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21 de ani de excelență Lauder-Reut într-un Centenar românesc
Dear friends and partners,
Allow me to start by thanking all of you for the great honor invested in 

the Lauder-Reut Educational Complex throughout the time and for your entire 
support in building bridges between the states of Israel and Romania, now at the 
70th Israel anniversary in a Romanian centennial.

States are people, each and everyone with their education and training, with 
experience and feelings, with ambitions and vision. States, equal to the people 
who populate them, are organisms permanently moving in search of realities of 
well-being and progress. Th e strenght of a state and its healthy links with other 
states and the happiness of its citizens reside, before anything, in education. 
Th erefore, we must concentrate on providing exceptional education and access 
to it in order to reach the highest level of development and guiding for each of us 
towards an accomplished life and suitable career choices. 

Excellence in education is the fl ag carried by the Lauder-Reut Educational 
Complex, whose founder and chair I have been for almost a quarter of a century now, and our mission focuses on achieving a 
brighter future for the world through our children. We teach them Mathematics and Sciences, foreign languages, History and 
humanities, but above all, we open for them a multicultural frame of tolerance, we imbue them with friendship, generosity 
and acknowledgement of diversity in all as an added value rather than an obstacle.

Th us, we prepare the leaders of tomorrow from an early age in the fi elds of diplomacy, business, media, communication, 
digital and cyber technologies with the amazing support of solid institutions from Israel and Romania, such as the 
Ministries of Education from both countries, the Romanian Ministry of Foreign Aff airs and the Diplomatic Institute, 
Th e Embassy of Israel to Romania, with Her Excellency Ambassador Tamar Samash who is also Honorary President of 
the Lauder-Reut Board of Trustees, IDC Herzliya – Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, the World 
Zionist Organization – Department of Education, Emissary teaching Unit, the Weizmann Institute of Science, the 
Center for Educational Technologies Israel, to name a few. 

But there are many, as our school and projects have always enjoyed great receptivity from the local authorities, the 
Bucharest City Hall and the City Hall of the 3rd District, the Federation of Romanian Jewish Communities and the 
Bucharest Jewish Community and other various educational and cultural institutions – doors are open and bridges are 
built for education, from one person to another, starting with a shake of hand and with gathering a team around a table at 
which visions, plans and novelty are interwoven. 

Th ese small contacts, shy as they may be at the beginning, turn into eff ective connections which lead, as we can see 
the friendship between Israel and Romania, to uninterrupted diplomatic relationships for over 70 years, which we wish 
extended and developed further in fi elds of major importance such as economy, society, innovation, culture, educational 
development and academic exchange etc.

We are proud to be partners in bringing up the future leaders of Romania from the age of three to adulthood, step by 
step preparing them for real life and giving them a platform to start from in their careers as experts in diplomacy, media, 
communication, technology. We inspire our students to work together, to develop and fi nd solutions, they hone their public 
speaking, writing and negotiating skills while gaining exposure to diff erent points of view and creating new friendships with 
like-minded peers. We come in front of you with great academic results in lots of Olympiads and school contests, among 
which gold medal in the Geography Balkan Competition and absolute gold on the international level in Geography out 
of 165 participating countries.

Our projects have turned into traditional events as is the case for the International Lauder Conference on Diplomacy 
and Global Aff airs for High Schools, the 7th edition this year, reaching out to students from more than 20 schools in 
Bucharest and the fruit of our entire endeavor are the Lauder-Reut alumni empowered to conquer the world through 
knowledge and education: some of them already activate in state institutions in Romania and at the European level, with 
great impact on our common future.

Who is the designer of history? We are, each and everyone of us, the designers of history. And by we, I mean the worker, 
the teacher, the physician, the scientist, the diplomat, I and you, in our position accomplishing our work and mission. But the 
roots of history come from knowledge and knowledge stems from education in school. Our role is to turn into reality the 
training of the future leadership. Th is is the task of the Lauder-Reut school in strong cooperation between us. 

Good luck to us all and thank you very much.
Tova Ben Nun-Cherbis

President
Th e Lauder-Reut Educational Complex

Th e Ronald S. Lauder Foundation Romania
Th e Magna cum Laude-Reut Foundation
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E ca şi cum vor să afl e totul despre tine în câteva 
minute şi, în egală măsură, să te facă să îi cunoşti la 
fel de repede. Dacă te plângi, se plâng şi ei de altceva. 
Dacă te bucuri, îţi spun şi ei de o bucurie de a lor. Dar 
nu ca să fi e mai presus, ci pentru că vor să îţi arate că 
întotdeauna poate să fi e şi mai rău, dar şi mai bine.

Tova Ben Nun-Cherbis este o femeie înaltă, pe care 
o remarci imediat poate şi pentru că îţi atrage atenţia 
părul ei roşu. Are, ca orice evreu, o curiozitate naturală 
greu de domolit. Auzi aproape imediat ce o întâlneşti 
sau eşti în preajma ei: „draga mea / dragul meu, 
spune-mi, te rog…”. Pur şi simplu vrea să afl e totul în 

detaliu şi în mod sigur are cel puţin o idee despre cum să 
transforme ceva în altceva cu mult mai bun. A renunţat 
la o carieră diplomatică ca să înceapă de la zero o muncă 
nouă, într-o ţară străină. Şi transformarea a început 
chiar cu ea. S-a stabilit în România şi a deschis o şcoală 
unde cursurile sunt adaptate nevoilor reale ale elevilor 
şi dezvoltării lor cât mai aplicat. Dar prima iubire nu 
se uită niciodată, aşa că a introdus în curriculum şi un 
curs de diplomaţie pentru elevii care urmează liceul în 
sistemul pus pe picioare de ea.

Dar poate fi  diplomaţia, un domeniu care la prima 
vedere este plictisitor şi sec, sufi cient de interesantă 

pentru adolescenţi? 
Cursul de diplomaţie 
pentru liceeni este unic 
în sistemul nostru de 
învăţământ. Are succes 
şi în fi ecare an tot 
mai mulţi diplomaţi 
de carieră se alătură 
proiectului şi îi învaţă pe 
copii să fi e ambasadori 
măcar pentru o zi. A fost 
rândul meu să o întreb 
pe Tova: spune-mi, 
te rog, cum ai reuşit 
şi de ce continui 
să munceşti pentru 
viitorul României?
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Tova povestește cum acest liceu a devenit posibil

Am venit în România în decembrie 1992, cu statut de 
diplomat, în misiune ofi cială a Jewish Agency for Israel. 
Domeniul de activitate era legat de cultură și urmăream 
încurajarea evreilor din România să plece în Israel, pentru că 
Statul Israel, după cum se știe, este compus dintr-o populație 
revenită din diaspora. Mă ocupam de multe atunci, de la 
educaţie şi descoperirea realităţilor curente, până la stabilirea 
relaţiilor de prietenie cu tânăra generaţie, pe care încercam să 
o ajut în alegerea căilor de pregătire profesională.

După scurt timp am fost numită ca reprezentant a 
organizației afi liată cu Congresul Mondial Evreiesc pentru 
dialogul cu Guvernul României pe tematica restituirii bunurilor 
comunitare evreiești confi scate de naziști și comuniști. Am 
avut o colaborare foarte bună cu autoritățile, ca dovadă este 
faptul că România a fost prima țară din Europa care a făcut 
pasul înainte privind elaborarea legislației ce vizează restituirea 
proprietăților evreiești, şi a servit ca model altor state.

Școala Lauder-Reut există de peste 20 de ani. Am pornit 
la drum în septembrie 1996, la dorința Ambasadorului Ronald 
S. Lauder care m-a ales personal. Nu mă gândeam la acea dată 
ce întorsătură vor lua lucrurile, pentru că eram în România 
în misiune ofi cială pe termen scurt.  Însă, l-am cunoscut 
pe Ambasadorul Lauder la Bruxelles în 1995, la Adunarea 
Generală a Congresului Mondial Evreiesc și, venirea dânsului 
în România când a solicitat să îl însoțesc, alături de delegația sa 
ofi cială, la întâlnirea pe care a avut-o la Guvern, mi-a schimbat 
viața.

Ronald S. Lauder, fost ambasador al Statelor Unite ale 
Americii la Viena, cu dragoste pentru copii și educația acestora, 
a înfi ințat numeroase școli evreiești în Budapesta, Varșovia, 
Praga, Moscova, în total în 12 țări din centrul și estul Europei, 
cu scopul de a reînvia comunitățile evreiești ale locurilor 
respective.

După întâlnirea de la Bruxelles 
din 1995, ambasadorul Lauder a venit 
la București și a dorit să îi cunoască pe 
adolescenții care participau la activitățile 
clubului organizat de mine. Impresionat 
până la lacrimi de aceștia, s-a oferit să le 
facă un cadou, întrebându-i ce și-ar dori. 
Răspunsul a fost: computere și internet. 
În cadrul acestui moment, emoționat, dar 
vizionar, Ronald S. Lauder mi-a spus: Tova, 
poate înfi ințezi o grădiniță și o școală. 
Am dat mâna imediat și așa s-a făcut 
înțelegerea. Dânsul s-a întors în America, 
unde a povestit că a întâlnit o persoană pe 
care dorește să o aducă în marea familie 
Lauder, întrucât simte deschiderea și 
viziunea pe care le împărtășește.

