de 
prezentările elevilor Complexului Lauder-reut în 
domeniul diplomaţiei, după ce au vizitat ambasadele 
şi instituţiile diplomatice. ei au avut sarcina de a 
demonstra ce înseamnă să fii diplomat, adecvându-şi 
discursul la ipostaza de ambasador al instituţiei vizitate; 
temele vizate au fost: Brexit şi viitorul uniunii europene, 
extinderea pericolelor care ameninţă europa şi restul 
lumii, încurajarea tinerelor generaţii de a se dedica 

Viaţa cotidiană a unui diplomat la cea de-a şasea sesiune a Conferinței 
„2DAY AMBASSADOR”
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studiilor de diplomaţie. au fost premiate primele 
şapte poziţii, şi anume tinerii care au reprezentat Chile 
(alexa Dobrin), slovacia (Teodor Drăghici),  s.u.a. 
(andrada Pantelimon),  Japonia (Tudor Cobrea), 
institutul Diplomatic român (Mihai Cioroianu), israel 
(alexandra Dumitraşc) şi Vatican (andrei niculae).

Dezbaterea privind cazul israelului a cuprins 
intervenţia a patru interlocutori. Gustav Meiseles, 
arabist la universitatea din Tel aviv, a expus diferitele 
tipuri de conflicte (real, artificial, teritorial, naţional, 
religios, cultural), care aduc cu sine criza refugiaţilor şi 
a imigranţilor. ezra friedman, student în anul iii la iDC 
herzlyia, a pledat pentru negocierile în direcţia soluţiei 
celor două state, negocieri pe care le consideră esenţiale 
pentru îmbunătăţirea imaginii israelului în lume. Jeremy 
elijah Danzig, coleg de generaţie cu antevorbitorul său, 
a reliefat importanţa dezbaterii cazului israelului în 
mediile neevreieşti. assaf Moghadam, profesor afiliat 
la institutul internaţional de Contraterorism (iCT), a 
prezentat succint grupările teroriste care încearcă să 
ameninţe securitatea israelului.

Dezbaterea având ca temă Brexit-ul şi viitorul 
uniunii europene a fost susţinută de patru specialişti în 
discursul oral: Şerban Pitic, nae Şovăială, Laura Drăgoi 
şi radu Ţigănaş, care au argumentat pro şi contra ideii 
că europa unificată ar avea un viitor şi după Brexit. o 
viziune optimistă va insista asupra distincţiei dintre 
europa şi u.e., prima continuând să cuprindă Marea 
Britanie, care va căuta o integrare mai profundă mizând 
pe educaţie şi locuri de muncă competitive, prin urmare 
europa va ieşi întărită din această încercare. o viziune 
complementară va pune accentul pe slăbirea uniunii 
europene, de care s-a delimitat Marea Britanie – şi nu 
Grecia, care părea să aibă mai multe premise – şi pe 
triumful euroscepticismului.

Conferinţele sesiunii
ultima zi a sesiunii, care s-a desfăşurat în sala 

i.G. Duca a Parlamentului româniei, a fost dedicată 
aprecierii iniţiativei de a se organiza, la nivel gimnazial 
şi liceal, cursuri pe teme ca: diplomaţie şi semnificaţia 
specială a faptului că acestea se desfăşoară la o şcoală 
evreiască, frecventată atât de copii evrei, cât şi neevrei, 
transmiterea experienţei diplomatice şi analiza celor 
mai acute probleme internaţionale. Tot în această zi au 
fost premiaţi elevii care au ocupat primele trei locuri în 
competiţia de discursuri. În afară de elevii Şcolii Lauder 
şi a încă 41 de şcoli, au fost prezenţi  foşti miniştri de 
externe, ambasadori, reprezentanţi ai Guvernului 
româniei, ai Camerei Deputaţilor, ai unor organizaţii 
neguvernamentale, ai f.C.e.r., ai Comisiei consultative 
a fundaţiei ronald s. Lauder, invitaţi din israel. 
Moderatorul acestei zile a fost ion M. ioniţă, senior 
editor la „adevărul” şi redactor-şef al revistei „historia”.

Lucrările au fost deschise de Tova Ben-nun 
Cherbis, în calitatea ei de preşedinte al conferinţei „2Day 
ambassador”. Vorbitoarea a salutat colaborarea de un 
deceniu dintre şcoală şi M.a.e., institutul român de 
Diplomaţie, Ministerul educaţiei, Ministerul Culturii, 
ambasada israelului din românia, Primăria Generală 
a Capitalei, Primăria sectorului 3 şi  instituţii din 
israel, cu ajutorul cărora s-au putut realiza programele 
şcolii. De asemenea, a mulţumit tuturor celor care au 
sprijinit organizarea conferinţei, în mod special celor 
16 ambasade care s-au implicat direct în programe. 
Conferinţa, a spus ea, oferă o posibilitate unică 
elevilor să dezbată şi să înveţe importante probleme 
internaţionale, alături de diplomaţi, oameni politici şi 
experţi. În cursul celor şase ani au participat la acest 
eveniment peste 1400 de elevi, la această ultimă sesiune 
fiind de faţă 270 de elevi din 41 de şcoli. Conferinţa, a 
specificat Tova Ben-nun Cherbis, este dedicată elevilor, 
viitori lideri ai româniei şi ai lumii.

Este necesară reconstrucţia unei noi şcoli 
diplomatice

În mesajul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu 
Dragnea, reprezentat de deputata ioana Bran, secretară 
a Camerei Deputaţilor, a fost evidenţiat nivelul înalt al 
procesului educaţional al Şcolii Lauder-reut şi faptul 
că în curriculum-ul liceului sunt incluse şi studii de 
diplomaţie şi afaceri internaţionale, fiind singurul liceu 

Viaţa cotidiană a unui diplomat la cea de-a şasea sesiune a Conferinței 
„2DAY AMBASSADOR”
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din românia  care oferă studii de diplomaţie. „România 
– se arată în mesaj – are nevoie de reconstrucţia unei noi 
şcoli diplomatice, care să readucă prestigiul din timpul 
lui Nicolae Titulescu. Atunci când vorbim despre destinul 
României, trebuie neapărat să ne uităm la viitoarea 
generaţie de diplomaţi care se formează acum şi de a căror 
inteligenţă şi pricepere va depinde viitorul ţării noastre”. 

Ministrul educaţiei naţionale, Pavel năstase, a 
considerat că tematica conferinţei despre globalizare 
este incitantă, fiind o ocazie foarte  bună pentru elevi de 
a dobândi competenţe pentru a descifra complexitatea 
problemelor globale. Printre priorităţile Ministerului se 
află şi dezvoltarea educaţiei private, un fenomen pozitiv 
deoarece face concurenţă şcolilor de stat. În acest 
context, ministrul educaţiei a prezentat unele măsuri 
viitoare de modificări în sistemul educaţional, inclusiv 
în ceea ce priveşte manualele. 

e.s. Tamar samash, ambasadorul statului israel, 
le-a urat succes elevilor în viitoarea lor carieră. ana 
Birchall, ministru-delegat  pentru afaceri europene, a  
salutat performanţele Şcolii Lauder-reut în domeniul 
diplomaţiei şi parteneriatul  cu M.a.e. şi i-a invitat pe 
elevi să participe la dezbaterile de politică internaţională, 
de pildă la cele privind uniunea europeană, să fie alături 
de M.a.e., de mediile academice şi de societatea civilă 
în pregătirea preluării de către românia a preşedinţiei 
u.e. în 2019. 

Deputatul  silviu Wexler a transmis mesajul 
preşedintelui  f.C.e.r., dr. aurel Vainer, care a vorbit 
despre sentimentele comunităţii evreieşti la apariţia 
Şcolii evreieşti Lauder, prima după 1948. „Este o unitate 
de învăţământ care face cinste Bucureştiului, României 
şi, de ce nu, Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România. Este o şcoală care cultivă valori”. Ca preşedinte 
al f.C.e.r., el s-a declarat mulţumit şi fericit că aici copiii 

sunt formaţi în ideea multilingvismului: se predă limba 
română, limba engleză şi ivrit. Vorbitorul s-a referit la 
pregătirea în diplomaţie, arătând că nu există domeniu 
de activitate în care să nu reuşeşti mai bine dacă recurgi 
la limbajul şi uzanţele diplomatice La rândul său, silviu 
Wexler, transmiţând un gând personal, le-a spus elevilor 
că voinţa, curajul, încrederea în propria persoană 
reprezintă mijloace de a depăşi dificultăţile, cheia de a 
merge mai departe.

Ca să fii diplomat trebuie să cunoşti istoria
În sesiunea „Viitori lideri şi diplomaţi”, elevii au 

putut asculta opiniile unor  ambasadori şi foşti miniştri 
de externe. e.s. emil hurezeanu, ambasadorul româniei 
la Berlin, a apreciat apariţia Şcolii Lauder-reut în 
peisajul învăţământului românesc, a vorbit despre rolul 
minorităţilor germană şi evreiască în modernizarea 
româniei şi a constatat că se vorbeşte prea puţin despre 
contribuţia acestora. Plecarea minorităţilor evreiască şi 
germană ne-a lăsat mai singuri, a apreciat vorbitorul. 
Şcoala Lauder îi va pregăti pe tineri pentru diplomaţie, 
lucru necesar, deoarece lumea de azi este alta decât cea 
în care am trăit noi. nu ştim ce se va întâmpla cu u.e. 
în condiţiile Brexitului şi a lipsei de interes a s.u.a. 
faţă de europa. Citându-l pe fostul secretar de stat al 
s.u.a., Dean rusk, emil hurezeanu a spus că „pentru 
pregătirea unui diplomat este necesar ca acesta să citească 
istoria deoarece istoria se repetă. România  este o ţară 
proeuropeană şi este într-un fel obligată să fie, pentru 
păstrarea statalităţii. Azi, problema frontierelor este mai 
acută decât în timpul semnării, în anii ’70, a Acordurilor 
de la Helsinki. Să nu uităm că există state membre ale 
U.E. care au de multe ori agende separate faţă de noi”, a 
arătat ambasadorul.

Viaţa cotidiană a unui diplomat la cea de-a şasea sesiune a Conferinței 
„2DAY AMBASSADOR”
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11 ani de parteneriate și schimb academic

România trăieşte poate cea mai bună perioadă a 
istoriei

 „Discursul public în lume este astăzi nemeritat de 
pesimist”, a afirmat e.s. adrian Cioroianu, fost ministru 
de externe, ambasadorul româniei la unesCo. există 
argumente care contrazic pesimismul. afirmaţia că 
trăim vremuri de criză nu se susţine, întotdeauna 
situaţia internaţională a fost compexă iar viitorul nu 
este mai complicat ca altădată. Trei factori determină 
istoria: frica, onoarea şi interesul şi aceste motoare 
acţionează şi astăzi. În ceea ce priveşte crizele, farmecul 
lumii occidentale este că s-a născut din criză. Criza va 
fi reală dacă nu vom mai crede în valorile noastre. nu 
există o delimitare strictă a lumii occidentale, ea ţine 
până  unde valorile occidentale sunt recunoscute. nu 
este adevărat că românia este în criză. Poate trăim cea 
mai bună perioada a istoriei noastre, facem parte din 
clubul celor mai reprezentative  democraţii. u.e. are o 
strategie, dovadă faptul că de 60 de ani trăim în pace. 
adrian Cioroianu a recomandat elevilor să ia în serios 
proiectul de a trăi în românia; după ce studiază în 
străinătate, să se întoarcă în ţară.

Zece ani ca să devii ambasador
Cristian Diaconescu, fost ministru de externe şi 

fost ministru de justiţie, a felicitat Şcoala Lauder pentru 
pregătirea elevilor în domeniul diplomaţiei şi a scos 
în evidenţă rolul esenţial al diplomaţiei fără de care 
azi nu ar fi existat şcoala şi elevii nu ar fi putut studia 
în străinătate. el a descris calea dificilă de a deveni 
diplomat de carieră: ca să ajungi ambasador îţi trebuie 
zece ani de pregătire. iar atunci, a arătat el, trebuie să-ţi 
însuşeşti umilinţa, să renunţi la aroganţă, căci aroganţa 
în diplomaţie costă ţara pe care o reprezinţi.

David Morărescu, absolvent al Şcolii Lauder, viitor 
diplomat, i-a îndemnat pe elevi să studieze diplomaţia 
care astăzi aduce la un numitor comun scopurile 
naţiunilor. responsabilitatea diplomaţilor este să 
cunoască trecutul, informaţiile, cultura ţărilor în care 
funcţionează, arta negocierii şi să reprezinte ţara. 

Claudia Mihai, preşedinte al Consiliului elevilor 
pe Municipiul Bucureşti, a felicitat şcoala pentru acest 
eveniment şi şi-a exprimat speranţa că şi membrii 
Consiliului vor deveni adevăraţi lideri, diplomaţii 
viitorului.

Elevi premiaţi  la competiţia Public Speaking
Între primele două sesiuni a avut loc ceremonia de 

premiere a elevilor de la Şcoala Lauder, participanţi la 
competiţia în limba engleză „public speakers”. Premiul 
întâi i-a revenit elevei alexa Dobrin, premiul doi lui 
Theodor Drăghici şi premiul trei andradei Pantelimon. 
Toţi trei au prezentat discursurile care au fost premiate.

A fi ambasador înseamnă şi multe sacrificii
sesiunea „o zi din viaţa unui diplomat” a adunat la 

masă şapte ambasadori  care şi-au prezentat activitatea 
cotidiană, preocupările şi dificultăţile cu care se 
confruntă în exercitarea meseriei. astfel, e.s. Tamar 
samash (israel) a vorbit despre condiţionarea vieţii de 
familie, de problemele profesionale în defavoarea celei 
dintâi şi despre statutul de femeie-ambasador.

e.s. Mihael Zupančič (slovenia) a arătat că de 
multe ori trebuie să renunţi la propriile dorinţe. 

e.s. Dimitris hatziargyrou (republica Cipru) a 
subliniat importanţa integrităţii şi necesitatea de a fi 
extrovertit ca să ieşi în lume şi să-ţi faci prieteni de la 
care aduni informaţii. 

e.s. Davor Vidiš (Croaţia) a vorbit despre capacitatea 
de a analiza informaţiile, evenimentele. În cariera de 
diplomat există două pericole: să iubeşti sau să urăşti 
ţara în care lucrezi, a observat el. 

e.s. Ján Gabor (slovacia) a calificat diplomaţia ca 
o meserie multidisciplinară, care te obligă să înveţi tot 
timpul. Ca ambasador, a mai spus el, duci două vieţi: cea 
profesională şi cea de familie, ceea ce implică sacrificii. 

e.s. iwan rutjens (însărcinat  cu afaceri, olanda) a 
menţionat multiplele sarcini ale unui diplomat. 

Viaţa cotidiană a unui diplomat la cea de-a şasea sesiune a Conferinței 
„2DAY AMBASSADOR”
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e.s. adrian Cioroianu (ambasador unesCo, 
românia)  a prezentat specificul acestei funcţii, în care 
se practică diplomaţia multilaterală, nefiind scutită de 
conflicte diplomatice.

Schimbări şi provocări în Europa – o privire din 
perspectiva Brexitului

Gabriela Creţu, preşedintele Comitetului pentru 
afaceri europene al senatului româniei, s-a referit la 
semnificaţia Brexit-ului şi la implicaţiile acestei decizii 
pentru Piaţa Comună şi pentru regatul unit, cât şi 
pentru ideea de unitate europeană în viitor. 

referindu-se la acelaşi subiect, analistul iulian 
Chifu a vorbit despre provocările legate de securitate, 
dar şi despre viitoarele relaţii între ţările care compun 
regatul unit, despre o posibila iniţiativă a scoţiei de a 
organiza un al doilea referendum pentru independenţă, 
dar şi despre raporturile dintre cele două state irlandeze. 

ambasadorul republicii slovenia în românia, 
e.s. Mihael Zupančič, s-a arătat optimist cu privire 
la viitorul uniunii europene. el a subliniat faptul că 
trebuie privit în mod diferit un discurs eurosceptic faţă 
de unul populist, acesta din urmă fiind din ce în ce mai 
frecvent pe prima scenă a politicii internaţionale. 

e.s. Davor Vidiš, ambasadorul republicii Croaţia 
în românia, a încercat o dimensionare a fenomenului 
ieşirii regatului unit din uniunea europeană şi a 
subliniat că, deşi ambele părţi vor avea de pierdut, 
uniunea europeană şi conceptul de Piaţă Comună au 
un viitor sigur. 

e.s. Dimitris hatziargyrou, ambasadorul republicii 
Cipru în românia, a afirmat că în mod evident trebuie 
respectată decizia Marii Britanii, care reflectă voinţa a 
peste 50% din populaţia ţării. Deşi efectele se vor face 
simţite asupra tuturor, acestea vor conduce probabil la 
o descurajare a altor state de a se îndrepta spre această 
poziţie, a afirmat diplomatul cipriot. 

ambasadorul republicii slovacia la Bucureşti,  
e.s. Ján Gábor, a caracterizat aderarea slovaciei la 
uniunea europeană drept cel mai bun lucru care i s-a 
întâmplat în istorie. el a amintit de asemenea tragicele 
evenimente din primăvara anului 1968 şi a susţinut 
necesitatea unităţii construcţiei europene. 

Cyber şi contraterorism – o dilemă a zilelor 
noastre 

ana Birchall, ministru delegat pentru afaceri 
europene, a afirmat că românia participă în mod activ 
la eforturile depuse pentru combaterea terorismului şi a 
provocărilor din domeniului securităţii cibernetice. ea 
a precizat că în urma adoptării unui amendament pe 
care l-a propus, programa şcolară va cuprinde studierea 
unor noţiuni elementare de cyber-security, foarte utile 
generaţiei tinere, expusă provocărilor mediului online. 

iulian Chifu s-a referit la evoluţia celulelor teroriste 
contemporane, precum isis, care dispun de o reţea 
economică şi militară extrem de avansată. analizând 
termenul de Jihad, el a afirmat că, deşi potrivit scrierilor 
coranice el nu îndeamnă la război, acesta devine 
vulnerabil atunci când este interpretat în mod vicios de 
unii imami afiliaţi unor organizaţii teroriste. 

assaf Moghadam, expert în contraterorism afiliat 
Centrului internaţional pentru Contraterorism, a 
caracterizat lupta împotriva terorismului drept un 
proces complex, având în vedere evoluţia tehnologică. 
el a afirmat că terorismul este o problemă cu multiple 
chei de rezolvare, care implică o cooperare susţinută, 
iar expunerea unor soluţii unice, simple ar reprezenta 
doar o iluzie. 

Gabriela Matei, consilier al directorului adjunct al 
serviciului român de informaţii, a declarat că instituţia 
pe care o reprezintă este implicată în ceea ce priveşte 
procesul de securitate cibernetică. ea le-a oferit celor 
prezenţi sfaturi practice despre ceea ce înseamnă 
protejarea securităţii conturilor de e-mail sau a 
informaţiilor publice afişate pe conturile de socializare. 

Conferinţa  s-a încheiat cu premierea instituţiilor 
de învăţământ implicate în desfăşurarea manifestării 
„2Day ambassador”.

Claudia Bosoi
Dan DruțĂ

eva GaLaMBoȘ
(REALITATEA EVREIASCĂ nr. 492-493 (1292-1293), 1 – 30 aprilie 2017)
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Elevii de la Şcoala Lauder-Reut şi-au exercitat abilităţile diplomatice

În vizită pentru aproape o săptămână în israel, 
un grup de 10 elevi de la Şcoala Lauder-reut a 
avut posibilitatea să-şi verifice în practică abilităţile 
diplomatice deprinse la cursurile dedicate acestui 
obiect de studiu. utilizarea a fost, ca să spunem aşa, 
pe mai multe planuri. În primul rând, cu prilejul 
schimbului de experienţă cu elevii de la Liceul Tichon 
hadash din herzliya, singura şcoală din israel care 
are de asemenea în program cursuri de diplomaţie. În 
al doilea rând, în cadrul dezbaterilor de la Walworth 
Barbour american international school din even 
Yehuda, unde s-a organizat  Mun 2017, respectiv 
conferinţa „Israel-Orientul Mijlociu după modelul 
ONU”, în cadrul căreia elevii au participat la diferitele 
secţiuni de dezbateri. aici, de asemenea,  au profitat din 
plin de practica dezbaterilor în limba engleză, obiect de 
studiu la şcoală. În al treilea, dar nu în ultimul rând, în 
familiile israeliene care i-au găzduit pe copiii români, 
unde au avut un comportament ... demn de nişte tineri 
diplomaţi. Şi toate cele trei examene au fost trecute cu 
succes. 

Legăturile cu elevii de la Tichon hadash au început 
de la aeroport, unde cei 10 copii au fost aşteptaţi de 
gazde – părinţi şi copii israelieni – iar întregul grup, 
elevii şi profesorii însoţitori au fost întâmpinaţi de 
adi friedland, directoare adjunctă a şcolii, profesoară 
de Biblie şi de diplomaţie – o combinaţie interesantă, 
dar se potriveşte – a opinat ea când ne-am exprimat 
oarecum mirarea. adi a răspuns din partea israeliană 
de colaborarea dintre cele două şcoli şi, împreună 
cu omologul ei din românia, Tally Weismann, şefa 
catedrei de ebraică la Lauder, ea a fost iniţiatoarea 
acţiunilor în timpul celor şase zile şi îngerul nostru 
păzitor. La invitaţia ei, împreună cu profesoarele rica 

Pintilie şi Diana Gherasimiuc, care la rândul lor au fost 
îngerii păzitori ai copiilor români, am petrecut un oneg 
Şabat de neuitat, aşa cum are loc într-o familie de evrei 
religioşi moderni (cu trei copii adorabili şi al patrulea... 
pe drum), cu multă veselie şi respectarea tradiţiilor. a 
doua zi seara,  unul dintre părinţi a găzduit o întâlnire 
neformală între toţi copiii – români şi israelieni – cu 
organizarea unui fel de concurs „Cine ştie câştigă”, 
respectiv cine ştie mai mult despre ţara celuilalt şi 
cine cunoaşte mai multe cuvinte din limba celuilalt. 
recunosc, nu a fost un concurs echitabil, deoarece 
copiii noştri învaţă ivrit la şcoală, iar copiii israelieni nu 
învaţă româna.

În celelalte zile s-a intrat  în programul cunoscut 
de-acum de elevii de la Lauder. o dimineaţă a fost 
dedicată vizitei la Şcoala Tichon hadash, cu prezentarea 
generală a acesteia şi a  programului de diplomaţie şi 
relaţii internaţionale. este un  curs ce durează trei ani 
şi se concentrează  pe relaţia dintre cetăţeni şi guvern 
şi pe leadership. atât elevii români cât şi cei israelieni 
au făcut o scurtă prezentare a ţărilor lor, cu imagini 
PowerPoint. În ceea ce priveşte „infrastructura” secţiei 
de diplomaţie, Şcoala Lauder are o deschidere mult 
mai mare, obiective mai generoase, datorită sprijinului  
acordat de o serie de instituţii de specialitate (M.a.e. 
român, institutul Diplomatic, Camera Deputaţilor, mai 
multe ambasade), „de care, din păcate, şcoala noastră 
nu dispune”, mi-a declarat adi friedland. „Toate 
forurile municipale ne laudă, le place ceea ce facem, 
dar sponsorizări nu există”, mi-a spus ea. un moment 
amuzant, care a permis manifestarea fanteziei copiiilor, 
dar şi apropierea lor, a fost realizarea în comun a unor 
picturi pe ghivecele de flori aduse cu prilejul sărbătorii 
de Tu biŞvat, anul nou al pomilor. Multe dintre imaginile 
desenate simbolizau prietenia dintre românia şi israel.

Dezbateri ca la ONU
Timp de două zile, elevii Şcolii Lauder şi colegii 

lor israelieni de la Tichon hadash au luat parte la 
Mun – The israel Middle east Model united nations 
Conference 2017. ea a fost organizată la Şcoala 
internaţională americană Walworth Barbour de la 
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even Yehuda, fiind cea de a 17-a 
întâlnire de acest fel. La actuala 
ediţie au participat 700 de elevi din 
52 de şcoli. o imagine interesantă 
am putut să ne facem parcurgând 
lista şcolilor participante – şcoli 
evreieşti, diferite şcoli creştine  – 
laice şi confesionale – şcoli arabe – 
musulmane şi creştine. De această 
dată, singura invitată din străinătate 
a fost Şcoala Lauder-reut românia, 
dar de obicei vin din mai multe ţări. 
impresionantă a fost ceremonia 
de deschidere a conferinţei, 
desfăşurată într-o imensă aulă, 
plină de tineri. ei au fost salutaţi de 
importante personalităţi din lumea 
politică şi diplomatică israeliană, 
de reprezentanţi ai unor fundaţii 
şi onG-uri. numitorul comun al 
discursurilor a fost dorinţa de pace şi 
de înţelegere între popoare pe calea 
diplomaţiei. La sfârşitul ceremoniei 
au fost prezentaţi organizatorii 
evenimentului şi conducătorii 
diferitelor dezbateri, majoritatea - 
elevi ai şcolii.

Conferinţa s-a desfăşurat sub 
forma dezbaterilor pe comisii, 13 
la număr, asemănătoare cu cele 
din cadrul onu, printre care 
cele pentru dezarmare, drepturile 
omului, comerţ şi dezvoltare, 
dispute teritoriale, dar a existat şi 
un „Consiliu de securitate”. elevii 
s-au înscris la aceste comisii cu 
câteva luni înainte, li s-a transmis 
ce ţări reprezintă şi care sunt temele 
de dezbatere. elevii noştri au fost 
desemnaţi să  reprezinte ucraina 
şi în diferitele comisii a trebuit să 
expună punctul de vedere al acestui 
stat faţă  de problemele discutate. 
Pentru aceasta, fireşte, au fost 
nevoiţi să facă cercetări, să studieze, 
să citească luările de cuvânt  din 
adunarea Generală a onu şi din 
comisiile „adevărate”, ca să redea 

în mod real punctul de vedere 
al statului respectiv. Declaraţiile 
ţărilor au fost urmate de întrebări-
răspunsuri, se puteau prezenta 
moţiuni sau se putea face lobby 
pentru o cauză sau alta. a fost cu 
adevărat un exerciţiu de diplomaţie. 
Personal, am participat la Comisia 
pentru „dispute teritoriale”, unde 
au fost abordate două teme: Kosovo 
şi ucraina. Participantul nostru 
(Matei) a ştiut să contureze cele 
mai pertinente puncte de vedere  
în aceste probleme, mai ales că 
reprezenta chiar ucraina. Şi, după 
cum am aflat, şi ceilalţi elevi au 
făcut faţă cu succes dezbaterilor din 
comisii. La sfârşit, toţi participanţii 
au primit diplome. Şi cum şi în acest 

cadru s-a dorit apropierea tinerilor 
prin toate mijloacele, s-a folosit 
o formă agreată de toţi – o seară 
petrecută la discoteca din campusul 
şcolii.

Vizită la IDC Herzliya 
iDC herzlyia, un vast complex 

de învăţământ superior, nu a 
fost o necunoscută pentru elevii 
Şcolii Lauder, dat fiind faptul că 
o serie de absolvenţi ai liceului au 
ales să studieze în acest Centru 
interdisciplinar. facultăţile de 
Business, Communication şi 
Government (această ultimă 
specializare fondată chiar de r. 
Lauder) sunt compatibile cu studiile 
care se desfăşoară şi la Şcoala 
Lauder din românia; de fapt acestea 
din urmă au fost create ca un fel 
de cursuri pregătitoare pentru cei 
ce doresc să-şi continue studiile în 
israel. Cum limba de predare este 
engleza, nu există impedimente 
de această natură pentru elevii 
Lauder – românia. Ţinând cont 

Elevii de la Şcoala Lauder-Reut şi-au exercitat abilităţile diplomatice

Diplomația Lauder-Reut
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de toate acestea, vizita efectuată 
în campusul iDC herzliya a fost 
utilă, explicaţiile şi prezentarea 
îmbogăţind informaţiile deţinute.

Vizita s-a încheiat cu conferinţa 
„haos în orientul Mijlociu”, 
ţinută de prof. ely Karmon, 
specialist în relaţii diplomatice 
şi contraterorism, personalitate 
cunoscută elevilor români, el 
fiind invitat la evenimentul „2Day 
ambassador”, organizat anual 
de Şcoala Lauder-reut. excelent 
documentată, prelegerea a zugrăvit 
o imagine realistă cu privire la 
marile obstacole care stau în calea 
ajungerii la pace în războiul din 
siria.

Beduini, cămile şi plimbare prin Iaffo
organizatorii programului au dorit să ofere 

elevilor şi un fel de „condimente” ale vieţii israeliene, 
ducându-i în vizită în locuri mai speciale. Marea 
Moartă, o plimbare cu cămilele şi o masă într-un cort 
de beduini, la care s-a adăugat povestea eforturilor 
unei femei beduine de a trece peste prejudecăţile 
tribale şi a deveni independentă, au reprezentat partea 
„distractivă” a programului, iar vizita la iaffo, cu 
străduţele sale vechi, influenţele arabe, zecile de galerii, 
magazine de suveniruri, restaurante „mediteraneene” şi 
piaţa de vechituri, unde puteai găsi tot ce-ţi imaginai, 
au încheiat periplul de şase zile al grupului de elevi de 
la Lauder-reut.

un moment emoţionant al vizitei a fost cel al 
despărţirii, organizat la şcoală. au venit nu numai elevii 
şi profesorii, ci şi părinţii care i-au găzduit pe copii. 
Directoarea şcolii, nehama shalev, profesoara adi 
friedland, din partea israeliană, Tally Weisman, din 
partea română, dar şi elevi şi părinţi au vorbit despre 
aceste câteva zile pe care le-au apreciat ca un simbol al 
prieteniei şi apropierii, concluzia finală fiind că vizita a 
fost un succes. „Încoronarea” sa a avut loc la restaurantul 
„fabrica de ciocolată”, unde cu toţii am consumat cele 
mai variate preparate, inclusiv cocktail-uri... pe bază de 
ciocolată.

făcând un mic bilanţ, care au fost câştigurile  
acestui „excurs”?  Cred că ele reies din ceea ce am relatat: 
relaţiile de prietenie care s-au înfiripat între elevii 
români şi israelieni. Putem spune că a fost „dragoste la 
prima vedere”. Şi-au găsit preocupări comune, interese 
comune, limbaj comun, într-un cuvânt s-au simţit bine 
împreună. s-au despărţit cu părere de rău dar  au spus 
„Leitraot”, la revedere,  ştiind că la sfârşitul lunii martie, 
elevii israelieni vor întoarce vizita şi vor petrece de 
asemenea câteva zile în românia, fapt ce s-a întâmplat 
trei săptămâni mai târziu.

eva GaLaMBoȘ
(REALITATEA EVREIASCĂ nr. 490-491 (1290-1291),  

1 – 31 martie 2017)

Diplomația Lauder-Reut
11 ani de parteneriate și schimb academic
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Copiii de la şcoala Tichon 
Hadash au vizitat Bucureştiul

elevii israelieni au fost primiţi 
la Bucureşti cu aceeaşi căldură de 
familiile elevilor din românia iar 
colegii lor au ţinut, la rândul lor, să 
le arate lucruri interesante,  atât în 
capitală cât şi în excursii făcute prin 
ţară. În primele zile, s-au plimbat 
prin cartierele bucureştene. au fost 
în Centrul Vechi şi pe lângă Piaţa 
romană, în Cişmigiu şi la şosea, 
prin mall-uri şi la aqua Park dar şi 
la Templul Coral. am petrecut cu 
ei o după-amiază, vizitând Muzeul 
naţional Cotroceni, nu numai 
muzeul de pictură, ci făcând şi un 
tur al Palatului. Şi pe mine m-au 
încântat sălile, mobilierul, stilurile 
camerelor. am aflat multe despre 
obiceiurile celor două familii regale 
care au locuit acolo – a lui Carol i 
şi a lui ferdinand. Copiii israelieni 
au fost foarte impresionaţi deoarece 
pentru mulţi dintre ei un astfel de 
palat a fost o noutate. nu pentru 
toţi; unii mi-au povestit că au fost 
în excursii în străinătate unde au 
mai vizitat palate, astfel, una dintre 
fete mi-a spus că seamănă cu palatul 
reginei angliei. În continuare, 
în cadrul programului generos 
întocmit de Şcoala Lauder, copiii 

au plecat la sinaia unde au făcut 
excursii şi au vizitat Castelul Peleş 
(probabil că aici şi-au dat seama 
de asemănarea stilului cu cel din 
Cotroceni). au petrecut un timp 
şi la râşnov, iar la C.i.r. Cristian 
au participat la un oneg Şabat, au 
vizitat Braşovul, castelul Bran iar, în 
drum spre Bucureşti, s-au oprit şi la 
un mall din Băneasa. 

Dar, în afara părţii distractive, 
elevii israelieni care urmează cursuri 
de diplomaţie au avut prilejul 
să participe şi la un eveniment 
aemănător cu cel la care au luat parte 
în februarie, în israel,  elevii Şcolii 
Lauder. Dacă ei au fost la Mun-ul 
de la even Yehuda, despre care am 
amintit anterior, elevii israelieni 
au participat, în aula facultăţii de 
Drept a universităţii din Bucureşti, 
la deschiderea sesiunii BisMun-
românia şi la unele dezbateri. spre 
deosebire de cel din israel, organizat 
pentru elevi, BisMun – Bucharest 
international students Model 
united nation – este realizat mai ales 
de studenţi dar sunt invitaţi şi elevi 
ai liceelor unde există interes pentru 
Mun. actuala ediţie, cea de-a noua, 
a durat aproximativ o săptămână, 
cu peste 250 de participanţi din 
diverse ţări. fundaţia Lauder-reut 

este unul dintre principalii sponsori 
ai BisMun românia. După 
ceremonia de deschidere, elevii 
israelieni, împreună cu colegii lor 
de la Lauder, au participat la prima 
zi a lucrărilor desfăşurate la snsPa, 
alt partener al BisMun.

Din păcate, nu am putut sta 
de vorbă cu copiii israelieni la 
sfârşitul acestui periplu, ca să 
aflu impresii definitive. Dar chiar 
şi numai după trei zile de prezenţă 
în românia, mi-am dat seama 
că prietenia începută în israel 
între copiii români şi israelieni 
s-a consolidat în urma primirii 
călduroase şi a impresiilor minunate 
de care au avut parte elevii de la 
Tichon hadash. Şi, fără doar şi 
poate, ea va avea şi continuare.

Magdalena PoruMBaru
(REALITATEA EVREIASCĂ nr. 492-493 

(1292-1293), 1 – 30 aprilie 2017)

Elevii de la Şcoala Lauder-Reut şi-au exercitat abilităţile diplomatice
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De peste șapte decenii, Organizația Națiunilor 
Unite monitorizează îndeaproape demersul afacerilor 
internaționale, depunând întotdeauna eforturi 
masive pentru a rezolva orice potențial conflict pe cale 
amiabilă și pentru a servi interesul nobil al comunității 
internaționale: cooperarea tuturor țărilor pe plan politic 
și economic. Existenței ONU îi datorăm persistența 
păcii mondiale într-o lume care în toamna anului 1945 
era cel puțin la fel de instabilă, conflictuală și ruinată 
precum cea de la finele Primei Conflagrații Mondiale în 
noiembrie 1918, clocotind de interese politice potrivnice, 
de ură și de frustrare. 

Astăzi, tinerii liceeni și studenți au oportunitatea 
de a experimenta mediul scenei politice internaționale în 
cadrul conferințelor Model United Nations, pregătindu-
se pentru viitoarea carieră de diplomați la care aspiră. 
Venind dintr-o școală distinsă cu tradiție în pregătirea 
viitorilor lideri mondiali, Complexul Educațional 
Lauder Reut, care pune la dispoziția elevilor cursuri 
de diplomație și relații internaționale captivante, 
împreună cu alți 9 colegi din clasele a IX-a și a X-a, 
am avut onoarea de a ne reprezenta liceul la conferința 
The Israel Middle East Model United Nations, care a 
avut loc la Școala Americană Walworth Barbour din 
Israel pe 19, 20 și 21 februarie 2017. Personal, am 
făcut parte din Comitetul Special, unde s-au dezbătut 
soluții pe tema redeschiderii negocierilor de pace dintre 
Statul Israel și poporul palestinian. Am asistat, de 
asemenea, la seminarii ținute de profesori renumiți de 
la universități din Canada și din SUA despre conflictele 
interetnice și culturale dintre iudei și musulmani, evrei 
și arabi în Țara lui Israel pe parcursul mileniilor, de la 
primele regate evreiești până la Mandatul Britanic și 
întemeierea Israelului modern în anul 1948. Am avut 
ocazia de a aplica tacticile și cunoștințele deprinse la 
cursurile de diplomație, de a întâlni oameni deosebiți, 
care studiază la licee și la facultăți din Israel și din 
mai multe țări arabe, dar și din Africa de Sud, Franța, 
Marea Britanie, SUA și Germania. 

În încheiere, prima mea experiență MUN nu 

poate fi descrisă în cuvinte. Senzația de a te afla într-

un colectiv de 500 de alți tineri care îți împărtășesc 

pasiunea, de a coopera și discuta cu persoane de aceeași 

vârstă dar venind din cealaltă jumătate a Globului, 

fiind de altă rasă și religie, nu poate fi recreată nicăieri 

în lume. Știu sigur că anul viitor voi dori să particip 

din nou și sper ca această modestă tentativă de articol 

să îi inspire pe viitorii elevi de clasa a IX-a să ne calce 

pe urme.

Tudor Cobrea, 9 r

În afară de experiența primei mele participări 

la o conferință Model United Nations (MUN), și 

anume TIMEMUN, organizată și în acest an la Școala 

Internațională Americană din Israel, am avut parte, în 

excursia în Israel, și de multe alte momente deosebite 

petrecute alături de colegi, profesori și gazdele israeliene. 

Mă refer la vizitele pe care le-am făcut la Marea Moartă, 

în deșertul Negev, inclusiv la un așezământ locuit de 

beduini, în Jaffa, cartierul antic al Tel-Avivului, pe 

care l-am parcurs în special de-a lungul plajelor sale 

extrem de întinse și în Herzliya, unul dintre cele mai 

primitoare orașe ale Israelului, unde am putut vizita în 

premieră cetatea antică a Apolloniei, numită in ebraică 

Tel-Ashraf. Deși pentru mine nu a fost prima vizită în 

Israel, tot am putut să descopăr locuri captivante și să 

cunosc oameni noi, făcând, astfel, referire la gazdele 

întregului grup, israelieni de vârsta noastră, care ne-

au primit foarte bine și și-au propus să ne prezinte cât 

mai multe din țara lor. Astfel, săptămâna petrecută în 

Israel s-a dovedit a fi o experiență de care voi putea să-

mi aduc aminte cu bucurie.

Matei Vlădescu, 9 r
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Aș vrea să încep cu sincere mulțumiri către conducerea şcolii și profesorii implicaţi în această 

activitate. Pentru început, vreau să menţionez faptul că gazdele au făcut o treabă minunată pentru a ne 

adapta la cultura și la stilul lor de viaţă. Din punctul de vedere al unui oaspete într-o cultură așa diferită 

față de a noastră, m-am simțit foarte bine primit. De la mâncarea orientală până la Marea Moartă și 

„shuk-urile” tradiționale, a fost o experiență cu adevărat minunată. Mergând pe stradă, am observat 

diversitatea locuitorilor, iar aceștia conviețuiau fără probleme care să depășească limita decenței. Sincer 

să fiu, mi-a plăcut foarte mult excursia aceasta, ne-am ințeles foarte bine cu gazdele noastre și ne-am 

făcut prieteni. Desigur că de abia așteptăm sosirea celor din Israel in România ca să le putem arăta și țara 

noastră. filip iovițu, 9 u

Când nu ești prima oară într-un loc, ai tendința să te uiți cu mai puțină atenție la 
detalii: parcă am mai văzut asta, parcă și asta am mai făcut, parcă totul îmi este cunoscut. 
Cred că aș putea să fac asta oriunde, dar nu în Israel, cu atât mai puțin când merg acolo 
însoțind un grup de elevi incredibil de talentați și pregătiți cum sunt cei zece prieteni noi pe 
care mi i-am făcut în ultima săptămână din februarie, elevi ai claselor a IX-a sau a X-a.

Împreună cu profesoarele Atalia Weisman și Rica Pintilie, nu numai că am însoțit 
acest grup de elevi, ci am și cunoscut un grup de elevi israelieni cel puțin la fel de talentați 
și de calzi, profesori minunați și am avut parte de experiențe unice, de la conferința 
TIMEMUN, organizată de American School of Even Yehuda până la vizita din rezervația 
En Ghedi și superba întâlnire cu beduinii din K’far Hanoukdim. Am fost cu toții îmbogățiți 
atât din punctul de vedere al cunoștințelor cât și din punct de vedere spiritual în aceste șase 
zile incredibile. 

Nu de puține ori mă simt mândră de elevii mei, de modul în care îi văd crescând 
academic și nu numai, de modul în care văd că devin adulți responsabili, pregătiți, 
implicați ca cetățeni europeni și viitori lideri. De data asta, însă, parcă m-am simțit și mai 
mândră de acest grup minunat de copiii. 

Diana GherasiMiuC, profesor de istorie
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The Israeli experience 
of the Lauder-Reut students

During october 28th – november 4th 2016, a group 
of 16 students and four teachers from the Lauder-reut 
educational Complex was invited to participate to 
the exchange project with the smadar Middle school, 
located in the city of herzliya Pituach, close to the 
beach.

Parents and children, students and teachers of the 
school were our hosts. They all impressed us with the 
warmth with which they welcomed us, with the care 
with which they treated us, with the joy, the cheerfulness, 
and the energy with which they succeeded in facing 
things that required some efforts.

The days that went by fast and many moments 
were gathered in our memory.

We were overwhelmed by the beauty of the places 
we visited – the suspended gardens in haifa – The Bahai 
Gardens – placed at the base of Carmel Mountain, an 
exotic place full of color and elegance; the rosh’hanikra 
caves, formed by the sea in the chalk rocks, flooded by 
the blue water of the sea; the old city of accra, with 
fortresses that carry a lengthy history of conquests 
and empires on their shoulders; the Maresha and Bet 

Guvrin caves, also found in the list of unesco World 
heritage; the cave of stalactites – a land as in fairy tales; 
Massada city, a fortress by the Dead sea, a symbol of 
the longing for freedom for the Jewish People; and the 
White City – Tel aviv.

The entire trip was spiced with fun games, with 
contests in logic and general culture, and with novel 
songs and dances. Their purpose? To allow us to better 
acquaint ourselves with each other, to create friendships 
and unforgettable memories.

We thank our hosts for this unforgettable 
experience and we all say that, in israel, we had the time 
of our life – as in words of one of the main songs of the 
trip.

Prof.  elena CaLoian

The trip to Israel opened my eyes to new horizons 
from the point of view of understanding a different 
culture. Living for seven days among an Israeli family 
and taking part to all their activities enabled me to 
begin understanding Israel from the inside. Each 
moment was special for me – the warm welcome of 
the family to which I was assigned together with my 
classmate, being beautifully received by those from 
the Smadar School, the trips that we took – all were 
like pieces of a puzzle which revealed to me in the 
end the image of Israel as it really is, with close-knit 
communities of people who were very welcoming. If I 
get the opportunity to go to Israel again, I will gladly 
take it.

Toma sara, 7th grade a
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The Israeli experience 
of the Lauder-Reut students

With the occasion of this exchange, I 
went to Israel for the first time. I formed a 
very good opinion of this country. I only met 
extremely nice and polite people. I saw places 
of unimaginable beauty. Everything was 
planned to the tiniest detail. Even the time 
spent in the bus was fun. Everyone from the 
trip would certainly agree that we made close 
friends with those from Israel. I, for one, did 
not want to return home. In conclusion, it was 
an unforgettable experience.

Maria isailă, 6th grade

The morning of October 28th, 2016, had to offer me diverse 
emotional states and questions formed in my mind and that 
of my schoolmates, questions which we could not wait to ask. 
Where? At the destination of my first exchange with a school 
from another country. We flew to Israel, to the destination of 
Herzliya, the Smadar School. We arrived well and, thanks to 
the wonderful people we met, everything transformed into a 
dream holiday. The tourist attractions, the views, the Dead Sea, 
the Mediterranean Sea, a small part of the desert, Haifa with its 
wonderful gardens, the chalk caves, Tel Aviv, with its impressive 
buildings – these were some of the amazing things that we saw 
and experienced.

After an emotional departure, when we hugged, cried, 
laughed, exchanged phone numbers, e-mail addresses, and 
then we cried again and hugged again, we managed to say 
good-bye and leave for Bucharest. I cannot wait for our new 
friends to visit us.

 andrei Ghinescu, 6th grade

On November 4th, we returned from the trip in Israel that 
we took with our school. We regaled there in the 26 – 28 degrees 
in temperature, while, when we came back, we were greeted 
by a morning of six degrees. Israel is a beautiful country with 
welcoming people. The trip was wonderful and they made us 
feel at home. We made many friends that we now wait to come 
visit us in Romania.

noa David, 6th grade

This was a unique experience for me. 
Not many people have the occasion to make it 
to Israel, and especially to be received so well 
by the people there. I made many friends and 
I can hardly wait to see them again.

Dara nițu, 6th grade

Lauder-Reut facilitated an exchange with a school and 
with a new world for us in Herzliya, Israel. It was a great 
experience which showed us how children from a different part 
of the world live, what values they have, what they cherish. 
We shared ideas, experience, and we had lots of fun together. 
We told them about Romania and about our school. We made 
friends – long term friends, we hope – and we visited wonderful 
places full of history.

Theia hartenis, 7th grade a

The experience in Israel was one of the 
best weeks of my life! I learned new things, I 
met extremely nice, interesting, and funny 
people. I saw some of the most beautiful tourist 
attractions in the world (the Bahai Gardens 
were my favorite). An unforgettable week!

alexandra roceanu, 7th grade a

When I first heard of Israel, I thought of a 
very warm country where there is not much to 
do. I was wrong. When I got there, I discovered 
a country that has lots of mystery, a country 
out of a dream.

Mihnea Dumitrașcu, 6th grade
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The Romanian adventure 
of the Smadar School Herzliya – Israel

And here we are on the 12th May 2017, when the students from Smadar School Herzliya landed in 
Bucharest to return the visit paid by their friends from the Lauder-Reut Educational Complex in October-
November 2016. What a joyful moment and what memories to make!

Nir Harpaz, one of the accompanying teachers 
of the guests, has shared some thoughts with us, 
his and some of the students’ as well.

our delegation has been here for a week and 
experienced a wonderful time. 

Ariel Rozenkrantz said it has been a magnificent 
trip, everything was so beautiful and the people are 
so nice. “I loved Peles palace and Sinaia the most since 
we don’t have those views back in Israel.

The host families took care of me like their own 
child. Whatever I needed, wanted and more just 
waited for me. 

Thank you so much for this opportunity to get to 
know such wonderful country and great people.” 

Ron Adin said about his time here that it was a 
unique experience, interesting and refreshing from 
his daily life in israel. The families made the most out 
of his time here, took him places and showed him a 
lot. his favorite place was eden Land, climbing, zip 
lines and shooting arrows made it into a great day. 

I, as a teacher, have to say that working with such 
a great team made this delegation into a magnificent 
journey. I enjoyed working with each and every one in 
the school and out of it. Tali, Elena, Mioara, Andreea, 
Liviu, Irina, Marius and Marius, Roy, Anca, Morgan, 
Simona and the drivers made it a perfect delegation 
for our students to get to know the other culture, life 
style and school. 

Thank you very much for a wonderful time!

nir harPaZ
Teacher
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The Romanian adventure 
of the Smadar School Herzliya – Israel

Friday, May 12th was the day our friends from 
Israel came to Romania. It was amazing knowing that 
their plane would be landing in just a few hours. We 
were all impatient, couldn’t wait any longer to see them, 
after we were separated for 7 months.

After welcoming them at the airport, we went to 
Cristian, where we had lots of fun activities. There, we 
talked and got to know each other even better than half 
a year before. The next day, we went sightseeing. The 
kids were absolutely astonished by the views in Brasov, 
by Romania nonetheless.

On Sunday, we all went where we wanted, in 
Bucharest. I had the misfortune not to be able to host 
anybody, but I still went with my friends from Israel, as 
well as with the ones from Romania. 

On Monday we did a bunch of stuff. But we all 
started the day by presenting our Israeli friends to our 
classmates. We also showed them our school.

On Tuesday was one of the best days, from my 
point of view anyway. After we walked 9 km, more or 
less, we went to a cafe and ordered the weirdest food I 
had ever seen. Just a few hours later, we continued our 
journey and walked those kilometers until we reached a 
place in Herastrau, where we sat down and played fun 
games, organized by our beloved teachers. 

The next day, on Wednesday, we went to Eden 
Park, which is an adventure park. Some routes there 
were harder, and I started a bit late. Nevertheless, my 
friends waited for me, both the Israeli friend, and the 
Romanian one. 

Tuesday wasn’t a day I really liked. It was the last day 
I spent with the Israelis. However, we went to absolutely 
amazing places, such as the Antipa Museum, and the 
Tiriac Collection. The Tiriac Collection impressed us 
all, really. Ion Tiriac has an incredible collection of cars, 
which are all functional! The beauty of the vehicles isn’t 
easy to describe, as well as our faces when we entered 
the room! I think we all know what cars we want to 
drive when we grow up.

We then went to a mall where many of us bought 
the well-known fidget spinners. Then we went to 
Starbucks and headed to the school, where we had an 
ending ceremony. We said our good-byes and went to 
our homes. Some of us even had a little party at our 
houses, and had fun until we were very tired, and went 
to sleep.

In conclusion, I enjoyed this exchange very, very 
much. I have made good friends I do not want to lose, 
and I hope I will see them again next time I go to Israel 
or when they come to Romania.

Theia hartenis, 7th grade a

It was a unique experience. I 
never would have thought it to be 
so interesting and to learn so many 
new things about people, places, 
cultures and friendship. Time 
went by so fast, it always happens 
like this when you have fun! If I 
were given the chance to start this 
adventure once again, I would 
definitely say yes!

Dara nițu, 6th grade
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Andi Cristea, o gazdã bunã pentru viitorii 
diplomați de la Lauder-Reut

„Am avut plăcerea să organizez o vizită de studiu la 
Sediul Parlamentului European de la Strasbourg pentru 
elevii de liceu ai Complexului Educaţional Lauder”, a spus 
europarlamentrul român pentru realitatea evreiască, 
subliniind că a fost al treilea an consecutiv în care a 
putut oferi „această şansă elevilor cu rezultate meritorii 
la învăţământ” şi promiţând că va continua acest proiect 
câtă vreme va fi membru al Parlamentului european. 
„Oportunitatea de a discuta cu colegi europarlamentari, 
de a asista la dezbateri, de a interacţiona direct cu 
oficialii europeni sunt elemente care contribuie pozitiv 
la dezvoltarea personalităţii lor, la acumularea de noi 
cunoştinţe, la definirea lor ca viitori adulţi bine pregătiţi 
şi responsabili. Vorbim, practic şi statistic, de viitoarea 
elită care, peste 20-30 de ani, va conduce România”, a 
apreciat andi Cristea.