La câteva zile, am primit un telefon de 
la New York, de la Marjorie Federbush și 
o scrisoare dintre cele ce sosesc o dată în 
viață, prin care spunea că nu și-a imaginat 
că Ronald S. Lauder m-a descris atât de 
fi del pe cât sunt. La ora actuală, după atâția 
ani, Marjorie Federbush este în continuare 
membră a Board of Trustees a Complexului 
Educațional Lauder-Reut.

Am primit atunci fonduri de la 
New York pentru computere și internet, 
buget pentru pază și transportul copiilor, 
bani pentru a angaja oameni care să le 
pregătească hrană. Iar copiii stăteau zi și 
noapte la club, fi ind probabil printre primii 
care au avut acces la internet în România 
acelor zile. Părinții copiilor mă sunau 
copleșiți și recunoscători și le povesteam ce 
frumos își petreceau timpul.
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Un liceu altfel
Primăria Capitalei ne-a pus la dispoziție întreg 

sprijinul și ne-a ajutat cu deschiderea grădiniței. Între 
timp, copiii au crescut și au ajuns la liceu. Dar a deschide 
un liceu era deja o chestiune complicată, iar eu mi-am 
propus ceva deosebit, diferit de liceele tradiționale.

I-am cerut Ministrului Educației să îmi trimită 
o comisie care să verifi ce dacă îndeplinim condițiile 
pentru nivelul liceal de învățământ. Ministrul și 
inspectorul general au fost șocați de faptul că cineva 
cere organizarea unei comisii și m-au întrebat: Ce fel de 
comisie? Le-am spus că doresc o comisie care să verifi ce 
toate documentele pentru a ne asigura că atingem 
standardele necesare pentru liceu, o comisie care să stea 
o lună de dimineața până seara. Cea mai grea comisie 
este RODIS care este prezentă timp de 7 zile, mi s-a 
răspuns.

Am revenit la școală în ziua respectivă și am 
anunțat Consiliul Profesoral de decizia de a chema 
comisia RODIS, de care toată lumea fuge. Și comisia 
a venit, a stat 7 zile și a constatat că suntem pregătiți, 
raportul comisiei este publicat pe internet, iar eu am 
primit undă verde să deschid liceul. Și am urmărit ca 
acest liceu să fi e unul în care le oferim copiilor pregătire 
timpurie în diferite domenii la care ar avea acces doar în 
învățământul universitar: business, media, comunicare 
și diplomație.

Pentru cursurile de diplomație am fost inspirată 
de școala de diplomație din Israel, Lauder School of 
Government, Diplomacy and Strategy, înfi ințată de 
ambasadorul Lauder în cadrul IDC Herzliya care este 
un institut prestigios cu numeroase facultăți. Am văzut 
acolo că diplomația se poate învăța la modul atractiv, 
deloc plictisitor, pe care l-am implementat în cadrul 
liceului Lauder-Reut, prin inițierea unui parteneriat cu 
Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Diplomatic 
Român ce mi-au recomandat un profesor și un 
curriculum, oferindu-ne deschiderea spre efectuarea 
de stagii de internship la ambasadele din București, 
precum și posibilitatea de a-i expune pe elevi la studii 
Europene și a-i învăța despre rolul Parlamentului 
European. Astfel, mergem anual în vizită de studiu la 
Parlamentul European, la Bruxelles și Strasbourg, de 
unde tocmai ne-am întors deja săptămâna aceasta. 
Este deja al optulea an în care tinerii diplomați Lauder, 
cum ne place nouă să îi numim, benefi ciază de acest 
internship.
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Diplomații Lauder

Iar rezultatele se văd și mă bucur 
că, pas cu pas, copiii aleg diplomația și 
relațiile internaționale ca profesie de 
viitor și avem deja, dintre absolvenții 
promoțiilor anterioare, reprezentanți 
la cancelaria premierului, la Parlament, 
la Parlamentul European și în multe 
alte instituții.

Parte a formării lor în diplomație, 
elevii participă la diverse evenimente 
de profi l, precum conferințele Model 
United Nations (MUN) în țară și 
străinătate, ca purtători de cuvânt ai 
statelor pe care le reprezintă, fi ind 

antrenați în public speaking și debate, știind cum să se prezinte și ce ținută să aibă, cum să-și exprime ideile și să 
ne reprezinte cu onoare și respect.

Ne bucură mult faptul că studiile de diplomație sunt foarte accesate de către elevii noștri și avem un 
parteneriat cu SNSPA prin intermediul căruia participă la sesiuni de științe politice. Cursul de diplomație din liceul 
Lauder-Reut are aceeași greutate ca alte discipline, este cu notă în catalog, are o programă acreditată. Mai mult 
decât atât, pentru fi ecare activitate, fi e ea conferință sau vizită de studii sau internship, elevilor li se cere să studieze 
pe temele în discuție, să prezinte eseuri în limba engleză, să se informeze.

În 16 martie 2016, Ambasadorul Ronald S. Lauder ne-a acordat autonomie şi am fost prima dintre școlile 
înfi ințate de dânsul care a îndeplinit standardele stabilite.

„Am crescut natural și ne continuăm 
misiunea în educație cu responsabilitate, ca 
să punem pilonii României și lumii de mâine, 
prin copiii pe care cu drag, atenție și răbdare 
îi creștem, de la grădiniță până la 19 ani, și cu 
care ne mândrim, suntem și vom fi  mereu o 
mare familie.”

Tova Ben Nun-Cherbis
Președinte al Complexului Educațional 

Lauder-Reut România

SURSA: https://www.viitorulromaniei.
ro/2017/10/26/povestea-singurului-liceu-
din-romania-unde-se-invata-diplomatie/

Cristina CILEACU, jurnalist
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Marți, 12 decembrie 2017, ora 19:00, Parlamentul 
României a găzduit Gala Prieteniei Magna cum Laude, 
aprinzând pentru a 16-a oară, luminile de Hanuca și 
de Crăciun, în cadrul ceremoniei anuale de premiere 
a celor 60 de olimpici internaționali și naționali ai 
Complexului Educațional Lauder-Reut.

Evenimentul a avut loc în Sala de Recepție a 
Palatului Parlamentului și s-a desfășurat în organizarea 
Fundației Ronald S. Lauder România, Fundației Magna 
cum Laude-Reut, cu sprijinul Camerei Deputaților, 
al Ambasadei Israelului în România, al Primăriei 
Sectorului 3 și al BCR. 

Candelabrul de Hanuca a fost aprins de 
domnul doctor Herman Berkovits, Consul 
Onorifi c al României în Israel și medic personal al 
Prim-Ministrului israelian Benjamin Netanyahu, 
împreună cu domnul Jonathan Davis, Vicepreședinte 
Relații Externe, IDC Herzliya – Th e Interdisciplinary 
Center Herzliya, Israel și Președinte al Raphael 
Recanati International School – Lauder School For 
Government, Strategy and Diplomacy, ambii membri 
ai Lauder-Reut Board of Trustees.
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Domnul europarlamentar Andi 

Cristea a aprins luminițele bradului 
de Crăciun, în cadrul acestui spectacol 
strălucitor, a cărui tradiție pornește de la 
Casa Albă din Washington și a urat pace 
în lume și căldură în sufl ete:

Ne-au onorat cu prezența peste 500 de personalități ale lumii politice și diplomatice, reprezentanți ai 
instituțiilor de stat și ai ambasadelor străine la București, lideri ai corporațiilor și oameni de afaceri, cărora le 
mulțumim nespus: 

Doamna CARMEN MIHĂLCESCU, Vicepreședinte al Camerei Deputaților
Domnul FLORIN IORDACHE, Vicepreședinte al Camerei Deputaților
Doamna GRAȚIELA LEOCADIA GAVRILESCU, Viceprim-ministru și Ministru al Mediului
Domnul MIHAI-VIOREL FIFOR, Ministru al Apărării
Domnul LUCIAN ROMAȘCANU, Ministru al Culturii și Identității Naționale
Domnul TUDOREL TOADER, Ministru al Justiției
Doamna ANDREEA PĂSTÂRNAC, Ministru pentru Românii de Pretutindeni
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Domnul IOAN MIHALCEA, Consilier de 
Stat in Aparatul de lucru al Primului Ministru

Domnul RADU GHEORGHE ANTOHE, 
Consilier de Stat in Aparatul de lucru al 
Primului Ministru

Domnul ALEXANDRU-VICTOR MICULA, Secretar de Stat pentru relația cu Parlamentul
Doamna MARIETA SAFTA, Secretar de Stat în Ministerul Justiției
Domnul OCTAV-DAN PAXINO, Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării Regionale
Domnul ADRIAN CONSTANTIN, Consilier al Ministrului Energiei
Domnul ALBERT CRAIU, Consilier al Ministrului Educației
Doamna IRINA SANDA MARIN CAJAL, Subsecretar de Stat în Ministerul Culturii
Domnul RĂZVAN RADU, Subsecretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe
Domnul NICOLAE BRINZEA, Director General Adjunct al Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru 

românii de pretutindeni
Domnul ADRIAN NĂSTASE, Fost Prim-ministru al României
Domnul GEORGE PUFAN, reprezentantul României la Curtea Europeană de Conturi – Luxemburg 
Domnul MIHAI BUSUIOC, Președinte al Curții de Conturi a României

membrii Parlamentului României, deputați și senatori:
Domnul MIRCEA DRĂGHICI 
Domnul ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Doamna GABRIELA CREȚU
Domnul NICOLAE ȘERBAN
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Excelenţele Lor:
Domnul HAMLET GASPARIAN, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Armeniei
Domnul CORD HINRICH MEIER-KLODT, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Germaniei
Doamna MICHELE RAMIS, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Franței
Domnul DAVOR VIDIŠ, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Croației
Domnul BOTOND ZÁKONYI, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ungariei
Domnul MIHAEL ZUPANČIČ, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Sloveniei
reprezentanţii ambasadelor: Israelului, Statelor Unite ale Americii, Federației Ruse, Austriei, Argentinei, 

Madagascarului, Mexicului

reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, ambasadori și directori de departamente: 
Domnul MATEI-VIOREL ARDELEANU, Director General Afaceri Strategice
Domnul BOGDAN STĂNESCU, Director General Consulat
Doamna SIMONA SPINARU, Director în cadrul Institutului Diplomatic Român

reprezentanți ai autorităților locale: 
Domnul ORLANDO CULEA, Consilier general la Consiliul General al Municipiului București
Domnul ROMEO POPESCU, Consilier local, sectorul 3 București
Domnul STELIAN CONSTANTINESCU, Direcția de Urbanism a Primăriei 

Municipiului București
Domnul PETRE NĂSTASE, Direcția de Urbanism a Primăriei Municipiului București
Domnul PUIU PĂTRAȘCU, Arhitect-șef în cadrul Primăriei Municipiului București
Doamna GEORGIANA ZAMFIR, Secretar general în cadrul Primăriei Municipiului 

București
Doamna ELENA PETRESCU, Viceprimar al sectorului 3, București
Domnul HONORIUS CIRCA, City Manager, Primăria sectorului 3, București
Domnul DAN CRISTIAN POPESCU, Viceprimar al sectorului 2, București
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reprezentanții Băncii Naționale a României:
Domnul LIVIU VOINEA, Viceguvernator
Domnul ȘERBAN MATEI, Director Relații Internaționale
Domnul MUGUR ȘTEȚ, Director adjunct CPPAS

alături de membrii Board of Trustees Lauder-Reut și reprezentanții Federației Comunităților Evreiești din 
România, precum și toți oaspeţii şi prietenii noştri, părinţi, absolvenți, parteneri educaţionali, parteneri strategici 
BCR, AFI ROMÂNIA și TUBORG și sponsori ai Complexului Educaţional Lauder-Reut.

Gazdele serii au fost doamna 
Tamar Samash, ambasadorul 
Statului Israel în România, 
doamna Dana Demetrian, 
Vicepreședinte BCR, sponsorul 
strategic al evenimentului și 
doamna Tova Ben Nun-Cherbis, 
președintele Fundației Ronald 
S. Lauder România, al Fundației 
Magna cum Laude-Reut și 
al Complexului Educațional 
Lauder-Reut. 

Evenimentul a fost prezentat 
cu mare eleganță  de Mara 
Cristina și Andy Jugănaru, 
absolvenți ai Lauder-Reut.
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Invitații au urmărit un program artistic susținut 
de elevii Complexului Educațional Lauder-Reut și 
momente muzicale de înaltă ținută în interpretarea 
soliștilor și orchestrei Teatrului Național de Operetă 
și Musical „Ion Dacian”, sub coordonarea dirijorului 
Lucian Vlădescu.

Olimpicii Lauder-Reut au fost premiați cu 
diplome de excelență, trofee și cadouri din partea 
BCR. Cei doi olimpici internaționali, Victor Vescu 
(medalie de aur și locul I la Olimpiada internațională de 
geografi e 2017, cel mai mare punctaj între 41 de țări și 
160 de participanți) și Andrada Pantelimon (medalie 
de aur la Balcaniada de geografi e 2017) au primit, din 
partea Băncii Naționale a României, moneda de argint 
cu tema Laureați ai Premiului Nobel originari din 
România – Elie Wiesel. 

De asemenea, o mare surpriză pentru Andrada 
Pantelimon a sosit în urmă cu câteva zile din partea 
ASOCIAȚIEI UMANITARE ALEXANDRA NANU 
din Sibiu, care i-a conferit în seara Galei o diplomă 
de excelență pentru performanța obținută, prin 
bunăvoința doamnei Dorica Nanu (mama regretatei 
Alexandra Nanu) și prin generozitatea domnului 
Helmut Detschelt, membru de onoare al Asociației. 
Cadoul și un cec în valoare de 1000 de dolari au venit 
tocmai din Vancouver, Canada. Le mulțumim din sufl et 
complicilor noștri! 

Gala Prieteniei este un eveniment de strângere de 
fonduri destinate educației de excepție cu care numele 
Lauder-Reut este sinonim în peste cele două decenii 
de existență și cu care se mândrește pe plan național și 
internațional.
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A fost pusă mezuza la noua clădire a Liceului 

Pentru Școala și Fundația LauderReut, ziua de 12 decembrie 2017 a avut o triplă 
semnifi cație. Poate cea mai importantă a fost punerea, de către prim-rabinul Rafael 
Shaff er, în prezența elevilor, a profesorilor și membrilor Board-ului Complexului, a 
mezuzei la intrarea noii clădiri a liceului care, după cum speră atât conducerea, cât 
și elevii, va fi  dată în funcțiune în curând. 

După ce rabinul a rostit binecuvântarea pentru noua casă, Tova Ben Nun-Cherbis, 
președinta Fundației și școlii Lauder-Reut, a povestit prin ce au trecut cei care 
au răspuns de realizarea noii clădiri de care a fost nevoie, deoarece, până acum, 
elevii din clasele liceale învățau la Liceul Matei Basarab. A fost un mare efort din 
toate punctele de vedere, inclusiv fi nanciar. Urmează ca imobilul să fi e conectat la 
utilități. Cei prezenți au avut prilejul să viziteze școala: săli de studii, laboratoare, 
săli de conferință, de recreere pentru elevi și profesori, proiectoare, instalații 
audio-video, mai multe terase. 
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Foștii absolvenți vorbesc despre carierele lor 

A treia reuniune a Board-ului Complexului, desfășurată în data de 12 decembrie 2017, a oferit prilejul unor 
foști absolvenți, invitați la lucrări, să-și prezinte anii de studenție și carierele, cu profi luri dintre cele mai diferite. 
Unii dintre ei sunt în diplomație, lucrează la UE sau la alte organizații internaționale, alții și-au ales businessul ca 
ocupație, după ce au frecventat la liceu secția de diplomație, dar cu toții au subliniat rolul important al educației 
de la Lauder-Reut, al pregătirii multilaterale și al relațiilor speciale profesor-elev pentru adaptarea lor la cele mai 
diferite medii. 

Luminile de Hanuca şi de Crăciun s-au aprins 
în același timp 

În seara zilei de 12 decembrie2017, la Palatul 
Parlamentului s-a desfășurat cea de a 16-a ediție a 
Galei Prieteniei Magna cum Laude, în care, ca în 
fi ecare an, au fost premiați olimpicii internaționali și 
naționali ai Complexului Educațional Lauder-Reut – 60 
la număr. Candelabrul de Hanuca a fost aprins de dr. 
Herman Berkovits, consul onorifi c al 
României în Israel şi medic personal al 
prim-ministrului israelian Benjamin 
Netanyahu, împreună cu Jonathan 
Davis, vicepreşedinte pentru Relaţii 
Externe, IDC Herzliya Israel. 

Dr. Herman Berkovits a vorbit 
despre semnifi cația sărbătorii de 
Hanuca și a transmis un mesaj din 
partea premierului Netanyahu.

Europarlamentarul Andi Cristea 
a aprins luminile bradului de Crăciun 
şi le-a urat tuturor „pace în lume şi 
căldură în sufl ete”. Ambasadoarea 
Statului Israel la Bucureşti, E.S. 
Tamar Samash, a evocat semnifi caţia 

sărbătorii de Hanuca şi a evidenţiat nivelul înalt al 
învățământului la Școala Lauder-Reut. La eveniment au 
fost prezente peste 500 de personalităţi ale lumii politice 
şi diplomatice, reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi ai 
ambasadelor străine la Bucureşti, lideri ai corporaţiilor 
şi oameni de afaceri. 

Eva GALAMBOȘ, Realitatea Evreiască, nr. 508-509, 
1-31 ianuarie 2018, pagina 8
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Complexul Educațional Lauder-Reut 

oferă anual burse elevilor de liceu 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. 

Popularizarea proiectului s-a făcut de 

către echipe de profesori ai școlii care au 

participat la întâlniri cu elevii și părinții din 

25 de unități gimnaziale ale sectorului 3. În 

fi nal am ales 7 elevi dintre cei 18 participanti, 

care vor face parte din mediul academic 

familial al Complexului Lauder-Reut.