Întâlnirea cu personalitãți din instituțiile europene
La întrunirea cu elevii liceului, organizată de andi 

Cristea, primul care s-a adresat adolescenţilor care îşi 
doresc să devină diplomaţi a fost europarlamentarul 
sorin Moisă, care gestionează din partea Parlamentului 
european negocierile cu Canada pentru acordul 
CeTa (între timp, semnat) şi acordul de Liber schimb 
uesua (acordul TTiP). Printre altele, vorbitorul le-a 
spus elevilor că dimensiunea pieţei europene dă putere 
de negociere reprezentanţilor bătrânului continent, dar 
nu toată lumea e fericită de o apropiere sua-u.e.. „Cu 

cât cele două maluri ale Atlanticului se apropie, cu atât 
ruşii sunt mai nemulţumiţi”, a spus vorbitorul. George 
Pufan, reprezentantul româniei la Curtea europeană 
a auditorilor, a descris modul în care reprezentanţii 
Curţilor naţionale de Conturi pot deveni membri ai 
organismului european, precum şi felul în care decurg 
controalele şi în care sunt elaborate rapoartele pe 
diferite domenii. Cei 28 de membri ai Curţii europene a 
auditorilor sunt organizaţi pe patru Camere, vorbitorul 
făcând parte din Camera 2, care controlează, de obicei, 
probleme de transporturi şi energie. unul dintre 
rapoartele speciale la elaborarea căruia a lucrat George 
Pufan a fost axat pe tematica aeroporturilor şi a suscitat 
mult interes în europa, dar mai puţin în românia. 
Vorbitorul i-a îndemnat pe tinerii vizitatori „să aibă 
grijă de medii, pentru că numai aşa vor putea studia la 
universităţi de prestigiu din străinătate, apoi să îşi ia un 
master şi să îşi facă testul de inteligenţă EPSO, acesta 
fiind drumul către baza de date din care se aleg cei care 
vor primi oferte de a lucra în instituţiile europene”. andi 
Cristea, unul dintre cei 32 de europarlamentari români, 
preşedinte al Delegaţiei Parlamentului european pentru 
republica Moldova, este şi unul dintre cei mai tineri 
membri ai Legislativului (34 de ani). el le-a prezentat 
elevilor de la Lauder-reut românia unele caracteristici 
ale instituţiilor europene: Parlamentul nu are iniţiativă 
legislativă (aceasta aparţine Comisiei europene), 
Legislativul reprezentându-i pe cetăţenii u.e., Consiliul 
– guvernele celor 28 de state membre, iar Comisia este 
executivul uniunii. Consiliul şi Parlamentul decid 
împreună forma finală a legislaţiei, dar nevoia de 

un grup de 15 elevi de la Liceul Lauder-reut, 
înscrişi la cursul de diplomaţie al şcolii, a vizitat la 
finele lunii noiembrie Parlamentul european, la 
invitaţia europarlamentarului român andi Cristea. 
Timp de patru zile, tinerii au avut ocazia să asculte 
prezentări despre funcţionarea Legislativului 
european şi a altor instituţii comunitare, să participe 
la o sesiune în plen şi la o dezbatere în Comitetul 
Parlamentar de asociere u.e.-republica Moldova, 
prezidat tot de andi Cristea. Însoţiţi de două 
profesoare (Mariana rosner şi Monica Vitan), 
precum şi de preşedinta Complexului educaţional, 
Tova Ben nun-Cherbis, elevii din clasele iX-Xii au 
avut ocazia să ia pulsul vieţii parlamentare, dar şi să 
cunoască direct istoria, cultura şi spiritul elegantului 
oraş strasbourg.

Elevii de la Lauder-Reut în vizită la Parlamentul European

Elevii şi profesorii de la Liceul Lauder-Reut, împreună
cu europarlamentarii Victor Boştinaru şi Andi Cristea
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reglementare este semnalată de Comisie. Gazda noastră la 
strasbourg a mai subliniat că apartenenţa la u.e. constituie 
un stimul foarte puternic pentru dezvoltarea unei ţări. 
andi Cristea a amintit că în 1989, românia avea un PiB 
de 41 miliarde de dolari, iar ucraina – de 82 miliarde 
de dolari. În 2013, PiB-ul româniei era de 189 mld. de 
dolari, iar al ucrainei – de 177 miliarde de dolari, ceea ce 
arată concret ce înseamnă apartenenţa la u.e. şi naTo 
pentru progresul unui stat. În aceeaşi după-amiază, elevii 
au putut lua loc în sala de plen a Parlamentului european, 
unde au asistat la o parte a dezbaterilor despre viitorul 
buget al uniunii şi au beneficiat de o amplă prezentare 
a modului în care funcţionează Legislativul, structura 
sa, surprinzătoare şi prin faptul că nu este împărţit în 
putere şi opoziţie. Din cele spuse de o funcţionară a 
Parlamentului am reţinut însă şi că între momentul în 
care Comisia propune o nouă reglementare şi adoptarea 
textului final al Directivei pot trece şi ... 3-4 ani. Mă întreb 
atunci dacă situaţia care a trebuit să fie reglementată mai 
corespunde cu prevederile noii legislaţii şi dacă în această 
lentoare nu avem una din explicaţiile birocraţiei excesive 
şi greutăţii cu care se mişcă uniunea. Dar asta, evident, e 
în afara scopului vizitei liceenilor bucureşteni.

În ultima zi petrecută la strasbourg, cei 15 elevi de 
la Lauder-reut au fost prezenţi la dezbaterile din cadrul 
Delegaţiei Parlamentare pentru Moldova, la care au fost 

invitaţi şi experţii Vladimir socor (membru al Jamestown 
foundation, s.u.a.) şi nicu Popescu (analist principal 
la european union institute for security studies). 
Tinerii au fost interesaţi de opiniile exprimate. opinia 
expertului american a fost că în viitorul previzibil nu este 
posibilă unirea româniei cu Moldova „din considerente 
politice interne şi internaţionale, economice, financiare şi 
diplomatice”. Propunerea sa de instituire a unei forme 
de „protectorat european nedeclarat” asupra Moldovei a 
fost vehement contrazisă de europarlamentarul român 
Victor Boştinaru, care a spus, pe bună dreptate, că „nici 
o formă de protectorat nu poate fi una democratică” şi că 
„a investi doar în persoane, sub prezumţia că au capacităţi 
miraculoase de izbăvire a unei ţări, a unei naţiuni, 
este periculos. Prefer să investim în instituţii, instituţii 
solide, care să reziste presiunii indivizilor şi să permită 
funcţionarea statului”. Cristian Preda a acceptat că 
„Partidul Popular European a greşit susţinând o politică în 
care amestecul oligarhilor a fost masiv”. După toate aceste 
prezentări şi dezbateri, elevii de la Liceul Lauder-reut 
s-au declarat încântaţi de vizita la Parlamentul european, 
dar şi la obiectivele turistice şi culturale din strasbourg.

alexandru MarinesCu
(REALITATEA EVREIASCĂ, nr. 482-483  

(1282-1283), 1 - 30 noiembrie 2016)

Diplomația Lauder-Reut
11 ani de parteneriate și schimb academic

Elevii de la Lauder-Reut în vizită la Parlamentul European

Am văzut lideri europeni, politicieni 
de rang înalt, pe care de obicei îi văd doar 
la televizor sau pe internet şi am avut chiar 
ocazia de a-i cunoaşte, de a purta un dialog 
cât mai constructiv cu aceștia şi de a le 
pune întrebări cu privire la activitatea lor 
şi la politica europeană şi internaţională. 
Dacă ajung şi eu europarlamentar, precum 
unele dintre gazdele noastre, o să am un 
avantaj sau un privilegiu pe care probabil 
niciunul dintre actualii aleşi nu l-a avut, 
acela de a mă fi acomodat deja cu locul. 
Dacă mă voi ocupa cu altceva, această 
experienţă va rămâne, oricum, una pe care 
o s-o povestesc. Sunt extrem de mulţumit 
de ceea ce am făcut, am văzut şi am vizitat 
la Strasbourg. 

Matei Vlădescu, 9 r

În contextul în care majoritatea elevilor prezenţi frecventează 
cursurile de diplomaţie ale şcolii, această experienţă ne-a fost utilă, 
îmbogăţindu-ne semnificativ cunoştinţele în domeniul afacerilor 
internaţionale şi al modului în care ele sunt gestionate la nivel 
profesional. Din totalul de 751 de europarlamentari, 16 sunt neafiliaţi, 
iar restul fac parte din diverse grupuri politice parlamentare, cel mai 
numeros fiind Grupul Partidului Popular European sau, mai simplu, 
Partidul Popularilor Europeni, urmat de Grupul Alianţei Progresiste a 
Democraţilor şi Socialiştilor, Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru 
Europa, Partidul Liber European (verzii), Stânga Verde Nordică şi alte 
câteva organizaţii minore, de orientare extremistă, precum Europa 
Naţiunilor şi Libertăţilor. Cu toţii am urmărit cu mare atenţie şi interes, 
mai ales români fiind, evoluţia dezbaterii la care au participat oficiali 
din Moldova şi România, experţi în probleme de securitate naţională şi 
deputaţi, străini sau români, cei din urmă făcând observaţii încărcate 
de patos, revoltă ori susţinere puternic exprimate, stimulate probabil de 
empatia pentru conaţionalii de peste Prut. Cu toate acestea, atmosfera 
generală a păstrat o notă glacială, uşor distanţată de substanţa şi 
realitatea subiectului, făcându-se referire doar la statisticile care nu 
reflectă, nici pe departe, adevărul.

Tudor Cobrea, 9 r

Ce cred elevii despre vizita lor la Strasbourg
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Mă bucur că am putut să participăm la o şedinţă 
a Delegaţiei Parlamentului European pentru Moldova. 
Recunosc că nu ştiam multe dintre informaţiile 
despre Moldova şi despre candidaţi (şedinţa a avut 
loc cu câteva zile înainte de primul tur de scrutin 
– n.red.). M-a impresionat ideea că toată situaţia de 
acolo se poate schimba peste noapte. Vizita în sine a 
fost o realizare, pentru că uneori nu îţi dai seama de 
importanţa unor lucruri care pot părea mărunte şi 
care, puse cap la cap, ajută la dezvoltarea ta personală 
şi te fac să vezi lumea cu alţi ochi. Concret, acum 
privim altfel alegerile din Moldova şi legătura lor cu 
viaţa noastră, cum influenţează ele viaţa cetăţenilor 
români, dar și cum îi influenţăm pe ei. Acum înţelegem 
mai bine problemele cu care se confruntă moldovenii, 
elementele conflictului politic care se desfăşoară de mai 
mulţi ani acolo. În altă ordine de idei, mă văd lucrând 
la Parlamentul European, la început ca asistent, apoi, 
după ce voi acumula experienţă, să ajung expert şi 
poate chiar deputat.

Bogdan udroiu, 12 r

Elevii de la Lauder-Reut în vizită la Parlamentul European

Ce cred elevii despre vizita lor la Strasbourg

Să le dorim tuturor mult succes! La 
fel şi Complexului Educaţional Lauder, 
în încercarea de a pregăti elita de mâine a 
României!

Lauder-Reut e voluntar pentru președinția Consiliului Uniunii Europene 2019
Cu ocazia Conferinței „2Day ambassador”, ana Birchall, ministru 

delegat pentru afaceri europene, a salutat performanţele Şcolii  
Lauder-reut în domeniul diplomaţiei şi parteneriatul de 11 ani cu 
Ministerul afacerilor externe şi i-a invitat pe elevi să participe la 
dezbaterile de politică internaţională, de pildă la cele privind uniunea 
europeană, să fie alături de M.a.e., de mediile academice şi de societatea 
civilă în pregătirea preluării de către românia a preşedinţiei Consiliului 
u.e. în 2019.

elevii și absolvenții Lauder-reut au răspuns cu mare entuziasm 
acestei provocări, știut fiind faptul că pot acumula experiență în domeniul 
diplomatic și al relațiilor internaționale, dar și pentru satisfacția de a fi 
participat la realizarea unui moment istoric, la construirea viitorului lor, 
într-o uniune europeană în care românia contribuie cu toate forțele sale.

Ce îi motivează pe elevii și absolvenții Lauder-reut să se dedice acestui 
proiect e arătat în scrisorile de intenție prin care s-au înscris la acțiunea 
de voluntariat, urmând a fi convocați să se implice efectiv în diversele 
activități din calendarul proiectului, începând cu luna iunie 2017, alături 
de reprezentanții M.a.e.

Mulțumim doamnei ministru ana Birchall și cabinetului său pentru 
oportunitatea oferită și pentru extinderea parteneriatului educațional prin 
teme de mare interes la ora actuală, printre care și cea a cyber-terorismului.

 
Cristina Marin

Lauder-reut Projects & Pr Manager
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Lauder-Reut e voluntar pentru președinția Consiliului Uniunii Europene 2019

Diplomația Lauder-Reut
11 ani de parteneriate și schimb academic

În timpul liceului am participat la cursurile extracuriculare de 
Diplomație organizate de Liceul Lauder-Reut în parteneriat cu Ministerul 
Afacerilor Externe și Institutul Diplomatic Român, care mi-au oferit 
posibilitatea de a înțelege mecanismele de funcționare a unei entități 
de politică externă și de a aprofunda cunoștințele legate de relațiile 
internaționale. Dorința de a participa la aceste cursuri a provenit de la 
bunicul meu care a lucrat ca diplomat la Ambasadele României la Berlin, 
Viena și Budapesta și ale cărui povești din acele vremuri mi-au captat 
atenția și sporit interesul de a aprofunda acest subiect.

Astfel, consider că atât calificările dobândite în timpul anilor de 
facultate, experiența mea de viață în anii petrecuți în diferite sfere 
multiculturale, competențele adunate în domeniile în care am lucrat cât și 
trăsăturile de personalitate reprezintă aspecte cheie în vederea participării 
în cadrul stagiului de pregătire oferit de Ministerul Afacerilor Externe. 
Ar fi o onoare pentru mine să pot lua parte la acest stagiu, considerând 
că acesta reprezintă o oportunitate de dezvoltare personală și totodată o 
oportunitate pentru cariera profesională.

Vlad DoroBanțu, absolvent Lauder-reut

Un motiv pentru care aș dori să particip la 
această practică este acela că voi aprofunda cunoștințe 
într-un mediu față de care sunt pasionat și va constitui 
o oportunitate pentru mine, prin participarea la 
pregătirea evenimentului, preluarea Președinției 
Uniunii Europene, de către România, în anul 2019. 
Acest eveniment mă va ajuta să îmi lărgesc orizontul. 

Deoarece sunt student la Facultatea de Sociologie, 
pot spune că înţeleg modul în care este organizată 
societatea, astfel voi încerca să interacționez cu 
oamenii prin intermediul reţelelor de socializare, în aşa 
fel încât să îi informez cât mai bine şi să le stârnesc cât 
mai mult interesul pentru acest eveniment, preluarea 
Președinției Consiliului Uniunii Europene, de către 
România.

Vladimir PriPP, absolvent Lauder-reut

Mă interesează foarte mult această 
oportunitate de voluntariat întrucât îmi va da 
posibilitatea de a mă folosi de toate cunoștințele 
dobândite în ani de studiu al dreptului instituțiilor 
europene și al dreptului european. Tot în spiritul 
dobândirii de cunoștințe sper ca acest proiect să-
mi ofere acces la informații exclusive din domeniul 
juridic și diplomatic al U.E.

Bogdan eiDeLMann, absolvent Lauder-reut

Date fiind președinția română a Consiliului 
U.E. în 2019, dar și contextul european actual, 
convingerile mele pro-europene, dar și înclinația mea 
spre diplomație și comunicare îmi oferă motivația 
necesară pentru a incerca să ajut, prin intermediul 
acestui program, la inițiativele instituției.

Mihai Cioroianu, 11 r

Doresc să iau parte la acest 
internship datorită impactului 
său pozitiv din punct de vedere 
academic și motivațional pe care 
îl poate avea asupra oricărui 
elev interesat de diplomație și 
relații internaționale, având în 
vedere că este organizat de un 
minister însărcinat cu gestionarea 
relației dintre România și 
Uniunea Europeană, unul dintre 
cele mai importante organisme 
internaționale din care face parte 
țara noastră, atât din punct de 
vedere economic, cât și politic.

Matei Vlădescu, 9 r

It is my belief that in order to become 
successful in a field such as diplomacy, 
one must not only acquire a theoretical 
preparation, but become acquainted with 
practical knowledge. Thus, I am looking 
forward to enriching my practical experience 
throughout this internship. (…) I am waiting 
eagerly to enrich my general knowledge, as I 
consider this internship to be a starting point 
in my future career.

Beatrice horvath, 11 u

…dețin un bagaj de cunoștințe solid pentru a putea 
participa la acest eveniment și totodată doresc să acumulez 
noi cunoștințe care să-mi întărească formarea profesională și 
personală. Cu privire la viitorul meu professional, aș dori să 
urmez o carieră în diplomație. Consider că preluarea Președinției 
Consiliului U.E. de către România este un moment unic plin 
de semnificații și mă simt onorată să particip la organizarea și 
realizarea acestuia.

Cezara Giugula, 10 r
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Diplomația Lauder-Reut în anul școlar 2016-2017
Dimensiunea orientată spre diplomație și relații 

internaționale este una din caracteristicile care 
evidențiază liceul Lauder printre alte instituții similare, 
fie ele publice sau private, din românia. În anul 
școlar 2016-2017, modulul de Diplomație și Relații 
Internaționale a constat, pe lângă orele dedicate acestei 
discipline, într-o serie de activități suplimentare. este 
vorba, în primul rând, de mai multe activități practice 
în cadrul cărora elevii au fost puși în situații concrete 
care au legătură cu domeniul.

astfel, un grup de elevi din clasa a iX-a a făcut o 
vizită la Parlamentul european, sediul din strasbourg. 
Participanții au fost selectați pe baza unei competiții de 
eseuri. această vizită a devenit deja tradițională pentru 
școala noastră, fiind deja al zecelea an în care elevii 
noștri au ocazia de a merge la Parlamentul european, 
fie la Bruxelles, fie la strasbourg. 

De asemenea, evenimentul „2Day Ambassador” 
a avut și o importantă componentă practică, deoarece 
elevii noștri au avut ocazia de a vizita o ambasadă a unui 
stat străin în românia sau chiar sediul Ministerului 
afacerilor externe sau al institutului Diplomatic 
român, pentru a vedea cum decurge o zi obișnuită din 
viața profesională a diplomaților. ulterior, elevii au fost 
puși în situația de a juca rolul profesioniștilor cu care 
au intrat în contact, ei trebuind să prezinte un discurs 
din perspectiva țării a cărei ambasadă au vizitat-o. anul 
acesta, la programul de internship al școlii Lauder au 
participat nu mai puțin de 16 ambasade. 

o altă componentă a modulului de diplomație 
au fost conferințele lunare ale Directorului General 
al institutului Diplomatic român, domnul Dan 
Petre, reputat istoric, teoretician și practician al 

relațiilor internaționale. seria s-a intitulat „Studies in 
Leadership and Diplomacy”. Participarea la aceste 
conferințe a fost deschisă atât elevilor care au optat 
pentru cursurile de diplomație, cât și celor care au 
optat pentru componenta de media. fiecare prelegere, 
având circa 40 de minute, a fost însoțită de o sesiune 
de întrebări și răspunsuri din partea elevilor. Prelegerile 
din cadrul modulului au examinat o problemă foarte 
intens dezbătută în rândurile comunității academice 
din științele sociale și umane, respectiv raporturile 
dintre marile personalități istorice și cauzele obiective 
care au determinat anumite evenimente de politică 
internațională. Cu alte cuvinte, cursul a propus o 
reflecție asupra următoarelor întrebări: este mai 
important rolul personalităților politice, sau există forțe 
istorice care transcend voința umană? Care sunt acele 
elemente de structură ale sistemului internațional care 
constrâng, într-un moment sau altul, posibilitățile de 
acțiune ale liderilor politici? Ce înseamnă să fii un mare 
lider în istorie? Care sunt calitățile necesare pentru a 
deveni lider în politica internațională? Cum e posibil 
ca un leadership puternic să determine modificări 
de structură ale sistemului internațional? este genul 
relevant pentru a deveni un mare lider? exemplele care 
au ilustrat argumentele din cadrul cursului acoperă o 
largă paletă temporală și spațială, mergând de la Julius 
Caesar sau Confucius și ajungând la mari personalități 
ale secolelor XX și XXi, precum Winston Churchill sau 
părinții fondatori ai uniunii europene, precum și, mai 
recent, lideri internaționali ca Margaret Thatcher sau 
angela Merkel. 

Liceul Lauder a organizat și două evenimente de 
anvergură cu scopul de a permite tinerilor cursanți, dar 
și celorlalți elevi ai liceului, precum și din alte licee din 
românia și din străinătate, să înțeleagă mizele unor 
evenimente și procese internaționale aflate în plină 
desfășurare și care par a influența profund structura 
politicii internaționale contemporane. este vorba de 
conferința „2Day Ambassador”, aflată la cea de-a șasea 
ediție, care a avut loc în perioada 28-30 martie 2017. 
Cel de-al doilea eveniment important este conferința 
Lauder MUN (Model united nations), un exercițiu de 
simulare a dezbaterilor din organizațiile internaționale, 
desfășurată în perioada 9-12 iunie 2017, organizată de 
elevii liceului cu susținerea instituției. 

Liceul Lauder-reut este singura instituție de 
învățământ preuniversitar din românia care oferă 
elevilor din clasele a iX-a, a X-a și a Xi-a posibilitatea 
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de a frecventa un curs opțional de 
diplomație și relații internaționale (o oră 
pe săptămână). instituția rămâne astfel 
fidelă strategiei sale de a oferi posibilitatea 
elevilor de a se orienta de timpuriu pentru 
viitoarea carieră. Cursul își propune, pe de 
o parte, să pună bazele înțelegerii, de către 
elevi, a modului de funcționare a relațiilor 
internaționale contemporane, iar pe de 
altă parte să îi familiarizeze cu principiile 
fundamentale ale culturii diplomatice și 
cu savoir-faire-ul meseriei de diplomat. 
Cu siguranță, nu toți elevii care urmează 
cursul opțional de Diplomație și Relații 
internaționale la liceul Lauder vor ajunge 
ambasadori. Dar cu siguranță toți vor 
dobândi cunoștințe aprofundate de relații 
internaționale, precum și o anumită 
ușurință a comportamentului și vorbirii 
în public, care îi va ajuta indiferent de 
meseria pe care și-o vor alege. 

Modulul de Diplomație și Relații 
Internaționale se va încheia, anul acesta, 
cu ceremonia de absolvire ce va avea loc 
la sala Gafencu a Ministerului afacerilor 
externe pe 13 iunie 2016, în prezența unor 
înalți oficiali din Minister. 

Conf. univ. dr. ruxandra iVan
facultatea de Științe Politice a 

universității din București

Diplomația Lauder-Reut
11 ani de parteneriate și schimb academic

Diplomația Lauder-Reut în anul școlar 2016-2017
Opinii ale elevilor Lauder-Reut despre orele de Diplomație și 

Relații Internaționale
„Am învățat că o bună relaționare între oameni și înțelegerea unor 

noțiuni primordiale despre diplomație (conceptele de stat, suveranitate, 
politică internă/externă) au o contribuție masivă la îmbunătățirea 
relațiilor între state, ceea ce implicit duce la o prelungire a păcii.”

„Am învățat să analizez, în general, într-o manieră mai puțin 
simplistă. Pornind de la evenimente istorice și până la cele contemporane, 
am învățat să privesc lucrurile din mai multe perspective și să le înțeleg 
mai în profunzime. Mi-am dat seama că mă interesează să înțeleg cum 
și de ce iau politicienii anumite decizii (...) În prima fază temele primite 
erau copleșitoare. Nu scrisesem eseuri așa de lungi și nu știam cum să 
abordez problema. Din semestrul al doilea al clasei a IX-a nu a mai fost 
nimic așa de greu și așteptam cu nerăbdare ora aceasta.” 

„Am învățat să am o abordare profundă în situațiile problemă și să 
analizez cu scepticism o idee/un fapt înainte de a-l lua de bun.”

„Fiind primul an în care am luat parte la acest curs, mi s-a conturat 
o imagine amplă a politicii externe. Mi-au plăcut subiectele abordate, 
întrucât știu că îmi vor fi de folos în viitor. Am învățat atât despre 
teme istorice, cât și despre subiecte de actualitate cu impact asupra 
relațiilor internaționale. Un dezavantaj a fost reprezentat de ora la care 
a fost ținut cursul, întrucât fiind ultima oră, a fost puțin dificil să mă 
concentrez în toate momentele.”

„Am învățat să-mi exprim un punct de vedere în așa fel încât să 
nu supăr pe nimeni.”

„Am învățat la acest curs faptul că politica globală evoluează în 
funcție de interesele actorilor (țări, organizații, companii), influențate 
uneori de schimbări interne (venirea unui alt partid la putere într-o 
țară etc.). Înainte de cursuri, credeam că politica e un fel de joc de șah, 
în care jucătorii sunt Statele Unite și China, Rusia, iar celelalte țări sunt 
pioni. Acum înțeleg că fiecare actor acționează în funcție de propriul lui 
interes, iar alianțele nu se bazează neapărat pe ideologii comune, ci pe 
interese comune.”
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Modulul de Diplomație și relații internaționale s-a încheiat, anul acesta, cu ceremonia de absolvire 
desfășurată la sala Gafencu a Ministerului afacerilor externe pe 13 iunie 2016, în prezența unor înalți oficiali 
din Minister care i-au felicitat pe elevii Lauder-reut și le-au înmânat diplome.

La rândul lor, elevii noștri le-au mulțumit partenerilor, mentorilor și profesorilor care i-au îndrumat 
pe parcursul acestui an și le-au împărtășit cu mare drag și deschidere din experiența dobândită în decursul 
timpului.

excelențele voastre, dragi elevi și invitați,

Mă numesc robert Ștefan și urmez cursul de diplomație și relații internaționale de doi ani. Înainte de 
această experiență, dacă aș fi fost întrebat ce e diplomația, aș fi răspuns: “o activitate desfășurată de un stat prin 
reprezentanții săi diplomatici, în scopul realizării politicii sale externe”. nu! Diplomația, am aflat, înseamnă 
șansă. o șansă la o lume, nu utopică, ci una în care am fi sinceri cu noi, unde o strângere de mână nu ar fi doar 
din complezență. 

La oră, sub îndrumarea doamnei profesoare ruxandra ivan, au fost puse bazele înțelegerii funcționării 
relațiilor internaționale, ce nu se rezumă doar la interpretarea evenimentelor, ci și la explorarea ramificațiilor 
acestora. Pentru a da un exemplu, globalizarea a fost unul din subiectele studiate, iar discuțiile cu privire la 
consecințele acesteia au continuat mult timp după oră. Pe lângă lecțiile de la clasă, am fost martorii indirecți, 
prin intermediul știrilor, al genocidelor, atacurilor teroriste sau prăbușirii piețelor unde, de multe ori, singurul 
lucru cert era numărul victimelor. În același timp, mișcări de integrare și marșuri pentru egalitate aveau 
loc… La prima vedere, pare ușor ironic. aceste fenomene de transformare a lumii într-o entitate unitară sunt 
benefice sau nu? În timpul orelor, am învățat să descifrez legăturile mai puțin vizibile între ce se întamplă în 
jurul nostru, înțelegând că, într-un conflict, adevărul nu poate fi niciodată la extreme.

Mai mult decât atât, cu ocazia conferinței 2Dayambassador, am avut oportunitatea de a asista la panel-
urile experților în materie de amenințări neconvenționale, o altă temă discutată fiind Brexitul și viitorul 
uniunii europene. Vizitând diverse ambasade mi-a fost oferită o mai buna înțelegere a vieții unui diplomat, 
precum dificultățile întâlnite atunci când trebuie să se acomodeze cu viață într-o țară diferită, odată la trei ani.

În acești doi ani, pot spune că a fost una dintre materiile căreia i-am acordat cel mai mult interes. 
Pasiunea pentru această materie de studiu pornește din abilitatea acesteia de a transmite atât cât de fragilă 
este balanța relațiilor internaționale, cât și oportunitățile pe care diplomația le oferă în sensul îmbunătățirii 
vieților generațiilor viitoare. astfel, un diplomat nu este doar un negociator excelent sau un bun cunoscător al 
politicilor externe ale statului ci, în același timp, un om pentru care grija față de umanitate este crucială.

robert Ștefan, 10 u

Domnule Ministru al afacerilor externe,
Distinși Membri ai Corpului Diplomatic,
stimați invitați,

ne-am reunit astăzi pentru a marca încheierea unui nou an școlar în care Diplomația și relațiile 
internaționale au fost studiate de elevii Complexului educațional Lauder reut, singura unitate de învățământ 
preuniversitar din țara noastră cu o astfel de curriculă.

faptul că Ministerul afacerilor externe ne-a sprijinit și în acest an, fiind încă o dată și gazdă a acestui 
eveniment, reprezintă o onoare pentru mine și colegii mei, cursurile desfășurate la liceul nostru în domeniul 
diplomației devenind o tradiție cu care ne mândrim. 
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Diplomația nu poate fi comparată cu celelalte materii pe care le studiem, fiind un domeniu extrem de vast, 
care necesită cunoștințe solide din diverse domenii, precum istoria, geografia, dreptul, abilitatea de a fi un bun 
orator, de a cunoaște cel puțin o limbă străină și de a te adapta diferitelor provocări care apar în această nobilă 
profesie.

Precum colegii mei, am avut și eu șansa de a participa la aceste cursuri, pe care le consider foarte utile 
oricărui elev de liceu care își propune să urmeze o facultate care să-i faciliteze accesul în sfera diplomației, a 
relațiilor și organizațiilor internaționale. 

Luând parte la discuții dedicate unora dintre cele mai apăsătoare probleme ale lumii contemporane, 
precum războiul civil din siria, criza refugiaților din europa sau amenințarea teroristă, am putut să înțeleg mult 
mai bine cu ce se ocupa diplomația și ce rol important are aceasta în societatea contemporană. 

este unul dintre mecanismele care au ajutat continentul european, și nu numai, să se desprindă de perioada 
și mentalitatea medievală și să se îndrepte, în ciuda conflictelor inerente, unele extrem de dureroase, către o 
lume nouă, modernă, în care nu arma îți salvează viața, ci educația și dialogul. 

Chiar dacă asistăm și astăzi la manifestarea unor tendințe radicale în lume, consider că prin intermediul 
diplomației, al colaborării dintre state, inclusiv în cadrul organizațiilor internaționale, ținând cont de contextul 
geopolitic, toate aceste probleme pot fi controlate și combătute.

Tot în cadrul cursurilor de Diplomație și relații internaționale, am avut diferite teme de proiect, precum 
organizațiile teroriste și companiile militare private, întărindu-mi astfel părerea că diplomația nu se rezumă 
doar la relațiile bilaterale sau multilaterale dintre statele lumii sau la protocolul pe care orice diplomat trebuie 
să-l respecte, ci și la mulți alți actori internaționali, unii greu de poziționat într-o anumită sferă de influență, 
care ajung, deseori, să schimbe, în bine sau în rău, mersul afacerilor globale.

Cunoștințele geopolitice și abilitățile de comunicare dobândite la aceste cursuri, care m-au îndreptat și 
către studiul individual, m-au ajutat să particip în ultimul an la două internship-uri de specialitate, primul la 
ambasada republicii austria la București, cu ocazia Conferinței 2DaY aMBassaDor, iar cel de-al doilea în 
aceeași instituție în care ne aflăm și astăzi. 

În ambele situații, eu și colegii mei am avut ocazia să dezbatem, alături de diplomați de anvergură, trei 
teme de mare actualitate: procesul de ieșire a regatului unit al Marii Britanii și al irlandei de nord din uniunea 
europeană, mai bine cunoscut sub numele de „Brexit”, extinderea la nivel mondial și european a amenințărilor 
nonconvenționale, precum terorismul, atacurile cibernetice și mediatice, separatismul, extremismul și nevoia 
studierii diplomației la nivel preuniversitar, nu doar în românia, ci în întreaga lume. 

În același context, am participat la o vizită de documentare la sediul Parlamentului european de la 
strasbourg.

Cursurile de Diplomație și relații internaționale mi-au stârnit interesul de-a participa, de-a lungul 
ultimelor luni, în romania și în israel, la mai multe conferințe de tip Mun, Model united nations, în care tineri 
participanți din țări diferite se întâlnesc pentru a dezbate, conform procedurii folosite în sesiunile de lucru 
ale organizației națiunilor unite, unele dintre cele mai actuale și mai interesante probleme ale diplomației 
mondiale, fiecare reprezentând un stat diferit, a cărui poziție din realitate trebuie să o respecte și să o prezinte 
în cadrul unui dialog menit să găsească soluții pentru problemele dezbătute.

Participarea la cursurile de Diplomație și relații internaționale mi-a întărit dorința de a aprofunda un 
domeniu complex, deseori greu de înțeles de opinia publică, dar care continuă să rămână esențial, datorită 
rolului extrem de important pe care îl are pentru fiecare țară în parte și pentru omenire în ansamblul său.

Într-o lume în care inteligența artificială este într-o continuă expansiune, diplomația rămâne un refugiu al 
omului.

Vă mulțumesc! 
Matei Vlădescu, 9 r
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nouă, adolescenților, ni se spune des, mai mereu 
cu optimism, că suntem „viitorul țării” sau că suntem cei 
care „vor face lumea mai bună”. Cu toții ne dorim să ne 
dezvoltăm durabil, să trăim într-o țară în care corupția 
este combătută eficient, să avem un spirit civic mai 
puternic. Ceea ce a împiedicat “schimbarea” mult dorită 
este incapacitatea de a proiecta, în primul rând, o lume 
mai bună fezabilă și modalitățile de a o construi. fără o 
educație în acest sens, speranțele sunt deșarte. 

fac parte din cei suficient de norocoși să fi 
crescut fără a duce lipsă de nimic și pentru asta sunt 
recunoscătoare. Copil fiind, auzeam adulții discutând despre nenumăratele probleme cu care ne confruntăm 
și nu înțelegeam de unde vin – lumea în care copilăream eu era perfectă. Ceea ce m-a făcut să aleg cursul de 
Diplomație și relații internaționale în clasa a iX-a a fost tocmai curiozitatea de a descoperi ce se află dincolo de 
lumea confortabilă în care crescusem și de care, de fapt, se bucură atât de puțini.

În cadrul cursului de Diplomație și relații internaționale, învățăm să fim cetățeni mai informați și mai 
orientați, să privim problemele din mai multe perspective, să fim mai analitici și încercăm să înțelegem mai bine 
lumea în care trăim – o lume plină de conflicte și războaie care, odată cu dezvoltarea terorismului și a atacurilor 
în spațiul virtual, devin din ce în ce mai greu de combătut, o lume în care 81% din populație trăiește în țări slab 
dezvoltate, în condiții pe care probabil că nici nu ni le putem imagina și în care, în același timp, dacă fiecare ar 
consuma în medie cât consumă un american, ne-ar trebui resursele a cinci planete Pământ pentru a susține un 
asemenea mod de viață, o lume, în fond, mult mai complexă decât cele trei atribute pe care le-am înșirat în mod 
simplist mai sus. 

Pe lângă orele de curs, participăm la activități dedicate tinerilor precum 2Day ambassador, proiect 
organizat de școală în cadrul căruia una dintre cele mai interactive activități este vizita la diverse ambasade și 
apoi asumarea rolului de ambasador printr-un discurs construit pe marginea a ceea ce s-a discutat. De asemenea, 
din ce în ce mai mulți dintre elevii de la liceu participă la Mun-uri, simulări ale conferințelor națiunilor unite 
dedicate elevilor și studenților. De fapt, tocmai ce a luat sfârșit LauderMun, conferință organizată de câțiva 
dintre colegii mei.

așadar, revenind la cursul de Diplo, cum îi spunem noi, dacă tot vorbeam de schimbare mai devreme, cursul 
acesta ne schimbă întrucât ne ajută să deschidem ochii și să ne dăm seama cât de puține știm, provocându-ne 
totodată să căutăm răspunsuri și să filtrăm informațiile pe care le primim. Bineînțeles, contează enorm cine 
îți este profesor și noi avem norocul să fim îndrumați de doamna profesor ruxandra ivan căreia îi mulțumesc 
pentru faptul că, în cadrul discuțiilor de la ore, m-a îndemnat să îmi pun întrebări care să mă însoțească în afara 
sălii de clasă – adevărul este că nu mi se întâmplă foarte des să nu mă bucur când vine pauza. 

În concluzie, dacă într-adevăr se dorește ca din generațiile viitoare să facă parte oameni vizionari care să 
știe cum să clădească „o lume mai bună”, responsabilitate despre care auzim că atârnă pe umerii noștri, genul 
acesta de curs, implementat la scară mai largă, ar fi o inițiativă binevenită.

andrada Pantelimon, 11 r
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anul acesta, elevii claselor a noua nu au fost introduși doar în universul ciclului liceal, ci, datorită 
programei oferite de Complexul educațional Lauder reut, și în cel al diplomației și relațiilor internaționale. În 
cadrul acestui interactiv și captivant proces de învățare, ce propulsează perspectiva tinerilor liceeni în vederea 
viitoarei lor cariere diplomatice la care aspiră, conferințele ținute de domnul Dan Petre, director al institutului 
Diplomatic român, o personalitate eminentă în domeniu pe plan național dar și peste hotare, au constituit un 
factor esențial în familiarizarea cu climatul geopolitic al diverselor state și regiuni, relevanța istorică a acestora, 
viitorul mediului diplomatic global prin prisma evenimentelor marcante de astăzi și multe altele.

În cadrul întrevederilor lunare cu domnul Dan Petre, domnia sa a abordat diverse teme, făcând inclusiv 
un portret individual, atât din punct de vedere istoric, cât și diplomatic, unor state care astăzi domină scena 
politică internațională, precum federația rusă și China. 

aici, consider de cuviință a reda ideea principală a discursului domnului director în privința acțiunilor 
întreprinse recent de rusia în conflicte și alte dispute de anvergură internațională: rusia a fost dintotdeauna, 
este și va rămâne complexată de statutul său de putere neîmplinită. Personal, acest punct de vedere mă fascinează 
prin capacitatea sa de înglobare a unor secole de istorie a rusiei ca actor internațional de mare importanță, 
rezumându-le în câteva cuvinte, care însă reflectă perfect lupta dusă de conducătorii ruși atât cu propriul popor, 
cât și cu restul lumii pentru supremația mondială.

Vorbind despre China, domnul director a reliefat forța acesteia ca un gigant al economiei globale, în 
aproape toate ramurile acesteia, de la agricultură și industrie la tehnologie. În contextul în care, însă, lumea 
avansează, iar calitatea ajunge să fie valorificată pe primul loc în detrimentul cantității, în care se pune din 
ce în ce mai mult preț pe domeniile economice sofisticate, iar masa muncitoare colosală își pierde treptat 
relevanța, în care se accentuează din ce în ce mai mult nevoia de protejare a mediului înconjurător, de reciclare 
și combaterea poluării, ei bine, într-un asemenea context, această forță începe să pălească încetul cu încetul, 
în umbra reformelor imperios necesare. Chiar și după mandatul lui Deng Xiaoping, pe durata căreia China a 
suferit tranziția de la era marelui salt înainte, de la era revoluției culturale, la cea a modernității și globalizării 
comerciale, nevoia de reformă încă există și se face simțită. 

În încheiere, aș dori să mulțumesc în numele întregului colectiv al claselor a iX-a domnului director Dan 
Petre pentru onoarea pe care a binevoit să ne-o facă tuturor prin vizitele și cursurile domniei sale, cred că i se 
cuvin din plin aplauze, ca umil semn al recunoștinței noastre.

În același timp, doresc să mulțumesc, asumându-mi și în acest caz că o fac în asentimentul colegilor mei 
din clasele a iX-a, doamnei profesor ruxandra ivan, care ne-a îndrumat pe parcursul întregului an, atât în 
cadrul orelor de curs cât și în vederea diverselor activități legate diplomație și relații internaționale. 

eu vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, și sper să ne revedem cu bine și cu același apetit pentru 
cunoaștere în noul an de diplomație!

Tudor Cobrea, 9 r
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Debate and Public Speaking
academic debate starts with a 

statement, some of the most basic 
being “school uniforms should be 
mandatory in high school” or “The 
voting age should be lowered at 
16”. Then, two teams of debaters 
have to argue in favor or against 
that statement, regardless of their 
personal beliefs, through consecutive 
speeches. This is crucial, since the exercise of creating 
arguments for something you do not necessarily believe 
in helps you develop your reasoning skills, critical 
thinking, and, in the long run, be more understanding 
of people with different viewpoints. an experienced 
judge will weigh the arguments and the persuasiveness 
of the speeches, also without being influenced by their 
personal beliefs.

Moreover, debaters develop their public speaking 
skills, which are essential for everything from job 
interviews to supporting your own opinions in day to 
day conversations. of course, in time the topics debated 
can get more and more complex, like “The veto right 
in u.n. security Council should be abolished” or 
“Dictators should be offered immunity in exchange for 
leaving power”, which means that debaters also have to 
be knowledgeable regarding politics and international 
relations. The fact that debate is recognized as a very 
important activity for the intellectual development of 
young people is the reason the top 500 universities 
worldwide have debate clubs or debate unions.

Lauder-Reut Debate  
and Public Speaking Courses
at Lauder-reut, the 9th and 10th grades in the 

humanities track have debate classes in english, 
consisting of one hour every week, while the Debate 
Club, also meeting weekly, is available for any person in 
senior high wanting to join. The activities vary – some 
exercises are aimed at making students more fluent, 
like the game “Just a minute”, which challenges them to 
speak about a subject for 1 minute, without hesitation 
(pausing, stuttering), repetition (with the exception 
of articles like a/the and a few other very basic words, 
repetition is not allowed) or deviation from the subject. 
other activities involved identifying logical fallacies in 
written arguments. 

of course, the most important activity was 
actually having debates between teams of 3-5 students. 

students have debated on topics 
such as “Teachers should be paid 
proportional to the academic results 
of their students in national testing”, 
which raises interesting questions 
about the personal responsibility 
of the student, what the factors that 
influence school performance are 
and to what extent grades should 

be the indicator of a good teacher. another one was 
“Western countries should ban the imports of goods 
produced through child labor” which is a very difficult 
topic since, on one hand, child labor goes against 
fundamental human rights and endangers the lives of 
children, while such a measure may only force children 
to work in national industries that do not directly send 
products to the West, like mining, and these could be 
even more damaging to their health and bring even less 
money.

This semester we also participated in the debate 
olympiad (that’s right, there is one, just like all of the 
other olympiads). Lauder’s team of 3 beginners (Maria 
Progloff, sara Crăciun and Maria Dumitrașcu) had a 
good performance at the regional heat of the olympiad 
and, though they did not advance to the nationals, 
they all felt like they learned a lot. since they had the 
opportunity to be judged by 3 different judges, they 
received very useful feedback that they plan to put into 
practice next year, in other debate competitions. 

i would also like to add the debate session and the 
public speaking contest during the 2Day ambassador 
Conference when our students proved their mastery 
in front of their colleagues from 41 schools and high 
schools in Bucharest.

Prof. ioana CoVei
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Media, Marketing și Comunicare
Prințul muzicii Kosher Gospel

Miercuri, 14 septembrie 2016, ora 14:30, Complexul Educațional 
Lauder-Reut, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite la București, a fost 
gazda unui concert extraordinar de muzică kosher gospel, susținut de către 
solistul evreu de culoare Joshua Nelson.

stilul kosher gospel este îmbinarea tulburătoare dintre muzica religioasă 
evreiască și ritmurile americane pline de emoție ale muzicii gospel. 

am pornit în noul an școlar în acorduri inedite și mișcătoare, ce ne-au 
umplut sufletul de bucurie și încântare!

Cristina Marin
Lauder-reut Projects & Pr Manager

Joshua nelson born and raised Jewish, studied of 
Judaism, including two years on a college and kibbutz 
program in israel, clarified his understanding that 
throughout history, Jews had always integrated Jewish 
law and religious practices with the cultural context in 
which they lived; for example, as nelson points out, any 
ethnic style of cuisine can be Jewish if it is kosher.

upon his return from israel, nelson began to apply 
this understanding to music, beginning what has been 
called “a revolution in Jewish music” by combining 
Jewish liturgical lyrics with one of america’s best-known 
indigenous musical forms; thus kosher gospel music was 
born.  for Joshua nelson, kosher gospel is a way to claim 
both parts of his identity as a Black Jew.

When Joshua was eight, he discovered an album 
by Mahalia Jackson, the Queen of Gospel, in his 
grandparents’ record collection, and he fell in love with 
her singing.  During his teens and early twenties, he 
became widely celebrated as a gospel singer continuing 
the Jackson’s legacy.   

for his audiences, whatever their faith or heritage, 
kosher gospel has been a revelation. now in his early 
thirties, nelson has performed around the world, for 
Presidents, congregations, major music festivals – and 
for oprah, who named him a “next Big Thing.” he has 
produced a stellar album, Mi Chamocha, sung with stars 
from aretha franklin to the Klezmatics, and served as 
the subject of the acclaimed documentary film Keep on 
Walking.  nelson also passes on this musical gift as an 
artist in residence at Jewish congregations across the 
country, including at his home synagogue of Temple 

sharey Tefilo-israel, a reform congregation in south 
orange, new Jersey where he taught hebrew school for 
15 years. Whatever the venue, Joshua nelson, the Prince 
of Kosher Gospel, brings people – and cultures – together 
in joyous song.

Cultural traditions typically change slowly, over 
the long arc of history. But occasionally a folk cultural 
innovation emerges that are startlingly fresh in its 
outward manifestation, although it remains deeply – 
even reverently – traditional at its core. You may have 
never heard of “Kosher Gospel” music before today, but 
the inspirational performances of Joshua nelson, the 
creator of this style, will surely call out to your soul.

The Creator of “Kosher Gospel Music”
Kosher Gospel is the marriage of Jewish religious 

lyrics and meanings with the soulful sounds of american 
gospel music. While the word “gospel” a Greek word 
meaning good news, is usually associated with african-
american Christian churches, the musical styling is 
african, sounds that came from several african tribes, 
and developed as a tool to escape social injustice. This 
was the spiritual, the Meter hymns, Jubilee songs and 
ultimately, the coined “Gospel Music”. These african 
rhythms predate the West africans introduction to 
Christianity. These same sounds have been retained in 
the musical cultures of Black african Muslims and Jews, 
such soul-inflected vocalizations filled the Black hebrew 
synagogue Joshua attended as a child with his family, 
observant Jews who traced their lineage back to senegal.

https://www.joshuanelson.com/

The Prince of Kosher Gospel
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Creativitate în comunicare și proiecte media

studiile de media și comunicare, alături de cele de diplomație, reprezintă pentru liceenii de la  
Lauder-reut o constantă a disciplinelor opționale. De 11 ani, fiecare serie de elevi este implicată în realizarea 
de produse jurnalistice, proiecte și campanii publicitare, filme documentare, în activități de Pr și diplomație 
publică.

Participanți la concursuri și festivaluri din țară și străinătate, elevii grupelor de media-comunicare s-au 
făcut remarcați prin dorința de cunoaștere, spiritul inovator, talentul și creativitatea de care au dat dovadă. 
nu întâmplător, în cadrul proiectelor cu instituțiile partenere, ei au fost tratați ca adevărați profesioniști ai 
domeniului. Pe de altă parte, impresiile elevilor despre activitățile în care au fost implicați sunt relevante 
pentru pregătirea și satisfacțiile dobândite și constituie cel mai bun temei pentru ca disciplinele comunicării 
să fie în continuare cultivate la Complexul educațional Lauder-reut.

Festivalul de creativitate EUROBEST  
Dacă participarea, vara, la festivalul de creativitate/

publicitate Cannes Lions a devenit pentru elevii de la 
Lauder o tradiție, iată că ei au fost prezenți și la festivalul 
din iarnă, Eurobest, pentru a doua oară, după helsinki, 
în 2014. Găzduit la începutul lui decembrie 2016 de 
roma, Eurobest s-a desfășurat în Palazzo Barberini, 
faimos pentru Galeria națională de artă antică și 
pentru colecțiile de picturi și sculpturi din secolele XVi 
- XViii. elevii de la Lauder au asistat la prezentarea 
ultimelor inovații în materie de publicitate, realizate de 
mari creatori în domeniu. În atmosfera Cetății eterne, 
ei s-au convins că drumul către consumator este pavat 
cu secretele magice ale creatorilor publicitari. un drum 
care presupune îmbinări inedite între artă, multimedia 
și marketing. nu întâmplător, deviza din acest an a 
festivalului Eurobest a fost „Creativitatea eternă”. 

„Experiența avută în Roma cu ocazia Festivalului 
euroBest a fost cu adevărat unică. Am avut ocazia să 
ascultăm oameni cu povești de viață impresionante și să 
asistăm la prezentări legate de campaniile publicitare. 
Totodată am vizitat orașul, încărcat de istorie, care 
pentru mine a căpătat 
o semnificație aparte, 
fiind un loc plin de 
amintiri frumoase”.

irina Manolescu, 10 u

„O călătorie în Roma, o excursie de neuitat, o 
experiență minunată. În  cele cinci zile, am avut ocazia 
de a învața, de a vizita locuri nemaipomenite și de a 
cunoaște oameni extraordinari. La eurobest, renumiți 
publicitari din țări europene ne-au prezentat secretele lor 
în realizarea unor produse și campanii de succes. Am aflat 
o multitudine de informații despre lumea creativității. 
Au fost momente pline de inspirație pentru fiecare dintre 
noi. Toate drumurile duc la Roma, nu-i așa?”

sarah Daniel, 10 u

Mai multe impresii și un film documentar pe: 
https://laudereurobest2016.wordpress.com/
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În vizită la Ambasada României la Roma

Primire călduroasă la ambasada româniei, 
prilejuită de prezența elevilor la Eurobest. elevii au 
dialogat cu domnul Dan Pineta, Ministru Plenipotențiar, 
despre teme internaționale actuale și modul cum le 
abordează oficialitățile italiene, despre învățământul 
superior în italia și despre ce presupune o carieră 
diplomatică. La rândul său, gazda noastră s-a arătat 
plăcut impresionată de preocupările elevilor legate de 
media și diplomație, ca și de experiențele lor în aceste 
domenii.

„Am fost foarte călduros primiți. Îi datorăm acest 
lucru domnului Dan Pineta, absolvent de Istoriei Artei, 
pe care viața l-a adus în lumea diplomației. Și a făcut 
artă din diplomație. Le mulțumim tuturor pentru această 
primire amabilă, pentru conversațiile interesante și 
pentru diplomația exemplară. A fost un mod cu adevărat 
deosebit de a sărbători, în avans, Ziua Națională a 
României.”

ruxandra Pelin, 10 u

  Estée Lauder: Beauty and Communication
sub acest slogan s-a derulat un amplu proiect de marketing și publicitate cu renumita Companie internațională 

de cosmetice estée Lauder. elevii au fost primiți la sediul din românia al companiei, apoi au testat, timp de două 
săptămâni, unele dintre produsele comercializate și au furnizat feedback. Întreaga activitate se reflectă într-un 
videoclip realizat de elevi și în impresiile postate pe site-ul școlii. 
http://lauder-reut.ro/index.php/102-news/1466-the-beauty-of-marketing-and-communication-partea-a-iii-a

O discuție despre diferite 
brand-uri și produse de make-up, 
în care ni s-a cerut părerea cu 
mult interes, pentru a fi luată 
în considerare. Asta este ceea 
ce a reprezentat pentru mine 
experiența la sediul Estée Lauder 
România. Șefii departamentelor 
ne-au explicat cum funcționează 
introducerea unui nou brand pe 
piața din România, fiind într-adevăr 
foarte multă muncă, standarde de 
atins și cerințe de care trebuie să se 
țină cont cu mare strictețe. Estée 
Lauder este compania de make-
up numărul 1 în România. Munca 
grea este răsplătită!

ruxandra Pelin, 10 u

Am ascultat  fascinată 
toate explicațiile. Nu știu dacă 
este datorită faptului că sunt un 
‘make-up lover’ sau modul în care 
ne-a fost prezentat totul a reușit 
să îmi capteze atenția în așa mare 
măsură. Cred că m-a bucurat 
cel mai mult faptul că am purtat 
o conversație lejeră, și nu una 
rigidă, că am putut să fim în largul 
nostru. În plus, reprezentanții 
Estée Lauder ne-au cerut opinia și 
au dorit să descopere cum gândim 
și după ce criterii alegem noi, ‘noua 
generație’, produsele de cosmetică 
și parfumurile. Experiența a fost 
minunată.

ana Cojocaru, 9 u

Cred că această colaborare 
cu Estée Lauder va fi foarte utilă 
atât pentru dezvoltarea abilităților 
noastre de comunicare, informare, 
convingere, cât și pentru studiul 
domeniului publicității.