Menționăm că au fost admiși elevii care 

au obținut minim media 8,50.

După concurs am fost curioși să afl ăm 

motivațiile candidaților 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:
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Cu acest prilej, Complexul Educaţional 
Lauder-Reut a oferit o ediţie aniversară a revistei „Th e 
Lauder-Reut Times”, în limbile română şi engleză. 
Este vorba de două decenii de activitate „Magna cum 
Laude”, deci o activitate excelentă. Revista relatează 
pe larg iniţiativele şcolii în domeniul pregătirii 
viitorilor diplomaţi, vizitele făcute de elevi la centrele 
de putere ale Uniunii Europene sau participarea 
elevilor la diferite iniţiative, cursuri, simpozioane 
care-i iniţiau în activitatea diplomatică. 

Revista publică de asemenea succesele elevilor la 
olimpiadele organizate pe diferite tematici, precum 
şi rezultatele de la bacalaureat care, în ultimii opt 

ani, au fost de sută la sută. La aceasta se adaugă 
şi cele din 2017, conform unui comunicat primit 
la redacţia Realității Evreiești de la Complexul 
Educaţional Lauder-Reut. Nu numai că, din 
nou, promovabilitatea a fost de sută la sută, dar 
notele la bacalaureat şi la evaluarea naţională au 
fost foarte bune, mediile fi ind de 9,27, respectiv 
9,33 pe instituţie, ceea ce menţine şcoala în topul 
şcolilor pentru educaţie de excelenţă.

Eva GALAMBOȘ
Realitatea Evreiască, nr. 498-499, 

1-31 iulie 2017, pagina 15
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Scurt istoric
Început în 1988, cu participarea a câteva sute de 

persoane, „Marșul Vieții” are loc anual de Yom HaȘoah 
– Ziua Comemorării Holocaustului în Israel. Marșul în 
sine se desfășoară pe drumul care duce de la Auschwitz 
la Birkenau, pe o distanță de trei kilometri. Denumirea 
are o valoare simbolică, fi ind în opoziție cu marșurile 
morții, pe care deținuții din lagăre au fost obligați să 
le facă în iarna de la sfârșitul războiului, când naziștii 
au început să-și lichideze lagărele afl ate pe teritoriul 
polonez și să-i ducă pe jos în Germania. A fost și aceasta 
o formă de exterminare a puținilor deținuți care mai 
rămăseseră în viață. Fondatorii israelieni ai „Marșului 
Vieţii” sunt Avraham Hirschson și dr. Samuel Roseman.

Anul acesta, la cea de a 30-a aniversare a 
Marșului, aproximativ 12.000 de persoane din 40 
de țări, în majoritate tineri, dar și supraviețuitori ai 
Holocaustului și importante personalități din Israel 
au străbătut drumul de la Auschwitz la Birkenau. 
Coloana, care s-a întins pe zeci de kilometri și peste 
care fl uturau nenumărate steaguri ale Israelului, a fost 
condusă de președintele israelian Reuven Rivlin, căruia 
i s-a alăturat președintele Poloniei, Andrzej Duda, și 
o numeroasă delegație israeliană la nivel înalt: șeful 
Statului Major al Armatei israeliene, șeful Mossad, cel 
al Shin Bet (securitate internă) și comandantul Poliției 
israeliene. 

21 de ani de excelență Lauder-Reut într-un Centenar românesc
„Istoria se învață pe viu”. Sunt cuvintele, repetate de mai multe 

ori timp de cinci zile, de Tova Ben Nun Cherbis, președintele Fundației 
și Complexului Educațional „Lauder-Reut”, care aproape în fi ecare 
an își duce elevii la „Marșul Vieții”, pentru ca să cunoască direct ce 
s-a întâmplat cu evreii în timpul celui de-al Doilea Războli Mondial. 
Anul acesta, un grup de peste 40 de elevi din clasele IX-XII de la 
Școala Lauder, Liceul „Ion Creangă” din București și din câteva școli 
din Chișinău, împreună cu mai mulți profesori, a participat la acest 
program, desfășurat la lagărele de exterminare și la ghetourile afl ate 
teritoriul Poloniei, invadat atunci de Germania nazistă. Participanții 
au studiat paginile cele mai tragice ale istoriei Holocaustului, au rămas 
profund impresionați și, la sfârșit, au tras concluzii. Deși vorbim de un 
Complex Educațional evreiesc, este frecventat și de neevrei, și această 
componență s-a menținut și în rândul elevilor de la „Marșul Vieții”. Dar 
sentimentele de compasiune, durere, nedumerire și revoltă – cum pot 
face oamenii atâta rău semenilor lor? – nu au ținut cont de origine, au 
provocat aceeași reacție tuturor adolescenților români. „Marșul Vieții”, 
un program educațional pentru tinerii (evrei) din toată lumea, ajuns în 
acest an la a 30-a ediție, este și unul dintre cele mai efi ciente instrumente 
pentru combaterea antisemitismului.
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În pădurile de la Tykocin
Prima oprire în cea de a doua zi a fost 

localitatea Tykocin. Ceea ce s-a întâmplat 
aici în timpul războiului, într-un ștetl tipic 
evreiesc, s-a repetat în miile de comune și 
orășele evreiești din Polonia și în tot estul 
Europei, ocupat de naziști. Pe drum, ghidul 
le-a povestit tinerilor istoria localității, în 
care secole de-a rândul au trăit evrei, cu o 
stare materială bună; de aceea au existat 
toate instituțiile evreiești importante și 
mai multe sinagogi. Azi la Tykocin nu 
mai sunt evrei, dar s-a încercat păstrarea 
caracterului evreiesc al localității, care 
atrage mulți turiști evrei. A fost vizitată 
singura sinagogă rămasă, impunătoare și 
pe dinafară și înăuntru. Momente frumoase 
și emoționante au avut loc în sinagogă: 
întâlnirea grupului nostru de tineri cu alții, 
veniți din Suedia, Argentina, Statele Unite. 
S-a format spontan un cor și s-au cântat cele 
mai cunoscute melodii israeliene, inclusiv 
Hatikva, apoi s-a încins și o horă, sinagoga 
răsunând de vocile și râsetele tinerilor. 
Trebuie spus că a fost singurul moment 
vesel. A urmat istoria dispariției comunității 
evreiești. Trupele germane de comando 
i-au adunat pe evrei în piața orașului și, 
după ce i-au ținut mai multe ore în picioare, 
fără hrană sau apă, i-au dus în pădurea din 
apropierea orașului, unde i-au pus să-și sape 
gropile și i-au împușcat. Astăzi, în pădure, 
deasupra gropilor comune se afl ă pietre și 
monumente, evocând evenimentele tragice 
din acea perioadă. În memoria lor, elevii 
români au cântat și au spus rugăciunea 
Kadiș. În mijlocul pădurii, în locul unde au 
fost îngropate victimele, s-au înălțat către 
cer cuvintele și lacrimile copiilor, care vor 
să păstreze în memorie și să transmită mai 
departe cele întâmplate. 

21 de ani de excelență Lauder-Reut într-un Centenar românesc
Pe urmele eroilor răscoalei ghetoului din Varșovia
Programul stabilit de organizatorii „Marșului Vieții” pentru 

toți participanții nu s-a limitat numai la marșul propriu-zis și la 
vizitarea lagărului Auschwitz-Birkenau, ci a fost unul complex, 
vizând să prezinte dimensiunile Holocaustului, care urmărea 
să-i distrugă pe evrei și modul lor de viață. De aceea, istoria 
ghettoului din Varșovia a fi gurat printre obiectivele propuse. 
În frunte cu excelentul ghid israelian Doron Hari, de origine 
poloneză, cunoscător profund nu numai al istoriei Holocaustului, 
ci și al locurilor în care s-a desfășurat lichidarea evreilor, grupul de 
elevi români a vizitat mai întâi zone din fostul ghetto, unde s-au 
mai păstrat bucăți din zidul care înconjurase cartierul desemnat 
celor aproximativ 400.000 de evrei, înghesuiți pe o suprafață de 
3,3 km pătrați, unde aceștia au trăit până la lichidarea defi nitivă 
a ghettoului, în 1943. Pe parcursul celor patru ani, o parte 
dintre locuitori a murit de foame și de boli, iar o altă parte a fost 
deportată. Informate că nemții urmau să lichideze ghettoul și să-i 
trimită pe oameni în lagăre de exterminare (Treblinka) și nu de 
muncă, cele două organizații de rezistență evreiești din ghettou 
au decis să lupte împotriva germanilor, revolta ghettoului de la 
Varșovia terminându-se cu moartea a mii de participanți, în frunte 
cu faimosul comandant Mordechaj Anielewicz. Povestea spusă de 
Doron Hari a fost urmărită cu mare atenție de tineri, care au urmat 
„drumul eroilor”, principalele străzi unde s-au desfășurat luptele 
celor din rezistență cu germanii. Sfârșitul drumului a fost marele 
Monument dedicat eroilor răscoalei, din fața Muzeului Evreiesc.
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Treblinka, locul de unde nimeni nu s-a întors
La prima vedere, un peisaj idilic, cu păduri și pajiști, 

Treblinka a rămas în istoria Holocaustului ca locul de 
unde nimeni nu s-a întors. În drum spre lagăr, Doron a 
povestit istoria uneia dintre cele mai faimoase victime, 
medicul pediatru Janos Korczak, cel care a murit la 
Treblinka împreună cu copiii pe care i-a crescut în 
orfelinatul creat de el. Treblinka nu mai există deoarece 
naziștii, după revolta unui grup de deținuți în vara lui 

1943 și fi ind conștienți de apropierea trupelor rusești, 
au decis să facă să dispară toate urmele și au plantat o 
pădure. A fost unul dintre cele mai cumplite lagăre de 

exterminare, cu o cameră de gazare 
care funcționa cu gaze de eșapament, 
considerat de nemți „inefi cient”. 
Imaginea lagărului se poate vedea 
doar pe niște hărți afi șate la intrare. 
A fost lagărul ținut în cel mai mare 
secret. Totuși, au existat și aici 
martori: supraviețuitori ai revoltei, 
precum și paznici capturați, care au 
lucrat aici. Victimele au provenit, 
în afară de Polonia, din Balcani, din 
estul Europei și din alte țări. După 
vizitarea locurilor semnalate unde 
s-au afl at camera de gazare, groapa 
comună și crematoriul, la umbra 
marelui Monument, elevii au ținut un 
moment de reculegere și rugăciune 
și au aprins lumânări în amintirea 
victimelor.

21 de ani de excelență Lauder-Reut într-un Centenar românesc

Teribilul lagăr de la Maidanek
În Maidanek existau camere de 

gazare și crematoriu, dar prizonierii 
erau trimiși și la muncă. Nu era un lagăr 
numai pentru evrei, ci se găseau aici și 
deținuți polonezi și prizonieri de război 
ruși. Condițiile erau atât de cumplite, 
încât oamenii nu supraviețuiau 
decât câteva săptămâni. Una dintre 
ramurile „economice” ale lagărului 
era recondiționarea și apoi vânzarea 
încălțămintei celor uciși, de aceea, un șir 
întreg de barăci era destinat cizmarilor. 
Dintre multele aspecte extrem de 
impresionante din acest lagăr, două sunt 
de-a dreptul covârșitoare: baraca în care 
sunt expuse sute de perechi de pantofi , 
la mijloc afl ându-se cei ai copiilor, și 
uriașa urnă unde au fost adunate tone 
de cenușă după incinerarea victimelor. 
Nu numai tinerii, ci și adulții au avut 
ochii plini de lacrimi. Un ceremonial 
în memoria celor morți a fost ținut de 
elevi și profesori. 
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21 de ani de excelență Lauder-Reut într-un Centenar românesc
Never Again
Ziua de 12 aprilie, când s-a marcat anul acesta 

Yom HaȘoah, a fost dedicate marșului propriu-zis și 
ceremoniilor de comemorare, care s-au desfășurat la 
Birkenau. Înaintea începerii marșului, elevii au vizitat 
lagărul de la Auschwitz, clădirile în care erau expuse 
imagini despre viața de zi cu zi a deținuților, muncile 
pe care le efectuau în condițiile în care sufereau de 
foame și de sete, etapele drumului parcurs de la sosirea 
în lagăr până la camerele de gazare, clădirile dedicate 
așa-ziselor experimente medicale, depozitele în care se 
adunau lucrurile luate de la deportați, valorifi carea lor, 
inclusiv a părului celor veniți în lagăr. Imaginile ce pot 
fi  văzute în aceste clădiri erau copleșitoare. Între timp, 
aleile dintre clădiri s-au umplut cu grupurile de tineri 
din diferite țări care se pregăteau de marș, printre ele 
afl ându-se și o formațiune de elevi militari din Polonia. 
La grupul care reprezenta România, la invitația Tovei 
Ben Nun Cherbis, s-au alăturat E.S. Emil Hurezeanu, 
ambasadorul României în Germania, și E.S. Ovidiu 
Dranga, ambasadorul României în Polonia. Elevii 
din coloană au purtat steagul României și steagul 
Israelului. Ajunși la Birkenau, ei au asistat la o parte 
din ceremonia solemnă și au vizitat o parte din imensul 
lagăr. Ceremonia organizată cu acest prilej a avut o 
semnifi cație deosebită, deoarece 2018 este anul marcării 
a 70 de ani de la declararea independenței Statului Israel 
și a 30 de ani de la primul „Marș al Vieții”. Numitorul 
comun al celor mai importante cuvântări, rostite de 
președintele Israelului, Reuven Rivlin, de președintele 
Poloniei, Andrzej Duda, și de rabinul Meir Lau, fost 
șef-rabin al Israelului, unul dintre inițiatorii Marșului, 
el însuși supraviețuitor al Auschwitzului, a fost „Never 
Again”, un apel pentru combaterea antisemitismului.

Președintele Rivlin a deplâns reapariția 
antisemitismului în Europa și a amintit că nu numai 
naziștii au fost cei care i-au omorât pe evrei ci, pe lângă 
cei care cu riscul vieții i-au ajutat și i-au ascuns, au 
mai fost și alții, din diferite țări, care au omorât evrei, 
„asasini ucraineni, lituanieni și, da, și polonezi”. În 
acest context, el s-a referit la noua lege poloneză care 
îngrădește cercetările legate de Holocaust și a cerut 
clarifi carea unor pasaje care „aruncă o umbră asupra 
relațiilor dintre Israel și Polonia. Tocmai datorită 
relațiilor special ale evreilor cu Polonia, cerem ca 
Polonia să fi e în continuare angajată față de o cercetare 
atotcuprinzătoare și nerestrictivă legată de evenimentele 
și procesele din perioada Holocaustului”.

Președintele Andrzej Duda a arătat că jumătate 
dintre cei șase milioane de evrei uciși de naziști erau 
de origine poloneză. Suferințele evreilor au fost dincolo 

de înțelegerea umană, a afi rmat el, și a atras atenția că 
și polonezii au fost persecutați iar astăzi, aici, polonezii 
și evreii sărbătoresc victoria asupra morții. Evreii au 
trăit 1000 de ani în Polonia, pe care au considerat-o ca o 
patrie a lor. El a subliniat că un mare număr de polonezi 
au salvat evrei și că cele două popoare au trăit în pace 
„până când această coexistență a fost întreruptă brutal 
de germani”. „Noi, polonezii, vrem să prezentăm lumii 
adevărul despre istorie și autoritățile poloneze depun 
eforturi pentru a păstra istoria evreilor și a transmite 
lumii adevărul despre Holocaust”. Lecția Holocaustului, 
atât pentru Israel cât și pentru Polonia, a mai spus el, 
este necesitatea de a avea „un stat puternic”. „Ne uităm 
cu respect, admirație și simpatie la Statul Israel. Planul 
de anihilare nazist a eșuat. Poporul evreu a supraviețuit”, 
a conchis președintele Poloniei. Rabinul Meir Lau a 
apreciat că memoria Holocaustului nu va dispărea 
nici după dispariția supraviețuitorilor. Următoarele 
generații, muzeele, cărțile, jurnalele vor păstra în 
memorie acești ani, dar „din păcate, antisemitismul este 
motivul adevărat pentru care Holocaustul nu va fi  uitat. 
Lumea nu ne va permite să uităm, ne vor aduce aminte 
întotdeauna că suntem evrei”. Rabinul Lau a mulțumit 
guvernului polonez pentru că a sprijinit organizarea 
celui de al 30-lea marș și păstrează în Muzeul Memorial 
Auschwitz-Birkenau memoria evreilor asasinați. 
El a subliniat că nu Polonia a creat lagărul de la 
Auschwitz-Birkenau și, cu toate că au existat și 
colaboratori polonezi, cel mai mare număr de Drepți 
între Popoare – 6700 – se afl ă în Polonia.
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Tot mai mulți oameni vor să se disocieze de Holocaust
Ultima etapă a acestui drum al suferinței a fost Cracovia. Deși, spre 

deosebire de alte orașe poloneze, la Cracovia cartierul evreiesc a rămas 
intact, soarta evreilor, deși au trăit într-un ghetto mai puțin aglomerat, a 
fost asemănătoare cu a celorlalți: lichidarea. Totuși, aici a existat o rază de 
speranță – fabrica lui Schindler. Cu toate că Schindler venise la Cracovia 
pentru câștig, până la urmă și-a sacrifi cat banii și a salvat peste 1000 de evrei, a povestit ghidul când grupul a ajuns 
la fabrica lui Schindler, astăzi muzeu. La sfârșitul călătoriei, toți elevii și-au exprimat pe scurt opiniile, care vor 
fi  detaliate în eseuri, adunate într-o carte. Dar, în încheiere, ca un fel de concluzie, este de interes părerea unuia 
dintre elevi, Tudor Cobrea, de la Școala „Lauder”. El a constatat „cu stupefacție” că tot mai mulți oameni încearcă 
să se disocieze de Holocaust. „Și acesta este un lucru cu totul alarmant, deoarece Holocaustul a fost făcut de fi ințe 
umane altor fi ințe umane, un lucru fără precedent în istorie, care nu poate fi  comparat cu nici un alt pogrom, nici 
o altă discriminare a evreilor sau a altor minorități din Europa medievală sau epoca modernă”. De aceea, spune 
el, „avem datoria de a-l trata în istoriografi e și în orice domeniu de studiu ca pe un eveniment cu totul special. 
Trebuie să păstrăm memoria intactă, trebuie să-i apreciem pe cei care și-au dedicat viața ca să păstreze memoria 
intactă, pentru ca să nu uităm. Să ne amintim, așa cum scrie la Yad Vashem, că au existat oameni cărora li s-a furat 
numele, care au fost înlocuite cu numere și, în acest fel, au fost dezgoliți de orice fel de demnitate umană, iar acest 
lucru este mai grav decât orice altă atrocitate la care s-ar putea gândi cineva”.