Bianca Gheorghiu, 10 r
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  Estée Lauder: Beauty and Communication

Am fost surprinși să aflăm că, înainte de lansarea unui 
produs pe piață, de exemplu de la Clinique, el este testat de 600 
de ori și că, dacă într-un singur caz dă greș, este reluat procesul 
testării. Ni s-a vorbit și despre cât de valoroasă este experiența 
„in store” și cât de mult contează discuția pe care clientul o 
are cu un consultant în magazin pentru a decide ce produs 
să cumpere. Am înțeles că trebuie să fii atent la orice detaliu, 
pentru că cel mai mic detaliu contează.

Cezara Giugula, 10 r

Am fost plăcut surprinsă de felul în care 
angajații cooperau și comunicau. Fiecare lună 
este o cursă pe care noi trebuie să o câștigăm’, 
ne-a spus domnul Adrian Simionescu, country 
manager. Am înțeles cât de greu este de 
administrat o afacere de asemenea anvergură 
și cât efort trebuie depus pentru a implementa 
un nou brand sau un nou produs.

elena Becheanu, 9 r

Cercetare de marketing la Douglas

Proiectul cu Estée Lauder a inclus 
și un studiu de piață care s-a derulat la 
magazinul de cosmetice și parfumuri 
Douglas din complexul unirea. 

Experiența din Douglas-Unirea 
a fost extrem de interesantă deoarece 
am pus în practică teoria învățată 
la cursul de Media și comunicare 
din cadrul școlii și am interacționat 
cu oameni din domeniul de beauty. 
Consultanții din magazinul Douglas 
au fost foarte prietenoși și ne-au 
ajutat atunci când am avut nevoie, 
explicându-ne noțiuni elementare 
despre vânzarea parfumurilor și 
produselor de make-up și skincare. 
Oamenii care ne-au împărtășit 
experiențele și opiniile lor cu privire la 
mărcile din portofoliul Estée Lauder 
Companies au fost extrem de deschiși 
și s-au arătat încântați să ne răspundă 
la întrebări.

Bianca Gheorghiu, 10 r

Vizita a fost interesantă și provocatoare. Am luat contact cu un 
tip de activitate despre care știam foarte puțin, însă, depășind bariera 
emoțiilor, am reușit să comunic cu clientele și să aflu preferințele și opinia 
acestora despre anumite branduri și produse cosmetice. M-a surprins 
plăcut preocuparea clientelor pentru anumite produse cosmetice, pentru 
calitate și nu doar pentru cele „în trend” și grija cu care le compară și 
apoi le aleg. Vă mulțumesc pentru șansa de a fi fost utilă.

iris Polihroniade, 10 u

Experiența în sine este una pe care mi-o doream încă din 
copilărie. În urma orelor petrecute în magazine, am realizat cât de 
important este să ai o pregătire temeinică despre produsele pe care le 
prezinți clienților.

ana ingrid Dorobanțu, 9 u

A fost distractiv să 
abordăm oameni diverși, cu 
păreri total diferite, ceea ce 
mi-a demonstrat că fiecare 
suntem unici. Aștept cu 
nerăbdare încă un astfel de 
experiment!

ioana Diaconescu, 9 u
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 În vizită la Televiziunea Română
Vizitarea unor instituții de presă constituie o 

mare atracție pentru elevii din grupele de media/
comunicare. În acest an, „ținta” a fost TVr, iar vizita 
a fost prilejuită de aniversarea a 60 de ani de la prima 
transmisie televizată din românia.

Vizitarea expoziției sediului TVR a fost o 
adevărată poartă către trecutul societății române. 
Pe toată durata turului, am avut ocazia de a vedea 
imagini și filmări de arhivă, acestea înfățișând modul 
în care țara se moderniza, atât din punct de vedere al 
mentalităților, cât și tehnologic.

Cristina roșca, 11 u

Am avut șansa de a călători în trecut și a cunoaște 
mai multe aspecte din viețile vedetelor televiziunii, 
încă de la apariția TVR. Am „inspectat” îndeaproape 
generații mai vechi de camere de filmat, un studio 
virtual, cât și unul real. Am reușit să înțelegem mai 
bine ce se întâmplă în spatele ecranului de la care 
mulți nu își pot lua privirea.

andrei nițulescu,  9 r

Partea mea preferată a fost atunci când am 
intrat într-un studio de transmisie, unde se pregătea o 
emisiune. Când am ajuns acasă, m-am uitat exact la 
acea emisiune și nu mi-a venit să cred că, în urmă cu 
o oră, fusesem în acel studio.

ana Dorobanțu, 9 u

Ziua Europei

Pe 9 mai, elevii de la media au fost prezenți în Piața universității, pentru a sărbători, împreună cu alți elevi, 
Ziua Europei, în cadrul unui eveniment organizat de Primăria Municipiului București, institutul european din 
românia și snsPa – partenerul academic al Complexului educațional Lauder-reut. iată câteva gânduri ale 
elevilor noștri despre acel moment și despre apartenența româniei la uniunea europeană. 

Este tare plăcut să 
trăiești într-o lume în care nu 
contează de ce naționalitate 
ești, ce religie, apartenență 
politică sau culoare a pielii 
ai. Europa este un loc prielnic 
pentru orice om de pe planetă, 
un loc unde orice persoană este 
respectată și prețuită. Serbăm 
Ziua europei pentru că este 
ziua casei noastre. La mulți 
ani, Europa!

Matei Bărăian, 9 u



67

L
i

c
e

u

La nivel simbolic, cel mai 
emoționant eveniment pentru 
elevi este ceremonia de absolvire a 
cursurilor de media-comunicare, 
organizată, în ultimii 6 ani, la 
sediul partenerului academic – 
snsPa, facultatea de Comunicare și relații Publice. elevii susțin public 
proiectele de absolvire, iar dobândirea de competențe în domeniul 
media-comunicare este confirmată prin acordarea de diplome și cărți 
de specialitate.  

Conf. univ. dr. Liana ionesCu 

Media, Marketing și Comunicare
Creativitate în comunicare și proiecte media

Ziua Europei

România a beneficiat foarte 
mult de intrarea în U.E. Cetățenii se 
pot bucura de frumusețile Europei, 
putând călători doar cu actul de 
identitate, iar pentru studenți, 
granițele s-au lărgit foarte mult, 
deoarece ei se pot înscrie mult mai 
ușor în instituții de învățământ din 
străinătate. Noi românii nu realizăm 
cât de multe avantaje avem fiindcă 
facem parte din această uniune. Ar 
trebui să ne considerăm norocoși!

Gabriel Gheorghe, 9 r

Pe 9 Mai s-a dat startul unei Europe mai libere, 
mai curate și mai aproape de oameni. Mai prosperă, 
mai dezvoltată și mai bună. Îi felicit pe toți cei care 
construiesc, zi de zi, această Europă.

Lukas ionescu, 9 u

Conferințe și diplomație publică

Ca în fiecare an, elevii de la  
media-comunicare au participat la 
conferințe internaționale și s-au implicat 
în activități de diplomație publică. În 
prim plan s-au situat evenimentele 
prilejuite de 2Day ambassador și cele 
organizate de Școala națională de studii 
Politice și administrative (snsPa) – 
partener academic al Lauder-reut. La 
Centrul de studii israeliene din snsPa, 
elevii au asistat la conferința cu tema: 
„The Burden of history and Geopolitics: 
Contemporary israeli Governance” și la 
acordarea titlului de Doctor honoris 
Causa profesorului itamar rabinovich, 
preşedintele institutului israel din 
Washington. Cât despre vizitele la 
ambasadele străine la București, ele au 
fost ca de obicei, memorabile.

Proiecte de absolvire, diplome și cărți la FCRP
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În luna octombrie 2016, Complexul educațional 
Lauder-reut a devenit Ambasador e-Mobility Weeks, 
prin implicarea în primul proiect de acest gen din 
românia, dedicat informării, educării și conștientizării 
beneficiilor oferite de mobilitatea ecologică, cu focus 
asupra unor problematici de actualitate, precum 
reducerea emisiilor poluante și schimbările climatice. 
situația globală, în ceea ce privește poluarea, este una 
alarmantă, fapt care i-a determinat pe organizatorii 
evenimentului să desfășoare o serie de activități de 
informare și conștientizare a beneficiilor oferite de 
mobilitatea ecologică.

evenimentul este realizat de către idea events, în 
parteneriat cu Kaufland, onG-ul Together for a Better 
Tomorrow și asociația română pentru Mobilitate 
sustenabilă, academia Titi aur și Q’s inn. implicarea 
școlii noastre a constat în găzduirea unor dezbateri pe 
teme legate de mediu și transport ecologic, în timp ce 
mașinile electrice (nissan Leaf, Volkswagen e-Golf, 
BMW i3) au poposit pentru câteva ore în curtea școlii 

noastre, spre bucuria elevilor de gimnaziu și liceu care 
le-au întâmpinat cu mare entuziasm.

Copiii au fost captivați de informațiile prezentate 
de oaspeții noștri, oraan Mărculescu (ecoprofit.ro, 
Știință&Tehnică), Paul Badea (Badsi), alexandru nicola 
(renovatio), cărora le-au adresat o mulțime de întrebări 
inedite despre autovehiculele expuse. s-a discutat despre 
modul de funcționare a mașinilor electrice și stațiilor 
de încărcare, au fost prezentate statistici referitoare la 
situația îngrijorătoare a poluării, ce înseamnă condusul 
defensiv și ecologic, care este stadiul actual și cum se vor 
dezvolta lucrurile în românia în următorii ani, în ceea 
ce privește mobilitatea sustenabilă. Putem spera ca, la 
momentul când elevii vor avea vârsta necesară obținerii 
permisului de conducere, să opteze pentru autoturisme 
care respectă mediul înconjurător.

elevii participanți au primit seturi de reviste Știință 
& Tehnică, în care sunt tratate cele mai importante 
subiecte legate de poluare, iar doamnei Tova Ben nun-
Cherbis i-a fost înmânat trofeul Ambasador e-Mobility 
Weeks pentru Complexul educațional Lauder-reut.

Mulțumim mult organizatorilor și partenerilor 
evenimentului pentru că ne-au implicat în activitatea 
de conștientizare a impactului pe care fiecare dintre noi 
îl avem asupra viitorului nostru. 
acest lucru face parte din 
educația pe care ne străduim să o 
oferim copiilor noștri în fiecare 
zi, pentru a fi cât mai pregătiți 
pentru lumea de mâine.

Cristina Marin
Lauder-reut Projects  

& Pr Manager

Media, Marketing și Comunicare
Lauder-Reut este Ambasador e-Mobility Weeks

Să aduci trei automobile electrice într-o 
curte plină de elevi curioși și foarte cunoscători 
în domeniu este rețeta unui succes garantat, cu 
o extraordinară priză la public. Evenimentul, 
desfășurat la C.E. Lauder-Reut în luna octombrie, 
a fost o propagandă eficientă de conștientizare 
a pericolului pe care îl reprezintă poluarea prin 
folosirea combustibililor fosili, dar și o ocazie 
excelentă de a prezenta alternativa automobilelor 
nepoluante. În câteva secunde, cele trei autoturisme 
erau pline de elevi curioși să le exploreze, să le 
compare și să facă, fiecare, câte un clasament 
personal. Au fost testate sistemul de sonorizare 

Iată ce spun profesorii și elevii 
Complexului Educațional Lauder-Reut (și rezistența urechilor celor prezenți), farurile, scaunele și portierele. 

Câțiva dintre copii ne-au mărturisit, mai în glumă, mai în serios, că 
și-ar fi dorit să le și conducă, „măcar câțiva metri”, prin curtea școlii. 
Explicațiile specialiștilor au 
fost binevenite și au stimulat 
curiozitatea elevilor, care au 
pus întrebări și au dovedit 
cunoștințe serioase în 
domeniu. Unii dintre aceștia 
au scris câteva rânduri 
despre ceea ce a reprezentat 
această întâlnire pentru ei.

Prof. roxandra 
CrisTesCu

Evenimentul cu mașinile 
electrice a fost o ocazie extraordinară 
pentru noi, elevii Lauder. Cei care 
ne-au prezentat mașinile au fost 
foarte bine pregătiți și am aflat 
de la ei lucruri interesante. Mi-a 
făcut plăcere să mă întâlnesc 
cu ei și să constat că există deja 
automobile care nu poluează mediul 
înconjurător.

sofia ene, 5 a
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Mi-a plăcut foarte mult 
faptul că am avut ocazia să intru 
într-o mașină ecologică și să înțeleg 
mecanismele care fac din aceasta un 
automobil care nu poluează.

andrei Tender, 5 a

Acum o săptămână, mie 
și colegilor mei ni s-a oferit 
posibilitatea de a fi martorii 
unei expoziții grozave de mașini 
ecologice. Acestea nu folosesc petrol 
sau benzină, combustibilii clasici, 
ci curentul electric. Nu numai că 
salvează mediul înconjurător, dar 
pot să salveze și vieți. Cum adică? 
poate vă întrebați. Gândiți-vă la 
războaiele care se duc pentru petrol 
și pentru celelalte resurse naturale. 
Pe lângă aceasta, vehiculele par 
a fi scoase direct din filmele SF: se 
parchează singure, pot merge 
singure pe distanțe mici, aproape se 
conduc singure. Cel mai important 
mi s-a părut faptul că, în câțiva 
ani, aceste automobile vor deveni o 
opțiune reală, mai ales în București, 
una dintre cele mai poluate capitale 
europene.

Luca Deleanu, 6

Evenimentul la care am 
participat a fost educativ, pentru 
că am învățat rolul pe care îl vor 
juca mașinile electrice în viitorul 
apropiat, în lupta împotriva 
poluării și a încălzirii globale. 
Cred ca automobilele electrice 
trebuie să înlocuiască mijoacele 
de transport tradiționale cât 
mai curând.

Petru Dumitrescu, 7 a

Evenimentul a fost unic 
în școala noastră; copiii au 
înțeles rolul mașinilor electrice 
împotriva poluării. BMV-ul 
albastru a fost mașina mea 
preferată de la expoziție, datorită 
aspectului, al interiorului și al 
performanțelor tehnice.

Toni Borcoș, 7 a

Mașinile electrice sunt o alegere perfectă pentru 
cei care locuiesc în orașe aglomerate, deoarece sunt 
mult mai eficiente din punct de vedere financiar, 
costurile pe care le presupun sunt mult mai reduse 
decât în cazul unor mașini obișnuite.

Teodora Petre, 10 r

La această prezentare am aflat că taxele și 
impozitele plătite pentru mașinile electrice sunt 
mai mici. De asemenea, costurile de întreținere a 
unei mașini electrice sunt mai reduse, spre exemplu, 
aceste mașini nu necesită schimbarea uleiului sau a 
antigelului.

iulian ivănescu, 10 rLuând parte la o prezentare atât de captivantă 
despre mașini electrice, din cadrul liceului  
Lauder-Reut, mi-am dat seama că este o idee 
inovatoare, care, pusă în practică, va aduce cu 
siguranță o mulțime de beneficii și schimbări de care 
lumea are nevoie. Printre acestea, așa cum ni s-a 
prezentat, nivelul ridicat al poluării ar scădea; ar 
exista, desigur, o economisire a banilor cheltuiți pe 
benzină/motorină, ceea ce ar reprezenta o schimbare 
majoră pentru oameni. De asemenea, faptul că 
oamenii nu mai sunt nevoiți să piardă timpul pentru 
a parcurge un drum până la benzinărie, timp pe care 
ar putea să îl folosească în scopuri utile, va fi susținut 
de orice persoană care deține o mașină. În concluzie, 
consider că mașinile electrice ar reprezenta o schimbare 
radicală în viețile cotidiene ale oamenilor.

sara Daniel, 10 u

Săptămâna trecută am avut plăcerea să asist 
la o conferință despre mașinile electrice, denumite și 
mașinile viitorului, lucru care m-a bucurat nespus de 
mult. În cadrul acestei prezentări am primit informații 
utile și interesante, de care nu mai auzisem până la 
momentul respectiv, și totodată am conștientizat cât 
de nocive sunt autoturismele clasice pentru mediul 
înconjurător și pentru sănătatea noastră. După 
aflarea informațiilor prezentate în cadrul conferinței 
opțiunile privind următoarea mașină pe care eu sau 
familia mea urmează să o achiziționăm, aceasta fiind 
cu siguranță una electrică sau hibridă.

Daniela Costea, 9 u
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Cu prilejul Zilei internaționale de Comemorare a Victimelor 
holocaustului (27 ianuarie), institutul național pentru studierea 
holocaustului din românia „elie Wiesel”, în parteneriat cu institutul 
francez din București și ambasada statului israel în românia, a organizat 
cea de-a doua ediție a festivalului de film dedicat holocaustului, intitulată 
Zilele Filmului: „Memoria Holocaustului” (In Memoriam Elie Wiesel).

Profitând de prezența regizorului simcha Jacobovici la București, 
institutul „elie Wiesel” a organizat și întâlniri tematice cu elevii a două 
licee din București și cu membrii federației Comunităților evreilor din 
românia.  astfel, în 30 ianuarie 2017, filmul „Struma” a fost difuzat la 
Complexul educațional Lauder-reut, iar regizorul simcha Jacobovici le-a 
vorbit elevilor cu mare căldură despre realizarea acestui film inedit, cu 
accente de documentar, memorial și dezbatere.

Pe data de 30 ianuarie am avut oportunitatea de a-l cunoaște pe 
regizorul israelian Simcha Jacobovici, și, totodată, de a viziona un film 
documentar realizat de către acesta, cunoscut la nivel internațional.

„Struma” este un film in memoria Holocaustului, remarcabil datorită 
impactului emoțional pe care acesta îl are asupra publicului. Am fost 
impresionată de povestea tulburătoare a unei nave de refugiați, având 
ca destinație Palestina. Sfârșitul tragic al unui număr mare de oameni, 
în anul 1942, determină începutul cercetărilor, privind cauza exploziei, 
cercetări care conferă documentarului un aer misterios, ce ține spectatorul 
în suspans, făcându-l să simtă că totul se întâmplă chiar în acel moment.

Mira sarah Daniel, 10 u

Filmul „Struma", regizat 
de directorul Simcha Jacobovici, 
are ca temă principală istorisirea 
naufragiului vasului Struma, un 
vas plin de refugiați israeliți care 
încearcă să scape de ororile celui 
de-al Doilea Război Mondial.

Pelicula surprinde în detaliu 
efectele acestui eveniment prin 
intervievarea unor supraviețuitori 
din perioada Holocaustului, dar 
și prin intervievarea singurului 
supraviețuitor al acestei tragedii. 
De asemenea, prin imaginile si 
secvențele redate, filmul are un 
impact puternic asupra oricărui 
vizualizator.

Din punctul meu de vedere, 
pelicula vizionată este bine 
realizată și are un scop educațional 
și istoric ridicat, pe care aș 
recomanda-o oricărei persoane 
pasionate de istoria Holocaustului 
și de istoria celui de-al Doilea 
Război Mondial. 

Christian rîmniceanu, 10 u
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A fost un film care m-a impresionat până la lacrimi, un documentar 
cu valențe de film artistic al cărui mesaj mi-a provocat tristețe. Consider că 
filmul este o capodoperă ce trebuie împărtășită. Documentarul a prezentat 
un eveniment din cel de-al Doilea Război Mondial, mai exact ce s-a 
întâmplat pe vasul Struma în anul 1942. 

alexandra Voicu, 10 u

Vizionarea documentarului despre tragedia din timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial mi-a lăsat o puternică impresie, ajutându-mă să 
înțeleg ramificațiile pe care relațiile internaționale le au asupra vieților 
civililor. Deși filmul a fost un documentar, acesta a avut o puternică 
încărcătură emoțională.

robert Ștefan, 10 u

Filmul „Struma" regizat de Simcha 
Jacobovici  m-a emoționat profund 
deoarece prezintă povestea tragică și 
reală a scufundării unui vas cu mai mult 
de 700 de refugiați evrei la începutul 
celui de-al Doilea Război Mondial. 
Documentarul prezintă locuri specifice și 
îi ajută pe cei ce au pierdut oameni dragi 
să aibă un loc unde să îi plângă. M-a 
impresionat în mod special devotamentul 
și contribuția regizorului în această 
poveste neimaginabilă și lecția de viață pe 
care filmul mi-a reflectat-o. Viața este un 
lucru unic de care trebuie să profităm și nu 
trebuie să uităm de ceea ce s-a întâmplat 
cu atâția oameni nevinovați, pentru a 
nu repeta istoria. Consider că filmul m-a 
inspirat și m-a ajutat să înțeleg anumite 
lucruri, deoarece a avut un impact 
puternic și sentimental prin reconstituirea 
întâmplării nefericite.

Dumitrașcu Maria, 10 u

The activity which my 
classmates and I attended was 
memorable, to say the least. 
We watched a movie based 
on the tragedy of the Struma 
vessel in 1942. Not only did 
the movie impress me, but it 
also gave me insight into the 
hardships of the Jewish people 
during the Holocaust. It was a 
very well-directed movie, and 
since it was a documentary, it 
proved to be a valid historical 
document.

Dimitrie Dinculescu, 10 u
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Robotica Lauder la nivel național și internațional

elevii Lauder-reut sunt extrem de competitivi în numeroase domenii, iar robotica este unul dintre cele 
mai căutate și apreciate, în ciuda muncii asidue pe care aceasta o presupune și a numeroaselor concursuri la care 
trebuie să își demonstreze măiestria.

Primul concurs a fost Space Challenge – Viitorul pe 
Marte, un proiect de robotică, tehnologie, informatică și 
creativitate, în care elevii din clasele iV-Viii din București 
au ajutat oamenii să ajungă pe Marte, construind roboți 
care să realizeze diferite sarcini: activarea comunicațiilor, 
alegerea echipajului, eliberarea robotului MsL, lansarea 
satelitului pe orbită, colectarea probelor de sol, asigurarea 
sursei de energie, inițierea lansării. De asemenea, ei au 
creat povești și desene sf care să ilustreze misiunile 
robotului. Munca lor a fost încununată de succes.

am obținut Locul 1 cu echipa RoboFALT (andrei 
Ghinescu, Luca oprescu, filip iacob – cls. a Vi-a),  
locul 5 cu echipa MIT (Maria isailă, Tudor Grosu, irina 
Marin – cls. a Vi-a) și locul 7 cu echipa EV3 Family 
(Tudor Georgescu, Dan Burlacu, sarah Miloș-Găman, 
Vlad nămoloșanu – cls. a iV-a și a V-a).

al doilea concurs a fost FIRST LEGO League, 
competiție internațională de robotică pentru elevi cu 
vârste cuprinse între 9 și 16 ani, având în acest an tema 
„animal allies”. echipele participante au fost evaluate 
în privința a 3 aspecte: proba de robotică, proiectul 
de cercetare și aplicarea valorilor fundamentale ale 
concursului. La etapa națională a participat echipa 
RoboFALT (andrei Ghinescu, Luca oprescu, filip 
iacob – cls. a Vi-a, Tudor nicorescu – cls. a V-a), care 
a obținut „Premiul pentru Cercetare” și s-a calificat 
la etapa internațională de la saint Louis, Statele 
Unite ale Americii.

Competiția internațională din statele unite ale 

americii s-a desfășurat în perioada 26-28 aprilie. 

echipa noastră a fost formată din elevii andrei 

Ghinescu, Luca oprescu, Maria isailă, Brianna Duță 

și Tudor Georgescu, însoțiți de prof. rica Pintilie și 

Marilena Vîlciu.
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Robotica Lauder la nivel național și internațional

al treilea concurs a fost competiția 
internațională FIRST Tech Challenge. 
Tema de anul acesta a fost „Velocity Vortex”. 
robotul trebuie să lucreze în echipă cu 
un altul pentru a arunca cât mai multe 
particule în centrul terenului, pentru a 
aprinde semnalul luminos corespunzător 
culorii alianței din care face parte, pentru 
a captura și plasa o minge uriașă în centrul 
terenului.

În luna mai 2017 a avut loc 
competiția de robotică „București, 
un oraș ecologic”, la care am 
participat cu echipa EV3 Family, 
formată din elevii Dan Burlacu – 
cls. a iV-a, sarah Miloș-Găman și 
Tudor Georgescu – cls. a V-a.

elevii au construit un robot 
care alimentează un oraș cu 
energie verde activând turbina 
eoliană, amplasând un panou solar 
pe acoperișul unei case, protejând 
spațiul verde, reparând barajul și 
fabrica de reciclare a deșeurilor,  

sortând deșeurile. De asemenea, 
au descris un proiect ecologic din 
București.

rezultatele au fost pe măsura 
muncii depuse: Premiul I la 
categoria „Junior”.

În luna iunie 2017, mai multe echipe din 
școala noastră s-au înfruntat la etapa națională 
a „World robot olympiad” cu elevi din întreaga 
țară.

echipa EV3 Family a obținut locul 4.
Felicitări tuturor și mult succes în 

continuare !

Prof. rica PinTiLie
Prof. Virgilius TeoDoresCu

La etapa națională a participat echipa Novanoid 
(Dan arbănașu, Cezara Giugula, ioana Mogoș, Maria 
sima, Teodora Petre – cls, a X-a, Drăghici Theodor, Mihai 
Cioroianu, Victor Vescu, nicoleta Trandaș, alex Dumitrașc, 
Dan Ciorăscu – cls. a Xi-a), alături de alte 53 de echipe din 
33 de orașe. Competiția s-a desfășurat la sala Polivalentă, în 
perioada 23-26 martie 2017.
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În perioada 23 aprilie – 2 mai 2017, echipa de robotică RoboFALT antrenată și coordonată de doamna 
profesoară Rica Pintilie a participat la firsT Championship – firsT LeGo League, etapa finală în saint Louis, 
Missouri, s.u.a. Membrii echipei sunt elevi în clasele a Vi-a – Andrei Ghinescu, Luca Oprescu, Maria Isailă, 
Brianna Duță – și a V-a B – Tudor Georgescu. alături de cei de mai sus au participat și profesorul Marilena 
Vîlciu (pregătirea finală a proiectului și a posterului) și doamna Alina Duță (părinte). 

După un drum destul de lung, pe data de 24.04, la 
ora locală 1 a.m., am ajuns la hotelul hilton saint Louis 
at the Ballpark. Camerele erau la nivelul 16 și ne-au 
oferit o priveliște panoramică dominată de stadionul de 
baseball din vecinătate. 

În primele două zile, înainte de începerea 
concursului, am avut câte 3 ore de pregătire a 
prezentărilor și apoi vizitarea unor obiective turistice. 
În prima zi, vizita la City Museum a fost o surpriză 
extrem de plăcută în special pentru copii: muzeul este 
în fapt o combinație extrem de reușită între o expoziție 
de lucrări din materiale urbane reciclate artistic și un 
parc de aventuri. am rămas cu plăcute amintiri din 
peștera artificială, toboganele pe șase etaje, ieșirile 
surprinzătoare din nișe aflate la nivelul podelei, avioane 
cu bordul intact, locul de joacă cu mingi și o reproducere 
a lupului dacic. Și experiența unică de a ne învârti în 
titireze a fost de neuitat.

Ziua a doua a venit cu momentul mult așteptat: 
vizita la Grădina Zoologică ne-a permis prima întâlnire 
cu un ursuleț panda roșu (care, de fapt nu e nici urs, nici 
panda). Proiectul nostru de cercetare pentru concurs 
era un mediu natural adaptat ca sanctuar pentru aceste 
animăluțe. De necrezut, dar timp de circa 30 minute, 
copiii noștri vioi și zburdalnici au vorbit numai în 
șoaptă și s-au mișcat cu maximă atenție pentru a nu 
speria ursuleții a căror timiditate o cunoșteau foarte 
bine. au avut ocazia să admire mediile de viață adaptate 
pentru diverse animale și să discute cu voluntarii ghizi 
care cunoșteau locatarii grădinii zoologice ca pe buni 
prieteni. 

Ziua a treia a adus și concursul. am amenajat standul 
cu materialele realizate și transportate până la centrul 
de concurs cu sprijinul părinților participanților. Copiii  
și-au intrat repede în rol și au început să-și prezinte 

tuturor vizitatorilor produsele (robotul și proiectul) 
cu din ce în ce mai multă dezinvoltură. au devenit 
repede o atracție. Cred că unul din cele mai interesante 
complimente a fost întrebarea unui vizitator: „În 
România engleza este limbă oficială?”. Chiar și în zilele 
următoare, când elevii erau la antrenamente, auzeam 
vizitatori: „Ieri ne-au explicat copiii atât de frumos și cu 
suflet despre urșii panda, păcat că n-ai fost și tu!”. evident, 
fiecare dintre participanți a încercat să cunoască 
activitatea celorlalți competitori și s-au legat amiciții 
frumoase. au avut loc și mult așteptatele meciuri 
amicale, care ne-au permis primele antrenamente. 
Din păcate, în hotel a fost imposibil să găsim suprafețe 
adecvate pentru planșa de competiție. 

Zilele de concurs ne-au oferit emoții și realizări. 
Mai întâi au fost jurizate proiectul de cercetare 
științifică (Red Panda Forest), designul robotului Thor 
și posterul Core Values. elevii s-au prezentat foarte 
bine, impresionând plăcut juriul, atât cu pregătirea 
pentru prezentările respective, cât și cu spontaneitatea 
răspunsurilor la întrebările și provocările juraților. unul 
din răspunsurile copiilor la proba de poster ne-a ajuns 
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la suflet. La întrebarea unui jurat „Cum vă gestionați 
stresul în timpul activităților de echipă?”, Brianna a 
răspuns „Îi avem mereu alături pe antrenori, care ne 
implică în jocuri, ne spun glume sau ne îmbărbătează, 
după caz.”

a venit și ziua de vineri, 28 aprilie, ziua marilor 
meciuri. echipa românească a început să zbârnâie între 
zona de concurs și cea de antrenament, programările 
antrenamentelor fiind aproape continue. absolut toți 
copiii s-au implicat activ și cu tot sufletul în pregătiri, 
sub coordonarea profesorului rica Pintilie. La toate 
meciurile, echipa robofaLT s-a prezentat onorabil. 

sâmbăta a urmat festivitatea de decernare a 
medaliilor care ne-a depășit orice așteptare: după ce am 
urcat cu toții pe scenă și am fost felicitați de jurați, la 
coborâre am bătut palma rând pe rând cu cei peste o mie 
de participanți la fLL! seara am participat la festivitatea 
de închidere, o ocazie pentru a ne lua „rămas bun!” de 
la alexandra (o tânără de origine română care participa 
într-una din echipele canadiene la fTC), de la mama sa, 
precum și de la ceilalți participanți cu care copiii noștri 
s-au împrietenit. 

Pe data de 30 aprilie am încercat să acoperim 
toate obiectivele vizate și neatinse până la momentul 
respectiv: vizitarea Gateway arch, site-ul precolumbian 
Cahokia Mounds și un outlet de jucării. De mare 
ajutor ne-a fost doamna Duță care, cu acordul tuturor 
părinților, a închiriat un suV pe care l-a condus chiar 
dumneaei. La Cahokia Mounds am vizionat filmul 
explicativ și am înțeles că ne aflăm pe locul celui mai 
mare oraș precolumbian din america de nord. apoi 
am avut ocazia să admirăm reconstituirea unui sat 
indian, movilele pe care se aflau sanctuarele și locuințele 
conducătorilor amerindieni. am avut norocul ca vizita 
noastră să coincidă cu târgul nativilor americani, care 
au prezentat minunate obiecte artizanale. următoarea 
oprire a fost la Gateway arch, al doilea monument 
american ca dimensiune. După o lungă așteptare, 
am urcat cu trenul în capsulele sferice pentru cinci 
persoane, cele 60 nivele, vreme de 4 minute, până la 
înălțimea de 190m. am admirat panorama întregului 
oraș saint Louis, iar pe cealaltă parte, peste Mississippi, 
am văzut statul ilinois pe care tocmai îl vizitasem. 

Drumul de întoarcere acasă a fost mai lung decât 
ne așteptam. Din cauza condițiilor meteo, am fost 
redirecționați către Chicago, în loc de Washington. iar 
următoarea escală, cea din Munchen, a durat peste 5 
ore. Deși obositor, drumul a decurs fără incidente. 

experiența americană ne-a adus tuturor multe 
beneficii: cunoașterea unei lumi care s-a dovedit mult 
mai caldă și mai interesantă decât în filme, concursul 
care ne-a îmbogățit atât experiența competitivă, cât 
și cunoștințele în domeniul roboticii și ale științelor, 
precum și o puternică motivație de a persevera și de a 
excela pentru a reveni în anii următori. 

Prof. Marilena VÎLCiu
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Robotică
Lauder-Reut în experiența americană FIRST LEGO League

A fost o experiență frumoasă, care merită repetată și sperăm să ne mai 

calificăm și anul viitor. Atmosfera de concurs a fost impresionantă. Principalul 

nostru câștig a fost că ne-am îmbogățit cunoștințele, ne-am făcut prieteni noi și 

am câștigat experiență. […] Am vizitat multe locuri frumoase cum ar fi Gateway 

Arch și satul indienilor Cahokia Mounds, de unde am luat multe suveniruri și 

fluiere indiene. andrei Ghinescu, 6

Excursia din America a fost una dintre cele mai amuzante și fascinante excursii în care am fost 

vreodată. Îmi lipsesc zilele frumoase împreună cu colegii mei, glumele pe care le făceam și obiectivele 

turistice. În special ziua în care am mers în satul indienilor și ne-am cumparat toți tobe și fluiere și 

am început să cântăm. Unul dintre lucrurile cele mai importante este că ne-am îmbunătățit engleza, 

am comunicat și ne-am făcut prieteni din alte țări, dar și pentru că am câștigat multă experiență. Pe 

scurt, am iubit această excursie!

Brianna Duță, 6

FLL 2017 a fost o experiență de neuitat. Concursul a avut loc la Saint Louis, Missouri, 

USA. Acolo ne-am făcut foarte mulți prieteni și am învățat foarte multe lucruri de la celelalte 

echipe. Erau peste 100 de echipe și peste 300 de voluntari.

În prima zi, am fost la Muzeul Orașului, care era un parc de distracții cu tot felul de 

obiecte reciclate. În a treia zi am fost să ne aranjăm standul și ne-am împărtășit ideile cu 

celelalte echipe și cu persoane care au venit să viziteze centrul de concurs. În a patra zi ne-am 

prezentat proiectele și în ziua următoare a fost competiția de roboți. 

Pentru mine a fost o super excursie și m-am distrat super mult. Am avut unul din cele 

mai vizitate standuri și asta înseamnă foarte mult pentru mine.
Tudor Georgescu, 5 B

I went to St. Louis in order to participate to a robotics 

contest together with the other members of my team. It 

was the first time I went to America and I really enjoyed 

it. I visited a lot of interesting places, like the Gateway 

Arch, the Mississippi river and the City Museum (where 

we had a lot of fun climbing).Most of the time we spent at the contest. We worked 

really hard and even if we didn’t get such a prestigious 

place, we had fun trying.

Maria isailă, 6
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Olimpicii Lauder-Reut
2016-2017 Anul performanțelor internaționale

un număr de 260 de elevi ai Complexului 
educațional Lauder-reut au participat cu succes la 
olimpiadele și concursurile școlare din acest an.

ne bucurăm pentru elevii calificați la etapa 
națională a olimpiadelor de Geografie, Limba engleză, 
Limba spaniolă, Limba italiană, sociologie, Matematică 
aplicată, Științele Pământului, sociologie și Lingvistică, 
concursuri de unde s-au întors cu rezultate remarcabile. 

elevii noștri au obținut numeroase premii și 
la etapa pe municipiu, precum și la Concursurile 
naționale Cangurul lingvist – limba engleză, Comper – 
Comunicare și Comper – Matematică.

Deasemenea, echipa de robotică a gimnaziului 
Lauder a câștigat premiul „research award” la etapa 

Cea mai mare reușită din acest an școlar o 
reprezintă calificarea elevilor Victor Vescu și 
Andrada Pantelimon la Olimpiada internațională 
de Geografie, respectiv la Balcaniada de Geografie.

națională și dreptul de participare la Concursul 
internațional First Lego League din st. Louis, sua.

echipa de robotică a liceului a participat la etapa 
națională a Concursului internațional First Tech 
Challenge, organizat în premieră în românia.

felicitări și mult succes tuturor elevilor și 
profesorilor care i-au îndrumat cu multă pasiune și 
profesionalism desăvârșit.

Prof. Virgilius TeoDoresCu

Planuri de campion Lauder-Reut

Gândindu-mă la rezultatul de la olimpiada de la Oradea 
și privind în urmă, la aproape un an de când m-am întors de la 
balcaniadă, nu pot decât să transmit gânduri bune celor care au 
continuat să aibă încredere în mine și să mă susțină și în acest an. 
În acest context, îmi exprim recunoștința mai ales față de doamna 
profesoară de geografie Roxana Diaconu, pentru bunătatea, grija și 
căldura cu care dumneaei îmi este, în orice circumstanță, „complice”. 
Sunt mândru și de consecvența cu care liceul meu obține premii 
la Olimpiada Națională de Geografie, cot la cot cu alte colegii de 
prestigiu din București și din țară.

În ceea ce privește competiția care urmează în august, la 
Belgrad, cred că eu și colegii mei de lot avem, în primul rând, 
o responsabilitate față de frumoasele performanțe pe care le-a 
obținut România la celelalte ediții ale Olimpiadei Internaționale de 
Geografie. Pregătirea care urmează va fi, cu siguranță, o probă a 
efortului și a concentrării. Am certitudinea că, în măsura în care 
vom reuși să ne focalizăm la extrem asupra acestui scop, ne vom 
întoarce acasă cu vești bune.

Pe lângă toate, și în acest an am ocazia să fiu coleg de lot cu un 
foarte bun prieten –  Omar Hamod de la Colegiul Național Mihai 
Viteazul. Mă bucură mult să vad cum prietenia noastră, născută în 
competiție, a contribuit și continuă să contribuie la rezultatele pe 
care le obținem, an de an, la olimpiadă.

Victor Vescu, 11 r

Încă de la Olimpiada Națională 
de  Geograf ie  de  anul  trecut ,  
mi-am propus să ajung la Balcaniadă. 
Subiectele de la barajul de anul acesta 
au fost dificile, concurenții foarte buni 
și calificarea la Balcaniadă m-a luat pe 
neașteptate. Cu atât a fost bucuria mai 
mare că mi-am atins scopul propus. La 
festivitatea de premiere, emoțiile au fost 
mari. Pe lângă euforia momentană, 
am rămas cu un puternic sentiment de 
recunoștință întrucât știu că nu aș fi 
reușit această performanță singură. Am 
norocul de a avea alături o profesoară 
dedicată, pe doamna Roxana Diaconu 
și prieteni din lotul de Geografie pe care 
îi admir și de la care am mereu ceva 
de învățat. România a obținut mereu 
premii la această competiție și sperăm 
să continuăm tradiția.

andrada Pantelimon, 11 r
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Victorie internațională a școlii Lauder

Cristina Marin: Cum ți-ai descoperit pasiunea 
pentru Geografie?

Victor Vescu: Cea dintâi carte pe care am citit-o 
singur de la cap la coadă a fost „Primul meu atlas 
Larousse”, care m-a învățat primele lucruri despre 
hărți, continente, țări, munți, oceane, vreme, vulcani, 
cutremure, populație și nenumărate alte concepte de 
bază în geografie. Îmi aduc aminte cum încercam să 
desenez drapelele statelor și să copiez hărțile pe care le 
găseam în enciclopedie. Pot spune că această carte citită 
și recitită de atâtea ori la o vârstă atât de mică (înainte 
de a începe școala) mi-a stârnit interesul nu doar 
pentru geografie, dar pentru știință și natură în general. 
Mai apoi, pasiunea pentru a cunoaște planeta Pământ a 
devenit evidentă pe când o exploram fascinat folosind 
„Google earth” încă de la vârsta de 7-8 ani.

C.M.: Ce este fascinant în studiul Geografiei? Ce te 
atrage pe tine la această disciplină?

V.V.: Tot sau... aproape tot. sunt foarte atras de 
partea practică a geografiei și de faptul că aceasta se 
regăsește atât de mult în lumea reală. Între geografia 
fizică și cea umană, o prefer pe cea fizică și îmi place 
accentul care se pune în geografie pe interdependența 
celor două ramuri. este uimitor cât de diferit vezi, 
apreciezi și înțelegi lumea din jurul tău atunci când 
cunoști bine geografia și cum atât de multe fenomene 
aparent fără legătură cu geografia își găsesc explicațiile 
în aceasta.

C.M.: Ce trebuie să faci pentru a ajunge la acest 
nivel de performanță? 

V.V.: Ceea ce m-a ajutat cel mai mult să ating acest 
nivel este faptul că în ultimii 4 ani am participat constant 

la toate competițiile de geografie. În clasa a Vii-a am 
participat la concursul de geografie „Terra”, obținând 
locul întâi la faza națională, iar din clasa a Viii-a am 
mers în fiecare an la olimpiada națională de Geografie. 

Mai mult sau mai puțin, orice lucru pe care îl 
știi legat de planeta noastră te ajută să obții rezultate 
la Geografie, multe capitole apelând la cunoștințe 
de fizică, Chimie și Biologie. Chiar și Geometria 
s-a dovedit folositoare atunci când, la proba de baraj 
pentru calificarea în lotul internațional, unul dintre 
subiecte a cerut calcularea unghiului la care se găsește 
soarele la amiază la diverse date calendaristice și grade 
latitudine cu ajutorul unei analemme (diagramă care dă 
declinația soarelui și ecuația timpului pentru orice zi a 
anului). Desigur, un alt lucru care m-a ajutat mult a fost 
cunoașterea fluentă a limbii engleze, care se datorează 
în principal numărului mare de ore și nivelului avansat 
de predare de la școala noastră.

Pregătirea propriu-zisă este făcută în principal din 
cărți scrise în limba engleză despre care am aflat și pe 
care le-am împrumutat de la foști olimpici internaționali 
pe care i-am cunoscut la olimpiade.

C.M.: Povestește-ne cum a fost experiența prin care 
ai trecut în Serbia.

V.V.: Loturile pentru Balcaniada de Geografie 
(BiGeo) și pentru olimpiada internațională de 
Geografie (iGeo) se stabilesc în urma unei probe 
de baraj în limba engleză ce se desfășoară la sfârșitul 
olimpiadei naționale de Geografie. Barajul începe cu 
o probă orală eliminatorie urmată de o probă scrisă 
de un grad foarte mare de dificultate care este făcută 
și mai dificilă de timpul puțin pus la dispoziție pentru 
rezolvarea subiectelor. În urma probei scrise, primii 
patru clasați formează lotul care va merge la olimpiada 

Victor Vescu, elev al Complexului educațional Lauder-reut, a obținut 

medalie de argint la a ii-a ediție a Balcaniadei de Geografie, desfășurată în 

perioada 24-30 iunie 2016/radalj, serbia.

L-am așteptat pe Victor să revină acasă pentru a afla, din perspectiva 

campionului, ce înseamnă Balcaniada și cum poți ajunge la un asemenea nivel 

de performanță. Și i-am pus o mulțime de întrebări, la care Victor a răspuns 

detaliat, ca să ne satisfacă toate curiozitățile legate de acest subiect.
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internațională de Geografie, iar următorii patru pe cel 
pentru Balcaniadă. 

Balcaniada de Geografie a fost la a doua sa ediție 
și s-a desfășurat în Mali Zvornik, un mic oraș aflat pe 
malul râului Drina, la granița dintre serbia și Bosnia. 
au participat echipe din patru țări: serbia, slovenia, 
Bosnia și românia. Balcaniada a urmat modelul 
olimpiadei internaționale de Geografie, cuprinzând 
trei probe: una teoretică scrisă, una practică pe teren 
și una multimedia de tip grilă. Testul teoretic scris 
a verificat cunoștințe generale de geografie din șase 
domenii: astronomie și geografie istorică, climatologie, 
hidrologie, religie și civilizație, demografie și geografie 
politică. Proba practică a presupus cartografierea zonei 
centrale a orășelului Mali Zvornik și rezolvarea unor 
situații-problemă legate de dezvoltarea zonei. Testul 
multimedia necesită mai ales abilitățile de a recunoaște 
locuri și peisaje și de a interpreta grafice și hărți. 
Cu excepția probei teoretice, modul de desfășurare 
a probelor a diferit de ceea ce îmi era cunoscut de 
la olimpiadele naționale, dar mă bucur ca m-am 
familiarizat cu modelul iGeo.

am plecat cu avionul spre Belgrad pe data de 24 
iunie împreună cu omar (care este de asemenea din 
București și de care mă leagă o prietenie puternică care 
s-a născut din participarea amândurora la olimpiada de 
Geografie), iulia, din Galați, și ana, din fălticeni. Din 
Belgrad, am luat autocarul către granița cu Bosnia de 
pe valea râului Drina, o zonă cu un peisaj de-a dreptul 
uimitor, mai mult decât potrivită pentru desfășurarea 
unui astfel de concurs. am fost întâmpinați cu căldură 
de către organizatori și am intrat repede în discuții cu 
elevii din celelalte țări, care s-au dovedit prietenoși și 

alături de care am descoperit repede o 
mulțime de interese comune.

noi, lotul româniei, ne-am împrietenit 
repede și am lucrat uniți și eficient în 
echipă la proba practică, cea care permitea 
colaborarea membrilor aceleiași echipe. 
rezultatele le-am așteptat, desigur, cu 
sufletul la gură, iar primul motiv de bucurie 
odată ce le-am primit a constat în faptul că 
am fost singura echipă ai cărei membrii 
au luat toți medalii și prima echipă ca 
medie a punctajelor obținute, cu 71.87 de 
puncte, cu peste 5 puncte peste punctajul 
mediu obținut de echipa serbiei, clasată pe 
locul al doilea. excursiile organizate după 
terminarea probelor au fost minunate; 
am vizitat mânăstirea sokograd, de unde 
am urcat până la o cruce aflată în vârful 

muntelui și parcul național Tara, unde ne-am plimbat 
cu o mocăniță fabricată în românia, pe șina de cale 
ferată „sargan eight”, denumită astfel deoarece are 
forma cifrei opt. apoi am vizitat satul Drvengrad, care 
a fost construit ca platou de filmare pentru „Life is a 
Miracle” regizat de emir Kusturica.

Pe 1 iulie Balcaniada s-a terminat și am plecat 
spre Belgrad unde aveam să stăm o noapte înainte de 
a ne întoarce acasă. am plecat sperând că vom revedea 
acest oraș anul viitor, când va avea loc, tot în serbia, 
olimpiada internațională de Geografie. 

Privind în urmă, de departe cele mai tensionate 
momente le-am trăit nu în cele 7 zile în care s-a 
desfășurat Balcaniada, ci cu două luni înaintea acesteia, 
în ziua când am susținut proba de baraj și la ceremonia 
de premiere a olimpiadei naționale de Geografie de la 
sibiu, când, la finalul acesteia, a fost momentul în care 
s-au anunțat numele celor calificați în loturile pentru 
iGeo și BiGeo. emoțiile mele au fost de nedescris în 
acele două zile, fiindcă mă gândisem la ele timp de un 
an, iar odată ce numele meu a fost strigat al 6-lea nu 
țin minte decât cum am alergat ca un nebun pe scenă, 
steagul care mi-a fost dat de unul dintre organizatori, 
sala ridicată în picioare în fața celor opt care urmau să 
reprezintă geografia românească și versurile melodiei 
„We are the champions” a trupei Queen.

C.M.: Cum te simți cu un asemenea rezultat în 
portofoliu?

V.V.: este primul concurs internațional la care am 
participat și de la care m-am întors cu o medalie și mă 
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bucur să îl adaug la portofoliu, mai ales din moment 
ce mă va ajuta în cazul în care voi decide să urmez 
cursurile unei facultăți în afara țării. sunt mândru de 
acest rezultat, însa nu intenționez să mă opresc aici. 
Îmi propun ca anul viitor sa mă calific la olimpiada 
internațională de Geografie. Mă gândesc la Balcaniadă 
ca la o pregătire bună pentru provocările care mă vor 
aștepta în ultimii doi ani de liceu în ceea ce privește 
Geografia.  

C.M.: Care este cel mai drag moment legat de 
Balcaniadă? De ce?

V.V.: Îmi aduc aminte cu cea mai mare plăcere de 
momentul în care, la întoarcerea din Belgrad, am ieșit 
împreună cu colegii de lot pe ușa aeroportului purtând 
medaliile câștigate și ținând toți patru tricolorul în 
mână, iar oamenii din zona de așteptare a aeroportului 
au început să ne aplaude și să ne felicite, fără vreo 
obligație și fără să știe de unde venim. am fost cu 
adevărat mișcat de acest gest simplu, dar neașteptat al 
unor necunoscuți cărora le-aș fi mulțumit fiecăruia în 
parte, dacă nu ar fi fost atât de mulți.

C.M.: Cui vrei să îi mulțumești pentru această 
performanță? Cui vrei să îi dedici premiul?

V.V.: sunt recunoscător doamnei profesoare 
roxana Diaconu, care dă viață Geografiei și o face 
să devină amuzantă așa cum nimeni altcineva nu 
reușește, primei mele „antrenoare”, doamna profesoară 
roxandra Cristescu, școlii și familiei, care m-au 
susținut, doamnei diriginte, care nu s-a îndoit niciodată 
de mine, profesorilor, care s-au arătat înțelegători, 
colegilor și prietenilor, care nu s-au supărat atunci când 
am ales Geografia înaintea timpului pe care trebuia să-l 
petrec cu ei. 

C.M.: Care sunt planurile tale de viitor?
V.V.: nu sunt încă hotărât în ceea ce privește 

drumul pe care voi merge după terminarea liceului, 
deși știu că foarte mult timp nu mai am pentru a lua o 
decizie. Ce-i sigur este că mă voi orienta către partea de 
științe și cu siguranță m-aș bucura dacă aș putea integra 
Geografia în ceea ce voi studia la facultate sau în ceea ce  
voi face pe viitor.

C.M.: Ce sfaturi le dai colegilor care doresc să îți 
urmeze exemplul?

V.V.: să își găsească motivația de a atinge un 
anumit nivel de performanță. nu vreau să par pedant, 

dar când sunt întrebați același 
lucru, mulți vorbesc despre 
importanța perseverenței și 
a timpului acordat pregătirii, 
însă experiența mea îmi spune 
că este exact invers. nu ești 
motivat să reușești doar prin 
exercițiu constant, ci motivația 
te face să ai încredere în forțele 
proprii și să muncești cu drag 
în așa fel încât să ajungi acolo unde îți propui. Poate că 
nu este cel mai folositor sfat, însă este cel mai sincer pe 
care îl pot da.

C.M.: Câteva gânduri pe care ai dori să le adaugi...
V.V.: una dintre cele mai bune părți legate de 

Geografie sunt oamenii minunați pe care-i întâlnești 
la faza națională a olimpiadei: colegii din lotul 
Bucureștiului sau din loturile altor județe, profesorii 
însoțitori care te încurajează orice-ar fi, foștii olimpici la 
Geografie care vin în fiecare an „în vizită” la olimpiadă 
și mulți alții. Toți aceștia formează o comunitate foarte 
strânsă, cu pasiuni și interese comune, alături de care 
mă identific și în cadrul căreia mă simt întotdeauna 
plăcut și norocos că mă aflu.

Dintre toți cei de la olimpiadă, cea mai frumoasă 
prietenie am legat-o cu omar hamod, în aceeași clasă 
ca și mine, de la Colegiul național „Mihai Viteazul”, pe 
care îl cunosc de când mergeam amândoi la concursul 
„Terra”, în clasa a Vii-a. Cu el am mers împreună 
la olimpiade până anul acesta când am reușit să ne 
calificăm la Balcaniadă și sperăm să continuăm să 
facem acest lucru până la terminarea liceului. Doamna 
Diaconu, fosta profesoară de Geografie a lui omar din 
școala generală, a devenit profesoara mea la liceu, iar 
noi am continuat să facem pregătirile la Geografie în 
comun, învățând unul de la celălalt și devenind foarte 
buni prieteni și în afara olimpiadei.

Cristina Marin
Lauder-reut Projects & Pr Manager

 și
Victor VesCu. 11 r
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absolvenții Complexului educațional Lauder-reut 
au confirmat din nou munca serioasă depusă în cei patru 
ani de liceu, prin rezultatele extraordinare obținute la 
examenul de bacalaureat, sesiunea iulie 2016.

Ca în fiecare an, Complexul educațional  
Lauder-reut se poate lăuda cu note foarte mari la 
bacalaureat. Promovabilitatea 100% a acestui examen 
și media 9,07 pe instituție ne păstrează în topul școlilor 
pentru educație de excelență, după cum o arată și 
statisticile realizate de site-ul Mentalio (http://www.
mentalio.ro/topul-liceelor-de-elita-dupa-rezultatele-
obtinute-la-bacalaureat-2016.htm).

Liceul Lauder-reut nu și-a dezmințit nici de 
această dată reputația de campion al examenului de 
Bacalaureat: șapte generații de elevi au absolvit de 
la înființarea instituției până în prezent cu rată de 
promovare 100% din prima sesiune a acestui examen, 
depășind astfel colegii naționale de elită. 

astfel, Complexul educațional Lauder-reut își 
păstrează statutul de instituție pentru educație de 
excelență în sistemul de învățământ românesc, urmând 
rețeta simplă a succesului prin respectarea întocmai a 
regulilor stabilite în Legea educației: o reală și susținută 
instruire diferențiată pe tot parcursul anului școlar, 
care asigură deopotrivă pregătirea individualizată și 
suplimentară a elevilor, sub îndrumarea profesorilor 
selectați cu exigență. 

suntem încrezători că generațiile viitoare de 
liceeni Lauder-reut vor atinge performanțe cu care să 
ne mândrim, atât la bacalaureat, cât și la numeroase 
olimpiade și concursuri, ținând seama de rezultatele 

obținute de absolvenții clasei a Viii-a la evaluarea națională, 
care situează Complexul educațional Lauder-reut în topul 
școlilor de elită din București și ilfov. 

oferta educațională a liceului Lauder-reut 
cuprinde profil teoretic bilingv (engleză) – real și 
umanist, bacalaureat la limba ebraică, proiecte și 
parteneriate internaționale (Comenius, Gruntvig, 
Cannes Lions), vizite internaționale de studiu, 
schimb de elevi și profesori cu școli din toată Europa 
și Israel, pregătire academică timpurie – cursuri 
de Business și Legal English, comunicare, media, 
diplomație, protocol, relații internaționale, public 
speaking și debate.

Cursurile sunt furnizate și certificate de parteneri 
academici de prestigiu din România și din străinătate: 
Institutul Diplomatic Român – Ministerul Afacerilor 
Externe, Cannes Lions România, British Council, 
Lauder School of Government, Diplomacy and 
Strategy, Israel, Raphael Recanati International 
School, Israel și alții. Pe lângă disciplinele din trunchiul 
comun, Complexul educațional Lauder-reut are un 
punct forte în oferta extracurriculară, care s-a consacrat 
și transformat într-un punct de referință pentru sistemul 
educațional: artă și multimedia pentru grădiniță și 
școala primară, business, media și diplomație pentru 
liceu, orele şi cluburile de limbi străine (engleză, 
ebraică, franceză, spaniolă, italiană, germană, chineză), 
de jurnalism, fotografie, informatică, arte, drama, dans, 
instrument muzical, matematică, șah, sport etc.

Cristina Marin
Lauder-reut Projects & Pr Manager
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Excelența Lauder-Reut reconfirmată de Ministerul Educației

La finalul lunii noiembrie, în cadrul unei ceremonii 
de premiere a olimpicilor internaționali, organizată 
de către Ministerul educației la Palatul național al 
Copiilor, Complexul educațional Lauder-reut a primit, 
din partea ministrului Mircea Dumitru, diploma 
de excelență pentru rezultate deosebite obținute la 
olimpiadele și concursurile internaționale.

suntem foarte mândri de realizările noastre și mai 
ales de copiii care ne aduc aceste bucurii, știut fiind 
faptul că a urma cursurile școlii Lauder-reut presupune 
o activitate intensă și o implicare puternică din partea 
elevilor care trebuie să țină pasul cu varietatea cursurilor 
la care au acces, dar și cu nivelul ridicat de studiu. 

oferta educațională a liceului Lauder-reut 
cuprinde profil teoretic bilingv (engleză) – real și 
umanist, bacalaureat la limba ebraică, proiecte și 
parteneriate internaționale (Comenius, Gruntvig, 
Cannes Lions), vizite internaționale de studiu, 
schimb de elevi și profesori cu școli din toată Europa 
și Israel, pregătire academică timpurie – cursuri 
de Business și Legal English, comunicare, media, 
diplomație, protocol, relații internaționale, public 
speaking și debate. 

Cursurile sunt furnizate și certificate de parteneri 
academici de prestigiu din România și din străinătate: 
Institutul Diplomatic Român – Ministerul Afacerilor 
Externe, Cannes Lions România, British Council, 
Lauder School of Government, Diplomacy and 
Strategy, Israel, Raphael Recanati International 
School, Israel și alții. Pe lângă disciplinele din trunchiul 

comun, Complexul educațional Lauder-reut are un 
punct forte în oferta extracurriculară, care s-a consacrat 
și transformat într-un punct de referință pentru sistemul 
educațional: artă și multimedia pentru grădiniță și 
școala primară, business, media și diplomație pentru 
liceu, orele şi cluburile de limbi străine (engleză, 
ebraică, franceză, spaniolă, italiană, germană, chineză), 
de jurnalism, fotografie, informatică, arte, drama, dans, 
instrument muzical, matematică, șah, sport etc.

De asemenea, Liceul Lauder-reut se află în fruntea 
clasamentului privind rezultatele extraordinare 
obținute la bacalaureat de către toate cele șapte 
generații de absolvenți, care au încheiat studiile liceale 
cu promovabilitate 100%, încă din prima sesiune 
a acestui examen. astfel, Complexul educațional 
Lauder-reut merită din plin statutul de instituție 
pentru educație de excelență în sistemul de învățământ 
românesc, urmând rețeta simplă a succesului prin 
respectarea întocmai a regulilor stabilite în Legea 
educației: o reală și susținută instruire diferențiată pe 
tot parcursul anului școlar, care asigură deopotrivă 
pregătirea individualizată și suplimentară a elevilor, sub 
îndrumarea profesorilor selectați cu exigență. 

Mai mult decât atât, cu ocazia celei de a 
cincisprezecea ediții a Galei Prieteniei Magna Cum 
Laude, desfășurată în 8 decembrie 2016, la Palatul 
Parlamentului, au fost premiați 42 de olimpici 
naționali și internaționali ai Complexului Educațional  
Lauder-Reut, în lumina feerică a candelabrului de 
hanuca și a bradului de Crăciun. Premianții au primit cu 

emoție diplomele și trofeele înmânate 
de către Ministrul educației, domnul 
Mircea Dumitru, împreună cu 
domnul Silvio Joskowicz, Președintele 
Departamentului pentru educație al 
World Zionist organization, din israel.

Gala Prieteniei este un 
eveniment de strângere de fonduri 
destinate educației de excepție 
cu care numele Lauder-Reut este 
sinonim în cele două decenii de 
existență cu care se mândrește.

Cristina Marin
Lauder-reut Projects & Pr Manager
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Absolvenții generației 2016

Luni, 12 septembrie 2016, începând cu ora 9.30, a avut loc festivitatea de deschidere a celui de al 
douăzecilea an școlar la Complexul Educațional Lauder-Reut. 

ne-am adunat cu mare bucurie 
în curtea școlii, elevi mici și mari, 
vechi și noi, părinți, profesori, 
prieteni și parteneri pentru educație, 
oficialități și numeroși alți invitați, la 
chemarea clopoțelului și în sunet de 
shofar, sub aripa blândă a toamnei 
rodnice și de bun augur.

ne-am reîntâlnit după vacanță 
cu forțe proaspete, am depănat 
amintiri și am pornit cu mare 
entuziasm într-o nouă aventură 

academică de excelență, pe băncile 
școlii, în minunata familie Lauder-
reut. ne-au întâmpinat cu drag 
e.s. ambasadorul statului israel 
în românia, doamna Tamar 
Samash, Președintele federației 
Comunităților evreiești din românia, 
dr. Aurel Vainer, Președintele 
Comunității evreilor din București, 
dl. Paul Schwartz, rabinul Șef 
al româniei, Rafael Shaffer, în 
calitate de oaspeți și parteneri ai 

Complexului educațional Lauder-
reut, alături de Președintele școlii, 
dna Tova Ben Nun-Cherbis și 
întreaga echipă didactică. am trăit 
momente plăcute ce devin amintiri 
prețioase pentru fiecare dintre 
noi. rabinul rafael shaffer a rostit 
binecuvântarea noului an școlar care 
se deschide în apropierea noului 
an evreiesc și a sunat din shofar, în 
spiritul tradiției iudaice. 

Momentul culminant l-a reprezentat premierea absolvenților promoției 2015 - 2016 care au obținut 
rezultate excelente la examenul de Bacalaureat. 
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Absolvenții generației 2016

Alumni Lauder-Reut

felicităm absolvenții anului 2016, ce se adaugă panopliei de onoare a celor 7 generații care au trecut 
examenul de bacalaureat cu brio, din prima sesiune, iar acum ne fac cinste la universități de prestigiu din țară 
și din străinătate.

Mult succes absolvenților actuali și viitori ai școlii Lauder-Reut! Așteptăm generația 2017!

Ionuț Chirilă
facultatea de Științe Politice

universitatea București

Mihnea Tamaș
facultatea de Drept

Constanța

Vladimir Pripp
facultatea de sociologie
universitatea București

Miruna Stancu
universitatea Titu Maiorescu

București

Mira Sultana
administrarea afacerilor

București

Ionuț Progloff
academia de studii economice 

București

Robert Raicu
facultatea de Drept

universitatea București

Tomer Mozafi
Business

united Kingdom

Tudor Nicodin
facultatea de Medicină

universitatea Titu Maiorescu
București

Robin Scrieciu
Managementul afacerilor
Cardiff, united Kingdom

Alexandru Selea
universitatea Politehnică

București

Bianca Iacob
facultatea de Medicină, 

universitatea Titu Maiorescu
București

Raluca Petre-Melinte
uKL

united Kingdom

Suntem mândri 

de voi, mult 

succes în viață!
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Portret Lauder-Reut Alumna 2015 – Ana TRUFĂȘILĂ

Cristina Marin: Cum a fost 
pentru tine acest an academic? 
Cum te-ai acomodat cu sistemul de 
învățământ din Anglia?

Ana Trufășilă: a fost diferit 
din multe puncte de vedere, față de 
ceea ce am făcut înainte și față de 
cum mă așteptam să fie. este dificil 
(dar dacă era ușor, făcea chimie 
toată lumea!), am foarte mult de 
învățat, dar îmi place nespus ce 
studiez, așadar sunt fericită.

am avut un program diferit 
față de liceu – aproximativ 20 de ore 
de curs și laboratoare pe săptămână, 
iar pentru studiul individual încă 
20, ceea ce înseamnă că eu eram 
responsabilă de cum îmi organizez 
mare parte din timp. a fost destul 
de greu să îmi structurez timpul 
la început, pentru că nu eram 
obișnuită cu așa ceva – fiind la 
școală aproape toată ziua, nu 
trebuia să îmi fac griji că nu știu 
câte ore pe zi mai trebuie să învăț 
sau cum să îmi planific săptămâna. 
La universitate se consideră că 40 
de ore pe săptămână sunt suficiente 
pentru a învăța tot materialul de la 
cursuri, dar depinde foarte mult de 
fiecare student. În timp, totul devine 
mai ușor – am înțeles și cum trebuie 
să învăț și mi-am dat seama și de cât 
de mult timp am nevoie.

a fost prima oară când am 
plecat de acasă pentru mai mult de 
o lună. fiind la început de drum, 
iar trimestrele sunt foarte scurte, 
am venit acasă o dată la două luni… 
și am stat câte o lună, pentru că 
avem vacanțe lungi – ceea ce este 
bine și rău deopotrivă: îmi place 
că pot să vin acasă atât de des, dar 
chiar și așa, săptămânile din timpul 

anului, toate, chiar și când sunt 
acasă, sunt foarte aglomerate. avem 
foarte mult de învățat într-un timp 
limitat - anul universitar are 30 de 
săptămâni, dar cursuri sunt numai 
în 20, iar examenele le avem după 
aproximativ 24 de săptămâni cu 
predare.

nu mi-a luat foarte mult să mă 
acomodez cu locul și, mai ales, cu 
oamenii: deși mi s-au părut foarte 
diferiți și, poate, nu la fel de deschiși 
cum suntem noi, mi-am făcut prieteni 
din prima zi. am locuit în colegiu 
și am avut o colegă de cameră, Mim 
(Miriam), cu care m-am împăcat 
foarte bine din prima zi (mai ales 
pentru că a trebuit să ne chinuim 
împreună să închidem un geam, 
pentru că niciuna dintre noi nu avea 
destulă forță). anul viitor o să locuiesc 
cu cinci englezoaice (4 studente la 
chimie, 2 la antropologie) într-o casă 
în Durham.

C.M.: Cum este viața de student 
la Durham? Ce poți spune despre 
Universitatea din Durham?

A.T.: sunt mândră să fiu 
studentă la Durham, pentru că este 
una dintre cele mai bune universități 
din anglia și din lume (tocmai de 
aceea am și ales-o – anul acesta este 
pe locul 61 în lume (Qs) și crește 
în fiecare an, iar în anglia este 
mereu în primele 3 universități pe 
chimie). este o universitate destul 
de mică, cu aproximativ 17000 de 
studenți (uG&PG), se intră foarte 
greu, iar nivelul este foarte ridicat, 
dar merită efortul – facem lucrurile 
cum trebuie.

universitatea este împărțită în 
colegii (un colegiu este o comunitate 

mai mică de studenți), iar eu fac 
parte din st. Cuthbert’s society. 
În fiecare colegiu există diverse 
societăți (fotografie, teatru, cor etc.) 
și sporturi (înot, rugby, lacrosse, 
frisbee etc.). existența colegiilor 
este unul dintre marile avantaje 
ale universității Durham, pentru 
că toată lumea are posibilitatea să-
și facă prieteni: în primul an, toți 
mâncăm în același loc, locuim în 
diverse case care aparțin colegiului. 
Mai mult de atât, oricine poate 
practica un sport la nivelul colegiului 
(nu este la fel de competitiv ca 
în echipa universitară, dar avem 
competiții între colegii), față de 
majoritatea universităților din uK, 
unde trebuie să fii foarte bun ca să 
faci parte din echipa universitară (și 
la Durham este competiție foarte 
mare, dar principalul scop este să 
facem sport – Durham a fost numită 
„sports university of the Year 2015” 
în uK).

C.M.: Care sunt provocările cele 
mai mari pentru un elev român ajuns 
să studieze în străinătate/ în Anglia?

A.T.: suntem mai bine pregătiți 
la matematică și la informatică 
decât mulți studenți din alte țări, dar 
sunt și materii la care alții studiază 
mai mult decât noi. spre exemplu, 
în anglia se parcurg numai trei 

absolvenții noștri rămân pe viață membri ai familiei Lauder-reut 
și nu uită să se întoarcă acasă. Îi primim mereu cu brațele deschise și cu 
nerăbdarea de a afla ce lucruri minunate au realizat, ceea ce ne face atât 
de mândri de ei.
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(uneori 4) discipline în ultimii ani de liceu, așa că pot 
ajunge să învețe unele lucruri mult mai bine. Tocmai de 
aceea, primul an de universitate este structurat în așa fel 
încât toți studenții să ajungă la același nivel (iar la multe 
universități nici nu contează rezultatul de la finalul 
primului an de studiu).

Dar… studiatul într-o altă țară nu este pentru toată 
lumea – nu este ușor să pleci de acasă. Părinții nu mai 
sunt mereu acolo când avem nevoie de ceva și trebuie să 
ne descurcăm singuri, ajungem într-o țară necunoscută 
și trebuie să avem grijă de noi. Pentru mine nu a fost o 
problemă, poate și pentru că tranziția a fost destul de 
ușoară – de când am ajuns acolo mi-am făcut prieteni, 
am avut un îndrumător în colegiu, avem o „familie” în 
colegiu (doi studenți la chimie din alți ani care ne sunt 
„părinți” și care ne îndrumă). Toți oamenii din colegiu 
sunt prietenoși și ne ajută să ne acomodăm, dar nu ține 
totul numai de ei – sunt și oameni care ajung acolo și își 
dau seama (prea târziu) că nu pot să reziste și e normal, 
fiecare om este diferit. 

C.M.: Care este cea mai interesantă / memorabilă 
experiență pe care ai trăit-o în acest an academic? Ce ai 
învățat din această experiență?

A.T.: iată o întrebare grea pentru mine! Cred că 
are legătură cu faptul că am plecat de acasă – a trebuit 
să devin mai responsabilă și să iau multe decizii de una 
singură.

C.M.: Cum te-a ajutat timpul petrecut în Complexul 
Educațional Lauder-Reut să ajungi la această universitate? 
Ce discipline studiate și ce competențe dobândite în anii 
de liceu petrecuți la Complexul Educațional Lauder-Reut 
ți-au folosit în viața de studentă?

A.T.: am avut parte de profesori extraordinari, 
de la care am învățat mereu. nu vorbesc numai despre 
„carte”, vorbesc despre prietenie, competiție, caracter, 
ambiție… La Lauder ne dorim mereu să fim mai buni. 
Tot ce am făcut în liceu m-a ajutat – toate Mun-urile 
la care am participat, am fost la Cannes Lions de două 
ori, am făcut cursuri de media, marketing, diplomație, 
public speaking – totul mi-a fost de folos, chiar dacă 
studiez chimie… normal, cineva ar putea crede că 
cele mai importante au fost chimia, matematica, fizica 
și biologia, dar la fel de importante au fost și celelalte, 
poate chiar mai importante, pentru că mi-au deschis 
mintea și m-au ajutat să gândesc „outside the box”.

C.M.: Ce amintire îți este cea mai dragă din anii tăi 
de elevă a Complexului Educațional Lauder-Reut?

A.T.: Luna Park! Cele mai frumoase momente de la 
școală – nu pentru că nu făceam ore (ha!), ci pentru că 
se vede că toți suntem prieteni (deși ne certam de multe 
ori până reușeam să alegem o stație, să organizăm tot… 
și cum să facem să plecăm înainte să fie nevoie să facem 
curățenie la finalul zilei…). Toată lumea era în același 
loc, toți alergam prin școală și prin curte… și se vedea 
că suntem fericiți. Dar nu acesta este neapărat ce îmi 
aduce aminte de școală – cel mai mult mă gândesc la 
oamenii de acolo. Vin mereu cu drag la Lauder, pentru 
că știu că o sa găsesc pe cineva care zâmbește – așa a fost 
dintotdeauna și sper să rămână așa mereu.

C.M.: Dă-le un sfat colegilor tăi mai tineri, din 
Complexul Educațional Lauder-Reut.

A.T.: Cel mai important este să nu spuneți 
niciodată „nu!”. Chiar dacă poate acum nu vă place 
ideea de public speaking, este cel mai bun moment să 
exersați și să deveniți mai buni. același principiu se 
aplică peste tot – dacă pare greu, în general, este o idee 
bună… chiar dacă este posibil să vă chinuiți puțin, în 
final fiecare lucru învățat este un plus. Tot ce faceți în 
liceu (… și în viață), faceți pentru voi. fiți deschiși și 
ambițioși… și prietenoși. fiți oameni buni.

C.M.: Care sunt planurile tale de viitor?
A.T.: Momentan sunt înscrisă într-un program 

de 4 ani (MChem), iar după ce termin îmi doresc să 
intru în cercetare. Încă nu știu în ce direcție, pentru că 
îmi plac foarte multe părți din chimie. Până la finalul 
anului voi avea o idee mai clară asupra direcției în care 
mă îndrept.

Cristina Marin
Lauder-reut Projects & Pr Manager

și
ana TrufĂȘiLĂ, alumna 2015
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Lauder-Reut, My Beloved Family

studying at the Lauder-reut 
educational Complex was the best 
decision for my primary, secondary 
and high school education. When 
given the chance to speak about 
this institution, i always begin by 
mentioning the warm feeling that 
students receive upon entering the 
classroom. i am glad to tell you that 
even after four years of completing 
my studies, i still have the same 
sensation whenever i visit this place.

in my opinion, one of the 
aspects that sets it apart from 
other educational institutions in 
romania is the wide spectrum of 
opportunities that students are 
given, such as choosing from a 
business, media, or diplomacy 
track. The latter has constituted a 
very important step in determining 
my future career path. i was given a 
unique introduction into the world 
of diplomacy and throughout the 
high school years i have taken part 
in multiple Model united nations 
conferences which have taught me 
the power of the handshake and the 
art of negotiation.

in addition, studying at 
Lauder-reut has given me the 
opportunity to travel a lot and to 
engage in multicultural activities. 
i have been to countries such as 
israel, Poland, and the united 
Kingdom and had the chance to 
meet wonderful people, build 
long-lasting friendships and gather 
countless meaningful experiences. 

subsequent to graduating 
from Lauder-reut i have moved to 
israel, where i studied government, 
diplomacy and strategy at the 
interdisciplinary Center herzliya. i 
have completed my undergraduate 
studies with Magna Cum Laude 
honors and with a double 
specialization in Counter-terrorism 
and homeland security, and Global 
affairs and Conflict resolution.

i am currently living in 
Brussels, the capital of the european 
union as a part-time student at the 
university of Kent, Brussels school 
of international studies, where i 
am studying international Conflict 
and security, and international 
Migration. i am currently looking 
forward to pursue a career in 
diplomacy, international relations 
and public affairs, where i will be 
able to put forward my knowledge, 
skills and enthusiasm.

Looking back, as an alumni 
of the Lauder-reut educational 
Complex, is without a doubt for 
me that all of the academic and 
future career decisions that i have 
made were highly influenced by the 
diplomacy track. i strongly believe 
it is an institution where students 
are given the unique opportunity 
to gain valuable insights about what 
they are passionate about from an 
early age. it therefore aims to prepare 
you not only for the next step, which 
is university, but for a much longer 
period ahead.

David MorĂresCu
alumnus, Class of 2013

Mulțumim părinților Lauder-Reut!

Vă mulțumim din tot sufletul pentru tot ceea ce ați făcut pentru copiii noștri în 
toți acești 16 ani, pentru tot ceea ce a reprezentat Complexul Lauder și profesorii săi 
pentru Mira aproape întreaga ei viață - și anume locul care a format-o, a dezvoltat-o, 
i-a dat încredere în ea și i-a furnizat cunoștințele pentru viitor.

Toți profesorii au fost nemaipomeniți și le mulțumim cu toată admirația din 
lume pentru munca susținută, pentru prietenia arătată copiilor și toată dăruirea pe 
care o au pentru una dintre cele mai grele profesii din lume!

Dar cel mai mult dintre toți, Tova îți mulțumim ție din tot sufletul că te-ai 
implicat întotdeauna în obținerea unor rezultate excelente pentru copiii noștri și că 
i-ai făcut să se simtă importanți, iubiți, pretuiți.... ca într-o familie adevarată! Și îți 
mai mulțumim că ai ales un corp profesoral EXCELENT pentru copii, astfel încât 
le-ați deschis viitorul în față.

Nu cred că pot exprima în cuvinte mulțumirea și gratitudinea pe care o simțim 
ca părinți atunci când vezi că cineva îl ajută pe copilul tău să devină un om adevărat!

Camelia suLTana

Respect pentru corpul 
profesoral de excepție și, 
mai ales pentru cei doi 
diriginți, care au fost 
părinții spirituali de la 
școală! Mult respect pentru 
numele liceului, pentru 
conducere; voi promova 
acest centru de învățământ 
tot timpul. Ne vor lipsi 
mesajele dumneavoastră! 
Multă sănătate vă dorim! 

familia CoMiȘeLu
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An exceptional visit at the Lauder-Reut Educational Complex

 H.E. Ambassador Luca NICULESCU
on the 19th of May 2017, we had the honor to meet the ambassador of 

romania in france, h.e. Mr. Luca niculescu. This meeting was eye-opening, 
because we learned how political relations are created and maintained; we 
were also informed about the diplomatic duties and bilateral relations between 
romania and france. 

The presentation began with some short speeches from our students, who 
visited the embassy of romania in Paris last year. afterwards, Mr. niculescu 
talked about his experience as an ambassador and offered us useful information 
regarding diplomacy and international relations. Then, he answered sincerely 
to all of our questions with a lot of details and the discussion was beneficial for 
us since we could find out more about the challenges of a life as a diplomat. The 
presentation was engaging, well structured and it had the appropriate tone and 
his excellency was very content to answer all the questions addressed to him.

Prof. Diana GoMBoȘ

The Ambassador of Romania in France, Mr. Luca Niculescu, 
visited the Lauder-Reut Educational Complex on the 19th of May. 
His visit was interesting for many reasons. Not only did we have the 
opportunity to learn new things from the diplomacy field, but we 
also heard our colleagues’ personal experiences from their trip to 
Paris. Probably the most remarkable moment during the event was 
hearing facts about the activity of his Excellency and seeing pictures 
of the embassy, known as one of the most impressive buildings, 
situated in the center of Paris. Furthermore we were delighted to 
have his presence in our high school and we definitely hope to meet 
him again.

Maria Dumitrașcu , 10th grade 

 The meeting with his Excellency 
The Ambassador of Romania in France, 
Mr. Luca Niculescu, was a follow-up of 
our trip to Paris back in May last year. 
During this year’s event, we discussed 
many aspects of past, present and future 
relationships between Romania and 
France. I was astonished by the sheer 
knowledge of his Excellency regarding 
the not so widely known details of these 
relationships.

Dimitrie Dinculescu, 10th grade

It was a great honor to meet H.E. Mr. Luca Niculescu 
and a great opportunity to exchange ideas about the revival 
of the bilatereal diplomatic and cultural relations between 
France and Romania. Mr. Niculescu shared with us the 
moral responsibilities and pleasures of being a diplomat and 
he expressed his  optimism regarding the future collaboration 
between Romania and France at an international level.

Tudor Cobrea, 9th grade

Meeting ambassador Luca Niculescu, 
the head of the Romanian diplomatic mission 
in France, was a pleasant experience which 
I most honored and I was glad to have 
taken part in. I have truly learned valuable 
new information in the field of inernational 
relations during this meeting.

felix firescu, 9th grade

Here are some impressions our students shared after this amazing meeting
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anul acesta, pentru proiectul de absolvire, elevii 
cursului de marketing au avut parte de o provocare 
neobișnuită, la care au răspuns cu foarte mult entuziasm 
și pentru care au muncit din greu. Compania Miniprix, 
le-a pus la dispoziție unul dintre magazinele sale, 
cel din otopeni, pentru a organiza un eveniment de 
vânzări cu ocazia lansării noilor colecții de vară. astfel, 
elevii au fost împărțiți în două echipe care au venit cu 
câte o rezolvare pentru cerințele companiei Miniprix, 
din care a fost aleasă o singură idee câștigătoare, care 
a fost implementată pe data de 25 mai şi pentru care 
câștigătorii au fost premiați cu bilete la festivalul 
neversea de la Constanţa.

Etapa 1: Cunoașterea brandului, primirea 
instrucțiunilor și stabilirea echipelor

Într-o primă etapă, pentru ca acest proiect să 
devină realitate, profesorul responsabil de curs, Mara 
Cristina, împreună cu profesorul coordonator, Mihaela 
raţă, au organizat o deplasare de lucru în cadrul 
companiei Mini Prix. scopul acesteia a fost acela de 
a face cunoscut cursanților mediul real de lucru din 
companie și contextul pentru care aceștia vor trebui sa 
găsească cele mai potrivite rezolvări pentru sarcina de 
lucru practică. În acest context, elevii au participat la 
câteva activități de team building pentru a seta o notă 
pozitivă, de colaborare în echipă pentru ca ulterior să 
le fie prezentat un proiect asemănător cu cerințele pe 
care urmau să le primească, ca studiu de caz. Directorul 
de marketing, elena Despa, împreună cu managerul de 
proiect Mara Cristina, au intrat în cele mai mici detalii, 
de la felul în care se stabilește bugetul, la negocierile 
cu furnizorii, până la comunicarea și implementarea 
evenimentului.

După ce elevii au înțeles ce reprezintă un astfel de 
eveniment de vânzări, li s-au trasat sarcinile de lucru, 
obiectivele, termenele de predare și implementare. Însă, 
pentru a putea stabili echipele, elevii au trecut printr-o 
probă de leadership, în urma căreia s-a purtat o discuție 
deschisă despre cine consideră ei, ca grup că are abilități 
de leader. astfel s-au stabilit de comun acord cei doi 
leaderi, care şi-au ales membrii echipei. sesiunea de 
propuneri și justificări i-a ajutat mult pe elevi să 
înțeleagă ce calități trebuie să aibă un leader in cadrul 
unui proiect, dar i-a şi motivat să respecte coordonarea 
de care aceștia vor fi responsabili.

Etapa 2: Rezolvarea cerințelor proiectului și 
prezentarea ideilor

Timp de două săptămâni, elevii au pregătit o 
propunere strategică de organizare a evenimentului 
care a inclus dezvoltarea unui concept, direcția vizuală, 
strategia de organizare şi comunicare şi declinarea 
acestora în social media, print, în felul în care va fi 
decorat magazinul şi în felul în care vor fi activați clienții 
din magazin. Pe parcursul orelor de marketing elevii au 
mai avut câteva întrebări şi le-a fost oferit feedback pe 
ideile lor, dar în rest, ei s-au descurcat excelent pe cont 
propriu.

Pe 9 mai, a avut loc prezentarea finală la care au 
participat Mara Cristina, împreună cu profesorul 
coordonator, Mihaela raţă. una dintre echipe a 
fost formată din elevii Victor antipa, irina Damian, 
andrei frăsineanu, Vlad Grădişteanu, Cristina roşca, 
nicoleta Trândaş si coordonată de alexa Dobrin, iar 
a doua echipă din elevii ines Brătăşanu, sara Crăciun, 
horia Dragoescu, alexandra Paul-szel, Daria Militaru 
şi coordonată de astrid Polivanov. fiecare echipă a 
susținut o prezentare în fața clasei și a primit feedback 
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imediat din partea profesorilor, urmând ca decizia finală 
să fie luată de către echipa de management a companiei 
Miniprix.  echipa coordonată de alexa Dobrin a venit 
cu o propunere foarte potrivită pentru sezonul de vară, 
reprezentată de un eveniment intitulat “Culori Latine”, 
cu o tematică sud americană, atmosfera veselă susținută 
de dans şi muzică şi propuneri vizuale deosebite. echipa 
coordonată de astrid Polivanov a propus evenimentul 
„Prețuri Mici pentru o Vară Mare”, cu o tematică clasică 
de vară, cu magazinul împărțit în 3 zone caracteristice 
sezonului „beach”, „casual” și „party”, o selecție targetată 
de parteneri pentru consumatorii țintă definiți de 
companie şi un decor aparte.

Etapa 3: Stabilirea câștigătorilor şi implementarea 
proiectului

ambele echipe au venit cu idei strălucite, iar 
stabilirea unor câștigători a fost o reală provocare 
pentru echipa Miniprix. În final, s-a ales proiectul 
care a dovedit o înțelegere mai bună a brandului şi a 
consumatorilor țintă. Directorul de marketing, elena 
Despa, a dat verdictul, „Grozavă abordare, perfectă 
pentru brandul Miniprix”. echipa câștigătoare a fost cea 
coordonată de astrid Polivanov. 

De îndată ce au fost anunțați câștigătorii, s-a 
organizat o întâlnire a echipei cu directorul de marketing 
de la Miniprix şi Mara Cristina, la care s-au împărțit 
sarcinile de lucru şi s-au stabilit detaliile finale ale 
evenimentului. implementarea efectivă a propunerilor 
elevilor a fost efectuată de Miniprix cu ajutorul elevilor, 
în limita disponibilității acestora. 

Joi, pe 25 mai, a avut loc evenimentul de vânzări 
„Preţuri Mici pentru o Vară Mare” la Miniprix 
otopeni, ocazie cu care elevii au participat la decorarea 
magazinului şi întreținerea atmosferei.  

Rezultatele evenimentului
Deși în ziua evenimentului cu tematică de vară, 

vremea nu a fost de partea organizatorilor din cauza 
ploii, rezultatele au fost foarte bune. De ce spunem 
asta? Deoarece în cerințele proiectului, obiectivele 
evenimentului au fost creșterea impresiilor din social 
media, creșterea vânzărilor şi creșterea numărului de 
clienți din magazin. evenimentul de pe facebook a avut 
o creștere spectaculoasă față de ultimul eveniment de 
acest gen organizat de către Minipirix, cu o creștere a 
vizualizării evenimentului cu 2.6 mii de utilizatori şi cu 
o creștere a celor care au răspuns invitației cu 255 de 
utilizatori. această diferență spectaculoasă s-a observat 

și în vânzări, evenimentul organizat de elevi a adus o 
creștere de 32% în vânzări față de ultimul eveniment 
de acest gen şi de 3,5% faţă de evenimentul organizat 
înaintea Paştelui, care este una dintre cele mai bune 
perioade de vânzări ale companiei. aceste rezultate 
confirmă realul succes al elevilor și potențialul acestora 
pentru o carieră în domeniu, dar şi dedicarea lor faţă 
de acest gen de activități. acum, nu mai avem altceva 
de făcut decât să urmărim evoluția fiecăruia şi să îi 
susținem în continuare dacă aleg să urmeze o carieră 
în domeniu.

Prof. Mara CrisTina
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televizată în România
nici gerul aspru, nici troienele de zăpadă, nici 

activitatea școlară suspendată din aceste motive nu 
i-au putut împiedica pe unii dintre elevii de la grupele 
de media de a merge, joi, 12 ianuarie, în vizită la 
Televiziunea română. Momentul nu putea fi ratat sau 
amânat, întrucât se aniversau 60 de ani de la prima 
transmisie televizată din românia. Cu acest prilej, a fost 
organizată o expoziție retrospectivă privind momente 
și personalități care au marcat istoria TVr – programe, 
emisiuni, realizatori, prezentatori, interpreți – precum 
și etape din evoluția tehnologică a transmisiilor de 
televiziune. elevii au avut posibilitatea să viziteze și 

două studiouri de producție moderne: unul virtual, în 
care au experimentat tehnologii legate de imagine și un 
platou imens, în care se pregătea o emisiune ce urma să 
fie difuzată chiar în acea seară. 

Cum s-a întâmplat și cu prilejul altor vizite în 
instituții de televiziune, prezența elevilor într-un studio 
TV, dialogul cu cei care lucrează efectiv la realizarea 
unei emisiuni, aflarea unor detalii concrete legate 
de acest proces au constituit momentele de vârf ale 
vizitei la Televiziunea română, așa cum rezultă și din 
impresiile pe care elevii ni le împărtășesc.

Prof. Liana ionesCu

Nu multe persoane se pot lăuda că au ajuns 
în interiorul unor clădiri importante, în care să se 
întâmple lucruri frumoase, care schimbă și dezvoltă 
viețile oamenilor. Cât despre mine, pot numai să spun 
că de curând am avut parte de acest tip de experiență 
și a fost de neuitat. Împreună cu doamna profesoară de 
media și colegii mei de la clasele a 9-a și mai mari, am 
parcurs o călătorie fascinantă la Televiziunea Română, 
vizitând, aflând și retrăind.                                                                                                 

Această călătorie a fost structurată pe decade, 
începând de la perioada anilor ’60, care este privită ca 
printr-un văl de ceață, până la perioada anilor 2000, 
unde am fost încântați să putem participa și noi cu 
anumite informații, din ceea ce ne aducem aminte. Am 
aflat, la televiziune, cât de greu era în trecut ca oamenii 
să se uite la televizor și dacă o făceau, erau limitați la 
numai câteva ore de program. Acest lucru se datora 
faptului că pe vremea aceea nu se găseau multe familii 
care să dețină televizor, iar regimul era unul care se 
axa pe muncă, astfel că, programele TV erau privite 
ca un mod de relaxare. Primele emisiuni și programe 
care au fost difuzate erau cele de teatru. În ceea ce 
privește TVR, aceasta a evoluat într-un mod frumos, 
astfel că pe 31 decembrie 1956 a avut loc prima emisie 
TV, care a durat câteva minute și a constat în discursul 
președintelui. Un an mai târziu, au început  adevăratele 
emisiuni și anume, cele de Revelion. Teatrul a fost 

păstrat și el ca o componentă importantă. Mergând 
din ce în ce mai bine, deși în culori alb și negru și cu 
puține decoruri, emisiunile au început să se diversifice 
sau să fie preluate. În curând, și copiii din România au 
putut urmări seriale de animație preluate din Occident. 
Pe parcursul deceniilor, multe emisiuni de sport, artă, 
cultură sau umor au fost realizate la TVR. Festivaluri 
precum Festivalul „George Enescu”, „Cerbul de Aur” sau 
„Festivalul de la Mamaia” au fost difuzate. Concursuri 
sau olimpiade, de asemenea. Pe baza acestora, existau 
emisiuni  cu tematică sportivă și, foarte important, 
emisiuni de știri. 

În prezentarea care ne-a fost cu amabilitate 
pregătită, am aflat și cât de importante sunt luminile, 
efectele și munca în echipă. Fără aceste trei elemente 
cheie, nici o emisiune din ziua de azi nu ar putea fi 
realizată.

Consider că ceea ce am aflat, dar mai ales ceea ce 
am văzut, mă vor ajuta pe viitor și îmi vor adăuga noi 
noțiuni de cultură generală, care, cu siguranță, vor fi 
bine privite într-o viitoare carieră.

alina niculae, 9 u

Vizitarea sediului televiziunii române a fost o 
activitate neașteptată, în această iarnă cu zăpadă și 
geruri, dar care a fost, fără niciun dubiu, fascinantă. 
Am avut șansa de a călători în trecut și a cunoaște mai 
multe aspecte din viețile vedetelor televiziunii, încă de 
la apariția acestora. Am avut șansa și să „inspectăm” 
îndeaproape generații mai vechi de camere de filmat, 
un studio virtual, cât și unul real. A fost cât se poate 
de informativă și captivantă activitatea și, în urma 
acesteia, am reușit să înțelegem mai bine ce se 
întâmplă în spatele ecranului de la care mulți nu își 
pot lua privirea.

andrei nițulescu,  9 r
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Cu prilejul vizitei la TVR, am aflat despre începutul 
televiziunii în România. La expoziție, am făcut o incursiune 
în trecut, în urmă cu 60 de ani, și am aflat cum se făcea 
televiziune în acea vreme. Am fost impresionată de primul 
televizor din anii ’50 și de costumele care se foloseau în diferite 
piese. După ce ne-am familiarizat cu începuturile televiziunii, 
ne-a fost prezentat modul în care se face astăzi televiziune. 
Partea mea preferată a fost atunci când am intrat într-
unul dintre studiourile de transmisie, de unde se difuzează 
emisiunea "Perfect Imperfect". Când am ajuns acasă, m-am 
uitat la emisiunea "Perfect Imperfect" și nu mi-a venit să cred 
că, în urmă cu o oră, fusesem în acel studio.

ana Dorobanțu, 9 u

Vizită la TVR, cu prilejul aniversării a 60 de ani de la prima transmisie 
televizată în România

Vizita la studiourile TVR din București ne-a 
prilejuit întâlnirea cu istoria acestei instituții media. 
Am aflat că la televiziunea română a fost prima dată 
difuzată o emisiune de Revelion, pe data de 31 decembrie 
1956, iar primul buletin de știri a fost prezentat de 
Cleo Știber. În primii 10 ani, Televiziunea Română a 
funcționat in clădirile de pe strada Molière, apoi sediul 
a fost mutat pe strada Emil Pangrati, unde s-a început 
emisia în anii 1969-1970. Din expoziția organizată cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani de la prima transmisie TV 
în România, am reținut câteva evenimente, prezentate 
cronologic, pe decade.

Anii ’60. La TVR se difuzau piese de teatru, 
emisiuni de Revelion, Festivalul de muzică ușoară de la 
Mamaia, Cerbul de Aur și Festivalul „George Enescu”.  
Divertismentul a fost revoluționat de Tudor Vornicu. 
La emisiunea „Prim plan”, li s-au luat interviuri unor 
personalități cum ar fi Henri Coandă și Radu Beligan. 
Un alt om de televiziune, care a revoluționat această 
industrie a fost Valeriu Lazarov, cel care mai târziu va 
concepe cunoscutele formate TV: „Iartă-mă”, „Surprize-
Surprize” și „Din dragoste”.

Anii ’70. Ion Voicu apărea la TV și cânta la renumita 
vioară Stradivarius. În 1972, Leonard Bernstein dădea 
lecții la emisiunea „Să înțelegem muzica”. Revelioanele 
difuzate în direct aveau mare succes. Teatrul TV evolua, 
de asemenea, iar piesele „Pescărușul” și „Trei surori” 
au fost foarte bine primite de publicul telespectator. 
Activitatea unor sportivi precum Ilie Năstase, Ion 
Țiriac și Nadia Comăneci, era amplu reflectată prin 
concursurile de prestigiu la care participau, cum ar fi 
Cupa Davis și Jocurile Olimpice. Marele actor Toma 

Caragiu parodia diferite personalități, în scheciuri cum 
ar fi „Primii pași în tenis” și „Să înțelegem muzica”. Se 
spunea că „Toate glumele duc la Toma”.

Anii ’80. Erau prezentate vizitele lui Ceaușescu 
în străinătate, cum ar fi vizita făcută lui Saddam 
Hussein în Irak. Anul 1989: de la Timișoara, apoi de 
la București, a fost difuzată în direct revoluția. Acestui 
moment important din istoria noastră îi este rezervată 
în expoziție o sală specială, cu ecrane pe care rulează 
filme din vremea respectivă. Pe un asemenea ecran, 
i-am văzut pe doi mari revoluționari din ’89: actorul 
Ion Caramitru și poetul Mircea Dinescu.

Anii ’90. TVR a prezentat vizita la București a 
președintelui american, Bill Clinton și întâlnirea avută 
cu președintele Emil Constantinescu. În 1999, Papa 
Ioan Paul al II-lea a făcut prima vizită într-o țară 
majoritar ortodoxă, România, vizită care firește că a 
fost prezentată la TVR.

Anii 2000. Au luat amploare emisiunile de 
divertisment și de cultură: „Dănutz S.R.L.” (2004), 
„Atenție, se cântă!” (2008), „Cafeneaua astrelor” 
prezentată de Stela Popescu și Alexandru Arșinel, 
„Faimoșii”, prezentată de Marius Moga și Cătălin 
Măruță, „O dată-n viață”, „Ceaiul de la ora cinci”, 
„Mari români”, dar și „Înapoi la argument”.

După parcurgerea momentelor din istoria TVR, 
am trecut la lucruri mai aplicate, cum ar fi plasarea 
luminii într-un studio TV, cu scopul de a personaliza 
încăperea în funcție de emisiunea transmisă, și folosirea 
unui mixer complex pentru captarea și transmiterea 
imaginilor. Vizita s-a încheiat în platoul unde se 
pregătea o emisiune de talk-show.

Cezara Giugula, 10 r
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Vizitarea expoziției sediului TVR a fost o adevărată poartă 
către trecutul societății române.

Pe toată durata turului, am avut ocazia de a vedea imagini 
și filmări de arhivă, acestea înfățișând modul în care țara se 
moderniza, atât din punct de vedere al mentalităților, cât și 
tehnologic. În cadrul expoziției, ne-au fost prezentate tehnicile 
care erau folosite în realizarea decorurilor, care se bazau în 
special pe utilizarea corectă a luminilor scenice, în timpul filmării 
emisiunilor. Transmisiunile nu erau niciodată în direct, iar 
procedeul filmării acestora era realizat cu ajutorul unor mașinării 
foarte grele și complexe. Mai mult de atât, sunetul și imaginea 
erau „imortalizate” pe role de film separate, ceea ce presupunea 
eforturi uriașe pentru conservarea lor, cel puțin până în momentul 
realizării transmisiunii. 

Pe măsura ce avansam prin galeria ce înfățișa diferite etape 
din dezvoltarea tehnologiei, am putut observa cum, încetul cu 
încetul, televiziunea se moderniza: de la aparatele uriașe, fixe, 
s-a ajuns la camerele de filmat actuale, de dimensiuni suficient de 
compacte pentru a fi mânuite de un singur om. 

Vizita la sediul TVR a fost, așadar, o frumoasă călătorie în 
timp, care ne-a surprins în mod plăcut.

Cristina roșca, 11 u

Vizita la TVR a fost o experiență 
inedită, în care am învățat despre 
istoria televiziunii române și despre 
mari personalități care au luat parte 
la această televiziune. În trecerea de la 
istorie la prezent, am apreciat cât de mult 
se muncește pentru o emisiune și cât de 
mulți oameni sunt implicați.

elena Becheanu, 9 r

Vizita la TVR a fost o experiență 
care m-a ajutat să-mi fac o idee în 
legătură cu ceea ce înseamnă să faci parte 
din televiziune. Am aflat multe informații 
despre istoria televiziunii române, dar și 
secrete tehnice, cum ar fi  diferența pe care 
o poate face lumina pe fața unei persoane.

antonia ionescu, 9 r

Am rămas plăcut impresionat de atmosfera primitoare de la sediul TVR și de numeroasele informații pe care 
le-am primit de la ghidul nostru. Dincolo de istorie, am putut intra într-un platou de filmare și de transmisii în 
direct, unde ni s-a arătat tot ce se află în spatele unei emisiuni, de la decor până la lumini și camere video. A fost o 
experiență plăcută, pe care nu o voi uita niciodată.

Gheorghe Gabriel, 9 r
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Experiența câștigată în urma vizitei la TVR este 
inedită și foarte interesantă din punctul meu de vedere. 
În primul rând, este prima oară când intru într-un 
studio de televiziune de unde se transmit știri, filme și 
emisiuni. În al doilea rând, TVR este prima televiziune 
din România, zilele acestea aniversându-se 60 de ani de 
existență.

Împreună cu colegii mei, am participat la o 
prezentarea generală a instituției și ni s-a făcut o scurtă 
istorie a televiziunii, de la începuturile ei, până în anii 
2000.

Pentru generația noastră, începuturile Televiziunii 
Române par că fac parte dintr-o epocă extrem de 
îndepărtată, cu toate că această televiziune ‒ unică 
pentru multă vreme ‒ a făcut parte din viața bunicilor 
și părinților noștri. Existau emisiuni cum ar fi cele de 
Revelion, teatru filmat, emisiuni culturale, filme de 
cinematecă, desene animate românești (Mihaela și 
Omulețul Gopo), care erau urmărite de toată populația 
României, de la mic la mare. Televiziunea Română 
a reprezentat, pentru multă vreme, singura sursă de 
divertisment media din România.

Ni s-a povestit, de asemenea, despre oameni de 
televiziune care au făcut istorie, despre prezentatori 

de știri, redactori de emisiuni, actori, redactori 
sportivi, cântăreți, reporteri etc. Ni s-au mai prezentat 
echipamentele video și audio folosite de-a lungul 
celor 60 de ani, începând cu cele foarte vechi, până 
la achizițiile mai noi. Dat fiind faptul că TVR este o 
instituție publică, finanțată din fonduri de stat, îmi 
doresc să vizitez și o televiziune privată, ca să pot face o 
comparație pertinentă între una și cealaltă. După ce îmi 
voi face o imagine completă asupra domeniului media, 
în special TV, voi putea să am o opinie în privința 
posibilității de a face o carieră în acest domeniu.

Lukas ionescu, 9 u

Liceul Lauder-Reut
Vizită la TVR, cu prilejul aniversării a 60 de ani de la prima transmisie 

televizată în România

Mi-a făcut plăcere să particip la această activitate 
deoarece se aniversau 60 de ani de la prima transmisie 
televizată din România. Ni s-au prezentat două 
studiouri de emisie, unul real și unul virtual. Pe lângă 
multitudinea de informații pe care le-am acumulat, 
spre finalul vizitei am aflat că tatăl unei colege este 
chiar directorul Departamentului de știri din TVR. 
Super încântați de „descoperirea” făcută, am fotografiat 
degrabă panoul pe care se afla poza sa și i-am trimis-o 
Mariei.

Matei Bărăian, 9 u
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Liceul Lauder-Reut
BISMUN 2017 – An enriching experience for the Lauder-Reut students

Bucharest international student Model united 
nations (BisMun) is an academic simulation of 
various u.n. committees organized annually by u.n. 
Youth association of romania. The eight edition of the 
conference was held at the Palace of Parliament, between 
22nd - 27th of March 2017 and brought together over 300 
participants from romania and from all over the world 
(e.g. europe, north america, asia and africa), making 
it the most important and complex Mun simulation in 
romania.

The main theme of  the  conference, 
“Multiculturalism in the united nations – accepting 
Differences for the Common Good”, chosen due to the 
international context, is marked by the fact that a lot 
of different point of views are present, forcing us all 
to find a way to overcome the differences in order to 
achieve world peace. The participants played the role of 
diplomats, delegates representing the policies, interests 
and objectives of their country in one of the 7 simulated 
committees. This year’s conference was a great success 
and our school was highly represented by a number of 
9 high school students in five important committees: 
security Council, Crisis Committee, human rights, 
eCosoC and soChuM.

We, as teachers, could observe and advise them, 
but in the end the best part of Model of united nations 
is that the students’ personality and their knowledge 
offers them the independence to freely express 
their standpoints, taking challenging roles such as 
distinguished ambassadors and world leaders. We 
could not be more proud of them.

Sara Craciun, who was an esteemed delegate in 
the eCosoC committee stated: “Bismun was one of the 
greatest experiences for me since I started high school and 
it was definitely the best Model United Nations conference 
I have attended so far. This time I actually felt involved 
during the committee sessions and it felt amazing working 

with so many students. I made a lot of new friend and I 
managed to understand in detail topics to which I did not 
pay much attention in the past. Overall, I am glad that I 
participated and I hope to repeat this experience soon!”.

another distinguished delegate, Ciprian Anghel, 
who represented senegal in the security Council, 
expressed his point of view on BisMun 2017: “It was 
the best MUN experience I've had so far. The level of 
discussion was high at all times and we came up with the 
best solutions in order to solve the problems given to us. 
I met the best people in this field and I can't wait to see 
them again soon!”.

furthermore, Dimitrie Dinculescu ,  who 
represented uruguay in the security Council, declared: 
“BISMUN 2017 was as good as a MUN conference can 
get. The level of debates was at its highest and the overall 
experience was a good one”.

Robert Stefan, one the best speakers representing 
russia shared his opinion about this event: “BISMUN 
2017 was one of the most competitive and entertaining 
events I have ever attended. I was highly impressed by 
every aspect starting from the organization to the chosen 
topics, the press representation and the themes of the 
social events. I strongly encourage everyone to attend 
future meetings and to take the decision-making process 
very seriously”.

Last but not least, Andrei Niculae, 11 grader 
representing france in the security Council also 
agreed on the following aspects: “Having attended the 
previous BISMUN conference, I can say this was a rather 
noticeable change. Everybody I knew managed to meet 
the expectations required. The debate was the toughest 
this year, but the Lauder students managed to stick to 
the top.”