Eva GALAMBOȘ, Realitatea Evreiască, Nr. 514-515 (1314-1315) - 1 – 30 Aprilie 2018
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În data de 24 mai 2018, ora 11.00, la Teatrul Odeon, Complexul 
Educațional Lauder-Reut a lansat cartea 186 de Trepte - Întâmplările 
unui adolescent evreu în lagărele de la Auschwitz, Mauthausen, Melk 
și Ebensee, scrisă de Alexandru Marton, în traducerea lui Ion Știubea, 
care a recunoscut-o ca o provocare din motive ce țin de conținutul 
terifi ant. Cartea este tipărită la Editura Hasefer după originalul apărut 
la Editura Memorialului Holocaustului Yad Vashem, din Ierusalim, 
în 1999 și cuprinde un cuvânt înainte scris de Ministrul Educației, 
domnul Valentin Popa și de Ambasadorul Statului Israel în România. 

Lansare de carte organizată de Complexul Educațional Lauder-Reut

La emoționanta ceremonie au 
participat Excelența Sa, Ambasadorul 
Statului Israel, doamna Tamar Samash, 
consilierul de imagine al Ministrului 
Educației, doamna Cătălina Toma, 
președintele Comunității Evreilor din 
București, domnul Paul Schwartz, 
inspectorii școlari pentru disciplina 
istorie, domnii Mihai Manea și Doru 
Dumitrescu, familia autorului, cele 
două fi ice, Ronit și Nurit, nepoți și 
strănepoți, primiți cu toții de către elevii 
Complexului Lauder-Reut, alături de 
Consiliul Municipal al Elevilor și elevi de 
la numeroase școli și licee din București.
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Evenimentul a debutat cu discursul 
doamnei Tova Ben Nun-Cherbis, 
președinte al Complexului Educațional 
Lauder-Reut, care i-a îndemnat pe elevi să 
citească această carte pe care au primit-o 
cadou și să cunoască istoria, pentru a-și 
antrena vigilența care să nu permită 
atrocităților precum Holocaustul să se 
mai repete vreodată: 

Excelența Sa, Doamna Ambasador 
și-a manifestat încrederea în generațiile 
viitoare pentru toleranță, prietenie și 
multiculturalism, în virtutea celor 70 de 
ani de relații diplomatice neîntrerupte și de 
bun augur între Statul Israel și România ce 
au urmat unor perioade mai puțin fericite 
înregistrare de istorie:
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Domnul Paul Schwartz a completat 
inedit informațiile transmise prin 
prezentarea unui document personal 
dobândit la vârsta de 2 ani, emis de către 
Centrala Evreilor din România pentru 
recensământul locuitorilor cu sânge 
evreiesc: 

În semn de mulțumire și apreciere pentru 
întreaga contribuție la studierea Holocaustului 
în școlile din România, domnii inspectori Mihai 
Manea și Doru Dumitrescu, au primit, din partea 
Complexului Educațional Lauder-Reut, diplomele 
Mentor Honoris Causa, înmânate de Excelența Sa și 
președintele instituției.

Întrucât nu a putut fi  prezent, din motive 
obiective, la această lansare de carte, Ministrul 
Educației a transmis elevilor și tuturor celor prezenți, 
un mesaj și un îndemn la responsabilizare pentru 
apărarea valorilor umane: 

Clipele emoționante au continuat cu discursul doamnei Ronit Davidovici-Marton, fi ica cea mare a autorului, 
care printre lacrimi și având în fundal fotografi i memorabile, a prezentat familia doctorului Alexandru Marton, cu 
cei 5 nepoți și 4 strănepoți, dintre care cel mai mic, de numai 2 luni, s-a afl at în publicul acestui aveniment.

יקרים שלנו,
 אנחנו מרגישים כולנו שחזרנו ממסע מיוחד,
 אחר; תהליך שלם ומתמשך שמוביל לנקודת
שיא בזמן ובמרחב; טקס יוצא דופן שלא ישכח.
 טובה, את הובלת התרחשות שאדם זוכה לה
 פעם בחיים. מהלך שהוא אחת מאותן 'דלתות
 מסתובבות' הפותחות הזדמנות לתפוס את
  הרגע ולקפוץ פנימה. אלה 'דלתות מסתובבות'
 שהן תחנות מאד משמעותיות בחייו של אדם,
 שיכולות 'לעשות את ההבדל'. ואת סובבת לנו
 דלת – פתחת לנו הזדמנות לתהליך ורגעים

מיוחדים ואחרים.
 רוי, איכשהו לא יצא לנו לדבר מספיק – אולי
 מפאת ההתרגשות וגודל הרגע. טובה סובבה
 והתניעה את 'הדלת', אנחנו כולנו קפצנו פנימה
 ונכנסנו לתוכה ומפה אתה רוי הופעת והיית
 שם ואני הרגשתי שמישהו נותן לנו יד ונמצא
 שם בשבילנו לאורך כל הדרך. אתה עבדת איתי
 במשך כל הזמן האחרון וליווית אותי, ודרכי את
 כל המשפחה, ברגישות אין סופית ובו זמנית

Dragii noștri,

Cu toții simțim că ne-am întors dintr-o călătorie 
deosebită, după o incursiune plină care ne-a dus pe toți 
la un punct culminant în timp, și anume - ceremonia 
ieșită din comun de la Teatrul Odeon.

Tova, tu faci niște fapte de care un om are parte doar 
o dată în viață: ”ușile care se învârt”, deschise pentru ca 
cineva să “sară înăuntru” acestor uși care se învârt și care 
sunt opriri foarte importante în viața oamenilor, care pot 
face diferența. Și tu ne-ai răsucit o ușă, ne-ai deschis o 
oportunitate pentru niște momente deosebite.

Roy, cumva nu prea ne-a ieșit să vorbim destul – 
poate din cauza emoției momentului în care ne-am 
cunoscut. Tova a răsucit ușa, iar noi cu toții am sărit în 
ea și din acest punct tu, Roy, ai fost acolo pe parcursul 
ceremoniei, și am simțit că cineva a fost acolo pentru noi 
la tot pasul. 

În ultima vreme tu Roy ai lucrat alături de mine. 
Astfel ne-ai însoțit, pe mine și pe familia mea, cu o emoție 
fără sfârșit și cu profesionalism. A fost o experiență unică 
să lucrez cu tine. Ne-ai pregătit pentru această ceremonie. 
Am simțit emoția încă din clipa în care ai luat legătură 
cu mine. Din acel moment am simțit că suntem bine.

Și chiar a fost un mare succes!
Tova, valorile sionismului și ale educației pe care 

încerci să le faci cunoscute în lume, reușești să faci acest 
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 במקצועיות ובעשייה מדהימה. היתה חוויה
 מיוחדת לעבוד איתך; עשית לנו את ההכנה
 המיטבית לקראת הטקס; בזכותך, ההתרגשות
 המעורבות וההשתתפות שלנו החלו מרגע
 שיצרת קשר איתי. באותו רגע – ידעתי שאנחנו

 בטוב.
 ואכן זו היתה הצלחה ובגדול! טובה – הערכים
 הציוניים והחינוכיים אותם את, משקפת
 בעוצמה , ברגישות ובעשייה יומיומית, קבלו
 ביטוי בכל רגע ודקה של הטקס. אצל כל אחד
 מהמשתתפים, בעבודה שלי עם רוי (ושוב
 תודה מיוחדת!), בכל מפגש שלי עם הצוות
 שלך ובעיקר בקרב התלמידים אשר לקחו חלק

בטקס – מדהים!!!
 היה טקס מרגש ומעורר השראה; האיכות
 והאכפתיות שלך, של רוי, של כל הצוות ושל
 הנוער המדהים שלקח חלק בטקס, הורגשו
 וקבלו ביטוי בכל מרכיב ורגע: מהחוויה
הכוללת ועד הפרט האחרון של הארגון והביצוע.
 הרגע הזה – שעמדנו כולנו על הבמה ושרנו
 ביחד 'חי חי' – לא מפסיק ללכת איתנו ולזמזם

לנו בראש... הוא לא ישכח לעולם!
שאפו גדול!!!