“The BISMUN conference was an outstanding 
experience for me and for all the other Lauder Reut 
students who have participated. It was extraordinary 
because we were able to learn the way in which 
international U.N. meetings are organized and the way 
in which true diplomats should behave. Representing 
France in the Crisis committee was amazing”, declared 
Alexandra Dumitrasc, student in the 11th grade of the 
Lauder-reut educational Complex.

 
Prof. Diana GoMBoȘ

Prof. Virgilius TeoDoresCu
Prof. Laurențiu LaMBrinoC
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Liceul Lauder-Reut
An exceptional participation at BRATMUN 2016

The beginning of 2016-2017 academic year found 
us preparing for a new and exciting Mun abroad 
that was BraTMun 2016, which took place at the 
Paneuropean university in Bratislava. Thus, as part of 
the diplomacy program, a group of 7 students from  
11th grade had the opportunity not only to visit the city 
of Bratislava from slovakia, but also to attend a college 
Mun, between the 3rd and 6th of november 2016. They 
had the great opportunity to be part of a wonderful 
experience, which motivated them to pursue their 
dreams of becoming future diplomats by having the 
chance to interact with other students from all over the 
world at BraTMun 2016.

During those three days of debating in various 
committees, our delegates took their roles as diplomats 
in earnest and represented their countries’ interests 
with success. They were highly appreciated by the 
organizers and they managed to stand out due to their 
rich experience in debating and exceptional Public 
speaking skills. 

according to one of our delegates in the unoDa 
committee, Andrada Pantelimon, “the BratMUN 
experience was a great opportunity for all of us. Firstly, 
I think that although too difficult for any high school 
student's level, the topic of my committee, UNODA, 
namely cyber disarmament and security, is fascinating 
and I am eager to look into it more thoroughly. Secondly, 
it was a pleasure to travel in the company of my colleagues 
and friends, who proved to be well-prepared, diplomatic 
delegates, as always. Last but not least, I would like to 
thank the teachers for their involvement.”

another distinguished voice among our 
participants was Andrei Niculae, student in the 10th 
grade: “It was a great honor for me to represent the 
Lauder delegation to BRATMUN 2016 in Bratislava 
as a delegate in the ECOSOC committee. It was a real 
challenge for me since the topic of Global management of 
water resources revolved around the issue of water being 
a precious element that needs to be efficiently managed 
in order to achieve the goal of sustainable development. 
Thus, I succeeded in improving my MUN knowledge as 
well as my social and debating skills. This activity was 
of great value for me and I hope to be able to include an 
ECOSOC committee at LauderMUN 2017 as well. All in 
all, it was a highly competitive and well-prepared MUN 
for me and overall an amazing experience.”

 Last but not least, Alexandra Dumitrasc, 
who represented u.K. in World Trade organisation 
committee stated that: “BRATMUN was my sixth MUN 
so far and even though the topic was NEGOTIATING 
THE TTIP AGREEMENT, which created a huge debate 
in the committee, I managed to state my viewpoint and 
lead the conference in various key moments. It was a great 
experience and I am looking forward to another MUN!”.

all in all, BraTMun was an exclusive event, where 
all the students who participated, managed to develop 
their diplomatic knowledge and practice their public 
speaking skills and also social skills while attending a 
distinctive Mun conference. They promise to come 
back again with the same enthusiasm and interest that 
they showed this year and with the hope of becoming 
better and well-prepared diplomats for the future.

Prof. Diana GoMBoȘ
Prof. Laurențiu LaMBrinoC

Premii

Mihai Iulian Cioroianu
SC – Outstanding delegate

Dan Constantin Ciorăscu
IBC – Honorary Mention

Alexandra-Maria Dumitrașc
WTO – Honorary Mention

Theodor-Andrei Draghici
UNEP – Honorary Mention

Ioana-Andrada Pantelimon
UNODA – Honorary Mention
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MUNOB 2017
During the 6th edition of the MunoB conference 

(april 22nd - 26th 2017), the Lauder-reut educational 
Complex participated with 15 students from 9th grade. 
our youth represented the Belgian and the australian 
delegations in all 9 committees. 

our delegates won 7 awards (1 for Best Delegate 
and 6 honorary Mentions) and successfully stepped 
into their older peers' footsteps (11th grade) who also 
won 7 awards during the BraTMun conference, in 
slovakia.

These notable successes confirm once again the 
added value that the Diplomacy, Debate and Public 
speaking classes bring to our school.

Prof. Virgilius TeoDoresCu
Prof. Diana GoMBoȘ

Prof. Laurențiu LaMBrinoC

“For me, being part of the Belgium delegation at 
MUNOB 2017 was one of the most interesting and 
educational experiences, where I could develop my 
knowledge in diplomacy, international politics and 
international relations. I had the chance to improve my 
English and my public speaking skills. I met people from 
all over Europe and I made new friends who taught me 
about their cultures.

I encourage everyone to participate in MUN 
conferences and I am very grateful for having the chance 
to discover the interesting experience of being a delegate.

Thank you.”
Bianca Trușcă, eCosoC

“For me, participating at the Model United Nations 
of Bucharest Conference, the 2017 edition, represented a 
truly remarkable experience. On this occasion, I became 
even more familiar to the environment in which affairs 
are conducted at the United Nations and to matters of 
utmost interest for the International Community. I was 
the delegate of the Kingdom of Belgium in the Security 
Council and I made consistent efforts to both actively 
take part at the debates and respect the civilized, peaceful 
attitude that Belgian officials so graciously show off. In 
the end, I dare say that my work had the desired result, 
and I was given the Best Delegate award.

Yet, above all, it was a boundless honor for me to 
have the privilege of representing my school, the Lauder 
Reut Educational Complex, to be remarked on its behalf 
and, through my modest possibilities, bring it the prestige 
that defines it and inspires us all.”

Tudor Cobrea, Best delegate of security Council

“MUNOB 2017 was my first MUN and I can 
honestly say that it was amazing. I got to meet a lot of 
people from various countries that I had lots of fun with 
and whom I would love to keep in touch with. The topics 
were very nice and the Chairs were really fun. I had a 
great first experience and I am glad that I got to see what 
MUN is really like at MUNOB because now I can’t wait 
for the next one. A great place with great people!”

smaranda enache, human rights Council

Liceul Lauder-Reut

Premii

Tudor Cobrea
Best delegate, Security Council

Honorary Mentions:

Matei Vlădescu – DISEC
Irina Meleșteu – HRC

Gabriel Gheorghe – SOCHUM
Elena Becheanu – CSW

Tal Ionescu – IMO
Vlad Marin – ECOSOC
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Liceul Lauder-Reut
LAUDERMUN 2017 – When crises arise, stand united!

for the fifth year in a row and  
for the second time in the faculty 
of Geology and Geophysics, the  
Lauder-reut educational Complex 
organizes the diplomacy conference 
LauDerMun 2017, which will take 
place between the 9th and 12th of June 
and plans to bring together over 100 
students from different high schools 
in Bucharest. This diplomatic event is 
held in partnership with the Ministry 
of foreign affairs, The romanian 
Diplomatic institute and the un 
Youth association from romania.

The core organizers of this 
event, alexandra Dumitrasc, andrei 
niculae, robert stefan and Mihnea 
Macovei, are working hard in order to 
create fruitful debates at LauderMun 2017 conference.

here are some impressions from the organizing 
team of the LauderMun 2017:

“Working on the fifth edition of LauderMUN has 
made us feel a bit nostalgic towards previous editions, so 
this is a small retrospective of how everything had started. 
In the beginning, there was only a spark of some creative 
minds. Our students loved the idea of hosting our own 
MUN, and soon enough, the simple spark was taking 
shape into a great event. Training for MUNs had also 
been fun for us, as our senior students, Cojocaru Diana 
and Bogdan Udroiu, hosted an MUN club, sharing their 
knowledge with the ninth graders. After its first edition, 
we have learned from our mistakes, and tried to improve 
it as well as possible for the following years. Since the 
second edition had gone really well, we invited, for the 
first time, in the third edition, other highschoolers who 
shared our MUN fever. The fourth edition came with 
new challenges, which we succeeded in overcoming. It 
went incredibly successful, so once again this year, we are 
inviting you to take part in building a greater future for 
ourselves. Your voice matters!”

Below you can find some impressions from 
alexandra Dumitrasc, the secretary General of 
LauderMun 2017: 

“This year’s edition of LauderMUN is going to be 
special, and for this to happen the LauderMUN team has 
worked day and night, face to face or via Skype to make 
sure nothing is going wrong. Nothing was perfect from the 
start, but quite quickly we have learned to work together 
and organize ourselves better. However, there have been 

several problems and obstacles that we 
encountered, fortunately we managed 
all of them, well... most of them. The 
crisis committee is 'la creme de la 
creme' of LauderMUN 2017, using 
a whole new structure which will 
make a delegate’s and even chair’s 
experience unique. It wasn’t easy to 
build a complex crisis storyline. As 
the Secretary General of LauderMUN 
2017 I am looking foreward to meeting 
everyone!"

however, during LauDerMun 
2017, participants will play the role 
of delegates representing the policies, 
interests and objectives of a state in 
four simulated bodies of the united 

nations, namely: DiseC, soChuM, Crisis and 
security Council. During these three days, they are 
responsible for the legal and political decisions of the 
state they represent, decisions that will be reflected in the 
resolutions that they will adopt during the committee 
sessions. Therefore, in each committee session, 
participants develop specific activities of the simulated 
decision-making body, such as: giving speeches and 
supporting state positions, engaging in discussions and 
debates with other delegates, negotiating resolution 
provisions and forms. 

This edition aims at bringing forth simulations 
of committees that were not present in previous 
years, such as soChuM. The topic for the security 
Council is de-escalation of the Yemeni Civil War, while 
those for soChuM are related to the integration of 
indigenous minorities in the society and the question 
of governmental interference in the free press. in the 
1st Committee of the General assembly (DiseC), the 
current topics which will be discussed are: preventing 
illegal weapons traffic in 3rd world countries and 
negotiations for nuclear disarmament.

in conclusion, LauderMun 2017 is a great 
opportunity for our students to put into practice their 
Public speaking skills and also develop and improve 
their debating and diplomatic skills. We can’t wait to 
the challenging and fruitful debates of LauderMun 
2017, which promises to be an even greater event than 
the previous ones as our intentions are to have a brand 
new and exciting structure, making the Lauder Mun 
2017 experience unforgettable.

Prof. Diana GoMBoȘ
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Liceul Lauder-Reut
Antreprenorii de mâine urmează cursurile Lauder de Business English

În data de 31 mai 2017, clasele a iX-a și a X-a au 
susținut proiectul final de absolvire pentru modulul 
Business english, sub îndrumarea profesorului Mihaela 
rață. Proiectul a fost organizat după cum urmează: în 
grupe de câte 3, 4 sau 5 (în funcție de profilul fiecărei 
clase), elevii au pregătit și dezvoltat ideea unei afaceri 
proprii, bazată pe un concept original. acesta a fost 
prezentat (în PowerPoint) în fața unui grup de potențiali 
investitori care au fost interesați să dezvolte această 
afacere mai departe, să investească în ea și să obțină un 
profit ulterior.

elevii au prezentat conceptul afacerii lor (într-
un timp alocat de maximum 10 minute pentru fiecare 
grupă) iar juriul le-a adresat întrebări din cele mai 
diverse legate de această idee de afaceri sau au dorit să 
clarifice anumite aspecte. În anumite situații, juriul le-a 
oferit sugestii, ghidaj sau sfaturi pentru implementarea 
ulterioară a conceptului. Juriul a fost prezidat de către 
domnul Dante Stein, un cunoscut om de afaceri din 
România și Uniunea Europeană.

După această scurtă sesiune de întrebări și 
răspunsuri, unul sau mai mulți membri ai juriului 
a decis dacă este interesat sau nu să investească în 
respectiva idee de afaceri și în ce condiții.

Totodată, fiecare prezentare a fost evaluată pe baza 
a trei criterii: originalitatea conceptului, fezabilitate, 
impresia generală (abilitățile de susținere a unei 
prezentări) precum și, desigur, calitatea limbii engleze, 
deoarece toate proiectele au fost susținute în limba 
engleză.

Juriul a desemnat câștigătorii după cum urmează: la 
clasa a iX-a , echipa PET NATION, formată din niculae 
alina, Pârcălăbescu francesca, Polihroniade iris și ana 
Cojocaru, care au realizat o aplicație inovativă pentru 

deținătorii de animale de companie. La clasa a X-a, au 
existat două echipe câștigătoare cu același punctaj, și 
anume: BUCHAREST SALES ACADEMY, formată 
din robert Ștefan, Daniel Ștefan și Mihnea Macovei, 
care au adus un concept nou pe piața europeană, 
acela de a crea o academie care să instruiască oamenii 
care lucrează în vânzări, și echipa SERENDIPITY, 
formată din Maria Dumitrașcu, ruxandra Pelin, sarah 
Daniel, irina Manolescu și alessandra Voicu, care 
propun conceptul unui salon de înfrumusețare mobil 
pentru femeile de afaceri foarte ocupate, pentru care 
managementul timpului este o prioritate.

Juriul a decis să acorde și o mențiune extraordinară 
grupei de elevi care a adus cea mai bună idee din sfera 
acțiunii sociale, pe criteriul fezabilității și unicității 
conceptului, grupa uvolunteer.ro, care a propus crearea 
unui site care să adune toate activitățile de voluntariat 
disponibile în companiile multinaționale și onG-uri, 
să le stocheze într-o uriașă bază de date care să poată 
fi accesată cu ușurință de către toți cei care doresc să se 
implice în astfel de activități dar nu știu unde să le caute. 
Mai mult, această echipă, formată din Ciprian anghel, 

armand Tudor, Cristian râmniceanu 
și Dimitrie Dinculescu, a implementat 
deja un proiect de voluntariat, ducând 
haine și alimente unor copii dintr-o zonă 
defavorizată, iar acum are în progres un 
al doilea proiect prin care intenționează 
să organizeze cursuri de limbi străine, 
română și matematică pentru elevii cu 
posibilități materiale scăzute.

urăm tuturor elevilor mult succes pe 
mai departe și le transmitem felicitările 
noastre pentru productiva muncă de 
echipă pe care au depus-o!

Prof. Mihaela rațĂ
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Lauder-Reut Business English la Business Woman Forum Romania

Liceul Lauder-Reut

Pe data de 8 martie, cu ocazia unei vizite a douăzeci 
de femei de afaceri din israel participante la Business 
Woman forum romania, au fost prezentate două 
proiecte din programul Business english pentru clasele 
de liceu, coordonat de profesorul Mihaela rață. 

Cele două proiecte, susținute în echipe, fac parte 
din proiectele finaliste ale competiției de anul trecut; 
aceste proiecte au fost continuate și se află inclusiv în 
faza de implementare. 

Primul dintre acestea, proiectul numit Business 
sales academy, a fost susținut de echipa formată din 
robert Ștefan, Mihnea Macovei și Daniel Ștefan, 
de la clasele a 10-a, real și uman. este un concept 
original, acela de a înființa în București o academie 
care va pregăti profesioniști în domeniul serviciilor 
și vânzărilor. Conceptul are potențial de monopol 

de piață, neavând niciun fel de concurență locală și 
foarte puțină concurență internațională și se adresează 
companiilor multinaționale care sunt interesate să își 
pregătească angajații din sectorul servicii pentru a-și 
crește exponențial vânzarile. În afară de coordonatorul 
de curs, profesorul Mihaela rață, echipa aceasta este 
îndrumată și mentorată de omul de afaceri Dante stein, 
care contribuie în mod foarte valoros la evoluția acestui 
proiect. 

a doua echipă, formată din Ciprian anghel, Dimi, 
Cristian râmniceanu și armand Tudor, a prezentat un 
proiect caritabil, întocmirea portalului voluntariate.ro, 
care este deja funcțional și care a implementat complet 
până acum un proiect de voluntariat pentru 200 
persoane defavorizate de la Valea Plopului, pentru care 
echipa a făcut o mare strângere de fonduri cu livrare. În 
momentul prezent, ei lucrează la al doilea proiect major 
al portalului, acela de a oferi multor copii defavorizați 
cursuri de pregătire la materii școlare (limbi străine, 
informatică, matematică), predate de personal calificat 
voluntar. 

inițiativa ambelor grupe a fost larg apreciată de 
către audiența care a adresat numeroase întrebări și 
care le-a propus o colaborare și mentorare de follow-up 
pentru ambele proiecte. 

Le urăm și noi mult succes în continuare și 
așteptăm cu nerăbdare să îi urmărim în realizările lor 
viitoare! 

Prof. Mihaela rațĂ
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Internship „Adevărul” și „Prima TV”

Liceul Lauder-Reut

Vacanța de vară 2016 a debutat cu 2 săptămâni fierbinți de iulie, când 
două serii de elevi ai liceului Lauder-reut au participat la o sesiune de 
internship susținută prin bunăvoința partenerilor noștri media, „adevărul” 
și „Prima TV”. Privită retrospectiv, pe zile, sesiunea de internship a avut un 
program încărcat, însă extrem de captivant, după cum ne mărturisesc chiar 
participanții.

săptămâna s-a deschis cu o 
incursiune în presa scrisă. elevii 
au vizitat sediul, redacțiile ziarelor 
și revistelor trustului, studioul TV 
și tipografia. Le-a atras atenția, în 
mod special, studioul TV de unde se 
transmit emisiunile pentru „adevărul 
Live”.

Marți, elevii au dezbătut partea 
de marketing și Pr TV, spoturi de promo, cum se face o campanie de 
marketing, datele esențiale, au fost interesați de procesul de realizare a unei 
campanii, pornind de la idee, costuri și timp.

Miercuri, participanții au luat 
contact cu mediul online: presa 
online și social media, cum se 
lucrează la un site, elaborarea unei 
comparații dintre știrile de print și 
online, dorind să afle cum se poate 
monetiza o afacere pe Youtube.

Joi, redactorul șef al revistei 
„historia”, ion ioniță, le-a prezentat 
revista, modul de realizare a documentării, a unui articol și stabilirea temei 
dosarului.

Vineri, domnul Mircea Pisai, de la „Prima TV”, a 
ținut un curs practic de introducere în grafică, efecte 
speciale, spoturi, elevii fiind foarte curioși în privința 
acestor aspecte.

Cristina Marin
Lauder-reut Projects & Pr Manager

Programul de Internship a 
fost un concept relativ nou pentru 
mine. Auzisem de termenul 
,,Internship”, dar nu știam exact 
în ce constă. Am avut ocazia să 
descopăr o lume nouă, aceea a 
presei și cum sunt puse laolaltă 
ziarele, iar toți cei care ne-au 
vorbit pe parcursul săptămânii 
au fost oameni extraordinari, dar 
mai ales domnul Ion M. Ioniță, 
redactorul șef al revistei „Historia”. 
Pentru mine cea mai interesantă zi 
a fost joi, când domnul Ioniță ne-a 
vorbit despre revista „Historia”. 
Am fost interesat în special de 
această întâlnire deoarece de un 
an sau doi citesc în fiecare lună 
această revistă.

Dimitrie Dinculescu, 10 u

Pe perioada internshipului la „Adevărul Holding”, 
eu și colegii mei am fost primiți în fiecare dimineață 
cu presa tipărită în ziua respectivă, am cunoscut în 
fiecare zi persoane noi și am aflat despre rolurile lor 
în cadrul companiei. Am aflat cum se produc promo-
urile de publicitate, cum ajung la noi ziarele printate 
noapte de noapte pentru a putea fi găsite la chioșcuri 
dimineața. Am fost informați și despre construirea 
ideii unei reclame și despre modurile în care poate fi 
editată, precum și despre „atracțiile'' care captează 
atenția publicului când vine vorba de vizionarea unui 
program la televizor. 

Mai mult decât atât, ne-a fost pusă la încercare 
creativitatea prin cerința de a încerca să desenăm un 
logo al nostru. În plus, nu doar am ascultat ceea ce 
au avut să ne prezinte coordonatorii noștri, ci am fost 
și întrebați despre planurile noastre de viitor și despre 
interesul nostru față de subiectul internship-ului.

Cristina roșca, 11 u
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elevii Liceului Lauder-reut înscriși la cursul de 
diplomație au avut, în luna octombrie 2016, o șansă 
minunată de a vizita Parlamentul european de la 
strasbourg, într-o excursie de 4 zile, pentru care au 
participat la un concurs de eseuri desfășurat în cadrul 
școlii noastre.

această vizită a venit din bunăvoința domnului 
europarlamentar andi Cristea, membru al acestei 
prestigioase instituții, căruia îi mulțumim mult pentru 
întreg sprijinul acordat. Pentru elevii noștri a fost 
momentul perfect pentru a înțelege ce presupune o 
viitoare carieră în domeniul diplomatic și politic și au 
fost atât de impresionați încât mulți dintre ei își doresc 
deja să calce pe urmele reprezentanților româniei în 
instituțiile uniunii europene!

Grupul celor 15 liceeni a fost însoțit de către 
doamna director adjunct Mariana rosner și doamna 
profesoară Monica Vitan, într-o aventură unică despre 
care îi lăsăm pe ei să ne povestească.

Cristina Marin
Lauder-reut Projects & Pr Manager

Liceul Lauder-Reut
Understanding U.S.A. Universities

Am ajuns la Strasbourg, Franța, la finalul lunii 
octombrie, împreună cu alți 17 colegi și profesori 
în cadrul unei vizite cu adevărat impresionante 
la Parlamentul European, la invitația d-lui 
europarlamentar Andi Cristea, unul dintre cei 32 de 
reprezentanți ai țării noastre acolo.

Ne-am început sejurul într-o zi senină, dar 
răcoroasă de luni, plimbându-ne în centrul istoric al 
orașului, unul cu o poveste de-a dreptul atipică, dar 
totuși fascinantă. Aflat în regiunea Alsacia (chiar la 
granița cu Germania), care împreună cu vecina sa, 
Lorena, au fost de mai multe ori de-a lungul istoriei 
sub conducere germană și cu un nume care în limba 
germană înseamnă „orașul intersecțiilor”, Strasbourg 
este un oraș care impresionează prin arhitectura 
medievală, restaurantele și magazinele de epocă, 
străzile pline de viață și obiectivele turistice pline de 
însemnătate istorică. Am vizitat și noi mare parte 
dintre aceste locuri, cum ar fi: Catedrala Notre-Dame 
(numită ca mai celebra din Paris), Muzeul Notre-
Dame de Opere din Strasbourg (un ansamblu al 
lucrărilor locale/alsaciene), Palatul Rohan (terminat 
la 1704), muzeul de arte frumoase din cadrul său, dar 
și cartierul Petite France („Mica Franță”).

Viitorii europarlamentari se pregătesc în liceul Lauder-Reut

The Lauder high school students had the exciting 

occasion in May 2017 to discuss with university 

representatives the possibilities of studying in the 

united states.  in a condensed presentation, three 

gentleman speaking on behalf of northwest Missouri 

state university, Bellevue College and susquehanna 

university highlighted the unique, diverse and 

extensive qualities that each u.s. university has to 

offer -- from sports teams to student-founded clubs, 

from large academic scholarships to study abroad 

opportunities, from large lecture halls to small and 

comfortable classrooms. 

The Lauder students expressed their curiosity 
through a quick question and answer session 
following the presentations, asking questions about 
extra-curricular academic activities, international 
scholarships, and everyday life for students outside of 
the university classroom. The presenters answered all 
students' questions eagerly and in detail. 

The students opened their eyes to the extensive 
possibilities that await for them after they complete 
their education at Lauder. The Lauder family is so 
pleased to have had this special occasion for our 
ambitious students!

Prof. Morgan BeCKeTT

(Continuare în pagina 106)
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Liceul Lauder-Reut
Viitorii europarlamentari se pregătesc în liceul Lauder-Reut

Am vizitat aceste obiective chiar 
în prima și ultima zi a șederii noastre 
acolo, pentru că în celelalte două am fost 
prea „ocupați” nu numai cu vizitarea 
Parlamentului European, dar si cu 
participarea la diverse conferințe ce au 
avut loc acolo, abordând teme precum 
situația politică actuală din Republica 
Moldova, alegerile prezidențiale din 
30 octombrie 2016, foarte importante 
pentru viitorul acestei țări, acordul de 
liber schimb U.E.-Canada, relațiile U.E. 
cu S.U.A. și Canada, dar și deja celebrul 
Brexit, viitorul U.E., statele candidate 
la aderarea în U.E., poziția României 
în cadrul U.E. și rolul marcant atât al Parlamentului 
European, cât și al membrilor săi.

Totul a început cu un prânz oferit de dl. 
europarlamentar Andi Cristea, cel care atât anul trecut, 
cât și anul acesta, a avut amabilitatea de a invita câte 
un grup de elevi de ai școlii noastre, cu scopul de a 
vedea pentru prima oară cum se face politica la nivel 
european. Pe parcursul acestui dejun, toți cei 17 elevi 
și profesori au avut ocazia de a întreține un dialog cu 
dumnealui, nu doar cu scopul de a se prezenta, dar și 
cu scopul de a afla cât mai multe despre viața și rolul, 
important, dar solicitant, de europarlamentar.

A urmat o discuție organizată cât mai oficial, într-o 
sală de conferințe de la Parlament, la care au participat 
doi europarlamentari români, domnii Andi Cristea și 
Sorin Moisa, dar și dl. George Pufan, reprezentantul 
țării noastre la Curtea Europeană de Audit, instituție 
care gestionează și protejează finanțele întregii Uniuni 
Europene. La capătul discuției, care s-a axat pe 
următoarele teme: viitorul U.E., acordul de liber schimb 
U.E.-Canada, rolul Curții Europene de Audit, istoria 
U.E. și misiunea unui europarlamentar la Strasbourg/
Bruxelles, am avut ocazia de a le pune și întrebări, un 
lucru extrem de interesant după părerea mea. Fiind 
preocupat de politică, am adresat două întrebări legate 
de statele candidate. „Care dintre statele candidate să 
adere la U.E. este cel mai aproape de acest obiectiv la 
momentul actual?” și „În contextul actual, mai poate fi 
Turcia considerată stat candidat la aderarea în U.E.?” 
au fost cele doua întrebări, care, spre mulțumirea mea, 
au stârnit interesul gazdelor noastre.

Celelalte activități au fost o 
prezentare, în limba română, din 
partea Secretariatului U.E. despre 
structura, rolul și istoria atât a U.E., 
cât și a Parlamentului European, 
despre reprezentanții României acolo 
și grupurile politice care îl compun, o 
conferință despre situația politică și 
economică din Republica Moldova, la 
care au luat cuvântul europarlamentarii 
români Andi Cristea, Victor Bostinaru 
și Norica Nicolai, europarlamentari din 
alte țări, precum Lituania, Germania 
sau Polonia și analiștii politici moldoveni 
Vladimir Socor și Nicu Popescu, dar și o 

scurtă vizită în plen, unde avea loc o dezbatere despre 
bugetul U.E. pe anul viitor.

În timpul acestei excursii, ca să fiu sincer, m-au 
impresionat orașul (unul dintre cele mai pitorești din 
Europa), dar mai ales vizita la Parlamentul European, 
una de care, cu siguranță, nu ai parte în fiecare zi. Am 
văzut lideri europeni, politicieni de rang înalt, pe care 
de obicei îi văd doar la televizor sau pe internet și am 
avut chiar ocazia de a-i cunoaște, de a purta un dialog 
cât mai constructiv cu dânșii și de a le pune întrebări, 
cu privire la activitatea acestora și politica europeană 
și internațională, în general. De asemenea, am avut 
privilegiul de a acorda un scurt interviu unui post de 
televiziune din România, legat de deplasarea noastră și 
impresiile pe care mi le-a lăsat și de a vizita o instituție 
ale cărei decizii pot ajunge să ne influențeze viața, mai 
mult sau mai puțin.

La finalul călătoriei, am rămas extrem de încântat 
de locurile văzute, de fotografiile făcute, de amintirile și 
experiența dobândite, foarte folositoare pentru cultura 
mea generală, dar mai ales pentru ceea ce îmi propun să 
fac în viitor. Dacă ajung și eu europarlamentar, precum 
unele dintre gazdele noastre, o să am un avantaj sau un 
privilegiu pe care probabil niciunul dintre actualii aleși 
nu l-a avut, acela de a mă fi acomodat deja cu locul. 
Daca mă voi ocupa cu altceva, această experiență va 
rămâne, oricum, una pe care o să am cui să o povestesc. 
Sunt extrem de mulțumit de ceea ce am făcut, am văzut 
și am vizitat la Strasbourg!

Matei Vlădescu, 9 r

(Continuare din pagina 105)
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Liceul Lauder-Reut

Sunt mândră să mă numesc elevă a școlii „Lauder-
Reut”. Pe lângă faptul că este o școală unde se învață 
extrem de bine, Lauder surprinde întotdeauna cele mai 
interesante proiecte, care sunt în avantajul tuturor. De 
când am intrat la liceu, am rămas plăcut surprinsă 
de câte noțiuni interesante am de învățat la orele de 
diplomație. La fiecare lecție dezbatem diverse subiecte 
cu o profunzime aparte, ceea ce mă atrage și mai mult 
către acest domeniu.

Într-o zi, am fost anunțați de un concurs care 
implica redactarea unui eseu intitulat „How is the EU 
influencing my life?”, cu scopul ca la final, primii 10 
copii cu cele mai bune eseuri sa meargă într-o excursie la 
Strasbourg. Cu toții am fost foarte motivați și am început 
să scriem eseurile. Trebuie să recunosc ca la început 
mi-a fost greu să îmi concep toate ideile, dar, după o 
seară plină, în care am vizionat documentare și am citit 
articole, am reușit să îmi 
fac o imagine mai clară 
în minte despre Uniunea 
Europeană. Așadar, am 
dezvoltat niște idei, în 
care am explicat cum 
mi-a influențat viața 
intrarea României în U.E. 
De asemenea, a trebuit 
sa pregătim un discurs, 
în care să prezentăm 
eseul într-un mod succint. 
Am fost notați de către 
profesoarele de diplomație 
și de engleză, care au fost 
atente la fiecare detaliu din prezentarea noastră orală. 
În aceeași zi s-a făcut și selecția celor 10 norocoși care 
urmau să petreacă 4 zile de neuitat în orașul francez. 
Spre mirarea mea, m-am numărat și eu printre aceștia! 
Cu toții ne-am bucurat enorm și ne-am felicitat reciproc 
pentru munca depusă.

Iată că am ajuns într-un sfârșit la mult așteptata 
zi de plecare. Toată lumea era nerăbdătoare să ajungă 
și dornică să cunoască lucruri noi. Fără alte detalii, voi 
trece direct la subiect. Pot spune că m-am simțit extrem 
de bine în această excursie. Două zile la rând am fost la 
Parlamentul European, unde am participat la diverse 
conferințe și sesiuni. Am întâlnit europarlamentari 
români, care ne-au ajutat să înțelegem mai bine tot 
ce este legat de Uniunea Europeană. De asemenea, 
am admirat foarte mult dialogul prietenos pe care 
l-am purtat cu aceștia, în care ne-au clarificat orice 

nelămurire pe care o aveam. Am fost martori la 
sesiunea privind alegerile din Republica Moldova, care 
mi s-a părut extrem de interesantă. Consider că vizitele 
la Parlament m-au învățat multe și chiar m-aș vedea 
lucrând acolo în viitor! Am rămas uimită de arhitectura 
clădirii și de interiorul spațios și primitor, dar și de 
oamenii binevoitori care ne-au stat la dispoziție. În ciuda 
faptului că am întâlnit niște informații destul de tehnice, 
care, la un moment dat, nu mai erau în concordanță 
cu sfera mea de cunoștințe, am învățat și am văzut 
cu proprii ochi ce înseamnă să fii europarlamentar. În 
opinia mea, este o meserie incredibilă, iar abilitatea de a 
vorbi în fața atâtor oameni, reprezentându-ți țara, mi se 
pare absolut admirabilă. Fiind abia la început de drum, 
îmi doresc foarte mult să ajung să îmi creez o pasiune 
din diplomație și să pot face ceea ce fac oamenii de acolo 

în viitor. 
În timpul liber, 

ne-am plimbat prin 
oraș și am cunoscut 
cultura acestuia la 
cele două muzee pe 
care le-am vizitat 
și Catedrala Notre-
Dame din centru, 
cunoscută ca fiind 
una dintre cele mai 
frumoase catedrale 
gotice din Europa 
(pozele au fost 
nelipsite, evident). 

Am încercat specialitățile culinare din restaurantele 
tradiționale și am învățat multe lucruri interesante 
despre Strasbourg. În plus, am făcut o plimbare 
cu vaporașul pe III, de unde am văzut adevărata 
frumusețe a orașului alsacian. Aerul curat, pomii verzi 
și arhitectura medievală îți dădeau o stare liniștitoare.

Sunt conștientă de faptul că nu mulți pot beneficia 
de o asemenea oportunitate, așa că am profitat de ea 
cât am putut. Admir tot efortul pe care școala la care 
învăț îl face, ca să creeze o generație de viitor cât mai 
bună. Sunt extrem de recunoscătoare tuturor oamenilor 
de lângă mine, care m-au ajutat și mă ajută să am un 
viitor cât mai strălucit. A fost o experiență minunată de 
care îmi voi aminti întotdeauna cu cel mai mare drag!

irina Meleșteu, 9 r

Viitorii europarlamentari se pregătesc în liceul Lauder-Reut
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Liceul Lauder-Reut
Viitorii europarlamentari se pregătesc în liceul Lauder-Reut

Totul a început acum câteva 
săptămâni, când un concurs a fost 
anunțat la liceu. Fiecare dintre elevii 
claselor a 9-a putea participa, premiul 
constând într-o excursie în minunatul 
oraș Strasbourg, aflat în Franța. Fiecare 
dintre noi a trebuit să scrie un eseu 
despre importanța Uniunii Europene în 
viața noastră. De asemenea, am ținut un 
discurs de aproximativ cinci minute în 
care ne-am prezentat eseul. 

Am petrecut mult timp și am lucrat 
din greu la acest proiect. Am fost cuprins 
de emoții încă de la începutul prezentării 
mele, dar acestea m-au părăsit spre 
finalul discursului. Din fericire, am fost 
anunțat că mă aflu printre câștigătorii concursului la 
finalul acelei zile. Am simțit o bucurie enormă și m-am 
simțit norocos să fiu parte din acest proiect.

Trei săptămâni mai târziu, am plecat spre 
Strasbourg. După multe ore petrecute în aeroport 
și avion, am ajuns cu bine la hotelul în care urma să 
locuim pe parcursul următoarelor patru zile. În acea 
seară am vizitat orașul vechi. Primul lucru care mi-a 
captat atenția a fost impunătoarea Catedrală Notre 
Dame, considerată una dintre cele mai frumoase 
catedrale în stil gotic din Europa. Influența germană 
se putea observa mai ales în arhitectura caselor, iar cea 
franceză nu întârzia să se facă simțită, prin decorurile 
florale, tipic alsaciene, de la ferestrele locuințelor.

În cea de-a doua zi, am fost invitați de către 
europarlamentarul Andrei Cristea să vizităm 
Parlamentul European din Strasbourg. Am rămas 
impresionat de arhitectura sa modernă, atât la interior, 
cât și la exterior. După ce am trecut printr-o serie de 
verificări de securitate, am luat masa la restaurantul 
Parlamentului. După aceea, am participat la diferite 
întâlniri la care ni s-au explicat lucruri referitoare 
la structura Parlamentului European, printre care și 
așezarea europarlamentarilor în partid și împărțirea 
Parlamentului European în trei sedii, în Bruxelles, 
Strasbourg și Luxemburg. În încheierea primei noastre 
vizite la Parlamentul European am asistat la o ședință 
din plen. Mi s-a părut ciudat că fiecare europarlamentar 
își putea exprima opinia în limba sa maternă și nu 

era constrâns doar la vorbirea limbii engleze. Un grup 
de traducători se asigura că toți ceilalți reprezentanți 
înțelegeau ce spune acea persoană.

În cea de-a treia zi, am vizitat Palatul Rohan, aflat 
la o distanță foarte mică de Catedrala Notre Dame. 
La începutul secolului al XIX-lea, clădirea a devenit 
reședința lui Napoleon. Aceasta adăpostește trei muzee: 
Muzeul Artelor Frumoase, Muzeul de Artă Decorativă 
și Muzeul Arheologic. Toate exponatele mi s-au părut 
fascinante, asemenea palatului. În acea după-amiază 
am participat la o ședință legată de viitoarele alegeri 
prezidențiale din Republica Moldova. Mi s-a părut 
foarte interesantă, dar m-a lăsat nedumerit în anumite 
situații, din cauza folosirii unor termeni necunoscuți 
pentru majoritatea dintre noi, studenții.

În ultima zi, am făcut o plimbare cu feribotul de-a 
lungul râului care traversează orașul Strasbourg, Ill. 
Am rămas uluit de trecerea de la arhitectura medievală, 
din orașul vechi, la cea modernă, în zona clădirilor 
europene. În continuare am vizitat cartierul Petite 
France. Acesta a fost declarat patrimoniu UNESCO și 
își păstrează și astăzi aerul pitoresc. După aceea, ne-am 
întors la hotel, de unde ne-am luat bagajele și ne-am 
îndreptat spre aeroport.

Astfel s-a sfârșit excursia noastră în Orașul 
Berzelor, Strasbourg, un oraș minunat ce merită vizitat 
măcar o dată în viață. Apreciez oportunitatea care mi 
s-a oferit și nu voi uita niciodată această experiență.

Gabriel Gheorghe, 9 r
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De anul acesta fac parte din marea familie 
„Lauder-Reut” și mă simt mandră că pot spune asta. 
Nu numai lucrurile bune pe care le-am auzit despre 
acest liceu m-au făcut să îmi doresc să fiu elevă aici, 
ci și numeroasele activități extrașcolare la care aș avea 
oportunitatea să particip.

De când am început liceul, am observat implicarea 
de care dă toată lumea dovadă pentru a pregăti „viitorul 
țării” și anume viitorii conducători. Activitatea la care 
am participat de curând este și ea una „inițiatică”. 
Aceasta a fost deschisă tuturor doritorilor, însă s-a 
desfășurat sub formă de concurs. Pentru „marele 
premiu”, ni s-a cerut să scriem un eseu cu titlul „How is 
the EU influencing my life?”. Deloc ușor, însă motivată 
de premiu și de șansa de a mă afla în preajma unor 
mari europarlamentari români, m-am pus pe treabă. 
După o seară plină de documentare, de căutări și de 
încercări de scriere, eseul meu a fost gata.

Partea grea abia începea: sub privirile curioase ale 
colegilor și cele scrutătoare ale doamnei profesoare de 
diplomație și ale doamnei profesoare de limba engleză, 
a trebuit să ne prezentăm eseul printr-un discurs elevat 
în limba engleză, pentru a putea face parte din cei 10 
norocoși care aveau șansa să plece. 

Din fericire, și eu m-am aflat printre aceștia și sunt 
încă uimită, la o lună de la aceste evenimente. Ziua 
plecării a venit și toți eram nerăbdători să vedem ce 
ne așteaptă în această excursie, menită să ne apropie 
de o posibilă viitoare carieră. Cele 2 zile în care ne-
am aflat în interiorul Parlamentului European au fost 
extraordinare. Am avut șansa de a asculta dezbateri 

pe diferite teme, ni s-au explicat anumite noțiuni de 
cultură generală, s-au făcut prezentări special pentru noi 
și am participat la o ședință despre alegerile prezidențiale 
din Republica Moldova, ceea ce mi s-a părut important 
și interesant. Deși unii termeni folosiți nu ne-au fost pe 
deplin clari și nu în toate momentele înțelegeam firul 
acțiunii, să observi niște oameni discutând cu toții 
aceeași cauză, unii reprezentându-și țara, este mai mult 
decât inspirațional. Toată lumea a încercat să ne facă să 
ne simțim cât mai confortabil și pentru asta suntem pe 
deplin recunoscători. Un alt lucru care m-a uimit este 
arhitectura Parlamentului. Interiorul spațios, bine și 
frumos organizat oferă un aer de voioșie care ajută la 
crearea unei atmosfere de lucru propice.

Pe lângă aceste activități, am avut ocazia de 
a cutreiera străzile din Strasbourg, de a admira 
arhitectura medievală și cel mai important, de a vizita 
două muzee de artă. Nici catedrala din centrul orașului 
nu a fost uitată. Impunătoare, cu vitralii strălucitoare 
și o înălțime greu de numit, aceasta reprezintă inima 
orașului. Am avut ocazia de a vizita cel mai frumos 
cartier „Petite France”, unde am văzut sinagoga, un 
parc plin de turiști, curioși ca și noi și de unde am plecat 
cu transportul în comun. O aventură! De asemenea, o 
altă aventură am avut-o cu barca pe un afluent de-al 
Rinului. Pozele nu au lipsit de niciunde și este și normal. 
În fiecare seară am încercat preparate tradiționale din 
restaurantele lor, iar ciocolata, care se găsea la fiecare 
colț, a fost și ea testată.

Cel mai important în această excursie, pentru 
mine, a fost că, pe lângă informare, am avut șansa de 
a-mi face prieteni noi, de a mă cunoaște mai bine și de 
a mă responsabiliza. Sunt recunoscătoare tuturor care 
fac posibile aceste ieșiri și sper ca de acum înainte sa 
fac parte din cât mai multe astfel de activități. Mă simt 
mândră că fac parte dintr-un colectiv atât de special ca 
Lauder și că am fost antrenată așa repede în activitățile 
reprezentative ale Complexului. Cu siguranță îmi voi 
aminti de această experiență, întotdeauna, cu zâmbetul 
pe buze!

alina Maria niculescu, 9 u

Liceul Lauder-Reut
Viitorii europarlamentari se pregătesc în liceul Lauder-Reut
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Liceul Lauder-Reut
Viitorii europarlamentari se pregătesc în liceul Lauder-Reut

În dimineața zilei de 24 
octombrie din acest an, m-am 
trezit entuziasmat și nerăbdător. 
Urma să plec cu colegii de liceu și 
cu profesorii noștri în străinătate la 
Strasbourg, pentru a face o vizită la 
Parlamentul European, călătoria 
fiind organizată de școala noastră 
cu sprijinul domnului Andi Cristea, 
Parlamentar European. 

La sosire, chiar pe aeroport am 
avut plăcuta surpriză să îl întâlnim 
pe domnul Cristea, unul dintre cei 
32 de reprezentanți ai României în 
Parlamentul European, care ne-a 
întimpinat cu multă bucurie. Pe 
parcursul celor patru zile petrecute 
la Strasbourg am avut ocazia să 
vizitez pentru prima data centrul 
istoric al orașului, numit și „Petite 
France”, localizat la rândul lui în 
„Grande Ile”. Prima oprire a fost 

la catedrala Notre-Dame, o clădire 
impunătoare, încărcată de istorie.

A doua zi, am vizitat muzeul 
de artă din Petite France iar 
după-amiaza am fost invitați la 
Parlamentul European de către 
domnul Andi Cristea, unde am luat 
prânzul și am participat la diverse 
conferințe despre starea Uniunii 
Europene, situația în Europa ca 
urmare a Brexitului și bineînțeles, 
despre rolul României în Uniunea 
Europeană.

În a treia zi, am vizitat 
Palatul Rohan din centrul istoric 
și am participat la alte discuții cu 
reprezentanți ai Parlamentului 
European, unde au fost abordate 
diverse teme de interes, inclusiv 
teme referitoare la situația politică 
actuală din Republica Moldova, 
mai exact la alegerile prezidențiale 
din 30 octombrie 2016.

În ultima zi, împreună cu 
colegii și profesorii noștri, am făcut 
turul Petite France pe râul III, am 
admirat încă o dată clădirile istorice, 
piețele publice, dar și clădirile cu 
arhitectură modernă. În seara zilei 
de 29 octombrie ne-am întors la 
București cu gândul la experiența 
minunată trăită la Strasbourg, 
bucuroși să ne revedem cu familiile 
noastre.

Astăzi mă gândesc cu multă 
plăcere la cele patru zile petrecute în 
Franța, la ocazia minunată oferită 
de liceul meu de a călători în Europa, 
de a întâlni oameni deosebiți 
care ne reprezintă la Parlamentul 
European cu cinste. Acești oameni 
sunt adevărate modele pentru 
mulți tineri ca mine. Am rămas 
impresionat și încântat de această 
experiență avută la Strasbourg.

felix firescu, 9 u
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Liceul Lauder-Reut
Concursul Internațional de Fizică Aplicată „Safe Cracking Tournament”

Institutul de Științe Weizmann – Israel
25-30 martie 2017

Călătoria noastră începe în ziua de 25 Martie 2017, 
ora 1745 în aeroportul internațional henri Coandă. 
extaziați și nerăbdători, ne întâlnim toți, echipa noastră, 
o echipă unită, alături de care am petrecut mult timp în 
vederea determinării fenomenelor fizice pe care urma 
să le folosim, realizarea schițelor și stabilirea design-
ului. Desigur, o contribuție semnificativă prezentă 
fără de care nu am fi putut izbuti nimic dintre acestea, 
este d-nul profesor florea Teodor, ale cărui sfaturi, 
indicații, concepte, coordonare ne-au ghidat spre o 
experiență inedită, din care am avut multe de învățat. 
nu uit a menționa și a lăuda talentul binecunoscutului 
nostru domn profesor Marius frățilă, pentru design-ul 
minunat, care a făcut ca seiful nostru să reprezinte cu 
mândrie țara și implicit școala noastră, Lauder-reut. 
nu în ultimul rând, îi mulțumim doamnei profesoare 
Monica Vitan, care ne-a însoțit, îndrumat, ajutat la greu 
și a făcut ca de-a lungul deplasării noastre să nu ducem 
lipsă de nimic. revenind la călătorie… am ajuns în Tel 
aviv-Yafo în jurul orei 200 dimineața, iar drumul până 
la rehovot a mai luat ceva timp. Cu toate că eram foarte 
obosiți, grandoarea institutului, vegetația luxuriantă și 
grădinile exotice ne-au stârnit interesul încă din primele 
minute. am ajuns la niște căsuțe albe, toate amplasate 
în jurul unui mini-amfiteatru. eram primii veniți în 
campusul institutului Weizmann. 

următoarea zi nu aveam program, prin urmare 
am vizitat institutul, ne-am plimbat prin oraș, am fost 
surprinși de locație, de vegetație, de diferențele de 
temperatură dintre zi și noapte, de ordinea orașului. 
După-amiază am asamblat seiful, apoi l-am testat, 
am scris regulile și instrucțiunile și am încercat a găsi 
posibile hibe care ar putea ajuta echipele adverse. 
Campusul începuse a se popula, soseau multe națiuni 
pe care urma să le cunoaștem mai bine în următoarea 
seară, cea cu prezentările echipelor din atlanta, Las 
Vegas, Montreal și Quebec (multe informații privitoare 
la siropul de arțar și sporturile de iarnă), slovenia, 
Marea Britanie, angola (cu un dans interesant), 
Panama (pălării, instrumente tradiționale și caramele 
foarte bune) și nu în ultimul rând, vecinii din republica 
Moldova. hmm... o diversitate de culturi, fără să 
menționez și echipele din israel. Multe de descoperit, 
împărtășit, experimentat. acum, momentul așteptat 
de toți: Ziua concursului! ne-am trezit foarte devreme, 
a trebuit să mutăm seiful în altă cameră, unde au 
venit domnii profesori universitari pentru a le face o 

demonstrație, și apoi pentru 
a răspunde la întrebări pe 
baza principiilor folosite, și nu 
numai. După aceea, băieții au rămas la seif iar eu, alături 
de colega mea, am mers la prezentarea unui mecanism 
care calcula pozițiile planetelor, calendarul pe mai mulți 
ani și care a fost inventat în anul 360 i.hr. Venindu-ne 
rândul pentru a sparge seifuri, ne-am împărțit în două 
grupe: o sub-grupă să rămână la seiful nostru și cea 
de a doua sub-grupă să meargă la spargerea seifurilor 
adverse, urmând să facem cu schimbul.

Mecanisme complexe, povești sau exclusiv lucruri 
tehnice, ori una ori alta, trebuia să le găsim mecanismul 
și principiile în 10 minute. Mai greu decât pare, acest 
concept variază de la închiderea luminilor, a jaluzelelor, 
descoperirea unei oglinzi duble și a unor numere care 
se evidențiau numai cu un aparat foto, Charlie Chaplin, 
Coca Cola și lămâie, faină și montagnes russes cu o 
bobină străbătută de curent electric și, nu în ultimul 
rând, un robot la care am ajuns cu o scară – un mic 
rezumat al experienței noastre la spargerea seifurilor. 
am reușit totuși să spargem un seif. suntem mândri 
de aceasta, deoarece au fost echipe care nu au reușit să 
spargă niciun seif.

a fost o călătorie alături de niște profesori minunați, 
o experiență care ne-a lărgit orizonturile, ne-a arătat ce 
înseamnă cu adevărat lucrul în echipă, ne-a făcut să 
ne punem mintea la contribuție și să legăm prietenii 
internaționale.

Mulțumim pentru tot și suntem mândri că am 
avut această ocazie de a reprezenta școala la Concursul 
internațional de fizică aplicată „safe Cracking Tournament”, 
organizat de institutul de Științe Weizmann din rehovot.

 

Xsara ivănescu, 9 r
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Liceul Lauder-Reut
Big Sibs, Little Sibs

a șasea ediție a Proiectului Big Sibs, Little Sibs 
s-a încheiat, anul acesta, în săptămâna „Școala altfel”, 
atunci când elevii și-au prezentat proiectele de business 
la care au lucrat în cursul anului școlar 2016 - 2017.

Proiectul a început printr-o sesiune de învățare 
experiențială The BridgeTM – sesiune susținută sub 
licența eagle’s flight, unul dintre cei mai importanți 
dezvoltatori globali de programe de acest gen. Pe 
parcursul acestuia, elevii au descoperit importanța 
lucrului în echipă și modul în care pot obține rezultate 
spectaculos mai bune lucrând împreună. 

a doua etapă a constat într-o analiză de piață 
pentru diverse bunuri și servicii din punct de vedere al 
poziționării ca preț, grupului țintă de consumatori și al 
strategiilor de comunicare folosite.

Într-o etapă ulterioară, elevii claselor a Viii-a și 
a iX-a au continuat cu Soprana Sally© – simularea 
dezvoltată de Program on Negotiation (harvard Law 
school), despre o negociere salarială între impresarul 
unei soprane și operă, cu privire la un posibil contract 
de colaborare pentru stagiunea următoare.

elevii au descoperit cu această ocazie:
 ▶ cum să definească interesele într-o negociere;
 ▶ cum să pună la punct o strategie de negociere;

 ▶ cum să definească BaTna (Best alternative to 
a negotiated agreement) și cum influențează BaTna 
balanța puterii în negociere;

 ▶ cum să identifice ZoPa (Zona unui Posibil 
acord) într-o negociere;

 ▶ care sunt reperele și criteriile în funcție de care 
pot ajunge la un acord implementabil și ce influență au 
acestea asupra puterii de persuasiune;

 ▶ care sunt principalele modalități de explorare a 
opțiunilor într-o negociere;

 ▶ cum să folosească pârghiile într-o negociere;
 ▶ ce înseamnă și ce presupune negocierea în baza 

unui mandat.
ultima etapă a constat în ancorarea noțiunilor 

discutate pe parcursul anului în realitatea locală de 
business. fiecare echipă a dezvoltat și susținut un 
proiect de negociere între două companii românești, în 
fața acelorași traineri care i-au mentorat pe parcursul 
întregului proiect. 

sabin Gîlceavă
Profesor coordonator program Big sibs, Little sibs

Complexul educațional Lauder-reut
Consultant în negociere - Leverage negotiation

Proiectul „Big Sibs, Little Sibs” se hrănește din dorința deopotrivă 
a elevilor, a profesorilor și a conducerii Complexului Educațional 
Lauder-Reut de a scoate în evidență conceptul cheie, de prietenie. Astfel, 
generațiile comunică mai ușor prin joc, gimnaziul își face o idee despre 
viața de liceu, în timp ce bobocii au sentimentul că pot deveni mentori 
pentru „frații” lor mai mici cu un an.

Elevii au fost împărțiți în echipe mixte, astfel că această competiție 
nu a fost între elevi, ci a presupus abilități de comunicare, deschidere 
și cooperare, obiectivul activității, construcția unui pod, reprezintă o 
metaforă pentru puntea dintre generații, legătura dintre gimnaziu și 
liceu, podul dintre copilărie și adolescență.

Prof. Laura Vlaicu

Excursia la Valea Iazurilor a 
fost foarte interesantă și frumoasă. 
Mi-a plăcut conceptul pentru că este 
un proiect interactiv, care pune bazele 
business-ului. Am lucrat în echipă, 
fără să încercăm să ne demonstrăm 
că vreunul dintre noi este mai bun 
decât ceilalți. Reușim împreună! 

francesca Pîrcălăbescu, 9 u
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Liceul Lauder-Reut
Big Sibs, Little Sibs

Experiența trăită alături de colegii de la clasa 
a VIII-a a fost cu adevărat educativă, astfel că am 
rămas cu câteva învățături pentru viitor. Primul 
lucru bun rezultat în urma activității este că ne-
am împrietenit după ce ne-am cunoscut mai bine 
cu elevii de clasa a VIII-a. Apoi, cel mai important 
lucru este că am învățat cum să ne păstrăm calmul 
în situații apăsătoare, cum să cooperăm, cum să nu 
ne subestimăm și cum să ne depășim limitele. De 
asemenea, am învățat ce înseamnă echipă și am 
reținut că întotdeauna imposibilul găsește o cale să se 
transforme în posibil.

alina niculae, 9 u

În luna decembrie, am avut plăcerea de a 
participa la prima etapă a unui proiect intitulat „Big 
Sibs, Little Sibs”. Din punctul meu de vedere, am avut 
o experiență minunată, alături de colegii mei de clasa 
a IX-a, dar și de cei de la clasa a VIII-a. Activitatea 
în sine, construcția podului, m-a învățat să lucrez în 
echipă și mi-a demonstrat că nimic nu este imposibil. 
De asemenea, cadrul ales a fost frumos și liniștit, astfel 
încât, într-o perioadă aglomerată, cu teste și cu teze, 
am simțit că am avut o zi de vacanță.

Daniela Costea, 9 u

„Big Sibs, Little Sibs” este un proiect de business, 
în cadrul căruia un elev al clasei a IX-a îl ia drept 
frate mai mic pe un elev de clasa a VIII-a. În primele 
etape ale proiectului, se pune accentul pe cooperare 
și pe muncă în echipă, iar mai târziu se centrează 
pe dezvoltarea planului de business. În acest an, 
prima etapă a constat într-un joc interactiv, avâns 
scopul de a construi un pod de zece metri lungime. 
Inițial, provocarea părea practic imposibilă, dar prin 
contribuția fiecărei echipe, fiecare construind mici 
părți din pod, iar apoi asamblându-l împreună, am 
făcut cu succes tot ce aveam de făcut, completându-ne 
datoria de supereroi, acesta fiind pretextul și povestea 
provocării. 

Claire raicu, 9 u

Experiența „Big Sibs, Little Sibs” a reușit să-
mi schimbe perspectiva asupra muncii în echipă și 
lucrurile pe care le putem realiza prin cooperare. 
Când ni s-a spus că vom construi un pod de zece metri 
lungime și doi metri înălțime, credeam că este ceva 
metaforic. Senzația de împlinire pe care am avut-o la 
final, mi-a arătat că orice este posibil, atâta timp cât 
credem în propriile forțe. 

Maria Progloff, 9 u

Prima experiență „Big Sibs, Little Sibs” din anul 
școlar 2016-2017, a fost mai solicitantă, dar mai plină 
de satisfacții decât anul trecut. A fost nevoie de mai 
multă muncă în echipă și de mai multă seriozitate. 
Activitatea pe care am făcut-o ne-a demonstrat că 
ajutorul și spiritul de echipă este totul. Cei care au 
terminat mai repede i-au ajutat pe cei rămași în 
urmă, iar în loc să ne folosim de construcțiile care 
erau făcute deja de cei mai rapizi, ne-am ocupat de 
finisarea detaliilor. Abia aștept următoarea experiență 
„Big Sibs, Little Sibs”. 

smaranda enache, 9 u

Fiind primul meu an în Complexul Educațional 
Lauder-Reut, la început, m-am temut de această 
activitate. Prima provocare a fost să construim în 70 
de minute un pod, lucru care ni s-a părut tuturor 
imposibil, dar a fost mai ușor decât credeam, pentru 
că am învățat să lucrăm în echipă.

ana Cojocaru, 9 u

a fost o excursie foarte frumoasă, m-am distrat 
și am învățat că nu există limite și că reușim mai 
ușor dacă lucrăm în echipă. elevii de clasa a Viii-a 
ne-au ajutat și, fără ei, cu siguranță n-am fi reușit să 
construim podul. În afara faptului că am legat între 
ele bucățile podului, am închegat, de asemenea, și 
prietenii frumoase.

Marius Tatarici, 9 u
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Math and Science by Mail

Gimnaziul Lauder-Reut

as part of the partnership with the 
Weizmann institute the number of participants 
to the online Math and Science clubs has 
increased in comparison with the other years. 

The interesting subjects and the recommendations given by 
the eighth graders have contributed to the increased number 
of students taking part. 

each year the subjects are various, making connection 
between the environment and what is taught at school, such as: 
What is a vampire number?, Can you find a connection between 
ants and Facebook?, How do you create optical illusion?, What 
is the connection between rabbits, rectangles and gold?. 

These are meant to attract children, so that Math and 
sciences would not be considered a burden anymore, but a 
real pleasure! 

We wish good luck to all of them in the future and we 
congratulate them for the wonderful work done during the 
clubs!

Congratulations to the following participants:
1. Dumitrașcu Mihnea
2. țica armand
3. Ghinescu andrei Dorian
4. albu ariadna
5. Tolici elora
6. nămoloșanu Vlad
7. Georgescu Tudor Mihai
8. Lavi Miruna ilanit
9. nicorescu Tudor

Prof. Monica ViTan

La Institutul Weizmann faci probleme foarte interesante 
legate de matematică sau științe prin care afli multe noutăți 
și înveți.

armand țica, 5

Mi se pare că problemele pe care le primim acasă sunt 
unele ușoare sau complicate, dar și interesante în același timp, 
și mi-aș dori să particip și anul viitor.

Mihnea alexandru, 6

Problemele pe care trebuie să le rezolvăm sunt ușoare și 
amuzante. Sper să particip și la anul.

andrei Ghinescu, 6

Centropa and Teaching
in the 21st Century

Teaching is the best profession in the 
world! it requires a huge range of skills but it 
never made anyone rich, at least not financially 
rich. Being a teacher is hard! one needs to 
prepare, grade, select, present and pass on, not 
only information but values, not just facts, but 
ideals. 

now that i have established that teaching 
is challenging, i can honestly say that, as a 
teacher i can appreciate any help i can get and 
this is what Centropa is for me: an academic, 
interesting, reliable help, an unending resource 
and a huge opportunity for my incredibly 
bright students. a place where Jewish culture is 
presented at its best. 

sometimes i use one of the 1200 interviews 
on the site and make my students cry, laugh or 
sigh while i take them across europe. survivors 
of the holocaust tell us about their life as it 
used to be before the war or after. reading 
is not always a popular way of teaching but 
everybody enjoys a good quality video and an 
amazing story. Centropa is the place to find 
both! “stories are universal” and the Centropa 
videos share not just stories but emotions. 

our students had the opportunity to 
participate in the CJn competition and they 
took us on virtual tours, they cooked amazing 
Jewish food or they enchanted us with touching 
family stories. Last year we came home with 
three prizes, this year we are still waiting. 

Last, but not least, Centropa takes care 
of teachers! every summer, the Centropa 
academy takes teachers from all the world, 
trains them, puts them together and gives them 
the opportunity of creating networks for school 
and  projects  for students. This year i was 
honored to be the coordinator of the Walking 
Tour section in the Centropa Jewish network 
competition and this gave me the opportunity 
to meet so many students and teachers from all 
over the world. 

To conclude, i should probably not try 
to write what Centropa is but state what it 
definitely isn’t: Centropa is not just another 
teaching site, it’s a teacher’s treasure.

Prof. Diana GherasiMiuC
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Let’s play Linguafest

Gimnaziul Lauder-Reut

Luni, 26 septembrie 2016, la Centrul Cultural 
arCuB Gabroveni, a avut loc festivalul școlar 
Linguafest 2016, o manifestare cultural-educațională 
susținută de școli ale minorităților naționale din 
romania și școli implicate in programul erasmus+.

festivalul a fost un proiect comun al reprezentanței 
Comisiei europene în românia, Departamentului 
pentru relații interetnice din Cadrul Guvernului 
româniei și agenției naționale pentru Programe 
Comunitare în domeniul educației și formării 
Profesionale.

La acest eveniment au participat 26 de școli si peste 
100 de elevi, împreună cu profesorii lor.

În luna februarie 2016, Complexul educațional 
Lauder-reut a fost invitat la extragerea la sorți a limbii 
pe care urma să o prezinte. reprezentanta școlii și 
coordonatoarea echipei, prof. simona Dobrin, a extras 
bilețelul cu limba slovacă.

au urmat săptămâni de pregătire și repetiții cu 
cinci elevi de la clasa a V-a B, elena Crișan, Miruna 
Lavi, raissa Lefter, rareș Vîrjan, Vlad Mocanu. Pentru 
ca totul să iasă perfect, au fost implicate în acest proiect 
profesoarele Mioara stoian și rodica Doija, care i-au 
învățat pe elevi un dans și un cântec popular slovac, și 
profesoara Marilena Vîlciu, care a avut o contribuție 
importantă în realizarea filmului ce s-a derulat în 
timpul spectacolului.

Provocarea în realizarea costumelor populare 
slovace a fost acceptată de doamna Lăcrămioara Crișan, 
mama elevei elena Crișan, care ne-a impresionat prin 
creativitatea și rapiditatea cu care le-a realizat.

Ziua spectacolului a sosit și, la ora stabilită,  
ne-am prezentat costumați și emoționați, dar pregătiți 
să arătăm tuturor ce știm despre slovacia. 

Cele trei ore de spectacol au trecut aproape 
instantaneu, iar la final toată lumea a plecat fericită și 
încântată că a putut participa la un astfel de eveniment, 
unde au putut învăța multe lucruri interesante despre 
cele 26 de limbi străine rămase în program.

evenimentul a fost filmat și prezentat la TVr, 
miercuri, 5 octombrie 2016, de la orele 15:30.

Prof. simona DoBrin
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Să vorbim despre piața financiară nebancară

Gimnaziul Lauder-Reut

Din dorința de a oferi elevilor o educație  diversă, 
într-un domeniu de actualitate, care să le ofere șanse 
reale, de succes în viață, școala noastră a încheiat un 
parteneriat cu autoritatea de supraveghere financiară 
pentru derularea unui program de educație financiară, 
având ca obiectiv principal dobândirea de către tinerii 
români a cunoștințelor necesare unei bune înțelegeri a 
conceptelor cu care se vor confrunta în viața de adult.

 „Să vorbim despre piața financiară nebancară” 
este programul de educație financiară adresat elevilor 
de clasa a Vii-a și a Xi-a derulat de autoritatea de 
supraveghere financiară (asf) în parteneriat cu 
Ministerul educației naționale și inspectoratele 
Școlare. Programul a presupus susținerea a 3 prezentări 
de educație financiară aferente celor trei sectoare de 
activitate supravegheate de asf (piața asigurărilor, piața 
de capital, pensiile private) și a uneia de recapitulare.

Demersurile autorității de supraveghere 
financiară s-au bucurat de recunoaștere 
internațională în cadrul Galei Global 
inclusion awards ce a avut loc pe 3 mai 
2017 la Berlin, sub înaltul patronaj al 
Președinției Germane a G20, unde i s-a 

oferit româniei cea mai înaltă distincție pentru educația 
financiară ca urmare a implementării proiectelor și 
programelor în domeniul educației financiare derulate 
de autoritatea de supraveghere financiară (asf), Banca 
națională a româniei (Bnr) și Ministerul educației 
naționale.

andrada BuCur
Inspector de specialitate

Serviciul Monitorizare și Educație Financiară
Direcția Relații cu Publicul, Petiții și 

Educație Financiară

Prof. Dan Constantin ȘanDru,
Director de studii

Acest curs mi s-a părut într-adevăr fascinant, întrucât ni s-a explicat cum funcționează 
lucrurile într-un domeniu care mă interesează în mod special.

Am înțeles ca fluxurile financiare importante ale unei țări sunt fluxurile financiare bancare, 
supravegheate și reglementate de BNR și fluxurile financiare non-bancare, supravegheate și 
controlate de ASF. Fluxurile financiare non-bancare sunt cele care se regăsesc in piața de capital, 
piața asigurărilor dar și în sistemul pensiilor private.

Reprezentantul ASF, domnul Iulian Lupu, ne-a descris funcționarea  acestor  piețe, ce sunt 
investițiile, asigurările și pensiile private, importanța lor în viața oamenilor și ne-a încurajat să 
apelăm la ele când vom fi mari. Cu răbdare, ne-a dezvăluit o parte din secretele acestei lumi a 
finanțelor. Pentru a înțelege mai bine, ne-a dat  exemple din viață, pentru a ne acomoda cu ideea, 
respectiv pentru a o percepe. Orele dumnealui au fost interactive și explicative, balansând aceste 
două caracteristici într-un mod plăcut. Pentru mulți dintre noi s-a deschis o poartă către o nouă 
lume - lumea financiară - pe care ne dorim să o explorăm!

Theia hartenis, 7 a  
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Gala Prieteniei 2016

Școala Primară Lauder-Reut

Marţi, 29 noiembrie 2016, elevii claselor i-iV au 
sărbătorit Ziua naţională a româniei. Îmbrăcaţi în 
costume populare tradiţionale, copiii au interpretat 
cântece populare româneşti şi au dansat pe ritm de 
horă. Poeziile dedicate Zilei naţionale au fost recitate 
de elevi cu emoţie, în faţa colegilor lor din sala de 
sport. Îndrumători ai activităţii pregătite de copii au 
fost, ca în fiecare an, d-na prof. rodica Doija şi d-ul 
prof. Bogdan Lifşin, care, alături de învăţătoare, au 
avut grijă ca programul să fie unul reuşit.

Dedicat aceluiaşi eveniment a fost şi concursul 
cu întrebări, copiii având ca temă să se documenteze, 
acasă, despre istoria românilor şi semnificaţia Zilei 
naţionale. răspunsurile formulate în scris au fost 
adunate pe clase de către d-na director adjunct 
raluca Dolofan, câştigătoare fiind declarată clasa cu 
cele mai multe răspunsuri corecte.

În completarea activităţilor, în holul şcolii, a fost 
expusă harta româniei pe care elevii au lipit portrete 
ale personalităţilor ce au marcat cultura, ştiinţa şi 
istoria româniei. Printre personalităţile prezentate 
în proiecte copiii au ales nume precum Mihai 
eminescu, Ştefan cel Mare, ion Creangă, Petrache 
Poenaru, regina Maria sau ana aslan.

alături de harta împodobită cu portretele 
MariLor roMâni, a fost organizată şi o expoziţie 
cu obiecte populare româneşti, aduse de copii şi 
integrate într-o prezentare de obiecte populare 
provenite din diferite zone ale ţării.

evenimentul s-a încheiat în sala de sport, cu 
intonarea imnului de stat al româniei, participanţii 
purtând în suflete bucuria de a fi părtaşi la sărbătoarea 
cea mai preţuită de români, Ziua lor naţională.

 Câștigătorii concursului, clasa a II-a B

Prof. anamaria PLoPeanu
Prof. Lavinia PoPa

1 Decembrie – Sărbătoarea tuturor 
românilor

În cursul acestui an școlar, pe data de 8 decembrie 
2016, a avut loc cea de-a cincisprezecea ediție a 
Galei Prieteniei. elevii Complexului Lauder-reut 
au încântat invitații cu dansuri și cântece, oferind 
un spectacol animat și de înaltă calitate artistică. 
echipa de dansuri, coordonată de doamna profesor 
Mioara stoian a fost cea care a deschis evenimentul 
și a destins atmosfera. fetele au folosit în dansul lor 
lumânări, simbol al sărbătorii de hanuka. Doamna 
profesor de educație muzicală rodica Doija a ales 
un repertoriu variat. astfel elevii au cântat cântece 
pentru sărbătorile care urmează, hanuka și Crăciun. 
ei au cântat în limbile ebraică, engleză și română. 

Președintele Camerei Deputaților, domnul 
florin iordache a vorbit despre activitatea școlii și 
despre parteneriatul existent cu această instituție. 
Ministrul educației, domnul Mircea Dumitru, 
alături de doamna Tova Ben nun-Cherbis au oferit 
trofee olimpicilor școlii, celor care au obținut premii 
la concursurile naționale și internaționale. au fost 
40 de premiați, copii care au obținut performanțe 
cu care se pot mândri oriunde și pentru care au fost 
răsplătiți.

Prof. Mirela ConsTanTin
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Polițist pentru o zi

Școala Primară Lauder-Reut

Cu ocazia zilei Poliției române, 25 martie, elevii clasei a iii-a 
au primit invitația de a efectua o vizită la secția de Poliție nr. 10. 

În cadrul acestei vizite, copiii au văzut cum arată o trusă 
de ridicat amprente si cum poate fi identificată o persoană după 
amprente, au privit la microscop propriile amprente, au fost curioși 
să vadă și să atingă un pistol sau niște cătușe. 

Copiii i-au asaltat pe polițiști cu întrebări, de fiecare dată când 
au fost invitați într-un birou. De asemenea, au primit și sfaturi utile 
în legătură cu expunerea propriilor poze pe internet și cu pericolul 
de a intra în contact cu persoane necunoscute, în mediul virtual.

La final, elevii clasei a iii-a au urcat, pe rând, într-o mașină a 
poliției, să vadă cum se pornește sirena. apoi fiecare copil a primit 
cu mândrie o diplomă de „Polițist pentru o zi”.

Prof. simona PeTre

Luni, 12 decembrie 2016, la invitația doamnei prof. 
simona Dobrin, renumitul profesor universitar ion-
ovidiu Pânișoară a lansat, în școala noastra, cel de-al 
treilea volum din seria ,,Poveștile Diandrei’’. La această 
lansare de carte au participat elevii claselor pregătitoare, 
i și a ii-a a și B, care au fost foarte curioși să afle de 
la ce a pornit ideea acestei cărți și care i-au adresat o 

mulțime de întrebări autorului. Domnul Pânișoară a 
venit însoțit de fiica sa, muza acestei cărți și și-a început 
prezentarea astfel:

„Diandra este o fetiță care vrea să i se spună în 
fiecare seară câte o poveste. I-a cerut într-o seară tatălui 
ei să facă o poveste pe loc, pornind de la cuvintele care 
i-au venit în minte la întâmplare. În acea seară a fost 
vorba despre cuvintele ‘prințesă’ și ‘extraterestru’. O 
ciudată combinație. Cum puteau să se întâlnească un 
extraterestru și o prințeă? Nu fac ei parte din două lumi 
diferite? Și dacă s-ar fi întâlnit, ce s-ar fi întâmplat mai 
departe? De aici au început poveștile...’’

Încântați de prezentare, elevii noștri au achiziționat 
toate cele trei volume și au așteptat cu răbdare și 
entuziasm ca autorul și muza lui să le ofere autografe. 

Domnul ion-ovidiu Pânișoară ne-a mărturisit că 
a fost copleșit și încântat de atitudinea elevilor noștri, 
de curiozitatea fantastică a acestora și a promis că se va 
mai întoarce, cu drag, și cu altă împrejurare. 

Prof. simona DoBrin

Poveștile Diandrei  
au poposit la C.E. Lauder-Reut
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În  clasă se lasă o tăcere adâncă. 
apoi, învățătoarea le cere copiilor 
să-și spună părerea despre textul 
de mai sus. „Învățăm din text să fim 
generoși”, „Trebuie să fim buni cu 
alții” se aud pe rând răspunsurile 
copiilor. Deodată, o fetiță exclamă:

– Am putea să facem și noi 
ceva pentru copiii nevoiași. Un  
flea-market organizat chiar de noi!

așa a început totul...
Timp de două săptămâni, în ora 

de activități libere, miercurea, copiii 
s-au implicat fiecare după priceperea 
sa: unii au adus jucării, alții au făcut 
reclamă, portrete sau au „ținut casa”. 
La sfârșit, feedback-ul fiecăruia a 
început cu „mi-a plăcut”.

o inițiativă frumoasă, născută 
spontan în urma parcurgerii unui 
text în orele de curs, prin care copiii 
clasei a iii-a și-au dorit să urmeze 
exemplul personajului principal. 
acesta, în final, și-a donat jucariile 
copiilor dintr-un orfelinat. ne-au 
cerut voie, i-am rugat să ne prezinte 

detaliile, i-am ajutat doar când a fost 
necesar. ne-am dorit să-i vedem în 
situația de a se organiza în cadrul 
unor activități de altă natură decât 
cele didactice.

Și le-a ieșit... noi, adulții, putem 
învăța multe de la copiii noștri!

Prof. Mihaela CuCu

Involve me and I will learn

Școala Primară Lauder-Reut
Invitație la generozitate

„… Acasă, se duse în pod și 
scoase toate jucăriile abandonate. 
Cu ajutorul tatălui, le repară și 
le duse la orfelinat. Acum visul 
Castelului Turn se împlinise. 
Peste un timp, săniuța i-a devenit 
parteneră. Doru crescuse și nu mai 
avea nevoie de ea.

Fiecare ajunge acolo unde își 
dorește. Trebuie doar să creadă.”

(„săniuța”, după Claudia Groza)

from an early age we 
discover the world by observing, 
touching and tasting. We are 
better learners when we do 
things, use our senses, explore 
the environment of people, things, places and events. 
Parents usually teach children in this way. They don't 
give a series of lectures to their children to prepare them 
to walk, talk, climb, run, play a game, or learn how to 
behave. They just let their children do these things.

in class, experiments bring joy, create a new 
experience and for the kids it’s like a miracle that gives 
them a better understanding of the world. students pass 
from the story world to the real world, discovering the 
environment and its processes. all the materials we have 
used, such as water, oil, soap, pencils, vegetables etc., 
are part of our real life experience. During their weekly 
schedule, the preparatory class students discovered the 
world using the simple things around them, through 
some experiments that had 
immediate results  and others 
that required more time and 
patience. They used the hair 
dryer to melt the ice, or boil 
and freeze the water in order to 
understand the water cycle. a 
fun activity was Bubble Trouble, 
when the students realized how 

much science there is in blowing 
a soap bubble and they could 
see colours change as they blew 
gently on a bubble dome. To 
help children understand that 

everything has density and some things are more or less 
dense than others, we took some ingredients, honey, oil, 
water and food colouring and mixed them to make our 
own density cocktail. Most plants start out as seeds, but 
the carrot in a glass with water showed us that it can 
grow roots. students could see tiny thready roots in just 
few days and could plant their own carrot in some soil.

in school, children's learning is not as effective 
when they are passive, just listening and looking. 
engaging students with things and ideas helps them 
retain new learning and integrate it with what they 
already know. understanding how something works or 
happens connects them to real life.

Children tend to ask questions about everything 
around them, their curiosity 
is unlimited. Giving them the 
proper tools to discover how 
things work helps them become 
better learners.

Teachers,
adriana florentina CaLofir
Corina nicoleta BranisChi

“I hear and I forget. I see and I 
remember. I do and I understand.”

Confucius
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Patrula de reciclare

Școala Primară Lauder-Reut

„Reciclează electrocasnicele vechi, uzate sau 
care nu mai funcționează!” – acesta este sloganul 
programului Patrula de reciclare, acțiune la care 
s-a alăturat, pentru prima dată, și Complexul 
eucațional Lauder-reut. ne propunem ca împreună 
să îi determinăm pe elevii noștri să colecteze selectiv 
deșeurile electrice și electronice și să contribuie astfel 
la protejarea mediului înconjurător.

Programul a fost demarat în luna noiembrie, 
când consilierul de comunicare al programului 
Patrula de Reciclare, doamna Claudia Geicu, a 
prezentat elevilor și profesorilor noștri poveștile de 

succes ale programului. Copiii au primit cu mare 
interes materialele de informare despre importanța 
reciclării deșeurilor electrice și și-au manifestat 
entuziasmul pentru această acțiune încă de a doua zi, 
când s-au prezentat la școală cu baterii uzate, becuri 
și electrocasnice mici. Mobilizarea a fost generală, la 
această acțiune alăturându-se atât părinții, care au 
solicitat ridicarea de la domiciliu a unor electrocasnice 
mari, cât și profesorii, care le-au oferit elevilor un 
exemplu atunci când au venit cu electrocasnice mici, 
baterii și becuri și au umplut recipientele din holul 

școlii, astfel că, la finalul primei săptămâni, a 
fost trimis către rorec primul transport. Și 
departamentul iT al Complexului educațional 
Lauder-reut a contribuit la această acțiune 
prin casarea calculatoarelor și a componentelor 
de calculatoare uzate, solicitând astfel un nou 
transport. 

Mulțumim tuturor celor care au colectat și 
reciclat deșeurile electronice și electrocasnice 
și i-au încurajat pe ceilalți să se alăture nouă și 
să participe activ la această acțiune, deoarece 
vom rămâne înscriși tot anul școlar!

P.S. Școala noastră a predat 480 kg de 
DEE si 18 kg de baterii.

Prof. simona DoBrin

Sunetul bucuriei pe Strada copiilor
anul acesta a avut loc cea de a V-a ediţie a festivalului 

cultural în aer liber „strada de C’arte”. Continuând proiectul 
iniţiat în urmă cu cinci ani, acesta promovează arta şi cultura 
şi reuneşte activităţi destinate copiilor şi adolescenţilor cu 
vârste cuprinse între 3 şi 14 ani. Conceptul „strada copiilor” 
are la bază un set de ateliere cu caracter cultural şi educativ 
menite să îi introducă pe cei mici în lumea artei şi a educaţiei 
non-formale, precum şi să îi ajute să îşi dezvolte abilităţile.

Cu glasurile pline de bucurie, copiii Complexului 
educaţional Lauder-reut au adus zâmbetul pe chipurile celor 
prezenţi în arealul statuii ecvestre a regelui Carol i. Pentru 
câteva momente, trecătorii s-au oprit pentru a-şi reaminti 
de cea mai frumoasă vârstă, cea a inocenţei. „Cântecul 
Gamei” din Sunetul muzicii şi „noladti Lashalom” i-au 
făcut pe spectatorii de ocazie să uite de tumultul cotidian 
şi să fredoneze împreună cu micii cântăreţi îndrumaţi de 
doamna profesor rodica Doija.

Prof. anamaria nasTasie
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Noi și istoria

Școala Primară Lauder-Reut
La circ!

Vineri, 11.11.2016, la Circul Variete Globus, București, am 
vizionat spectacolul “arena Magică”.

Copiii s-au bucurat să urmărească și să aplaude uimitoarele 
momentele de magie, prezentate de Maestrul francez Vincent 
Vignaud. au fost impresionati și de măiestria jonglerilor, de 
forța și de echilibrul acrobaților, de curajul și eleganța artiștilor 
la mare înălțime. 

De asemenea, copiii au reactionat cu încântare la 
momentul spectaculos al mersului pe sârmă și s-au amuzat 
copios de ghidușiile clovnilor.

arena circului s-a umplut de veselie și aplauze la vederea 
frumoaselor cămile, a cailor și a papagalilor, momente de 
dresură așteptate cu drag de cei mici.

artiștii din românia, franța, rusia, Germania, spania, 
ucraina, au impresionat prin măiestrie, purtându-i pe copii 
într-o lume magică.

Prof. simona DoBrin

Vineri, 11 noiembrie, elevii clasei a iV-a au vizitat 
Muzeul național de istorie a româniei.

În prima parte a activității, copiii au vizitat 
expoziția permanentă Copia Columnei lui Traian, cu 
scopul de a descoperi povestea, sculptată în piatră, a 
nașterii poporului român. astfel, au aflat mai multe 
lucruri despre armele, echipamentul și vestimentația 
înaintașilor noștri.

Încurajați de educatorul muzeal, au găsit deosebiri 
între soldații daci și cei romani, au încercat să descopere 
motivele pentru care Traian și-a dorit atât de mult să 
pună stăpânire pe Dacia, dar și cum au reușit romanii 
să cucerească cetatea de la sarmisegetuza. 

Cea de-a doua parte a activității s-a desfășurat sub 
forma unui atelier de creație, în cadrul căruia elevii 
s-au jucat cu forme şi culori, confecționând din carton 
însemne dacice și romane. astfel, la finalul activității, 
am putut admira celebrul steag folosit în luptă de către 
daci, săbii și scuturi, sau scene de pe columna lui Traian.  

Copiii s-au dovedit, și de aceasta dată, foarte 
receptivi și dornici de a afla cât mai multe lucruri 
noi, au adresat întrebări și au ascultat cu atenție toate 
informațiile care le-au fost oferite. 

Cunoștințele pe care le-au acumulat le vor fi de 
mare folos în cadrul orelor de istorie, făcând mult mai 
plăcut și ușor procesul de învățare. Desigur, aceste 
cunoștințe vor trebui consolidate cu informații din 
surse alternative manualelor (ex: internet, emisiuni tv, 
enciclopedii, „Povestiri istorice”).

Prof. Dora Veress
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Ora de lectură cu Petre Crăciun

Școala Primară Lauder-Reut

Vineri, 18 noiembrie 2016, elevii clasei a iV-a au 
avut parte de o oră de lectură alături de domnul Petre 
Crăciun, un îndrăgit scriitor de literatură pentru copii. 
Literatura pentru copii este o lume plină de haz, plină 
de învățăminte și lecții importante de viață. Copiii se 
identifică și trăiesc aventurile personajelor, singura 
limită fiind propria imaginație. 

Domnul Crăciun le-a arătat elevilor volumele de 
povești și povestiri pe care le-a scris, prezentându-le pe 
scurt, și unele personaje din acestea. unele dintre aceste 
povestiri au reușit să capteze atenția copiilor.

Domnul Crăciun a venit însoțit de doamna 
adriana ene, realizatoarea și prezentatoarea 
emisiunii pentru copii, "Bucuria poveștilor", la 
radio Trinitas. Dânsa le-a spus elevilor o poveste în care 
i-a implicat motric și verbal. Prin mișcările și sunetele 
emise, copiii au creat fundalul sonor al poveștii spuse 
de ea. 

elevii clasei a iV-a s-au dovedit a fi foarte receptivi 
și dornici de a afla cât mai multe informații despre tot 
ceea ce presupune scrierea, editarea și lansarea unei 
cărți, adresând în acest sens numeroase întrebări. 

Mulțumim domnului Petre Crăciun și doamnei 
adriana ene și sperăm că ne vom revedea cât mai 
curând!

Prof. Dora Veress

Magia lămpii fermecate

Cui nu-i plac poveștile cu zâne 
și prinți, magie și dans?

Și nouă, adulților, ne plac, 
darămite copiilor!

Marți, 15 noiembrie 2016, am 
plecat cu toți elevii claselor i, a ii-a a 
și B și a iii-a să vizionăm spectacolul 
muzical aladin. am ajuns la Palatul 
național al Copiilor, așteptând cu 
entuziasm prestația artiștilor operei 
Comice pentru Copii, artiști pe care 
nu-i mai văzusem de mult timp.

De la început am fost cu toții 
plini de emoție, martori ai magiei 
ce a dat semne că ea există pe o 
scenă. această reprezentație, plină 
de vervă, regizată de tânărul Cătălin 
Voineag (fiul binecunoscutului artist 
liric ionel Voineag) a îmbrățișat 
povestea lui aladin în genul operei 
buffa. atenta supraveghere a 
scenografei Viorica Petrovici a făcut 
ca acest spectacol să prindă și mai 

mult dinamism, întreținut de către 
inegalabila actriță de comedie stela 
Popescu, alături de tineri balerini și 
soliști vocali. 

La sfârșitul spectacolului, 
elevii au avut parte de o sesiune de 
autografe, dăruite de către artiști cu 
mult drag și zâmbet.

ne-am încărcat cu multă 
energie, numai benefică activităților 
care urmează a ne solicita. 

Cu siguranță ne vom face timp 
și pentru alte spectacole ale acestei 
instituții pentru copii!

Prof. rodica DoiJa
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The Importance of Art in Child Development

Learning to create and 
appreciate visual aesthetics may be 
more important than ever to the 
development of the next generation 
of children as they grow up. art 
education teaches children how to 
interpret, criticize, and use visual 
information, and how to make choices 
based on it. Children learn a lot more 
from graphic sources than in the past. 
entering the kindergarten, around age 
three, children start using a variety 
of art tools - paintbrushes, crayons, 
papers, colored pencils, watercolors, 
stamps, achieving techniques that 
improve their creativity. 

There are many benefits of art education in children’s 
development. Many of the motions involved in making 
art, such as holding a paintbrush or scribbling with a 
crayon, are essential to the growth of fine motor skills in 
young children. for very young children, making art—
or just talking about it—provides opportunities to learn 
words for colors, shapes and actions. The experience of 
making decisions and choices in the course of creating 
art carries over into other parts of life. When kids are 

encouraged to express themselves and take risks in 
creating art, they develop a sense of innovation that 
will be important in their adult lives. Young learners 
who participate regularly in the arts activities are more 
likely to be recognized for academic achievement, to 
participate in a math and science fair or to win an award 
for writing an essay or poem than children who do not 
participate in art. 

our small group children have been introduced 
to art activities starting with their very first day of 
kindergarten. Therefore, working with colors, shapes, 
art materials, and materials from nature brought a huge 
contribution to the development of their imagination 
expressed in their drawings. abilities of self confidence, 
expressing feelings, or making decisions became much 
more visible. using regular art tools like paintbrushes, 
colors, pencils, crayons and watercolors, gave the 
children the possibility of improving different techniques 
like finger painting, printing with all kinds of materials, 
stamping, mixing or color fusion. Visiting an art gallery 
was the highlight of this year. Kids experimented 
with art right in the middle of its manifestation. Big 
paintings, sculpted stones, horses with wings or human 
shapes were just few of the things they observed. They 
also participated in art workshops, painting t-shirts 
using stencils or modelling clay in surprising shapes.

art is an important resource for children 
development. We invite all the parents to feel free to 
join their children in creating art together. enjoy art!

small Group Teachers,
Lucia neGoițĂ

Loredana DraGoLiCi
Magdalena GriGor
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Grădinița Lauder-Reut
Outdoor Education

outdoor education is a method 
for learning. it is experiential, 
it requires the use of all senses 
and domains and it’s based upon 
interdisciplinary curriculum; it is 
a matter of relationships involving 
people and natural resources.  
outdoor education is often 
described as a learning climate for 
the things which can be learned best 
outside the classroom.

our project for this year in 
middle group was developing 
outdoor activities in our weekly 
program in order to develop 
children’s understanding and 
respect for Mother nature. This 
stimulated sensory experiences and 
imaginative play – an important part 
of kids’ cognitive skill building. We 
structured different activities suited 
for all the seasons. Thus, in autumn, 
the children were undercover 
detectives, trying to find squirrels, 
leaves, acorns and chestnuts in the 
park. it was a great opportunity 
to sing “autumn leaves are falling 
down” loudly, feed the ducks in the 
pond and jump in piles of autumn 
leaves.  our annual harvest festival, 
put to test everybody’s motor skills 
and team work abilities. The teams 
dug in the sand to find vegetables, 
climbed the monkey box to pick 
grapes and stretched to gather all 
the apples from the apple tree. 
The highlight of the event was the 
tractor race around pumpkins. it 
was a great experience for a better 
understanding of the autumn 
activities and nature changes. 

in winter, everybody got 
dressed properly, went outside, had 
snowball fights, slid on the snow 
slide and built snowmen while 
singing “Do you wanna build a 
snowman?”, their most beloved 
song from frozen. During the 
first snow, the children played Tag 

with snowflakes, discovering it was 
impossible to catch them as they 
melted once they touched one’s 
skin. it was a great opportunity 
to observe and understand water 
transformation in the freezing and 
melting process. We had loads of 
fun, in spite of the cold temperature. 

in spring, once the sun started 
warming up, we went outside 
to plant beautiful flowers in our 
garden.  The children made teams 
in order to dig holes and plant the 
fragile spring flowers. The highlight 
of our gardening career was planting 
our own cherry tree. They watered 
the flowers and the tree several 
times, observed the evolution of the 
tree – from buds to leaves. it was a 
very sweet experience because the 
children sang and danced around 
the tree, giving it many blessings, 
especially hoping it will give us 
cherries, but also apples and pears J.  
everybody stops to say goodbye to 
the tree every day when they leave. 
since april 1st is the international 

Birds Day, we decided to come to 
their rescue. We used milk cartons 
to decorate and build houses for 
them, we made them cookies with 
seeds and we hung them in the 
trees in our yard. it became part of 
our daily routine to observe how 
much the birds ate from the food 
we hung. 

in order to expand our 
project outside the world of our 
kindergarten, we planned to 
organize a trip to the mountains 
with the children and their parents 
at the end of the school year. 

in  conclusion,  outdoor 
education is a matter of many 
relationships. The relationships 
concern not only natural resources, 
but also people in society – how they 
cooperate, how they communicate, 
help each other, listen to one 
another, their level of independence, 
and their perception of abilities and 
limitations. experiential learning 
requires full use of the five senses 
and involves the three domains of 
learning – cognitive, affective and 
motor. it develops positive feelings 
and memories around kindergarten 
and the outdoors.

Middle Group Teachers,
Livia ioana

oana MiLiTaru
Mihaela TurCu
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Grădinița Lauder-Reut
The Joy of Learning in Lauder-Reut Kindergarten

The joy of learning offers a modern approach 
to education, where a child develops free thinking, 
creativity and self-confidence. a child who experiences 
the joy of learning, of discovery and of successfully 
completing age-appropriate tasks at a young age will be 
more likely to enjoy school later in life, and do better 
academically. Play provides the possibility to experience 
the joy of learning in the early school years. although 
a child does not consider play as a tool of learning, 
play itself represents an important and meaningful 
activity. Thinking and action merge during play and the 
means of play develop the child’s social, cognitive and 
physical abilities. if a teacher alone is active and talks 
considerably, the children’s role is just to listen, and 
eventually they will get tired and bored with the lack of 
action and doing.  The company of other classmates and 
a teacher’s genuine interest are premises to experience 
the joy of learning.  Children naturally strive for the 
joy of learning and always want to learn. They add 
their energy in order to attain positive experiences 
that provide them with positive emotions in a pleasant 
situation.

here, in Lauder-reut educational Complex, we 
consider that the child is at the center of learning. 

We often give our students opportunities to 
participate in the decision-making of their own learning 
and we allow them to make choices that support their 
learning and success, stimulating the joy of learning.  
This school year, the children were involved in a variety 
of joyful activities where they developed experiments 

(e.g. simulating the eruption of a volcano), made their 
own measurements of the height of their classmates or 
length of different objects, helped their favorite hero 
find his way home reading a map or recreated the solar 
system and even a rocket from recycled materials. 
During the english activities they practiced grammar 
and vocabulary by playing card and board games 
(e.g. “Domino”, “Bingo”, “find the Differences”, “help 
nemo to find Dory” etc.) and they learnt the aBC 
dancing with letters and playing movement games (e.g. 
“Letter Twister”, “What letter are you now?”, “Jump on  
letter…” etc.).  all the kids were very interested and 
happy to be part of these activities and these experiences 
helped them learn many new things. They felt part of 
each activity and they shared their experiences with 
their parents.

as the joy of learning is often connected with 
completing a task or solving a problem, these activities 
can act as a significant source of pleasure and joy. The 
teacher’s task is to provide a child with opportunity 

for educational play but avoiding 
to over control. We consider that 
play is always a learning situation 
and the school environment and 
teaching should support it. Children 
must be allowed to create play and 
the teacher’s role is to provide play 
with various stimuli, informational 
contents, means and an environment 
suitable for playing.

Big Group Teachers,
anca DuMiTru
andreea rĂVaȘ

“Early childhood interventions of high quality 
have lasting effects on learning and motivation.”
nobel Laureate, Professor James J. heckman, Ph.D.



126 Tradiții Iudaice
Evenimentele Catedrei de Limba Ebraică în anul școlar 2016-2017

Pe parcursul acestui an școlar, elevii Complexului 
educaţional Lauder-reut s-au bucurat de diferite 
activități organizate de echipa profesorilor Catedrei 
de Limba ebraică, în cadrul scolii și în afara acesteia. 
activitățile au fost serbări, jocuri, piese de teatru, 
cântece, dansuri și altele.

Prin aceste activități diferite, noi, profesorii 
Catedrei de Limba ebraică, încercăm să lărgim sfera 
cunoștințelor elevilor în limba ebraică prin accentuarea 
legăturii cu tradiția și cultura iudaică.

Multitudinea de activități care au avut loc anul 
acesta și succesul lor au fost posibile datorită colaborării 
dintre Catedra de Limba ebraică și ceilalți profesori din 
școală. Cu această ocazie dorim să le adresăm tuturor 
un sincer „Mulțumesc!”.

La începutul anului școlar, toate clasele școlii 
au învățat despre sărbătorile lunii Tishrei – anul nou 
evreiesc, iom Kipur și sărbătoarea de sucot.

Pentru a intra în spiritul și tradiția sărbătorii 
de sucot, elevii școlii au fost invitați să viziteze suca, 
construită în incinta sinagogii din apropiere, unde s-au 
organizat jocuri de societate, precum: fiecare grupă de 
elevi a primit o sarcină pe care să o ducă la bun sfârșit cu 
ajutorul scărilor și al frânghiilor – întrebări în legătură 
cu sărbătorile lunii Tishrei. Clasa câștigătoare a primit 
ca premiu un joc.

În colțul „fereastra israeliană”, care se află pe holul 
școlii, elevii s-au familiarizat cu scriitori israelieni 
renumiţi precum: hayim nahman Bialik, poetul clasic 
și uzi hitman, poetul modern. elevii au citit în mod 
independent despre poeți și au învățat texte alese din 
operele lor.

De hanuca, elevii au învăţat despre istoria şi tradiţia 
sărbătorii, după care au sărbătorit hanuca în sala de 
evenimente de la JCC. Profesorii Catedrei de limba 
ebraică au organizat diferite jocuri pe tema obiceiurilor 
de hanuca, în acest fel ei au aprofundat cunoştinţele 
predate în clasă într-un mod vesel și constructiv.

În seara Galei Lauder a Prieteniei, elevii au cântat 
melodii de hanuca, învăţate în timpul orelor de ebraică 
și au dansat pe muzică specifică sărbătorii.

Cu ocazia sărbătorii de Tu Bi shvat elevii au fost 
implicaţi în atmosfera și obiceiurile sărbătorii prin 
activităţi precum: decorarea pomilor şi confecţionarea 
unor cadouri (fructe uscate specifice sărbătorii) pentru 
familiile lor.

De Purim, elevii s-au bucurat cu ocazia 
evenimentului Purimon, pregătit de profesorii catedrei 
de ebraică pentru toți elevii Complexului. elevii au 
fost implicați în jocuri haioase pe tema Purim şi au 
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תלמידי הנוכחית,  הלימודים  שנת  כל   לאורך 
 ביה"ס נהנו מפעילויות רבות ומגוונות שאוכנו
נעשו הפעילויות  לעברית.  המחלקה  צוות   ע"י 
משחקים, טקסים,  כללו  לו,  ומחוץ   בביה"ס 
 הצגות, שירים , ריקודים ועוד הפעלות מהנות

ומיוחדות.ת
 בעזרת מגוון פעילויות שכזה , אנו, מורי העברית,
בשפה התלמידים  ידיעות  את  להרחיב   מנסים 
למסורת שלהם  הקשר  את   העברית,להעמיק 

היהודית ולתרבות הישראלית.ת
 שפע האירועים שהיה לנו השנה, יצאו לפועל
הפעולה לשיתוף  הודות  מוצלחת   בצורה 
והמורים המנהלים  מכל  בו  שזכינו   המדהים 

בצוות בית הספר; תודה רבה לכולכם!ם

על למדנו  ביה"ס  כיתות  בכל  השנה,   בתחילת 
.חגי תשרי – ראש השנה, יום כיפור וחג סוכות
הישיבה מנהג  את  מקרוב  לחוות  מנת   על 
בסוכה לבקר  ביה"ס  תלמידי  הוזמנו   בסוכה, 
 שנבנתה בבית הכנסת הקרוב. שם, הכנו עבורם
 משחק תחרותי: בעזרת לוח "סולמות וחבלים"
 כל קבוצת תלמידים קיבלה משימה או שאלה
המנצחת לכיתה  הפרס  תשרי.  לחגי   הקשורה 

היה משחק קופסא לכיתה.ה

במסדרון הנמצאת  ישראלי"  "חלון   בפינת 
ישראלים משוררים  התלמידים  הכירו   ביה"ס, 
חיטמן- עוזי  קלאסי,  ביאליק-משורר   : ידועים 
על עצמי  לימוד  למדו  הילדים  מודרני.   משורר 
המשורר ולמדו טקסטים נבחרים פרי כתיבתו.ו
 בחג חנוכה למדו בכיתות את ההיסטוריה של

באירוע שמח חגגנו  מכן  ולאחר  ומנהגיו,   החג 
 מורי הקטדרה לעברית .JCC וחגיגי באולם ה
 ערכו משחקים שונים המשלבים מוטיבים של
הנלמד את  התלמידים  פגשו  כך  חנוכה,   חג 

בכיתות על החג בדרך שמחה ומשעשעת.ת
 בנשף הגאלה שרו תלמידנו שירי חנוכה  שנלמדו
מאוד יפים  ריקודים  ורקדו  העברית   בשעורי 

לצלילי שירי חנוכה.ה
בעזרת לחג  התחברו  התלמידים  בשבט   בט"ו 
 פעילות בה קישטו עציץ וארזו בו פירות יבשים-

מסמלי החג , כשי למשפחה לכבוד החג.ג
"פורימון" באירוע   בשמחה  חגגנו  פורים   בחג 

שהכינו מורי העברית לכל תלמידי ביה"ס.ס
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fost nevoiţi să-şi folosească cunoştinţele de vocabular 
acumulate în timpul orelor. a fost organizată o paradă 
a costumelor la care şi-a facut apariţia un clovn acrobat, 
o echipă de teatru de improvizaţie adaptată vârstelor 
elevilor.

elevii Complexului au celebrat sărbătoarea de 
Pesah într-o atmosferă de primăvară! 

fiecare clasă a decorat masa de seder Pesah. 
Profesorii au pregătit împreună cu elevii ceremonia de 
seder Pesah și împreună am citit din „hagada” și am 
gustat din produsele tradiţionale mesei de Pesah.

anul acesta, elevii din şcoala noastră au fost 
găzduiţi și au găzduit la rândul lor delegaţiile elevilor 
din herzliya.

elevii de liceu au fost găzduiţi de către familiile 
elevilor de la liceul Tichon hadash, din herzliya şi au 

participat împreună la conferinţa Mun care a găzduit 
mai mult de 650 de elevi din toată lumea şi a avut loc 
la Şcoala americană din israel. elevii s-au plimbat în 
diferite locuri din israel și s-au bucurat de activităţile 
sociale şi de căldura cu care au fost primiţi de prietenii 
lor din israel.

Pentru prima oară anul acesta, elevii de gimnaziu 
au fost găzduiţi, în calitate de reprezentanţi ai tinerei 
diplomaţii, de către elevii școlii gimnaziale smadar, 
herzliya, au vizitat israelul și au fost implicaţi în diverse 
activităţi.

Cele două delegaţii din herzliya au fost primite 
cu mare drag în şcoala noastră şi în casele elevilor 
noştri. Împreună s-au plimbat prin românia şi au fost 
implicaţi în activități având ca temă centrală diplomaţia 
şi au trebuit sa dea dovadă de încredere şi loialitate în 
relaţiile interumane.

Ziua holocaustului a fost marcată în şcoala noastră 
printr-o ceremonie emoționantă despre tânărul Motele 
și vioara sa. La ceremonie au luat parte elevii liceului 
Lauder-reut și cei din israel și domnul ambasador 
Mihnea Constantinescu. Ceremonia a făcut parte 
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במשחקים השתתפו  התלמידים   באירוע, 
 מצחיקים ברוח החג ששילבו גם את ידיעותהם
 בשפה העברית. בנוסף נערך מצעד תחפושות,
אימפרוויזציה צוות  ליצן-אקרובט,   הופעת 
מבדח - כל מופע בהתאם לגילאי התלמידים.ם
כל האביב!  באוירת  יחד  חגגנו  פסח  סדר   את 
ברוח שלה  הסדר  שולחן  את  קישטה   כיתה 
תלמידים עם  הכינו  העברית  מורי   האביב. 
 מהכיתות את טקס הסדר ויחד קראנו ב"הגדה"

ואכלנו ארוחת סדר פסח סימלית.ת

 השנה משלחות תלמידים מבית ספרנו התארחו
 וארחו משלחות תלמידים מהרצליה ישראל.ל

תלמידי במשפחות  התארחו  התיכון   תלמידי 
 "תיכון חדש" מהרצליה. התלמידים השתתפו עם

בהשתתפות שהתקיים  "מון"  בכנס   המארחים 
בבית העולם  מכל  תלמידים  מ650   למעלה 
התלמידים בנוסף,  בישראל.  האמריקאי   הספר 
ונהנו ישראל  ברחבי  מגוונים  במקומות   טיילו 

מפעילויות חברתיות ובאירוח חם ומחבק.ק
 לראשונה, השנה תלמידי החטיבה שלנו התארחו
"סמדר" בחטיבת  צעירה  דיפלומטיה    כנציגי 
במשפחות התארחו  התלמידים   הרצליה. 
 ,טיילו יחד ברחבי הארץ והשתתפו בפעילויות

חברתיות מגוונות.ת
במהלך התארחו  מהרצליה  המשלחות   שתי 

השנה בבית ספרנו ובבתי תלמידנו.ו

נבחרים במקומות  התלמידים  טיילו   יחד 
חברתיות בפעילויות  השתתפו   ברומניה, 
צוות, במטרה עבודת  על   מגבשות המבוססות 
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din evenimentul Violins of hope ce s-a desfăşurat la 
ateneul român sub egida ambasadei statului israel și 
cu susţinerea Complexului educaţional Lauder-reut.

sărbătorirea Zilei independenţei statului 
israel a fost marcată prin activităţi diferite precum: 
confecţionarea unei felicitări personalizate de fiecare 
elev, confecţionarea steagului israel și a unui steag nou 
care să conţină steagurile israelului și al româniei – 
copiii și-au folosit creativitatea pentru realizarea acestora 
și pentru a ne aduce aminte de înfiinţarea statului israel 
în anul 1948. elevii s-au bucurat de sunetele melodiilor 
specifice și au dansat în curtea şcolii. La sfârşit, fiecare 
clasă a gustat din preparatele culinare specifice Zilei 
independenţei în cadrul unui picnic organizat în curtea 
şcolii.