 אני רוצה להודות לך טובה ולך רוי; אנא מסרו
 לכל העוסקים במלאכה תודה גדולה בשם כולנו
 על הכל! הבן שלי אומר שהסמל של המשפחה
 שלנו הוא חץ למעלה. סמל לעשיה, התקדמות,
 סימן לברכה והצלחה. מקור לאופטימיות,

 אנרגיה ואמונה.
 דרכו של אבא.

  מעבירה מאיתנו אליכם חץ גדול. מאחלת 
לכולכם את כל אלה ועוד.

בהערכה עם חיבוק גדול!

רונית וכל משפחת ד"ר מרטון

lucru cu emoție – și toate acestea au fost transmise în 
fi ecare moment al ceremoniei. Și au fost recepționate 
corect de fi ecare participant, cu această ocazie îi 
mulțumesc încă o dată lui Roy!

Mesajul a fost simțit la fi ecare întâlnire cu elevii, 
mai ales cu elevii care au luat parte pe scenă la această 
ceremonie – nemaipomenit! A fost o ceremonie plină 
de sentimente adânci. Iar modul în care ți-ai arătat 
susținerea morală, tu, Roy, alături de toată echipa și de 
tinerii care au luat parte la ceremonie, atmosfera din 
timpul ceremoniei, până la ultimul detaliu organizatoric, 
totul a fost sublim, o experiență uimitoare. 

Acel moment în care am stat pe scenă cu toții și 
am cântat cântecul "Hai Hai" (Viață) ne va rămâne o 
amintire pe viață, nu îl vom uita niciodată. Transpunerea 
momentului a fost deosebit de mare!

Doresc să vă mulțumesc vouă, Tova și Roy. Vă rog să 
transmiteți aprecierile noastre întregii echipe a școlii care 
a luat parte la acest eveniment, mulțumirile noastre din 
sufl et pentru tot!

Fiul meu spune că semnul familiei noastre este o 
săgeată în sus: simbol al performanței, al continuității, 
al binecuvântării și al succesului, loc pentru optimism, 
energie și credință, drumul tatălui meu.

Noi vă transmitem o mare săgeată. Vă dorim toate 
cele scrise mai sus, și altele în plus, cu multă apreciere și 
cu o mare îmbrățișare!

Ronit și toată familia doctorului Alexandru Marton
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S-a cântat, s-au recitat texte simbol din cartea 
autorului și s-au urmărit fi lme zguduitoare despre 
lagărul de concentrare Mauthausen, iar la fi nal, speranța 
într-o lume mai bună a răsunat din nou prin muzica și 
versurile imnurilor Hatikva și Deșteaptă-te, române!, 
intonate de întreaga audiență.

Implicarea Complexului Lauder-Reut în acest 
gen de evenimente nu este una întâmplătoare, ci 
reprezintă parte integrantă a pregătirii elevilor 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, 2018), Podurile Toleranței. 

Acțiuni similare au fost 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, 
(Berlin și Paris, mai 2016), precum și participarea la cea 
de a 30-a ediție a March of the Living în Polonia, anul 
acesta, când o delegație de elevi Lauder-Reut, împreună 
cu colegii lor de la Colegiul Național Ion Creangă și din 
Republica Moldova, au parcurs pe jos distanța de 3 km 
dintre Auschwitz și Auschwitz-Birkenau, un tribut adus 
victimelor atrocităților naziste, printre care 1,5 milioane 
de copii evrei – o expoziție de colaje fotografi ce care au 
documentat acest proiect a fost organizată în foaierul 
Teatrului Odeon, pentru participanții la evenimentul 
de lansare a cărții doctorului Alexandru Marton.

Să nu uităm niciodată, fi e-le memoria 
binecuvântată!

Cristina MARIN
Lauder-Reut Projects & PR Manager
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În data de 18 aprilie, în ajunul 
Zilei Independenței Israelului, 
la cea de a 70-a aniversare, 
Televiziunea Română a găzduit 
transmisiunea în direct, către 
Muntele Herzl, a piesei Hallelujah 
Israel, intonată în grup de 350 de 
persoane.
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Complexul Educațional Lauder-Reut cântă 
Hallelujah Israel, la cea de a 70-a aniversare a 

statului Israel
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Cu această ocazie, elevii, părinții și invitații 
Lauder-Reut, între care E. S. Doamna Ambasador 
Tamar Samash și reprezentanții Ambasadei Statului 
Israel, s-au alăturat poporului israelian și lumii întregi 
care au cântat celebra melodie, câștigătoare a Eurovision 
în 1979, avându-i atunci ca interpreți pe Gali Atari și 
Milk & Honey. 

Proiectul a fost inițiat din Israel, implicând 
comunități locale și din întreaga lume, ca simbol al 
unității, al mândriei și al dragostei pentru această țară, 
cu care România a avut relații diplomatice bilaterale 
neîntrerupte, de prietenie și dezvoltare în 
domenii diverse, pe parcursul 

existenței sale, de 
la înfi ințarea sa 
în 1948, până în 
prezent.

Astfel, o națiune întreagă și prietenii săi s-au 
reunit prin cântecul Hallelujah, din toate colțurile 
mapamondului, la o oră stabilită, după ceremonia de 
aprindere a torței în cinstea Statului Israel, pentru un 
moment emoționant și de neuitat.

Cristina MARIN
Lauder-Reut Projects & PR Manager
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În perioada 10-14 aprilie 2018, un număr de 
11 profesori de stiințe și arte de la Complexul 
Educațional Lauder-Reut din București, au participat 
la un program educațional STE(A)M (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Mathematics) 
organizat de Center for Educational Technology (CET) 
din Israel. 

Scopul principal 
al acestui program 
educațional este formarea 
continuă a profesorilor prin 
prezentarea unor instrumente 
digitale utilizate cu succes 
în sistemul educațional 
din Israel. Prin diversitatea activităților propuse 
participanților de către CET, programul a reprezentat 
și o incursiune în istoria, cultura și civilizația Israelului, 

dar și o oportunitate de team-building pentru profesorii 
din România. 

Încă din prima zi, profesorii au avut ocazia de a 
cunoaște sistemul integrat de predare-învățare-evaluare 
dezvoltat de CET, în parteneriat cu Ministerul 
Educației din Israel. Profesorii au descoperit cum sunt 
utilizate manualele și lecțiile digitale interactive, cum 

este utilizată platforma 
online pentru pregătirea 
suplimentară a elevilor, 
dar și care sunt cele mai 
importante tendințe în 
utilizarea IT la clasă: 
tehnologii mobile, 
realitate virtuală (VR), 

realitate augmentată (AR), inteligență artifi cială (AI), 
jocuri, prezentări video, variate rețele de socializare.

Prin realitatea augmentată, cu ajutorul unui kit de 
realizare a unui circuit electric, 
profesorii au rezolvat probleme 
de fi zică. Soluțiile fi ecărei echipe 
au fost verifi cate în realitatea 
augmentată cu ajutorul unor 
programe speciale instalate pe 
telefoanele mobile. 

Profesorilor le-a fost 
prezentată platforma Minds-On 
STEM, dezvoltată de specialiștii 
CET, care permite utilizarea 
modulelor online (simulări și 
prezentări) în realizarea lecțiilor 
și au experimentat câteva dintre 
aceste simulări, atât în specialitatea 
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proprie cât și în alte domenii. Le-a 
fost descris și prezentat modul în 
care mediul virtual SecondLife poate 
fi  utilizat pentru realizarea online 
a pregătirii suplimentare a elevilor 
pentru performanțele deosebite. 
Împreună cu programul „Virtual 
Tutoring”, aceste aplicații oferă 
elevilor israelieni oportunitatea de 
a aprofunda conținuturile predate 
online prin lecții suplimentare de 
2-3 ore pe săptămână, lecții în care 
este importantă atât implicarea 
profesorilor, cât și comunicarea 
directă între elevi, în cadrul 
platformei. Activitatea practică a 
inclus și construirea unui tetraedru 
Sierpinski, la care toată echipa a 
participat cu mult entuziasm.

Vizita la Yeruham, orașul din mijlocul deșertului, a 
impresionat atât prin trainingul organizat de MindCET, 
„Top 10 Ed-Tech Trends”, cât și prin povestea oamenilor 
și a locului. Trainingul a reiterat conceptele abordate 
în ziua anterioară (VR, AR, mobile learning, coding, 
gaming) dar a adus și concepte noi precum Mixed 
Reality, Internet of Th ings, Internet of Experiences și 
a pus profesorii în poziția de antreprenori. Lucrând 
în echipe aceștia au căutat soluții tehnologice pentru 
obstacolele identifi cate în munca lor la catedră.

Prezentarea din centrul de robotică din Yeruham 
a impresionat prin realizările elevilor, atât în 
competițiile FRC (FIRST Robotics Competitions), cât 
și prin proiectul BIMBA, în care adolescenții au adaptat 
mașinuțe de jucărie pentru a putea fi  utilizate de copii 
cu handicap motor. Profesorii au fost plăcut surprinși 
să descopere sprijinul acordat educației de către 
comunitatea științifi că, administrația locală și mediul 
de afaceri din acest oraș.