În timpul anului, catedra de ebraică a publicat 
informaţii despre 10 oraşe din israel (în limba ebraică 
și română), în cadrul colţului „israelul nostru” aflat pe 
holul şcolii și pe site-ul şcolii. Prin această activitate 
am urmărit apropierea elevilor de locurile din israel și 
lărgirea cunoştintelor.

fiecare elev s-a documentat cu privire la cele 10 
oraşe şi la sfârşitul lunii au mai răspuns la întrebări din 
informaţiile dobândite. elevii care au obţinut punctaj 
mare au fost premiaţi corespunzător.

anul acesta s-a marcat al 50-lea an în care s-a 
sărbătorit Ziua ierusalimului prin lucrări artistice și 
jocuri – fiecare elev a făcut o felicitare cu urări pentru 
ierusalim care va fi trimisă la Zidul Plângerii. elevii 
au pregătit „ierusalimul meu” – proiect ce a constat 
în crearea Zidului Plângerii din ierusalim din cutii de 
carton decorate cu simbolurile oraşului, cu ajutorul 
jocurilor interactive elevii au învăţat despre cele 8 porţi 
ale ierusalimului vechi.

sărbătoarea de shavuot a fost marcată printr-o 
ceremonie organizată de elevii clasei a ii-a pentru 
elevii de primar în curtea şcolii. au fost expuse coşurile 
„Tene” pregătite de fiecare clasă, iar la sfârşitul serbării 
au făcut schimb de coşuri prin tragere la sorţi și s-au 
bucurat de bunătăţile aduse.

Multitudinea activităţilor care au avut loc în 
timpul acestui an au avut ca scop învăţarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor din israel într-un mod plăcut pentru elevi.

În speranța că v-au plăcut activităţile noastre vă 
dorim o vacanţă plăcută şi să ne vedem cu bine anul 
viitor!

Profesorii Catedrei de limba ebraică
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אירועי המחלקה לעברית בשנת הלימודים תשע"ז

אישיות הבין  המיומנויות  אימון   לאפשר 
הדרושות בעבודת הדיפלומט.ט

מרגש בטקס  ספרנו  בבית  צויין  השואה   יום 
בצעו תלמידי אותו  וכינורו,  מוטל'ה  הנער   על 
השגריר בינהם  אורחים  בהשתתפות   התיכון  
חלק היה  הטקס  קונסטנטינסקו.   מיכנאה 
 מאירועי "כינורות של תקווה" שנערך בחסות

שגרירות ישראל ובתמיכת בית ספרנו.ו
בבית ישראל  למדינת  העצמאות  יום   חגיגות 
 ספרנו היו מגוונות בפעילויות מהנות ומשמחות:
למדינת תלמיד  מכל  אישית  ברכה   כתיבת 
ודגל ישראל  דגל  של  יצירתית  בנייה   ישראל, 
 חדש המאחד את דגלי ישראל ורומניה, שחזור
  הכרזת המדינה כפי שהתרחשה ב 1948, הרקדה
 של התלמידים יחד בחצר ביה"ס לצלילי ריקודי
פיקניק כיתה  כל  ערכה  בסיום  ישראלים.   עם 

כיתתי עם אוכל ישראלי.י

 במהלך השנה, פרסמה הקטדרה לעברית בפינת
וכן ביה"ס,  במסדרון  הנמצאת  שלנו"   "ישראל 
 באתר בית הספר, מידע בעברית וברומנית על

 10 ערים בישראל.ל
למקומות תלמידנו  את  לקרב  עזר   המידע  

בישראל ולהרחיב ידיעותיהם עליה.ה
 התלמידים למדו באופן עצמאי ממידע זה, וסוף
זה. בין  חודש מאי הם ענו על שאלות בנושא 
ביותר הטובות  היו  שידיעותיהם   התלמידים 

חולקו פרסים יקרי ערך.ך
 השנה חגגנו את שנת ה-50  ליום ירושלים
 ביצירה ובמשחק: כל תלמיד כתב פתק משאלה
 שיישלח לכותל המערבי בירושלים, התלמידים
 הכינו דגם של "ירושלים שלי", כל הדגמים יצרו
 יחד את חומת ירושלים. בעזרת משחק אתגרי,
 הכירו התלמידים את שמונת השערים של העיר

העתיקה.ה
 את חג שבועות קיבלנו בטקס שערכו תלמידי
 כיתה ב' לילדי היסודי בחצר ביה"ס . בטקס כל
 כיתה הביאה "טנא" שהכינה במשותף , בסיום
הטנא את  בהגרלה  הכיתות  החליפו   הטקס 

בינהם ונהנו מהתכולה שבסל.ל

השנה לנו  שהיה  והפעילויות  האירועים   שפע 
של עולמם  את  העשירו  הקטדרה,   באחריות 
ניכרו עמלנו  פירות  וחוויות.  במידע   הילדים 
את להרגיש  ובתשוקתם  התלמידים   בהנאת 

 ארץ ישראל וחגיה.ה
נאחל בפינו,  העברית  של  המתוק   בטעמה 

חופשה נעימה ולהתראות בשנה הבאה!ה

מורי הקטדרה לעברית
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Bucurie de Sucot

În cadrul Complexului educațional Lauder-reut s-a sărbatorit, așa cum 
facem în fiecare an, sucotul. acesta simbolizează ieșirea evreilor din egipt 
și faptul că aceștia au mers 40 de ani prin deșert până cănd au ajuns în țara 
sfântă.

sucot-ul este considerat o sărbătoare deosebit de veselă, deoarece 
Dumnezeu a poruncit poporului evreu: "Și te vei bucura de sărbătoarea ta". 
evreii de pretutindeni se bucură de găzduirea oaspeților în suca, aceasta fiind 
o tradiție mult iubită a poporului evreu.

Ca în fiecare an, elevii Complexului educațional Lauder-reut, însoțiți 
de cadrele didactice ale clasei și profesorii de limba ebraică, s-au deplasat la 
sinagoga Mare din strada adamache nr.11, unde au participat la activitățile 
organizate în suca. 

acolo au ascultat povestea sărbătorii, au interpretat cântece de sucot, au 
participat la jocuri cu tematică specifică și au servit mâncăruri tradiționale 
pentru această sărbătoare. Cuprinși de spiritul și bucuria sărbătorii, elevii și 
profesorii au petrecut împreună clipe de neuitat.

Prof. anamaria PLoPeanu

Sărbătoarea veseliei
Purim-ul este una dintre cele mai vesele sărbători 

din istoria poporului evreu pentru că celebrează 
supravieţuirea. este o sărbătoare a bucuriei, cu ocazia 
căreia împărţim daruri celor nevoiaşi, facem schimb de 
cadouri cu cei dragi (mishloah manot) şi ne costumăm. 

În săptămâna 13-16 martie 2017, elevii Complexului 
educațional Lauder-reut au sărbătorit Purim-ul la JCC 
(Jewish Community Center). aceștia au venit costumați 
în personajele preferate și au desfășurat diverse jocuri 
și activități distractive (aruncarea la țintă, aranjarea 
cuburilor, jocuri de îndemânare etc.) precum și o paradă a 
costumelor și un concurs de dans. atmosfera de carnaval a 
fost întreținută de un magician și de un clovn care au creat 
momente de neuitat implicându-i activ pe elevi. 

În cadrul diverselor activități s-au făcut fotografii, 
care au fost postate pe site-ul școlii, sub forma unui 
album al clasei. elevii, împreună cu părinții, au fost 
invitați să voteze poza care li se pare cea mai distractivă, 
urmând ca premiul să fie acordat clasei cu cele mai 
multe voturi.

o delicatesă obişnuită pentru Purim este 
humentaschen (cunoscută sub numele de urechile sau 
buzunarele lui aman). aceste prăjiturele tringhiulare 
umplute cu gem sau cu seminţe de mac, miere şi nuci, 
reprezintă pălăria cu trei colţuri a lui aman de care 
copiii s-au bucurat atât pe parcursul săptămânii la 
școală cât și la JCC (Jewish Community Center).

Pe lângă activitațile desfășurate la JCC elevii au 
făcut schimb de Pachete de Purim - mischloah manot 
- sub forma unei tombole organizate în cadrul clasei.

elevii Complexului educațional Lauder-reut s-au 
bucurat de Purim, ca în fiecare an, ei fiind familiarizați 
cu semnificațiile acestei sărbători care este despre 
supravieţuire, despre victoria binelui asupra răului.

Prof. elena sToeniCĂ
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Sărbătoarea primăverii

Denumit și „sărbătoarea libertăţii“ (hag ha-
herut), „sărbătoarea primăverii“ (hag heaviv) sau 
„sărbătoarea azimilor“ (hag hamațot), Pesahul este 
Paștele evreilor. această sărbătoare marchează ziua în 
care, cu mulți ani în urmă, poporul evreu a fost eliberat 
din robia egiptului. 

Cu această ocazie, elevii Complexului educațional 
Lauder-reut au mers la Centrul Comunitar evreiesc 
București, unde au sărbătorit în mod simbolic, masa de 
Pesah. 

Pentru început au decorat mesele de sărbatoare, 
împodobindu-le cu flori, conform tematicii alese 
(zambile, narcise, frezii, lalele) și au pus farfuriile 
decorate cu simbolurile alese.

evenimentul a început cu o festivitate a elevilor, 
pregătită de profesorii catedrei de ebraică, în care aceștia 
au citit din haggadah, au spus rugăciuni și au cântat 
cântece specifice acestei sărbători, apoi au fost serviți cu 
mâncare specifică acestei sărbători.

felurile de mâncare amintesc de suferința îndurată 
în timpul înrobirii: ouă fierte, pentru că poporul evreu, 

cu cât i se dă în cap, cu atât devine mai puternic; cartofi, 
pentru că, deși cresc în pământ, aceștia ajung și la 
masa regelui, așa cum și evreii și-au câștigat libertatea; 
morcovi tăiați, cu zahăr, dulci precum primele vorbe ale 
faraonului, karpas (pătrunjel), lăptucă, hrean, sugerând 
amărăciunea vieții duse în robie. La final elevii au servit 
mața cu cremă de ciocolată. 

Toți elevii au primit, la finalul activității, cartea 
haggadah, pentru a o lua acasa. 

Hag Pesah Sameah!

Prof. anamaria PLoPeanu

O zi ce evocă trecutul şi sacrificiul unei naţiuni…
Cea de-a 69-a aniversare a 

declarării independenţei statului israel 
a fost marcată de elevii Complexului 
educaţional Lauder-reut în data de 
2 Mai 2017. această dată variază, 
an de an, în funcție de calendarul 
religios ebraic, adică ziua a cincea a 
lunii iyar; cu o zi înainte, în fiecare 
an, se aniversează Yom hazikaron, 
„ziua soldaţilor israelieni căzuţi la 
datorie şi a comemorării victimelor 
terorismului”.

elevii ciclului primar împreună 
cu profesorii lor au organizat şi în acest 
an o ceremonie deosebită. fiecare clasă 
s-a străduit să realizeze, într-o manieră 
unică, uniunea dintre cele două naţiuni 
– română şi evreiască – prezente în 
procesul educativ al Complexului. 

De la cei mai mici până la cei 
mai mari, toți am făcut steaguri din 
hârtie creponată sau din farfurii de 
unică folosinţă, utilizând culorile 
alb-albastru, în timp ce steaua lui 
David fost a creată din mânuţe 
îndemânatice sau din portrete hazlii.

un moment emoţionant din 
timpul ceremoniei a fost citirea 
rândurilor pline de sensibilitate ale 
elevilor clasei a iV-a, moment ce 
ne-a povestit cum a luat naştere o 
naţiune tânără cu un vechi trecut 
istoric.

Ziua s-a sfârşit cu dans, 
voie bună şi un picnic cu bucate 
tradiţionale israeliene, presărate 
cu o delicioasă şi binemeritată 
îngheţată!

Prof. Mioara DanaC
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Lauder-Reut comemorează 75 de ani de la Holocaustul evreilor din România

elevii Liceului Lauder-reut au participat luni, 
10 octombrie 2016, la ceremonia organizată de către 
institutul național pentru studierea holocaustului 
din românia elie Wiesel (insh-eW), cu ocazia Zilei 
naționale de Comemorare a Victimelor holocaustului, 
desfășurată în București, la Memorialul holocaustului.

Însoțiți de directorul de studii, Dan Șandru, și de 
directorul adjunct, Mariana rosner, elevii noștri au 
depus o coroană de flori în cadrul acestei ceremonii, 
desfășurată în prezența Consilierului Prezidențial, 
Președintelui Camerei Deputaților, a Ministrului 
de externe și a Președintelui în exercițiu al ihra, a 
numeroși invitați de seamă parte a corpului diplomatic 
acreditat la București, a membrilor federației 
Comunităților evreiești din românia și a altor distinși 
participanți din cadrul societății civile și supraviețuitori 
ai tragediei, care au luat cuvântul pentru a marca cei 
75 de ani scurși de la momentul deportării evreilor din 
Bucovina în Transnistria, în octombrie 1941. acest 
sumbru moment din istoria secolului trecut a urmat 
altor două tragice evenimente: masacrul legionar din 
București (ianuarie 1941) și pogromul de la iași (iunie 
1941).

Mesajul pios al zilei de astăzi, ce exprimă 
public compasiunea și respectul pentru memoria 
celor dispăruți nedrept pe criterii etnice și rasiale în 
perioada celui de al doilea război mondial, trebuie să 
ne însoțească pe viitor ca spirit al toleranței, păcii și 
valorilor democratice.

elevii Lauder-reut au fost prezenți și la inaugurarea 
Pieței elie Wiesel organizată de insh-eW cu sprijinul 
Primăriei Municipiului București, ocazie cu care 

doamna primar, Gabriela firea, a îndemnat copiii să 
viziteze acest loc, împreună cu profesorii lor, pentru 
a afla despre personalitatea complexă care a fost elie 
Wiesel și rolul său în istorie, ca scriitor, filozof, ziarist, 
eseist, activist în drepturile omului, laureat al Premiului 
nobel pentru Pace.

Prezența elevilor Complexului Lauder-reut la 
aceste evenimente nu este una întâmplătoare, ci vine ca 
parte integrantă a pregătirii lor în cadrul cursurilor de 
diplomație, istoria holocaustului și tradițiilor evreiești, 
alături de inițiative precum elaborarea și editarea 
primului manual pentru studierea holocaustului în 
liceele din românia (2006), March of the Living (2012, 
2013), Podurile Toleranței, traducerea și lansarea 
versiunii în limba română a cărții Niciodată nu ești pe 
ultimul drum, scrisă de felix Zandman, supraviețuitor 
al holocaustului (aprilie 2016), vizite de studiu în orașe 
europene marcate de această tragedie a umanității, 
precum Berlin și Paris (mai 2016).

Cristina Marin
Lauder-reut Projects & Pr Manager
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Yom Hashoah – Ziua Holocaustului

Luni, 24 aprilie 2017, elevii Lauder-reut și invitații acestora au comemorat, în sala de festivități a Colegiului 
național Matei Basarab, Yom hashoah – Ziua holocaustului, desfășurată sub motto-ul „Speranța născută din 
spiritul muzicii”.

au fost alături de noi Președintele federației Comunităților evreiești din românia, domnul Aurel Vainer, 
Președintele Comunității evreilor din București, domnul Paul Schwartz, ambasadorul Mihnea Constantinescu, 
fost Președinte al international holocaust remembrance alliance (ihra) în cadrul titulaturii deținute de românia 
în 2016 – 2017, doamna Assaela Bielski-Weinstein, jurnalist și scriitor din israel, fiica partizanului assael Bielski 
din Belarus, precum și o delegație din olanda, reprezentanți ai ansamblului amati, sosiți în românia pentru 
a participa la concertul „Violins of hope”, din ziua următoare, cu ocazia celebrării a 69 de ani de la înființarea 
statului israel.

au luat cuvântul domnul aurel Vainer și ambasadorul Mihnea Constantinescu, care s-au pronunțat pentru 
educație, cercetare și memorie, pentru ca acțiuni similare 
holocaustului să nu se mai întâmple niciodată – Never 
Again – și apreciind inițiativele și activismul Complexului 
educațional Lauder-reut pentru păstrarea vie, în atenția 
publicului larg, a comemorărilor.

După sunetul sirenei și intonarea imnului național al 
statului israel – Hatikvah/Speranța – elevii Complexului 
Lauder-reut au pus în scenă povestea unui băiețel evreu, 
talentat violonist, ce a pierit în holocaust, micul Motel. 
iată povestea lui tristă, una dintre multele asemenea 
povești ale perioadei celui de al Doilea război Mondial.

Astăzi, în ziua a 28-a a lunii Nisan, anul 2017, ne 
unim în memoria a șase milioane de evrei, care au fost 
torturați, măcelăriți și arși în lagărele morții, instaurate 
de criminali naziști și de complicii lor. În memoria 
tuturor victimelor, aprindem lumânările memoriale, 
în memoria celor șase milioane de victime nevinovate, 
ucise de naziști și de complicii lor.

Un asemenea număr, șase milioane, este de 
neconceput. Nimeni nu poate închide ochii și să-și 
imagineze șase milioane de oameni. Acesta este motivul 
pentru care ne concentrăm astăzi asupra poveștii unui 
copil, un mic copilaș care a rămas singur împotriva 
mașinăriei de ucis naziste.

Numele copilului este Motel. Îi plăcea foarte tare 
să cânte la vioară. Era un copil genial, înțelegând prin 
aceasta că era un maestru al viorii. Nu vom putea ști 
niciodată ce violonist talentat ar fi devenit, pentru că 
Motel nu a supraviețuit războiului. Motel a fost ucis 
într-un bombardament al forțelor aliate în Polonia, 
când avea doar 12 ani.

Cu toate acestea, vioara lui a supraviețuit și 
astfel a supraviețuit și povestea lui Motel. Astăzi vom 
spune povestea lui Motel și povestea viorii pe care el o 
îndrăgea într-atât. Motel nu a supraviețuit războiului, 
dar muzica sa da, împreună cu speranța.

Speranța s-a născut din spiritul muzicii.

Motel: 
Dragă jurnalule, astăzi este duminică și este 

soare afară. Mie îmi place tare soarele, vezi? Trăim în 
Germania, iar aici este urât și ploios afară, de obicei. 
În curând vom merge în grădina publică, trebuie doar 
să-mi pun haina pe mine și plecăm. Mama mi-a spus 
că trebuie să coasem o stea galbenă pe hainele noastre, 
aceasta este legea, și pe stea este scris un cuvânt ciudat: 
„Evreu”.

Ce este un Evreu? Nu știu și mi-e rușine să-mi 
întreb profesorul și oricând cineva spunea mamei acest 
cuvânt, ea plângea mereu, poate Evreu este un fel de 
grad respectat?

Uneori stau în camera mea pentru mult timp și 
cânt și cânt, beau lapte alb și cânt fără să mă opresc, 
chiar până când mă dor vârfurile degetelor. Mama mi-a 
spus că trebuie să cânt mai bine la vioară, mi-a spus că 
am noroc să am părul blond și că nu arăt ca un Evreu, 
dar ce este un Evreu?

Când te faci mare
Așteaptă până te faci mare, mi-au spus nu doar odată
Un bărbat înalt și o femeie scundă
Dacă nu vei mânca, nu vei crește
Un băiat bun mănâncă tot de pe farfurie
Fă-te mare, fă-te mare și fii un general
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Fii un astronaut și zboară spre spațiu
N-ai vrut să fii nici măcar un soldat
Sau să fii ca alții când vei crește
Dar nimeni nu te-a întrebat ce ai fi vrut să devii.
Când vei crește și vei vedea un băiat
Atunci spune-i micului băiat că nu trebuie să crească
Și când vei crește și vei avea propriul tău băiat
Și el va veni să te întrebe cum este când el va fi crescut
Atunci spune-i că nu contează, că este mai bine să  

     nu întrebi.

Motel: 
Iunie 1940
Dragul meu jurnal, numele meu este Motel și sunt 

evreu. Vreau să-ți spun povestea mea, pentru ca să n-o 
uit și pentru ca toată lumea să o cunoască. O bestie crudă 
mă urmărește și nu știu de ce, o bestie făcută din fier și 
acoperită de plăci de oțel. Acum este iarnă, zăpadă și 
frig. Dintr-o dată, le e tuturor frică să meargă pe stradă. 
De obicei stau acasă. Nici la vioară nu mai pot cânta, 
mama spune că nu este bine să se știe că suntem încă 
aici... L-au luat pe tata cu câteva zile în urmă, nu știm 
unde. Mi-e dor de el, mi-e dor să cânt la vioară, și este 
foarte greu fără ea. Ieri mama a spus că s-ar putea să 
trebuiască să o vindem pentru a cumpăra mâncare, dar 
mama, ce se întâmplă cu hrana sufletului? Mama n-a 
răspuns, doar a plâns și m-a strâns în brațe tare, tare și 
eu țineam vioara în mână și nu-i dădeam drumul.

Vioara a strigat la Dumnezeu
Spune lumii că sunt încă în viață
Ochii mi-au fost închiși
Toți prietenii mei au plecat
Doar că pe tine nimeni nu o să te ia.

Motel: 
M-am trezit dimineața la sunetul de împușcătură, 

unchiul Misha era în curte și l-am văzut plângând. 
Până atunci crezusem că numai copiii plâng. Mi-a spus 
că mulți oameni erau uciși. Nemții i-au tâlhărit pe 
evreii din ghetto, au făcut un gunoi din fiecare casă și 
au luat bijuteriile. Țin minte bine cum au intrat în casa 
noastră și au luat totul până au ajuns la vioară, unchiul 
Misha l-a rugat pe ofițer să nu ia vioara pentru că sunt 
un violonist foarte talentat. Neamțul a râs și a promis 
că nu o va lua daca îi cânt „Visul unei nopți de vară” 
a lui Mendelssohn. Și așa, stăteam în mijlocul casei în 
timp ce nemții ne tâlhăreau casa, cântând și plângând, 
vioara mea rămânând cu mine.  

Tatăl lui Motel:
Fiule, trăim într-o perioadă în care o bestie cu față 

umană ne vânează pentru a ne ucide. Fiule, nu te-am 
putut salva de ghearele sale, doar o ultimă binecuvântare 
înainte ca tu să fugi în pădurea înfrigurată: Salvează-ți 
sufletul pentru că este sfânt, de la blestem – blestem și 
binecuvântare – binecuvântat să fii! Și fugi acum către 
pădure și poate acolo vei fi în siguranță.

Motel:
Până la urmă am fost forțat să-mi părăsesc părinții 

și să fug în pădure, a fost o zi crâncenă... Mi-am jurat 
că mă voi alătura partizanilor pentru a lupta contra 
nemților, și asta am făcut. Am luat un sac și vioara 
mea, care mi-a fost singura familie de atunci încolo și 
am fugit.

Tatăl lui Motel:
Ai fost curajos și ai fugit în pădure chiar dacă 

nu erau șanse mari și ai supraviețuit. Întotdeauna vei 
fi Motel al meu și vei continua să cânți la vioară, ca 
Mendelssohn, ale cărui degete erau fermecate.

Motel:
Datorită cântatului am reușit să mă apropii 

de nemți, chiar dacă îi disprețuiam. Am cântat la 
petrecerile lor murdare și am văzut cât de fericiți erau... 
dar în adâncul meu, îi uram tare.

Le-am ascultat conversațiile pentru a da 
mai departe informația lui Kavner, comandantul 
Rezistenței. Odată ce i-am spus despre un transport 
de evrei planificat pentru lagărele morții și despre un 
convoi nemțesc care trebuia să treacă prin pădure, pe 
care l-am așteptat și în acea noapte, Dumnezeu a făcut 
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puțină dreptate... ciudat, am văzut că sângele lor este la 
fel de roșu ca al nostru...

Mama lui Motel:
La începutul războiului, familia noastră avea 

opt membri, acum ești singurul rămas, ești singurul 
supraviețuitor. O călătorie grea te așteaptă, fiule. Trebuie 
să trăiești pentru a le vorbi celorlalți despre trecut și să 
continui să cânți, cântă fiule și fă-i pe oameni să fie 
fericiți și fă-i să plângă. Ai încredere în Dumnezeu, El 
nu ne va abandona, îți promit, știi unde este Dumnezeu? 
El este în muzică, da, El este în vioara ta și la vârfurile 
degetelor tale.

Kavner, comandantul Rezistenței:
Motel, fiule, ești foarte curajos, informația pe care 

ne-ai adus-o a fost foarte folositoare. Dar, în principal, 
îmi aduc aminte de tine cântând pentru noi în serile 
reci, tu, dragă Motel, ne-ai ridicat moralul, cântecul 
tău a fost mai de folos decât o sută de bombe. Cântai 
la vioară și noi cântam cu tine, câtă forță avea cântecul 
nostru...

Motel – monolog final:
Când am trecut puntea, eram sigur că nemții vor 

reuși cu planul lor și că până la sfârșitul războiului nu 
vor rămâne decât cinci evrei în toată lumea...

După aceea mă vor găsi și mă vor hrăni, mă vor 
pune într-un muzeu, împreună cu vioara mea, un 
muzeu mare din centrul Europei – un Muzeu Evreiesc, 
unde vor sta oamenii la coadă pentru a vedea vestigiile 
unei rase dispărute.

Din viața mea de mai demult nu a rămas nimic, 
nici măcar cutia poștală roșie care era la colțul străzii. 
Nu pot conteni din a mă întreba – de ce eu? De ce am 
supraviețuit?

Comandantul lui Motel:
Ei bine, de fapt, Motel nu a supraviețuit, ar fi fost 

sfârșitul pe care mi-l doream, și sfârșitul care trebuia 
să fie... dar Motel a fost ucis într-un bombardament al 
artileriei pe 13 octombrie și avea numai 12 ani. Tot ce 
mi-a rămas de la el este vioara lui. Mi-aș fi dorit să mor 
eu în locul tău, tu aveai un talent superb, Motel al meu, 
un băiat de aur mult iubit, dar moartea este stăpâna 
Germaniei, un stăpân mai mare decât tu sau eu. Mi-a 
rămas doar vioara, doar vioara.

La finalul comemorării, doamna assaela Bielski-Weinstein, soția meșterului 
amnon Weinstein din israel, restaurator al viorilor ce au răsunat în holocaust și 
inițiator al proiectului „Violins of hope”, ne-a dezvăluit, cu lacrimi în ochi, două 
alte asemenea povești ale perioadei. 

În cele două zile care au urmat, 8 viori recuperate din lagărele de concentrare 
și de la supraviețuitori ai holocaustului au prins din nou viață pe scena ateneului 
român și la Palatul regal, sub mânuirea unor artiști de anvergură internațională, 
precum Gil sharon, evgenia epshtein, irina simon-renes, sevil ulucan-Weinstein, 
alături de elevii eveline Doija, Călin Diacicov, aaron Mirea, sofia smărăndescu, 
precum și contrabasiștii hillel Zori, Teresa Beldi, violoncelistele aida-Carmen 
soanea și Miriam hartman-Beazley și pianistul andrei Licareț.

Să nu uităm niciodată!

Cristina Marin
Lauder-reut Projects & Pr Manager
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Lauder-Reut a pornit în Art Safari

Cultură și Artă

Pavilionul de artă București – art safari este 
cel mai mare eveniment de artă din românia și și-a 
deschis porțile publicului în perioada 19-28 mai 2017, 
sub sloganul „arta cucerește Bucureștiul”. Destinat 
artei românești și regionale, evenimentul cultural 
găzduiește expoziții de artă și evenimente educaționale, 
special create pentru iubitorii de artă, dar și pentru 
copiii nerăbdători să-și exprime creativitatea. În 2017, 
expoziția Centrală ne dezvăluie profilul Colecționarului 
și este curatoriată de Wim Waelput, directorul Centrului 
de artă Contemporană din Ghent.

evenimentul reunește o expoziție specială dedicată 
pictorului Ștefan Luchian, la 101 ani de la moartea 
sa, unul dintre artiștii rebeli care au revoluționat arta 
românească la sfârșitul secolului al XiX-lea. Peste 100 
de lucrări semnate de Luchian au fost aduse de la 20 de 
muzee din țară și din colecții particulare. De asemenea, 
a fost recreat atelierul său, cu obiecte personale.

Cea de-a patra ediție conține și un program 
educațional, dedicat copiilor – art safari Kids & Kids 

Tour. Prin intermediul atelierelor de creație, copiii pot 
să-și dezvolte abilitățile creative și socio-emoționale. În 
cadrul safari Kids Tour, elevii Lauder explică arta pe 
înțelesul copiilor și îi dirijează către locuri reprezentative 
pentru arta românească și internațională.

În acest an, în mod excepțional, un număr 
impresionant de elevi ai Complexului educațional 
Lauder-reut, de la clasele 9 - 11, au ales să fie ghizi 
la această expoziție, în urma parteneriatului dintre 
art safari și Complexul educațional. Doamna adina 
rentea, Director Pavilion Muzeal, și ghidul de artă 
Vlad Babenco le-au vorbit elevilor Lauder-reut despre 
misiunea lor ca ghizi în cadrul evenimentului și 
importanța acestei meserii, pregătindu-i pentru această 
nouă provocare de voluntariat.

Prin amploarea și tematica sa, evenimentul art 
safari pune Bucureștiul pe harta marilor evenimente 
culturale europene.

Prof. irina roTh-GheorGhe
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Lauder-Reut a pornit în Art Safari

Cultură și Artă

Cine ar fi crezut că fostul sediu al Serviciului 
Român de Informații se poate transpune în zilele 
noastre cu o asemenea atmosferă deosebită? Fostele 
celule îl găzduiesc acum pe Luchian și pe colegii săi 
de generație. Spaima și suferința au fost înlocuite de 
florile sale. Clădirea are o personalitate proprie, iar 
camera obscură – pură serendipitate – este dovada. 

Expoziția de artă contemporană reflectă o 
perioadă a istoriei când arta nu mai era creată pentru 
suflet, ci pentru partid. 

Pe culoarele etajelor se aude un murmur surd; în 
camere este tot liniște, dar de uluire.

ruxandra Pelin, 10 u

Participarea ca voluntar în cadrul celei de 
a 4-a ediții a expoziției Art Safari este pentru mine 
o oportunitate. Iubesc arta și acest voluntariat este 
pentru mine o ocazie de a învăța despre viața și opera 
marilor pictori români, precum Luchian și Grigorescu. 
Aflând despre dificultățile pe care le au depășit pentru 
a putea picta, am învățat să-i apreciez mai mult și pot 
zice că sunt mândră să fiu româncă. 

Cred că prin acest voluntariat nu numai că voi 
acumula mai multe cunoștințe din acest domeniu, dar 
și o experiență de care îmi voi aminti cu drag.

Teodora Petre, 10 r

Training-ul pentru voluntariatul de la Art 
Safari mi s-a părut o experiență minunată, deoarece 
am acumulat cunoștințe aprofundate despre arta 
românească. Tehnica anemonelor, unele dintre cele 
mai cunoscute opere ale lui Luchian, mi s-a părut 
impresionantă, având în vedere simplitatea acestora. 
De asemenea, m-a impresionat tehnologia avansată a 
celor de la Google în colaborare cu ING, ce a avut ca 
scop găsirea unui algoritm ce reproduce exact tehnica 
lui Rembrandt. De abia aștept să încep să prezint 
tinerilor de vârsta mea operele expuse la acest muzeu.

Cezara Giugula, 10 r

Mi-a făcut o deosebită plăcere să vizitez galeriile 
de artă Kretzulescu cu ocazia voluntariatului la Art 
Safari. Am avut ocazia de a privi tablouri ale unor 
pictori celebri, precum Luchian și Grigorescu. Mi-a 
plăcut diversitatea operelor și unicitatea stilului 
fiecărui artist. 

Aștept cu nerăbdare să iau parte la acest 
voluntariat, întrucât sunt convinsă că va fi o experiență 
inedită să fiu ghid și să le împărtășesc vizitatorilor din 
cunoștințele mele despre arta românească. 

ioana Mogoș, 10 r

La expoziția Art Safari am aflat informații noi 
despre operele lui Ștefan Luchian și ale colegilor săi 
de epocă. Mai mult, ne-am familiarizat cu locul și cu 
atmosfera, învățând ce trebuie să facem ca voluntari.

Maria sima, 10 r
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Quest’anno mi ha portato moltissime gioie alle 
lezioni di italiano. Mi sono sentita benissimo ogni volta 
che la campanella suonava e sapevo che devo andare 
a fare italiano con i miei allievi. Mi rallegro di vedere 
intorno a me allunni che condividono la stessa passione 
con me: la lingua e la cultura italiana. 

anche in quest’anno scolastico, le classi elementari 
hanno avuto la possibilità di lavorare insieme a me e di 
imparare le prime parole in italiano. La loro curiosità è 
stato uno dei motivi più forti che mi ha spinto a cercare, 
in tutti i modi, di rendere queste lezioni attraenti, 
tramite immagini e giochi didattici. 

Gli allievi delle medie e del liceo mi hanno comosso 
tramite il loro arduo interesse verso la lingua che sto 
insegnando. il loro bisogno di sapere sempre di più, la 
loro forza di lavorare e la loro motivazione interiore di 
imparare sono elementi che mi fanno sempre pensare 
a queste lezioni come a dei momenti di massima 
soddisfazione. Tramite grammatica e vocabolario, 
progetti e discussioni libere in italiano, ho cercato di 
offrire ai miei allievi un’esperienza competa in ciò che 
riguarda la lingua e la cultura italiana. Vederli crescere, 
sapere sempre di più, poter parlare correttamente sono 
le cose che mi rendono felice ogni volta che entro o 
esco da una lezione di italiano. 

Quest’anno è stato molto speciale per me. esso ha 
significato molto lavoro insieme ai miei allievi, ma ha 
anche portato dei risultati eccezionali a livello nazionale. 
Ci sono due allunni, sara Craciun, nell’undicesima 
classe, che si è qualificata al livello nazionale, e 
Giacomo rotman, che ha ricevuto il quarto premio alle 
olimpiadi. allievi eccezionali, con cui ho lavorato come 
in una squadra e a cui ringrazio per i loro risultati e il 
modo in cui si sono dedicati. 

aspetto con impazienza ed emozioni l’anno 
scolastico successivo e voglio continuare ad aiutare i 
miei allievi a compiere i propri sogni nell’ambito della 
lingua italiana. 

Prof. Diana Maria PoPesCu

Per me l’anno di studio 2016-2017 è stato un 
anno produttivo. Abbiamo imparato molte cose, 
vocabolario e grammatica, per esempio le preposizioni, 
l’articolo indeterminativo ed il passato prossimo. Al 
vocabolario abbiamo studiato gli animali, i mezzi 
di communicazione e la famiglia. Abbiamo lavorato 
molte schede per approfondire le nostre conoscenze. Le 
lezioni sono state divertenti e abbiamo riso, ma anche 
imparato molto. Mi è piaciuto quest’ anno di studio.

Maria Bahna, sesta classe: La lingua italiana 
è molto bella. Alle lezioni di lingua italiana noi ci 
sentiamo  bene sempre. Noi, gli studenti, capiamo 
tutto perche le classi sono molto inteligibili. Ogni anno 
noi dobbiamo fare un progetto creativo. Per esempio, 
in questo anno, noi abbiamo fatto un progetto in cui 
noi sono stati professori per dieci minuti. Le classi 
sono  belissime. Le lezioni di lingua italiana sono le 
mie favorite.

radu negovan, sesta classe

Terza media, un anno intenso ma, con tanti 
belli ricordi. Da quando sono venuto a Lauder nella 
quita classe e ho visto che si fa l'italiano, ho saputo 
che questa sarebbe stata la lingua da imparare per me. 
Tutti gli anni sono stati molto speciali e belli, ma quest’ 
anno  é stato  il più speciale perché abbiamo imparato 
di più sulla cultura italiana e perché abbiamo avuto la 
possibilità di  imparare tanto vocabolario. Tutto questo 
non sarebbe stato possibile senza la nostra maestra, 
signora  Diana, che sempre ci spiega tutto con calma. 

Per me, quest anno é stato speciale anche da un 
altro punto di vista,  perché sono riuscito ad arrivare 
alle olimpiadi d'italiano al livello nazionale, una 
cosa che ho voluto sin dal primo giorno quando sono 
entrato nella classe. 

Le classe di italiano mi hanno aiutato a compiere 
il mio sogno da tanti anni e per questo, credo che quest’ 
anno è stato il più bello di tutti.

Giacomo rotman, ottava classe

Quest’anno, le classi di italiano sono state le mie preferite. Sento che 
ho iniziato ad imparare a parlare più liberamente e ho imparato molta 
grammatica e vocabolario. L’insegnante ha prestato attenzione a tutto il 
mio lavoro e abbiamo lavorato come una squadra per poter comprendere 
tutto. Amo le lezioni di italiano perchè sono piene di risate e di conoscenze 
generali. Ho imparato molto quest’anno e posso solo sperare che il prossimo 
anno sarà lo stesso. È stato un anno di duro lavoro, ma ne vale la pena. È e 
sarà sempre un piacere frequentare queste lezioni. 

sara Crăciun, undicesima classe

Mi sono piaciute moltissimo 
le lezioni di italiano di quest’anno 
perchè sono state interattive 
ed interessanti. Ogni volta che 
non sapevo una cosa, la signora 
professoressa me lo spiegava in un 
modo facile per me di capire.

Tudor Grosu, sesta classe
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Como profesor de español tengo que decir que 
durante las clases combino de una manera especial el 
aprendizaje del español con otros aspectos como las 
costumbres, cultura, gastronomía e historia española. 

Bianca Gheorghiu, alumna de X grado, nos 
representa a concursos escolares y este año ha obtenido 
un premio especial a la olimpiada de español, fase 
nacional.

Prof. Diana ionesCu

Las clases con mi profesora nunca son aburridas. 
Presenta los temas de una manera muy clara y 
sencilla. Realmente se preocupa por si los estudiantes 
la han entendido. Las clases son muy dinámicas, ya 
que siempre las anima para el debate y el trabajo en 
grupo.

(alumna de séptimo grado)

Son importantes las clases teóricas donde se 
aprende a explicar, a crear una unidad didáctica, 
a conocer como se nivelan los conocimientos, pero 
también las horas de oyente creo que han sido muy 
ilustrativas.

(alumno de octavo grado)

No sólo me pareció bueno el contenido, sino 
también la buena predisposición para ayudarnos.

(alumna de quinto grado)

english has always been an 
important subject in our school and 
this is why we offer our children the 
chance to study it from as early as 
the first year of kindergarten. They 
also have the opportunity to study 
various topics with native speakers 
and develop their speaking skills.

a s  f a r  a s  t h e  e x t e r n a l 
recognition is concerned, we prepare 
our students for the most important 
Cambridge exams for each level. 
Thus, in the primary school, our 
experienced english teachers 
prepare our students for the PeT 
exam, which is taken every year at 
the end of the fourth grade, and all 
of the children manage to pass with 
outstanding results. Middle school 
ends with the fCe exam successfully 
passed by our eighth graders. high-
school classes are geared towards 
the Cae and ieLTs examinations 
and the good results obtained give 
our students the possibility to enter 
the best universities in the world.  
The fact that we offer Cambridge 
exam preparation to our students 
has brought us, for the third 
consecutive year, the membership 

in the Addvantage Programme 
developed by the British Council. 
Based on the number of candidates 
we registered for esoL exams 
through the British Council 
between January and December 
2016, our level of membership in 
the Addvantage Programme is now 
Silver.

The Lauder-reut educational 
Complex is also successfully 
represented by many of our students 
throughout different national 
english contests and competitions. 
This signifies that they are well-
prepared and that they possess all 
the necessary language skills which 
are relevant in today's society. We 
would like to congratulate our 
middle school students for their 
hard work and wonderful results 
obtained in the last stage of the 

Creativity olympiad: alexandra 
roceanu - 1st prize, sara Toma - 2nd 

prize.

We also congratulate our high-
school students for the wonderful 
results they received in the english 
olympiad: 1st prize for alina 
niculae and Daria Militaru, 2nd 
prize for robert stefan, alexandra 
Dumitrasc and Cristina rosca, 3rd 
prize for Maria Progloff and Ciprian 
anghel. We want to show our special 
consideration for alina niculae’s 
outstanding result, as she was 
awarded a Mention in the national 
stage of the english olympiad.

all in all, we can conclude that 
it has been a successful year and we 
are more than proud of our students’ 
results, as they are exceeding our 
expectations every year. We are 
looking forward to our students’ 
performance next year, and we 
support them with enthusiasm in 
developing and improving their 
skills in english.

 
Prof. Claudia MoLDoVeanu

head of the english Department
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Cette année, les classes de 
français se sont déroulées, comme 
d’habitude, dans une atmosphère 
ludique. on s’est bien amusé, 
tout en créant des publicités, en 

préparant des recettes des plats 
typiquement français, en décrivant 
nos personnages préférés ou en 
écoutant des histoires.

on a parlé de l’amitié, de 
l’amour, de la sincérité et de la 
générosité, en partant des aventures 
de nos héros des bandes dessinées.  

Les petits tests (presque 
quotidiens) nous ont aidés à 
appliquer peu à peu et d’une manière 
de plus en plus correcte les règles 
grammaticales dans des situations 
concrètes de communication écrite 
et orale. 

 au club de français, les enfants 
en 1ère et en 2ème ont appris les 
premiers mots et expressions de la 
plus belle langue de l’univers, tandis 
que leurs collègues un peu plus 
grands ont réalisé des félicitations 
pour leurs mères, ont créé des rebus 
et ont eu l’occasion d’être professeur. 

Comme chaque année, nos 
élèves ont obtenu de bons résultats à 
l’olympiade de la Langue française 
–  alexandra roceanu (7ème), Victor 
saidel (8ème) et Bianca Trușcă (9ème) 
se sont distingués à ce concours. 

Prof. elena Caloian

Le Français - Créations d'étudiants

Le résumé du livre « La femme du train »
rachel est une femme d’une trentaine d’années qui habite dans 

une ville près de Londres. elle a perdu son lieu de travail, sa maison 
et son mariage.

rachel était mariée avec Tom, mais quand Tom l’a trompée, ils 
se sont séparés. après leur divorce, Tom s’est marié avec anna qui a 
déménagé dans la maison où Tom et rachel vivaient.

Chaque jour, rachel prend le même train pour Londres, et 
chaque jour elle voit une maison. au fil du temps, rachel a créé 
des histories sur le jeune homme et la jeune femme qui habitaient 
là-bas.

Chaque matin, elle voit le couple passer du temps sur la 
terrasse. Mais, un jour, rachel observe  que la femme fréquente 
un  autre homme. Juste après, la femme a disparu. rachel se décide 
d’investiguer ce cas.

elle apprend que la disparue s’appelait Megan, et que son ancien 
mari était scott. L’autre homme était le  psychologue de Megan.

finalement, rachel découvre que la personne qui a tué Megan 
est son ancien mari, Tom.

alexandra roceanu (7ème a)

La forêt des souvenirs
où est-ce que je suis ? Je ne me 

souviens rien ! Mais rien ! Je suis un 
chat. il y a beaucoup d’arbres autour 
de moi. Je vais tout droit sur la route 
des feuilles rouges.

soudain, je rencontre un renard. 
il est accompagné d’une belette, un 
blaireau et une mole. Les animaux 
écoutent mon histoire et veulent 
m’aider.

ils me trouvent une maison et ils 
essayent me venir en aide. ah! oui! 
Maintenant, je me rappelle. Je suis une 
Gumiho, un renard magique à neuf 
queues et j’y suis venu pour manger 
les cœurs des animaux de la forêt. 
Mais peut-être, un peu plus tard…

Lara țifui (7ème B)

Amber Marshall
elle s’appelle amber Marshal. amber est 

mon personnage préféré. elle est canadienne. 
amber habite numéro 34, rue Calgary. elle 
a vingt-huit ans et c’est une actrice. elle est 
blonde et a les yeux bleus. ses cheveux sont 
longs et raides. amber est très jeune et elle est 
de taille moyenne.

en ce qui concerne ses passions, elle 

aime faire de l’équitation, faire de la natation 
et jouer au foot. amber adore les crêpes, la 
pizza et les chevaux.

D’habitude, elle porte des jeans bleus, 
une chemise blanche et légère et de longues 
chaussettes roses.

amber est aimable, sympa et très bavarde 
(comme chaque fille).

sofia ene (5ème a)
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Le Français - Créations d'étudiants

Limbi străine

L'oiseau
L'oiseau bleu comme le ciel est assis 

sur la branche d'un arbre. Lentement, il 
regarde attentivement aux alentours et 
s'envole vers le hangar qui avait les portes 
ouvertes.

Dans le foin, le petit oiseau vît 
quelque chose de petit qui avait une 
lueur éblouissante : c'était alors que la 
petite créature enleva avec son bec l’objet 
bizarre -un collier et retourna sur l'arbre.

Doucement, il a touché l'arbre avec 
une aile et par magie, disparût. L’oiseau 
a mis le collier sur un tas d'autres objets 
étincelants et après s'être balancée trois 
fois par la tête, l'oisillon se transforma 
dans une princesse magnifique, vêtue 
d'une robe en soie et tenant une épée à 
la main.

La princesse voyagea partout dans 
le monde jusqu'à ce qu'elle ait découvert 
le plus féroce des dragons: il décida de 
le provoquer en duel. après plusieurs 
jours, la princesse sortit victorieuse du 
duel. elle prit la décision alors de renter 
dans son village, où elle revit son arbre, 
ou, mieux dit, sa tanière. Là-bas, elle 
se transforma de nouveau en oiseau et 
mena une vie paisible dans son arbre à 
côté du hangar.

Daria Goldenberg (8ème)

Alma Pérégrine
est une femme. 

elle est jeune. elle 
est jolie et mince. ses 
cheveux sont noirs, 
longs et bouclés. elle 
a les yeux marron. 
alma est aimable, 
sérieuse et sympa. 

elle adore les 
chiens, les perruches 
et les armes. elle aime 
jouer au rugby, jouer 
au basket et faire du vélo près du château. 

Maintenant, alma porte un tee-
shirt rouge, des pantalons verts et des 
baskets violets. 

Voilà mon personnage préféré !

Tudor nicorescu (5ème B)

Jean et Lulu
il était une fois un garçon aux cheveux blonds. son nom était 

Jean. 
un matin, il s‘est décidé de marcher dans la forêt avec son 

chien Lulu. Quand ils y sont arrivés, Lulu a commencé d'aboyer 
et il a couru entre les arbres. Jean, très inquiété, a essayé de suivre 
son chien, mais après dix minutes, Lulu a disparu. 

Jean, sans aucun espoir, avait commencé a se diriger vers sa 
maison, mais quand il était sorti de la forêt, il a entendu un chien 
aboyant. Quand il a tourné la tête, il a vu son chien, Lulu. 

 a partir de ce jour-là, ils sont devenus inséparables.
Victor saidel (8ème)

Deutsch

Die Ferien
Diesen Sommer fahre ich nach Griechenland auf eine Insel 

namens Evia. Da jeder auf der Suche nach einem Ort ist, wo 
man Ferien verbringt, werde ich ein paar Sehenswürdigkeiten 
empfehlen, die man auf Evia unbedingt zu sehen sind. 

Evia ist nach Kreta, die zweitgrößte griechische Insel als 
Gebiet und als Bevölkerung. Sie ist eine 180 Kilometer-lange Insel, 
von Nordwesen nach Südosten geographisch orientiert. Diese Insel 
wird von einer Gebirgskette durchquert. 

Es gibt hier eine alte Brücke, die Brücke von Chalkida, die 
eine Geschichte von 2500 Jahren hat. Sie liegt im Mittelpunkt der 
Stadt, wo jeder das Spektakel der schönen Wässer bewundert. Die 
Brücke wird nur ein paar Mal tagsüber geöffnet. 

Der höchste Berg auf Evia ist Dirfi. Obwohl die Höhe dieses 
Gipfels mittelmäßig ist, ist Dirfi aus zwei Gründen beliebt: die Nähe 
zu Athen (ein Tagesausflug möglich) und das besondere Klima. 
Den Winden der Ägäis ausgesetzt, sind die Wetterbedingungen auf 
Dirfi ganz besonders. Das Klima ist wie auf den hohen Bergen. Es 
lohnt sich einen Ausflug bis zum Gipfel zu machen, aber manchmal 
kann der Wind die Touristen zurückkehren. Was seltsam an Dirfi 
ist, ist die Tatsache, dass der Gipfel wie ein Vulkankrater aussieht, 
weshalb manche Leute ihn den „griechischen Fuji“ nennen.  Dirfi 
ist  nicht zu unterschätzen. Das Wetter kann wircklich schecht auf 
einen so niedrigen Berg sein. 

Edipsos muss einer der schönsten Resorts in der Wet sein, 
wenn es um heilende Mineralbäder geht. Es gibt mehr als 80 
einzelne Quellen mit Gewässern von 28 bis 86 Grad Celsius, 
was sehr heiß sein kann. Die heilenden Gewässer von Edipsos 
sollen wirksam bei der Heilung von Problemen wie rheumatoide 
entzündliche Arthritis und vieles mehr sein. Es gibt auch viele Spa-
Einrichtungen, Bäder und Schwimmbäder.

Ich hoffe, jeder wird den Urlaub genießen, unabhängig davon, 
wohin man diesen Sommer fährt.

sara Toma, 7 a
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GALA PRIETENIEI

ansamblul de dansuri al Complexului educațional 
Lauder-reut a încântat și anul acesta invitații prezenți la 
cea de a 15-a ediție a Galei Prieteniei Magna Cum Laude, 
cu momente artistice vesele, în spiritul sărbătorilor de 
hanuka și Crăciun.

Felicitări fetelor noastre minunate și delicate!

Prof. Mioara sToian

Vineri 14 octombrie 2016, echipa de fotbal a 
liceului a avut un meci de fotbal in cadrul onss. 

elevii care fac parte din echipă sunt: 

FOTBAL LICEU

•	 niculae andrei
•	 Drăgoescu horia
•	 antipa Victor
•	 Ștefan Dani
•	 Macovei Mihnea
•	 olteanu alex

•	 armand Tudor
•	 roșca Cristian
•	 Dragne andrei
•	 Marc Vărzariu 
•	 Tudor răzvan
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CROSUL LAUDER REUT

Vineri, 30 septembrie 2016, a avut loc a iV-a ediție a Crosului LauDer-reuT. La cros au  participat toți 
elevii ciclului primar și gimnazial, pe categorii de vârstă, separat fete și băieți. 

Cu mici emoții, elevii s-au distrat, au făcut poze, au fost încurajați de părinți, profesori și, bineînțeles, au 
alergat plini de viață și competitivi. 

rezultatele crosului Lauder-reut sunt:

Fete 
Locul i - roȘu CaTinCa
Locul ii - GâLCeaVa Leia
Locul iii -TarPan sonia eLena

Băieți 
Locul i - BarBu DaViD
Locul ii - Muraru Kaan Șefan
Locul iii- TeTruashViLi DanieL

Clasa pregătitoare
 fete 
Locul i - DuMiTraȘCu ana sofia
Locul ii - fLorea Maria
Locul iii - KeihaiYan sofia TeoDora

 Băieți 
Locul i - PinTiLie anDrei raDu
Locul ii - GârBu MaTei ȘTefan
Locul iii - TĂnĂsesCu roBerT

Clasa I
fete 
Locul i - VraBie Maria
Locul ii - oLTenesCu sara Maria
Locul iii - PeTre Laura iris

Băieți 
Locul i - GhițĂ riCharD DaViD
Locul ii - BaDiu sasha ConsTanTin
Locul iii - TarPan sasha ion

Clasa a II-a Clasa a IV-aClasa a III-a

Fete 
Locul i - rĂDuLesCu sofia 
Locul ii - Muraru MaYa VaLenTina
Locul iii - roȘu inGriD MeDeea

Băieți 
Locul i - BrahĂ anDrei ȘTefan
Locul ii - sTan CĂLin GaBrieL
Locul iii - PârĂu TuDor anDrei

Fete 
Locul i - DurBaC anais sTefanie
Locul ii - CosaȘu Maia
Locul iii - aBraMoViCi MaY 

Băieți 
Locul i - fLorea Mihai
Locul ii - roVența ViCTor
Locul iii - ManoLesCu aLeX

 Felicitări tuturor participanților!
Prof. Mioara sToian

Prof. Liviu iulian PoPa
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 Fete
Locul i- Crisan eLena
Locul ii- aLTer roTeM oDeLia
Locul iii- MiLos GaMan sarah  Maria
 
 Băieți
Locul i- TiCa arManD niCoLas
Locul ii- BurLaCu aLeXanDru
Locul iii- GheorGhian Mihai

Clasa a V-a

Clasa a VII-a Clasa a VIII-a

Clasa aVI-a

 Fete
Locul i-CioPonea ana
Locul ii- ioseP ana
Locul iii- DiaConesCu sarah
 
 Băieți
Locul i- DuMiTrasCu Mihnea aLeXanDru
Locul ii- DeLeanu LuCa
Locul iii- iaCoB fiLiP

 Fete
Locul i- TZuTZiashiViLi eVeLYnne ruTh
Locul ii- Marin irina Maria
Locul iii- roMan anDraDa BianCa
 
 Băieți
Locul i- KasPi DaViD aDrian
Locul ii- Dinu Mario LeonarD
Locul iii- PoP anDrei TiBeriu

 Fete
Locul i- GheorGhe ioana ViCToria
Locul ii- GoLDenBerG Daria
Locul iii- BaJenaru Miruna aDriana
 
 Băieți
Locul i- roTMan GiaCoMo
Locul ii- DinCa eLTon anDrei
Locul iii- niCuLae horia

CROSUL LAUDER REUT
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Festivalul strada copiilor

Fotbal între echipele de alumni și de elevi

Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii

Joi, 22 septembrie 2016, 
echipa de aerobic a Ce Lauder reut 
a participat la festivalul strada 
Copiilor cu un moment sportiv- 
dans aerobic. 

elevele care au reprezentat 
școala sunt: Vasile Bianca, Maxim 
ilinca, Diaconescu sara, Marin 
ilinca, nastasoiu rebecca, Tsur Mia. 

Felicitări pentru 
demonstrația reușită!

Prof Mioara sToian

Vineri 16 septembrie 2016, 
a avut loc evenimentul anual - 
meciul de fotbal între echipa de 
fotbal a Complexului educațional 
Lauder -reut si absolvenții liceului 
"alumni".

suntem încântați să îi avem 
prezenți în fiecare an și îi așteptăm 
și anul viitor.

 
Prof. Mioara stoian

Duminică, 28 mai 2017, 
echipa de dansuri a Complexului 
educațional Lauder-reut a 
reprezentat statul israel în cadrul 
festivalului internațional de folclor 
pentru copii.

Din echipă au făcut parte: 
Dumitrașc alexandra, Cioponea 
ana, ana Mihai, ana scutelnicu, 
Marin irina, sara nistor și ingrid 
roșu.

Felicitări tuturor!
 

Prof. Mioara sToian 
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Pe data de 12 mai 2017, 
Complexul educațional Lauder-
reut a avut onoarea de a primi 
ca invitată pe una dintre cele mai 
mari atlete, atât din romania, cât 
și din lume - Gabriela szabo. Cu 
ocazia acestui eveniment, Gabriela 
szabo le-a povestit elevilor despre 
viața și cariera ei, răspunzând 
apoi întrebărilor elevilor și făcând 
fotografii alături de aceștia.

Gabriela szabo și-a început 
discursul prin a povesti cum 
întâmplarea a făcut ca ea să fie 
aleasă pentru a practica atletismul, 
spre surpriza părinților ei. Chiar 
de la început, ea a fost cucerită 
de ideea de a face performanță în 
atletism. Gabriela a povestit despre 
cât de multă muncă stă în spatele 
rezultatelor excepționale pe care le-a 
avut, despre ce înseamnă pasiunea, 
dedicația și perseverența în atingerea 
performanței. De asemenea, le-a 
povestit elevilor cât de importante 
sunt lucrurile pe care ea le-a învățat 
prin intermediul sportului, despre 
felul în care calitățile necesare pentru 
rezultate la cel mai înalt nivel pot fi 
integrate în orice experiență.

Premiile și titlurile atletei 
sunt absolut impresionante, fiind 
considerată de mulți ca fiind cea 
mai mare atletă a tuturor timpurilor. 
ea a obținut 12 titluri mondiale și 
numeroase medalii olimpice. un alt 
aspect deosebit și foarte rar întâlnit 

este faptul că ea a participat și a 
obținut medalii la mai multe probe 
sportive. În mod obișnuit, sportivii de 
performanță nu reușesc să se distingă 
la mai multe discipline sportive, însă 
Gabriela a reușit să obțină rezultate 
maxime la trei probe: cea de 1500 m, 
3000 m și 5000 m. La toate a obținut 
locuri pe podium la olimpiade și la 
alte competiții mondiale. Pe lângă 
acestea, a mai participat cu rezultate 
foarte bune (locul 4 – cea mai înaltă 
clasare a unui sportiv din românia) 
la proba de cross.

După ce a povestit cu entuziasm 
și onestitate despre viața ei, elevii i-au 
pus întrebări. ei au fost interesați 
despre cum s-a simțit purtând 
echipamentul româniei, iar Gabriela 
a povestit cu emoție despre ceea ce 
înseamnă să-ți reprezinți țara. Cu 
prilejul altor întrebări, elevii au aflat 
despre starea de spirit pe care atleta 
o avea înainte de concurs – emoțiile 
fiindu-i înăbușite de cunoașterea 
propriei sale valori. Gabriela szabo 
a fost un lider în competițiile la care 
a participat, ea impunându-se prin 
starea ei de spirit în fața celorlalte 
alergătoare. De asemenea, a mai 
povestit despre stilul ei aparte de a 
alerga, acest stil fiind ulterior studiat 
și predat în școli de atletism.

Campioana a povestit și despre 
momentul în care a hotărât să se 
retragă din sport. Le-a povestit 
elevilor cum se duc „lupte” între 

minte și corp – uneori corpul 
dictându-i minții ce poate și ce nu, 
dar cel mai des mintea spunându-i 
corpului ce este cel mai ințelept. așa 
se face că Gabriela szabo s-a retras 
într-un moment când încă se află la 
înălțimea performanței, spunându-le 
elevilor despre o zicală din sport: 
„Mai bine să se întrebe de ce te 
retragi, decât să te roage să te retragi.”

Cu zâmbete, bucurie și emoție, 
elevii Lauder-reut – în special cei 
care practică ei înșiși sportul de 
performanță – au făcut fotografii 
împreună cu această legendă a 
atletismului.

acest eveniment a fost un prilej 
extraordinar pentru a-i motiva pe 
elevi spre a munci și a se dedica 
pentru a obține rezultate maxime în 
activitățile pentru care au înclinații. 
Gabriela szabo este un exemplu 
extraordinar de urmat, atât pentru 
pasiunea și capacitatea ei de muncă, 
cât și pentru încrederea în sine 
necesară unui leader adevărat. felul 
ei prietenos și entuziast a captivat 
elevii care au ascultat-o. Gabriela este 
mai mult decât un mare sportiv de 
performanță, este un exemplu pentru 
cum să-ți trăiești viața cu dragoste, 
ambiție și pasiune, elemente esențiale 
pentru rezultate excepționale.

Prof. Catinca MaTTiCe

Despre simbioza MUNCĂ - PERFORMANȚĂ cu Gabriela Szabo, 
la Complexul Educațional Lauder-Reut
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Gabriela szabo este unul dintre acei sportivi, nu 

foarte mulți totuși, care impresionează orice audiență, în 
orice colț al lumii. astfel încât, ocazia de a o vedea pe 
viu, în carne și oase, în sala de sport a școlii a fost un 
binemeritat premiu pentru nu știu ce faptă bună. Timp 
de o oră și jumătate, fosta mare sportivă a rememorat 
pentru noi momentele importante ale unei cariere 
încununate cu nenumarate medalii, la toate competițiile 
sportive reprezentative: campionate europene, mondiale 
și olimpiadă. 

Pentru elevii noștri, întâlnirea a însemnat o 
deschidere către lumea exclusivistă a sportului de 
excelență; Gabriela szabo a subliniat că, pentru a rămâne 
într-o asemenea companie, este nevoie de voință, de 
pasiune și de talent. a început sportul de performanță la 
14 ani, a plecat de acasă la 15 ani, iar la 17 deja reușea să 
se întrețină fără ajutorul părinților, din atletism. Cu toate 
acestea, nu a neglijat școala și recunoaște că a avut mereu 
susținerea părinților și a antrenorilor. 

Gabriela szabo face diferența între sportul de 
performanță și cel de excelență, în condițiile în care 
în cea de-a doua categorie se încadrează puținii atleți 
care au atins performanțele supreme și reușesc să se 
mențină la acest nivel de-a lungul întregii cariere. De 
aceea, momentul retragerii, la 28 de ani, a fost extrem 
de dificil; deși sportiva din ea voia să continue, rațiunea 
a câștigat, cand a înțeles că organismul nu mai face față 
exigențelor unui asemenea nivel. Deși a câștigat medalii 
la toate competițiile europene și mondiale, recunoaște 
că participarea la olimpiadă este marele țel al atleților 
din întreaga lume, unicul scop: orice atlet se simte 
împlinit cu adevărat doar dacă a putut să își reprezinte 

țara la olimpiadă, iar câștigarea unei medalii la această 
competiție nu se compară cu nimic altceva. 

Datorită unor calități native evidente, dar mai ales 
muncii pentru împlinirea visului de a fi cea mai bună, 
Gabriela szabo este cel mai medaliat atlet al româniei, 
cu 11 titluri de campioană mondială și multe altele de 
campioană europeană și olimpică. De asemenea, în 1999, 
a fost declarată de fia cel mai bun atlet din lume. 

recunosc, povestea Gabrielei szabo m-a impresionat 
mai mult decat aș fi crezut, pentru că știam cine este, 
pentru că i-am urmarit de atâtea ori, cu sufletul la gură, 
cursele incredibile. faptul că am văzut-o atât de aproape, 
atât de apropiată de copii a avut, probabil, același efect pe 
care îl are întâlnirea unui puști cu sportivul lui favorit. 
Mi-a părut rău că timpul a trecut atât de repede, că 
trebuie să ne reîntoarcem în lumea obișnuită...

Prof. Daniela PițiGoi

Mă bucur că școala ne 
prilejuiește întâlnirea cu astfel de 
oameni importanți, care pot deveni 
modele pentru noi. M-a impresionat 
Gabriela Szabo și am înțeles că orice 
lucru valoros se obține cu multă 
muncă și cu pasiune.

Thessa Băluțeanu, 7 a 

Gabriela Szabo este un motiv de 
mândrie pentru toți românii, pentru 
că performanțele ei au făcut cunoscut 
numele României în întreaga lume. 
Mă bucur că am avut ocazia să o 
cunosc personal.

ioana Tudor, 7 a

Deși sunt pasionat de fotbal, 
recunosc că întâlnirea cu Gabriela 
Szabo a fost foarte interesantă. Este 
impresionant să cunoști îndeaproape 
mar i i  campioni  ai  spor tu lui 

mondial. Pentru noi, elevii, astfel de 
personalități sunt adevărate modele, 
care ne demonstrează că dorința și 
munca sunt singurele metode de a 
obține ceva valoros și durabil.

Mihnea Vasilică, 7 a

În cadrul Complexului Educațional 
Lauder-Reut, am avut ocazia de a 
întâlni una dintre cele mai cunoscute 
sportive, la nivel internațional: 
Gabriela Szabo. 

Ne-au fost povestite experiențe 
din mediul vast al atletismului - 
competiții mondiale, olimpiade 
sportive, medalii numeroase, premii 
excepționale. Ne dăm seama de 
faptul că viața unui sportiv este 
dificilă, mai ales atunci când țelurile 
sunt grandioase. Efortul fizic este 
depus până la epuizare, intervenind 

totodată și consumul psihic, dar, 
în final, autodepășirea, în mână 
cu victoria, aduc sentimentul de 
împlinire sufletească.

sarah Daniel, 10 u

Vizita Gabrielei szabo a venit 
la o zi după ce doamna Tova Ben  
nun-Cherbis, președintele Complexului 
educațional Lauder-reut a primit titlul 
onorific ambasador Judoforromania, 
acordată de asociația Judoforromania, 
avându-l ca președinte pe domnul 
Cozmin Gușă. astfel, Complexul 
educațional Lauder-reut devine centru 
de promovare și suținere a judo-ul 
românesc și a valorilor pe care acesta le 
propune.
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echipa de dansuri evreiești 

și cele două echipe de aerobic au 

susținut un program artistic cu 

ocazia serbării celor 69 de ani de 

independență a statului israel.

evenimentul a avut loc la JCC 

în data de 4 mai 2017.

Prof. Mioara sToian

YOM HA'ATZMAUT

Fotbal, clasele V-VIII
echipa de fotbal a Complexului educațional Lauder reut a participat în data de 17 martie 2017 la olimpiada 

națională a sportului Școlar, fotbal Gimnaziu - faza pe sector.
echipa a avut o evoluție foarte bună și îi felicităm pe aceasta cale pentru jocurile pe care le-au făcut! 
elevii care au reprezentat școala sunt:
1. Virjan rares, clasa a V-a
2. Mocanu Vlad, clasa a V-a
3. Burlacu alexandru, clasa a V-a 
4. Dumitrașcu Mihnea, clasa a Vi-a 
5. Kaspi David, clasa a Vii-a 

  6. neagu Mario, clasa a Vii-a 
  7. Lobonț andrei, clasa a Vii-a 
  8. Vizental Leon, clasa a Vii-a 
  9. Truțer Tiberiu, clasa a Viii-a 
10. Dincă elton, clasa a Viii-a 

Profesor Mioara sToian
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Fotbal, clasele I-IV

Olimpiada Națională a Sportului Școlar
Sport aerobic

echipa de fotbal a Complexului educațional Lauder-reut a participat în data de 17 februarie 2017 la olimpiada 
națională a sportului Școlar, fotbal - faza pe sector.

 elevii care au reprezentat scoala cu mare dedicare sunt: 
1. rovența Victor, clasa a iii-a
2. Dincă Pietro, clasa a iii-a
3. florea Mihai, clasa a iii-a 
4. țica Patrik, clasa a iii-a 
5. Tetruashvili Daniel, clasa a iV-a 

  6. Muraru Kaan, clasa a iV-a
  7. Vasile Tudor, clasa a iV-a 
  8. Barbu David, clasa a iV-a 
  9. David Daniel, clasa a iV-a 
10. David adrian, clasa a iV-a 

echipa a avut o evoluție foarte bună în jocurile pe care le-a făcut. 
Felicitările noastre! 

Profesor Liviu iulian PoPa

În data de 7 aprilie, cele două echipe de aerobic ale Complexului educațional Lauder-reut au câștigat locul i 
la faza pe sector. elevele antrenate de prof. Mioara stoian s-au calificat la faza pe Municipiu, fază ce a avut loc în 
luna mai 2017.  echipele au fost formate din elevele:

Clasele I-II
Bloj Briana
Caciur alexandra
iacob evelin
Muraru Maya
nadir shirin
rosu ingrid
Teodorescu eva
Tetruashvili sara
Vrabie Maria

 Clasele V-VI: 
Diaconescu sara
Ciponea ana
Lavi Miruna
Marin irina
Maxim ilinca
nastasoiu rebecca
nițu Dara
Tsur Mia
Vasile Bianca
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Vineri 12 mai 2017, a avut loc faza pe Municipiu la sport aerobic. Complexul educațional Lauder reut a fost 
reprezentat de cele două echipe ale căror membre sunt:

Clasele i-ii: Bloj Briana, Caciur alexandra, iacob evelin, Muraru Maya, nadir shirin, rosu ingrid, Teodorescu 
eva, Tetruashvili sara, Vrabie Maria si 

Clasele V-Vi: Diaconescu sara, Cioponea ana, Lavi Miruna, Marin irina, Maxim ilinca, nastasoiu rebecca, 
nitu Dara, Tsur Mia și Vasile Bianca.

Locul i a fost obtinut de elevele claselor i-ii și locul iii de elevele claselor V-Vi.
Le felicităm pe această cale și suntem mândri de rezultatele obținute prin muncă și perseverență!

Prof. Mioara sToian

Karate Kyokushin

“Cupa Europei” - Polonia, Lublin

"Balkan Championship 2017" - București

În luna noiembrie 2016, elevul Complexului 
educațional Lauder-reut, țica armand, a participat, 
în Polonia, la Cupa europei. armand s-a clasat pe locul 
6 la kumite, într-o competiție cu 300 de participanți 
din întreaga europă. 

sportivii antrenați de profesorul nicu stoian au 
participat, în luna martie 2017, la concursul Balkan 
Championship, karate Kyokushin ce a avut loc la 
București.

rezultatele obținute sunt: 
Gaga Carol – locul i
florea Mihai – locul i
Felicitări elevilor noștri!
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Cros Uniqa Bucharest 10k&Family Run

“Cupa Budo Master “

În data de 19 februarie 2017, a avut loc “Cupa Budo 
Master”, Complexul educațional Lauder-reut fiind 
reprezentat cu mândrie de următorii elevi: țica Patrick, 
florea Mihai și Gaga Carol. rezultatele obținute de 
aceștia sunt:

Gaga Carol – locul iii
țica Patrick – locul ii
florea Mihai – locul i
țica armand nicholas – locul i

Felicitările noastre, mult succes mai departe!

Crosul uniqa Bucharest 10k&family run s-a 
desfășurat pe data de 2 aprilie 2017, cu participarea 
preșcolarilor de la grădinița Complexului educațional 
Lauder-reut. entuziasmul a atins cote maxime, 
mișcarea, adrenalina, spiritul de competiție, dar și 
fair-play-ul pot schimba în mod pozitiv stilul de viață 

și vom susține și încuraja sportul de masă și un stil de 
viață sănătos. 

am fost încântați să avem alături de noi copii, 
părinți, bunici, prieteni care s-au bucurat de o duminică 
frumoasă, senină, cu soare și voie bună.

Profesor Liviu iulian PoPa
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Joi, 8 decembrie 2016, ora 19:00, Parlamentul 
României a găzduit Gala Prieteniei Magna cum Laude, 
aprinzând pentru a XV-a oară, luminile de hanuca și 
de Crăciun, în cadrul ceremoniei anuale de premiere 
a celor 42 de olimpici naționali și internaționali ai 
Complexului educațional Lauder-reut.

evenimentul a avut loc, pentru al treilea an 
consecutiv, în sala de recepție a Palatului Parlamentului, 
în organizarea fundației ronald s. Lauder românia, 
fundației Magna cum Laude-reut, cu sprijinul Camerei 
Deputaților, al ambasadei israelului în românia și al 
Primăriei sectorului 3. 

Candelabrul de Hanuca și bradul de Crăciun 
au fost aprinse de domnul doctor Aurel Vainer, 
Președinte al Federației Comunităților Evreiești 
din România, alături de domnul Florin Iordache, 
președintele Camerei Deputaților, într-un spectacol 
strălucitor, a cărui tradiție pornește de la Casa 
Albă din Washington și a devenit evenimentul mult 
așteptat al fiecărei ierni. 

Ne-au onorat  cu prez ența  numero as e 
personalități ale lumii politice și diplomatice, 
reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai ambasadelor 
străine la București (Israel, Statele Unite ale Americii, 
Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, Franța, Federația Rusă, Croația, Finlanda, 
Armenia, Sfântul Scaun) și lideri corporatiști. 

Gazdele serii au fost Tova Ben Nun-Cherbis, 
președintele fundației ronald s. Lauder românia, al 
fundației Magna cum Laude-reut și al Complexului 
educațional Lauder-reut și ambasadorul statului israel 
în românia, excelența sa, doamna Tamar Samash, care 
i-au întâmpinat cu mare bucurie pe cei 600 de invitați. 

Au fost alături de noi și le transmitem, și pe 
această cale, aprecierile noastre, precum tuturor 
invitaților mari și mici, deopotrivă:

•	 Ministrul	Educației,	domnul	Mircea Dumitru, 
care a înmânat diplomele elevilor premianți, 
alături de domnul Silvio Joskowicz, Președintele 
Departamentului pentru educație al World Zionist 
organization, din israel

•	 Consilierul	prezidențial,	domnul	Sergiu Nistor
•	 Europarlamentari	 –	 domnul	 Andi Cristea, 

mentor și susținător al proiectelor noastre de diplomație 
- și parlamentari (domnii Valeriu Zgonea, Florin 
Pâslaru, Mircea Geoană, Daniel Constantin, Florin 
Alexe)

•	 Oficiali	 ai	 Guvernului	 israelian	 –	 domnul	 dr.	
Zvi Herman Bercovici, consilierul personal şi medicul 
oficial al primului ministru al statului israel, Beniamin 
Netanyahu, și consul onorific al româniei în israel – 
și reprezentanți ai Guvernului româniei (ambasadori, 
directori de departamente, secretari și subsecretari de 
stat)

•	 Viceprimarul	Municipiului	 București,	 doamna	
Tomnița Michaela Florescu și reprezentanți ai Băncii 
naționale a româniei, împreună cu delegatul fondului 
Monetar internațional în românia și Bulgaria

invitații s-au delectat cu un spectacol muzical 
susținut de elevii Complexului educațional Lauder-
reut și momente artistice impresionante în regia Alice 
Barb, Directorul fondator al Centrului Cultural „Casa 
artelor”, printre artiști aflându-se apreciatul cântăreț 
Marcel Pavel, dar  și Bucharest Klezmer Band.

Gala Prieteniei este un eveniment de strângere 
de fonduri destinate educației de excepție cu care 
numele Lauder-Reut este sinonim în cele două 
decenii de existență cu care se mândrește.

 

Cristina Marin
Lauder-reut Projects & Pr Manager

Feerie de Iarnă la Parlamentul României:
GALA PRIETENIEI MAGNA CUM LAUDE 

a XV-a ediție
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Dar de carte

Complexul educaţional Lauder-
reut a donat 38 de volume de carte 
evreiască, de o calitate editorială 
excepțională, fondului Bibliotecii 
Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

Printre volumele din această 
colecţie, care aduc o lumină nouă asupra 
universului cultural evreiesc şi îl invită 
pe lector la o călătorie fascinantă în 
lumea creaţiilor şi faptelor de civilitate ale 
minorităţii etnice evreieşti, se regăsesc: 
„aripi de lumină” – coordonator Canda 
rodica, „niciodată nu eşti pe ultimul 
drum” – autor felix Zandman, „eu 
revendic” – autor Moshe Liba, „istorii şi 
imagini din Bucureştiul evreiesc” - autor 
felicia Waldman, „o îngheţată cu gust 
amar” – autor Madeleine Davidsohn şi 
„scrisorile unei mame” –  autor salamon 
Juliska.

Cărțile vor intra în colecţiile 
Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” 
Vrancea, ale filialei comune „Ştefan cel 
Mare şi sfânt”  din Chişinău, ale filialei 
acesteia „iţic Manher”, în colecţia de 
carte a Comunităţii evreilor din focşani 
şi în colecţiile Bibliotecii Municipale 
adjud şi ale Bibliotecii orăşeneşti „ana 
Georgescu” din odobeşti.

Biblioteca Judeţeană „Duiliu 
Zamfirescu” transmite mulțumiri 
doamnei Tova Ben nun-Cherbis, 
preşedintele Complexului educaţional 
L au d e r- r e ut ,  ş i  d o am n e i  a l i c e 
Constantin, profesoară de matematică 
la Complexul educațional Lauder-
reut din Bucureşti, fostă elevă a 
Colegiului naţional „unirea” din 
focşani, pentru donaţia oferită, după 
cum se arată în comunicatul emis de 
Biblioteca Judeţeană Vrancea, semnat 
de managerul acesteia, Teodora 
fîntînaru.

Cristina Marin
Lauder-reut Projects & Pr Manager

Zâmbetul din cutie

Campania „Zâmbetul din cutie”, organizată în parteneriat cu 
asociația „Șansa Ta”, s-a desfășurat și anul acesta la Complexul 
educațional Lauder-reut, în intervalul 1 – 25 noiembrie 2016. 
Proiectul vizează acordarea unui sprijin, sub formă de cadouri, 
oferit copiilor nevoiași. În această acțiune s-au implicat sufletește 
atât elevii școlii noastre, cât și părinții acestora. Cu ajutorul lor, 
un număr semnificativ de copii defavorizați va simți plăcerea de 
a primi, de a se bucura de căldură sufletească. În acest scop și-au 
unit forțele elevi ai Complexului, începând cu cei de la cea mai 
fragedă vârstă și încheind cu liceenii.

Datorită generozității acestor persoane minunate, s-au 
adunat foarte multe daruri (îmbrăcăminte, jucării, rechizite), 
care urmează a fi distribuite copiilor cu o stare materială mai 
puțin bună din aproximativ 16 județe din țară.

Participanții la „Zâmbetul din cutie” sunt demni de laudă 
prin sensibilitatea dovedită, dar și prin susținerea materială a 
colegilor defavorizați. Îi felicităm pe toți elevii Complexului 
educațional Lauder-reut pentru gestul umanitar și îi încurajăm 
să nu înceteze a-și arăta mărinimia.

Prof. Liliana MarinCeL
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DECEMBRIE înseamnă LUMINĂ

Dar de suflet

Pentru că decembrie este luna cadourilor și a luminii, ca 
în fiecare an, iWa (The international Women’s association of 
Bucharest) a organizat Târgul de Crăciun. La acest eveniment 
au participat peste 30 de ambasade din toată lumea. 

  am fost onorați să fim invitați de către ambasada 
statului israel și de către organizatori. am reprezentat 
israelul și sărbătoarea ce urma să sosească, hanuka.

 Cu mic, cu mare, Corul Grădiniței Lauder-reut, 
împreună cu profesorul care mereu ne ajută, domnul Bogdan 
Lifșin, a interpretat trei cântecele: Ma’oz tzur, Nerot Dolchim 
și Ocho Candelikas, emanând bucurie.

Copiii au transmis multă veselie, energie pozitivă și 
bună dispoziție, toate fiind răsplătite cu aplauze și laude! 

 După programul nostru, am rămas cu toții (copii, 
profesori, și directorul grădiniței, doamna anca Mândru), să asistăm la tot spectacolul oferit de organizatori și am 
făcut cumpărături de la standurile special amenajate de către ambasadele participante. Banii strânși sunt donați 
unor orfelinate și centre de plasament din toată țara.

Prof. rodica DoiJa

Proiectul umanitar „Din inimă”
Ediția a II-a, 15 – 26 mai 2017

elevii claselor de primar au 
participat cu aplomb și dăruire 
la desfășurarea celei de-a doua 
ediții a proiectului umanitar „Din 
inimă”.  nu au avut nevoie de multe 
imbolduri, alegând imediat să vină 
în sprijinul unor copii care trec prin 
momente foarte grele.

astfel, sub egida unei 
săptămâni eCo (15 – 19 mai 2017), 
elevii claselor pregătitoare – iV 
au realizat obiecte din materiale 
reciclabile, pe care le-au scos apoi 
la vânzare în săptămâna imediat 
următoare. Ba mai mult, elevii clasei 
pregătitoare au creat și confecționat 
costume ingenioase, care apoi au 
fost prezentate cu mândrie în ziua 
licitației.

Expoziție cu vânzare
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Proiectul umanitar „Din inimă”
Ediția a II-a, 15 – 26 mai 2017

Dar de suflet

Pe toată durata proiectului, 
participanții au fost încurajați să doneze 
obiecte pentru licitație. obiectele, 
prețioase în sinea lor, au căpătat un plus 
de valoare datorită persoanelor cărora 
le-au aparținut. astfel, vineri, 26 mai 
2017, datorită sprijinului părinților și 
colegilor, au fost supuse unei licitații 
extraordinare, obiecte variate, de la cărți 
și CD-uri, la tricouri și mingi, toate cu 
autograful valoros al aparținătorului. 

Grație celor care au dăruit obiectele, 
dar mai ales celor care le-au achiziționat, 
am reușit să strângem în această zi 
suma de 6235 de lei, care au fost puși 
în cutia de valori sigilată de către 
reprezentantul asociației Părinților, dl. 
sabin Gîlceavă (tatăl elevei Leia Gîlceavă, de la clasa 
a iV-a). Mulțumesc, de asemenea, colegilor mei care 
au organizat și desfășurat licitația, d-nei prof. simona 
Dobrin și lui Magitot (dl. Marius Drăguș).

Marți, 6 iunie 2017, a fost deschisă cutia în care au 
fost colectați banii. au fost prezenți dl. sabin Gîlceavă, 
reprezentantul asociației Părinților,  d-na irina roth-
Gheorghe, coordonatorul activității educative, d-na 
Mariana rosner și d-na raluca Dolofan, director 
adjunct. În urma tuturor activităților, s-a strâns suma 
de 10694 lei, care va fi împărțită în mod egal către 
cele trei cazuri de caritate propuse de școală sau 
de părinți (Manta Ana Sofia – 3 luni – diagnostic 

hiperglicinemie noncetotică;  Cotoarbă Tudor –  
4 ani și 9 luni – glioblastom – tumoare cerebrală; Ghiță 
Radu Ștefan – 14 ani – paralizie cerebrală).  

De asemenea, în cadrul activităților de  
flea-market, elevii ciclului primar au reușit să strângă 
și au ales să doneze suma totală de 4539 lei, urmând să 
hotărască, în ultima săptămână de școală, la întoarcerea 
din Școala altfel, către ce caz caritabil vor trimite banii. 

Le mulțumim tuturor celor care au înțeles 
importanța gesturilor caritabile și ne considerăm 
norocoși că avem elevi care aleg să ajute oameni pe care 
nu îi cunosc, dar care se află într-o situație deosebită.

Director adjunct prof. raluca DoLofan  

Parada costumelor – licitație
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Grupa mică

Grupa mijlocie

Grădiniță
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Grupa mare

Grădiniță
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Clasa pregătitoare

Clasa I

Primar
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Clasa a II-a A

Clasa a II-a B

Primar
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Clasa a III-a

Clasa a IV-a A

Primar
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Clasa a V-a A

Clasa a V-a B

Gimnaziu
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Clasa a VI-a

Clasa a VII-a A

Gimnaziu
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Clasa a VII-a B

Clasa a VIII-a

Gimnaziu
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Clasa a IX-a Uman

Clasa a IX-a Real

Liceu
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Clasa a X-a Uman

Clasa a X-a Real

Liceu
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Clasa a XI-a Uman

Clasa a XI-a Real

Liceu
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Clasa a XII-a Uman

Clasa a XII-a Real

Liceu
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Marjorie FEDERBUSH
founder of ronald s. Lauder international foundation, new York

founder of ronald s. Lauder foundation romania, Bucharest
President, strategies & synergies international, new York

Jonathan DAVIS
Vice President external relations

head of the raphael recanati international school – Lauder school for Government, 
strategy and Diplomacy

Lt. Colonel reserves, iDf
iDC herzliya – The interdisciplinary Center herzliya, israel

Dr. Adrian BARBU
honorary President, B’nai B’rith romania

Worldwide Businessman

Emil HUREZEANU
ambassador, embassy of romania in the federal republic of Germany, Berlin

Adrian CIOROIANU
Parent of a Lauder-reut student

ambassador, Permanent Delegate of romania to unesCo, 
romania’s Permanent Delegation to unesCo, Paris

Dante STEIN
Businessman, stein Business, austria & romania
our Business Mentor for Young entrepreneurs

Daniel ROSNER, PhD
Lecturer, university PoLiTehniCa of Bucharest, 
automatic Control and Computer science faculty

operations Manager, Business Development, innovationLabs 
Winner of the 2016 Microsoft imagine Cup, seattle, 

with wearable balance and posture tracking device (enTy)

Dr. Herman BERKOVITS
honorary Consul of romania in israel

Personal physician of Mr. Benjamin netanyahu, the Prime Minister of israel
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Alice DRAGHICI
Parent of a Lauder-reut educational Complex alumna 

who attends Master’s degree courses in Germany
Parent of a Lauder-reut student

reputed lawyer in romania

Alexandru MORARESCU
Parent of a Lauder-reut educational Complex alumnus who attended diplomacy courses 

and graduated from the Lauder school of Government, Diplomacy and strategy, 
iDC herzliya, israel and who attends Master’s degree courses in Brussels 

reputed lawyer in romania

Aura RADUCU
Grandparent of a Lauder-reut student

former Minister for the european funds

Lucian Dan VLADESCU
Parent of a Lauder-reut student

reputed lawyer in romania

Doru Mihai GIUGULA
Parent of a Lauder-reut student

reputed lawyer in romania

Ion M. IONITA
senior-editor for adevărul

editor-in-chief for historia magazine

Liviu ROTMAN, PhD Professor
Grandparent of a Lauder-reut student

head of Center for israeli studies, nuPsPa, Bucharest

Alexandru CUMPANASU
Parent of two Lauder-reut students

President of the national Coalition for a Modern romania

Mugur STET
Parent of a Lauder-reut alumnus 

Deputy Director, national Bank of romania
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Jose IACOBESCU
President of B’nai B’rith romania

Arnon MANTVER
founding Volunteer Chairman, Center for international Migration and integration (CiMi)

Director General of the american Jewish Joint Distribution Committee (1995 – 2014)
Director General of the Department of immigration and absorption, Jewish agency (1989 – 

1995)

Avi MILLO
former ambassador of israel in romania

founder, together with his wife, Mrs. Miriam Millo, of the ronald s. Lauder foundation romania 
and the Lauder-reut educational Complex

Dr. Aurel VAINER
President of the federation of the Jewish Communities in romania

Member of the romanian Parliament

Serban MATEI
Parent of a Lauder-reut student

Director international relations Department, national Bank of romania

Laurentiu MIHAILA
Lawyer of the Lauder-reut educational Complex for the last 20 years

Cristian DIACONESCU
Minister of foreign affairs (2008 – 2009, 2012) and Minister of Justice (2004)

Corneliu CHERBIS
engineer, MBa

Casia HOSZKO
Director, Management of Documents and Protocol Department, CeC Bank

Carlo BURCI
seasoned professional in the field of software development, 

specialized in media and consumer products in the united states of america

Horia MIHALCESCU
Managing Partner, Kirchhoff Consult romania
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Bogdan AURESCU, Minister of foreign affairs 

Avigdor LIEBERMAN, Minister of foreign affairs – state of israel 

Madicke NIANG, Minister of foreign affairs – republic of senegal 

Cristian DIACONESCU, Presidential adviser, President of the senate, former Minister of foreign 
affairs, former Minister of Justice 

Daniel IONIȚĂ, state secretary, Minister of foreign affairs, romania 

Dan PETRE, General Director, the romanian Diplomatic institute 

Sergiu NISTOR, Presidential advisor, romania

Fota IULIAN, Presidential adviser, head of the national security Department 

Dan BEN ELIEZER, ambassador, state of israel 

Jiři ŠITLER, ambassador, Czech republic 

Werner Hans LAUK, ambassador, federal republic of Germany 

Mathijs VAN BONZEL, ambassador, Kingdom of the netherlands 

Michael SCHWARTZINGER, ambassador, republic of austria 

Diego BRASIOLI, ambassador, italian republic 

Claudio PEREZ PALADINO, ambassador, republic of argentina 

Marek SZIGYIEL, ambassador, republic of Poland 

Gerard CORR, ambassador, irish republic 

Theodor PALEOLOGU, ambassador, romania

Gerhard REIWEGER, ambassador extraordinary and Plenipotentiary in romania and republic 
of Moldova, austria 

Maria CUEVAS BERNALES, ambassador, Chile 

Vladimír VÁLKY, ambassador, Czech republic 

Francois SAINT PAUL, ambassador, france 

Paul BRUMMEL, ambassador, united Kingdom 

Agustín GUTIÉRREZ CANET, ambassador, Mexico 

Tove BRUVIK WESTBERG, ambassador, norway 

Francisco-Javier LOZANO, apostolic nuncio, Vatican 
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Venita SMITH, Chargée d’affaires, republic of south africa 

Luis TEJERO GONZALES, Chargé d’affaires, spain 

Duane BUTCHER, Chargé d’affaires, united states of america

Dean THOMPSON, Chargé d’affaires, united states of america 

David COSTELLO, Deputy Chief of Mission, ireland 

Tomáš VOSTRÝ, Deputy head of Mission, Czech republic 

Jürgen HEISSEL, Deputy head of Mission, austria 

Hersel AREZOO, Deputy Chief of Mission, israel 

Joseph KARL, i secretary, Germany 

David MORRIS, Political Counsellor, usa embassy 

Jonathan DAVIS, head of raphael recanati int’l school, Vice-president for external relations, 
iDC herzliya, israel 

Dr. Assaf MOGHADAM, senior Lecturer, Lauder school of Government, Diplomacy and 
strategy, senior researcher, international institute for Counter-Terrorism, interdisciplinary 

Center (iDC) herzliya, israel 

Dr. Jonathan FINE, undergraduate advisor Lauder Government school raphael recanati 
international school, fellow researcher international institute for Counter-Terrorism, israel 

Sarit BEN SHABBAT, B.a. Lauder school of Government, strategy and Diplomacy, M.a. history 
of Middle east and africa, Tel aviv university, israel 

Moshe ALEXENBERG, M.a. summa cum laude Diplomacy and Conflict studies (GPa 95.5), 
Valedictorian Lauder school of Government, israel, Member of student delegation to naTo 

headquarters, Brussels 

Ely KARMON, PhD, senior research scholar, international institute for Counter-Terrorism 
(iCT) and the institute for Policy and strategy (iPs), iDC herzliya, israel 

Nir TORDJMAN, researcher & Communication Manager, international institute for Counter-
Terrorism (iCT) iDC herzliya, israel 

David MORĂRESCU, alumnus of the Lauder-reut educational Complex and of the Lauder 
school of Government, Diplomacy and strategy, iDC herzliya, israel 

Dr. Radu DUDĂU, associate Professor at Bucharest university, founder and mentor, 8 years of 
service as first teacher of diplomacy and int’l relations at Lauder-reut high school 

Răzvan NICOLESCU, former Minister of energy, senior consultant Deloitte, Chair european 
agency for energy regulation 
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Bogdan PRISECARU, adviser, romanian intelligence service

Dr. Liviu MUREȘAN, executive President eurisC foundation (european institute for risk, 
security and Communication Management) 

Lazar COMĂNESCU, ambassador, former Minister of foreign affairs, Ministry of foreign 
affairs, romania 

Daniela GÎTMAN, state secretary, Minister of foreign affairs 

Sandra PRALONG, state advisor to the President of romania 

Ligia DECA, state advisor to the President of romania 

Sanda-Maria ARDELEANU, Professor DhC, MP – Commission for education, science, Youth & 
sport 

Mihnea CONSTANTINESCU, ambassador at large, former Chair of international holocaust 
remembrance alliance 

Emil HUREZEANU, ambassador, embassy of romania to the federal republic of Germany 

Adrian CIOROIANU, ambassador, romania’s Permanent Delegation to unesCo 

Luca NICULESCU, ambassador, embassy of romania to the republic of france

Dimitris HATZIARGYROU, ambassador extraordinary and Plenipotentiary, Cyprus 

Tamar SAMASH, ambassador extraordinary and Plenipotentiary, israel 

Kisaburo ISHII, ambassador extraordinary and Plenipotentiary, Japan 

Marcin WILCZEK, ambassador extraordinary and Plenipotentiary, republic of Poland 

Mihael ZUPANČIČ, ambassador of the republic of slovenia

Mons. Miguel MAURY BUENDIA, ambassador of the holy see / Vatican, apostolic nuncio to 
romania and Moldova, archbishop of italica 

Sorin-Mihail TĂNĂSESCU, ambassador, Ministry of foreign affairs, romania

Edward IOSIPER, ambassador, Ministry of foreign affairs, romania 

Carlos Alberto HERNANDEZ, Chargé d’affaires, republic of argentina 

Rodrigo GUZMAN BARROS, Counsellor and Consul, Chargé d’affaires, Chile 

Serge RAMEAU, honorary Consul, republic of Madagascar 

Maria Leonor ESTEVES, Consul, Portugal 

Arkadiusz MICHONSKI, Minister Counselor & DCM, embassy of republic of Poland 
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Zdenko GALBAVÝ, Counsellor, D.C.M., slovak republic 

Elizabeta KIRN KAVČIČ, i Counsellor, Deputy head of Mission, republic of slovenia 

Ryohei TOBIBAYASHI, i secretary, Chief of Political section, Japan 

Iwan Th. RUTJENS, i secretary, Kingdom of the netherlands 

Alexey SAMSONOV, i secretary, russian federation 

Katalin KISSNÉ HLATKI, i Counsellor, hungary 

Jesús Alfonso NIETO ZERMEÑO, Counsellor, head of office, united Mexican states 

Sevil ÖZGÜR, Counsellor, republic of Turkey 

Ronald E. HAWKINS, P.a. Counsellor, united states of america 

Adi FRIEDLAND, head of the Diplomacy Department, hatichon hachadash school, herzliya, 
israel 

Maria VOICA, Projects Coordinator, Project Development and implementation international 
organization for Migration (ioM) 

Lesley G. TERRIS, assistant Professor, Lauder school of Government, Diplomacy and strategy, 
iDC herzliya, academic Director, international Program, Lauder school of Government, 

Diplomacy and strategy, iDC herzliya 

Michal COTLER-WUNSH, L.L.M., Director of international external relations, interdisciplinary 
Center (iDC) herzliya 

Radu MAGDIN, Ceo / Brand ambassador smartlink Communications srL, Bucharest, 
Vicepresident, sTraTeGiKon (international security, european union affairs & Good 

Governance) 

Ruta ZANDMAN, Director, Vishay intertechnology inc.

Bogdan OLTEANU, Vice Governor, national Bank of romania

Lucian ANGHEL, President, Bucharest stock exchange

Valentin LAZEA, Chief economist, national Bank of romania

Catalin PAUNA, senior economist, World Bank

Dan BULUCEA, Country Manager, Google romania

Daniel APOSTOL, MBa, senior Journalist

Vasile IUGA, Managing Partner of PwC for south-eastern europe (see) and Country Managing 
Partner of PwC romania
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Calin RANGU, Director financial supervision authority, President of insurance Management 
institute, nuPsPa Lector, Co-founder Cio CounCiL romania

Teodora MIGDALOVICI, Cannes Lions/eurobest/Dubai Lynx ambassador for romania; Brand 
Leadership award, Global super achiever award, Private Diplomacy award, european excellence 

award and stevie award; head & founder of The alternative school for Creative Thinking

Laurentiu DAMIAN, PhD Professor, film Director, President of romanian filmmakers union

Ion IONITA, senior-editor for adevărul, editor-in-Chief for historia magazine

Alexandru CUMPANASU, President of the national Coalition for a Modern romania, 
Moderator ambassador romania TV show

Radu GOLOGAN, head of the romanian society for Mathematics, Coordinator of the national 
Math olympic Team, Professor at Politehnica university

Dumitru PRUNARIU, ambassador, Chairman for nominations Committee for the international 
astronautic federations’ officers, Member of the international academy of astronautics, un 

CoPuos representative for romania

Gheorghe C. PELTECU, MD, PhD, faCs, Professor – Carol Davila university of Medicine & 
Pharmacy, Director – filantropia hospital

Alexandra TIGANAS, Discovery networks Ceemea, Channel Director south eastern europe

Miguel A. CASTILLO, rocket scientist, Writer, inventor, inspirational speaker

Yuri BATURIN, russian (research) Cosmonaut, Politician

Daniel ROSNER, Lecturer, university PoLiTehniCa of Bucharest, automatic Control and 
Computer science faculty, operations Manager, Business Development, innovationLabs, Winner 

of the 2016 Microsoft imagine Cup, seattle, with wearable balance and posture tracking device 
(enTy)

Michalina RADECKA-KOWALSKA, Counsellor, embassy of republic of Poland

Weronika sTanKo, i secretary Trade and investment Promotion section, embassy of 
republic of Poland

Andrzej KALINOWSKI, Counsellor – Consul, embassy of republic of Poland

Adina BADESCU, ii secretary, Ministry of foreign affairs, romania

Calin FABIAN, head of the osCe, asymmetric risks and non-proliferation Department, 
Ministry of foreign affairs, romania

Doru COSTEA, ambassador, Ministry of foreign affairs, romania

Maria SARAFIAN, Diplomat, asymmetric risks and non-proliferation Department, 
Ministry of foreign affairs, romania 



178 A Decade of Mentors Honoris Causa 2006 – 2017

Davor VIDIŠ, ambassador of the republic of Croatia

Herman BASKAR, Counsellor, DCM, embassy of the Kingdom of norway

Ján GÁBOR, ambassador extraordinary and Plenipotentiary, republic of slovakia

Martín Alonso BORREGO LLORENTE, iii secretary, embassy of the united Mexican 
states

Dante STEIN, Businessman, stein Business, austria & romania 

Nicolae BRINZEA, Deputy General Director, institutul eudoxiu hurmuzachi pentru 
românii de Pretutindeni

Dan KORN, assistant Professor at Beit Berl College and Tel aviv university, Professor at 
Ludwig-Maximilians university München and London school of economics, former member of 

the Knesset and Professor honoris Causa at nuPsPa Bucharest

Alina BARGAOANU, PhD Professor, faculty of Communication and Public relations, 
nuPsPa Bucharest

Madlen SERBAN, PhD, Director eTf europa, former Director of the national Centre for 
Technical and Vocational education and Training, romania

Simcha JACOBOVICI, film director, producer, freelance journalist and writer

Amnon WEINSTEIN, israeli luthier, founder of the Violins of hope project

Assaela BIELSKI-WEINSTEIN, israeli journalist and writer of books for for children, 
daughter of assael Bielski, partisan in the Belarus during World War ii

Gil SHARON, Violinist of romanian origin, founder of the amati ensemble holland

Iulian CHIFU, advisor on external Policy, romanian senate

Ana BIRCHALL, Minister Delegate for european affairs, Ministry of foreign affairs, 
romania

Ionut VULPESCU, Minister of Culture and national identity, Ministry of Culture and 
national identity, romania

Gustav MEISELES, PhD Professor, head of Division, arabic Teaching Division, Tel aviv 
university

Gabriela SZABO, World Champion runner, former Minister of Youth and sport

Gabriela CRETU, Chairwoman of the european affairs Committee - romanian senate

Gabriela MATEI, adviser to Deputy Director, romanian intelligence service

Jeremy Elijah DANZIG, interdisciplinary Center herzliya - Lauder school of Government, 
Willamette university - College of Liberal arts, class of 2017

Ezra D. FRIEDMAN, Bachelor of arts, Government, Global affairs, Counter 
Terrorism, Conflict resolution, The Lauder school of Government, Diplomacy, and strategy, 

interdisciplinary Center herzliya, israel, class of 2017



Cuprins
20 Magna Cum Laude Years …and Aiming Higher! ........1
Două decenii de excelență Lauder-Reut
 a new Pledge of excellence for the Lauder-reut 

educational Complex ....................................................... 2-4
 sărbătoarea Luminilor în mijlocul elevilor de la Lauder-

reut ..................................................................................... 5-9
 Concursul de burse Lauder-reut o șansă pentru viitorul 

tău 2016-2017 ................................................................ 10-11
 israel’s 69th independence Day on the strings of the 

Violins of hope ............................................................. 12-18
Diplomația Lauder-Reut - 11 ani de parteneriate și 

schimb academic
 „aMBasaDor asTĂZi”, Conferința internațională 

Lauder de Diplomație și afaceri Globale dedicată elevilor 
din 41 de unități de învățământ din București, ediția a 
Vi-a ................................................................................. 21-35

 Viaţa cotidiană a unui diplomat la cea de-a şasea sesiune 
a Conferinței „2DaY aMBassaDor” ..................... 36-40

 elevii de la Şcoala Lauder-reut şi-au exercitat abilităţile 
diplomatice .................................................................... 41-44

 The israeli experience of the Lauder-reut students 47-48
 The romanian adventure of the smadar school herzliya, 

israel ............................................................................ 49-50
 elevii de la Lauder-reut în vizită la Parlamentul 

european ........................................................................ 51-53
 Lauder-reut e voluntar pentru președinția Consiliului 

uniunii europene 2019 ....................................................53-54
 Diplomația Lauder-reut în anul școlar 2016-2017 .. 55-56
 Debate and Public speaking ..............................................61
Media, Marketing și Comunicare
 Prințul muzicii Kosher Gospel ..........................................62
 Creativitate în comunicare și proiecte media ............ 63-67
 Lauder-reut este ambasador e-Mobility Weeks ...... 68-69
Robotică
 robotica Lauder la nivel național și internațional ... 72-73
 Lauder-reut în experiența americană firsT LeGo 

League ............................................................................. 74-76
Olimpicii Lauder-Reut 
 2016-2017, anul performanțelor internaționale ..............78
 Victorie internațională a școlii Lauder ....................... 79-81
 Liceul Lauder-reut – rezultate excepționale la 

Bacalaureat și evaluarea națională 2016 ................... 82-83
 excelența Lauder-reut reconfirmată de Ministerul 

educației ...............................................................................84
Alumni Lauder-Reut
 2010-2016, 7 generații Magna Cum Laude ......................85
 absolvenții generației 2016 ......................................... 86-87
 Portret Lauder-reut alumna 2015 – ana TrufĂȘiLĂ ....

88-89
 Lauder-reut, My Beloved family .....................................90
Liceul Lauder-Reut
 an exceptional visit at the Lauder-reut educational 

Complex, h.e. ambassador Luca niCuLesCu ............91
 Marketing Challenge .................................................... 92-93
 BisMun 2017 – an enriching experience for the 

Lauder-reut students .........................................................98
 an exceptional participation at BraTMun 2016 .........99

 MunoB 2017 ...................................................................100
 LauDerMun 2017 – When crises arise, stand united! ..

101
 antreprenorii de mâine urmează cursurile Lauder de 

Business english ................................................................102
 Viitorii europarlamentari se pregătesc în liceul Lauder-

reut .............................................................................105-110
 Concursul internațional de fizică aplicată „safe 

Cracking Tournament”, institutul de Științe Weizmann – 
israel....................................................................................111

 Big sibs, Little sibs ....................................................112-113
Gimnaziul Lauder-Reut
 Math and science by Mail ................................................114
 Centropa and Teaching in the 21st Century ...................114
 Let’s play Linguafest ..........................................................115
 să vorbim despre piața financiară nebancară ................116
Școala Primară Lauder-Reut
 1 Decembrie – sărbătoarea tuturor românilor ..............117
 Gala Prieteniei 2016 ..........................................................117
 Poveștile Diandrei au poposit la C.e. Lauder-reut ......118
 Polițist pentru o zi .............................................................118
 invitație la generozitate ....................................................119
 involve me and i will learn ..............................................119
 sunetul bucuriei pe strada copiilor ................................120
 Patrula de reciclare ...........................................................120
 noi și istoria .......................................................................121
 La circ! ................................................................................121
 Magia lămpii fermecate ....................................................122
 ora de lectură cu Petre Crăciun ......................................122
Grădinița Lauder-Reut
 The importance of art in Child Development .............123
 outdoor education ...........................................................124
 The Joy of Learning in Lauder-reut Kindergarten .......125
Tradiții Iudaice
 evenimentele Catedrei de Limba ebraică în anul școlar 

2016-2017 ...................................................................126-130
 sărbătoarea veseliei ...........................................................132
 Bucurie de sucot ...............................................................132
 sărbătoarea primăverii .....................................................133
 o zi ce evocă trecutul şi sacrificiul unei naţiuni… .......133
 Lauder-reut comemorează 75 de ani de la holocaustul 

evreilor din românia ........................................................134
 Yom hashoah – Ziua holocaustului ......................135-137
Cultură și Artă
 Lauder-reut a pornit în art safari .........................138-139
Limbi străine ......................................................... 140-143
Sport ...............................................................................144-153
 Despre simbioza muncă-performanță cu Gabriela szabo, 

la Complexul educațional Lauder-reut ........................148
Dar de suflet ..........................................................................154
 Zâmbetul din cutie............................................................155
 DeCeMBrie înseamnă LuMinĂ .................................156
 Proiectul umanitar „Din inimă” ..............................156-157
Promoții 2016-2017 .....................................................158-169

The Lauder-Reut Board of Trustees .........................170-172
A Decade of Mentors Honoris Causa 2006 – 2017 173-178



180