Vizita la școala Tichon Hadash din Tel Aviv, 
partener educațional tradițional al Complexului 
Educațional Lauder-Reut, a fost așteptată cu nerăbdare 
și entuziasm. Profesorii români și israelieni au discutat 
diferențele și asemănările sistemului educațional din 
ambele țări și au experimentat rezultatele muncii, 
pasiunii, dedicației și pregătirii suplimentare a unor 
grupuri de elevi și profesori. Cel mai interesant moment 
a fost cel de prezentare a micro-sateliților realizați de 
elevi ai clubului de astronomie, construiți cu ajutorul 
Agenției Spațiale Israeliene și lansați în spațiu. În 
prezent, acești nano-sateliți transmit date cu caracter 
meteorologic.

Profesorii români au descoperit modul efi cient 
și ingenios în care sunt structurate spațiile școlii și au 
văzut rezultatele eforturilor de formare a profesorilor 
prin integrarea tehnologiei atât în procesul de predare, 
cât și în evaluare.

Ultima vizită profesională 
a fost la Muzeul de Știință 
Bloomfield din Ierusalim, unde 
profesorii au experimentat 
aplicarea practică a unor noțiuni 
de logică, matematică, fizică, 
statistică. Principiile și noțiunile au 
fost explicate utilizând obiecte din 
materiale simple - lemn, carton, 
sfoară, metal (experimentul 
generatoarei hiperboloidului de 
rotație, demonstrarea teoremei 
lui Pitagora, dilema podurilor din 
Konigsberg, turnurile din Hanoi).
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Ghidul muzeului a aplicat profesorilor testul 
Turing pentru diferențierea operelor de artă realizate 
de Aaron, computerului cu inteligență artifi cială, 
de cele realizate de oameni. Expoziția de biciclete, 
cu toate componentele prezentate din perspectiva 
mecanicii, aerodinamicii și a anatomiei, împreună cu 
expoziția despre evoluția tehnologică în agricultură, au 
reprezentat alte modalități de aplicare a științelor, surse 
de inspirație pentru viitoarele activități educaționale 
bazate pe proiecte. 

În afara vizitelor profesionale, programul a cuprins 
și activități de descoperire a culturii și a civilizației 
Israelului, precum vizita la Muzeul de Artă din Tel Aviv, 
ceremonia de comemorare a Holocaustului, susținută 
de elevi ai liceului Ironi Tet, minutul de reculegere în 
memoria victimelor Holocaustului, vizita la craterul 
din deșertul Negev, povestea orașului Yeruham și a 
oamenilor activ implicați în comunitatea acestui oraș, 
lecția de istorie în muzeul coloniei germane Sharona, 
tururile ghidate în Jaff a și Ierusalim.

Prin amabilitatea și creativitatea reprezentanților 
CET Israel, Einat și Ronit, cărora le mulțumim încă 
o dată, vizita de lucru a fost bogată în experiențe 
interesante și utile.

Dan ȘANDRU
Director de studii Lauder-Reut

Profesorii de științe și arte Lauder-Reut

21 de ani de excelență Lauder-Reut într-un Centenar românesc
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21 de ani de excelență Lauder-Reut într-un Centenar românesc

Tradiția programului de business adresat claselor 
a VIII-a și a IX-a a continuat și în acest an școlar, cu o 
serie de întâlniri cu accent pe zona de negociere. 

Programul a debutat cu o sesiune de învățare 
experiențială - una dintre cele mai moderne modalități 
de pregătire din viața de business. Modelul de învățare 
experiențială pune accentul pe pregătirea practică, pe o 
experiență pe parcursul căreia participanții descoperă 
modalitatea practică de obținere a unor rezultate. 
Principalele aspecte discutate au pus accentul pe 
maximizarea rezultatelor obținute într-o negociere, 
conservând în același timp relația cu toate părțile 
implicate.

Pentru al doilea an consecutiv programul a 
cuprins și o simulare de negociere sub licența Program 
on Negotiation - Harvard Law School. Simularea 
Soprana Sally este una dintre simulările de top de 
negociere, punând accentul pe înțelegerea interesului, 
pe dezvoltarea alternativelor, a variabilelor și a marjelor 
într-o negociere.

Ultima etapă a presupus analizarea unor faimoase 
situații de negociere la nivel internațional, din care 
elevii să poată desprinde aspecte importante de urmărit 
în viața de zi cu zi de business.

Programul s-a desfășurat în permanență cu sprijin 
și implicare atât din partea diriginților claselor a VIII-a 

și a IX-a, cât și a conducerii Complexului Educațional 
Lauder-Reut. Elevii implicați au dat dovada de 
profesionalism, entuziasm și dorință de muncă pe 
parcursul etapelor petrecute împreună, motiv pentru 
care vreau să le mulțumesc.

Sunt convins că expunerea elevilor la acest gen de 
programe educative, extrașcolare, îi poate pregăti să 
facă față cu succes provocărilor cu care se vor confrunta 
în viitor în viața reală.

Sabin GÎLCEAVĂ - Fondator Leverage Negotiation
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În perioada noiembrie 
2017 - mai 2018 s-a derulat, 
lunar, în cadrul instituției 
noastre, proiectul-pilot 
Școala Părinților, susținut 
de către psihologul Florina 

Coman și directorul adjunct Raluca Dolofan. Proiectul 
s-a adresat părinților copiilor din clasele I-IV. Acest 
program de dezvoltare personală și informațională 
dedicată părinților a avut ca obiectiv îmbogățirea 
bagajului informațional privind psihologia copilului 
pentru o mai bună cunoaștere (a sinelui și a copilului), 
dar și pentru creșterea armoniei în familie.

Știm cu toții că dezvoltarea personală este 
importantă în viață oricui; este evoluția pe care un om o 
face în plan personal. Iar această evoluție afectează toate 
domeniile vieții.

Proiectul Școala Părinţilor și-a propus reducerea 
situațiilor de impas parental și a difi cultăților aferente 
din cadrul relației părinte – copil, o mai bună înțelegere 
a psihologiei copilulului, din perspectiva științifi că. 
Obiectivele sesiunilor de formare au constat în creșterea 
capacității de intervenție educativă efi cientă a părinților 
în diverse situații, crearea unei rețele de suport între 
părinți, stimularea disponibilității de a fi  un părinte 
informat și fl exibil. În același timp, a fost luată în calcul 
și nevoia repoziționării atitudinii părinților față de 
școală. Tendința, la nivel global, de-a lăsa formarea 
copiilor în grija exclusivă a școlii este una din ce în ce 
mai evidentă, iar aceasta vine la pachet cu abandonul 
educației în familie și cu așteptările exagerate în privința 
rolului profesorilor. Părinții nu pot fi  substituiți de o 

catedră, oricît de competent și de bine intenționat ar fi  
profesorul.

Astfel, au fost abordate subiecte precum: relația 
școală-elev-părinți, particularități psihologice ale 
copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, stiluri 
de parenting, stima de sine a copilului, teoria 
atașamentului, succesul școlar. Părinților participanți li 
s-au prezentat experimente psihologice, teorii științifi ce 
despre parenting, cărți și articole de specialitate.

Părinții au învățat despre ce anume înseamnă să fi i 
un părinte implicat, cum pot contribui la dezvoltarea 
echipei școală-părinți, ce comportamente sunt specifi ce 
etapei de dezvoltare în care se afl ă copilul, cum arată 
dezvoltarea copilului în plan bio-psiho-social, cum 
pot bune bazele unei bune dezvoltări a copilului, cum 
pot contribui la dezvoltarea unei stime de sine pozitive 
a acestuia, despre importanta limbajului verbal, 
nonverbal și paraverbal în relație cu copilul, cu școala, 
cu mediul social; de asemenea, părinții participanți au 
afl at cum este sanătos să se poziționeze față de copil, 
care sunt nevoile acestuia pentru armonizarea lumii 
sale interioare, cum arată teoria atașamentului și care 
sunt efectele aplicării sale corecte în plan social, afectiv, 
intelectual, comportamental, care sunt stilurile de 
parenting și cum trebuie aplicat corect – pentru o bună 
dezvoltare psihologică a copilului.

Redăm alături câteva dintre impresiile părinților 
care ne-au stat alături în implementarea acestui curs.

Florina COMAN, psiholog

21 de ani de excelență Lauder-Reut într-un Centenar românesc
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Deschiderea conferinței a avut loc în prezența 
Viceprim-ministrului, doamna Ana Birchall, a 
reprezentantului Ministerului Educației din Israel, 
a doamnei Adi Yahalomi Moshe, Director pentru 
educația iudaică în diaspora, a Ministrului Afacerilor 
Externe, a domnului Teodor Meleșcanu, împreună 
cu gazdele evenimentului, E. S. Ambasadorul Statului 
Israel în România, doamna Tamar Samash și doamna 
Tova Ben Nun-Cherbis, Președintele Complexului 
Educațional Lauder-Reut, precum și alături de 
Board of Trustees al acestei instituții și numeroși 
invitați speciali, personalități ale lumii diplomatice și 
politice interne și internaționale, dintre care amintim 
pe ambasadorii Sorin-Dan Mihalache, Emil 
Hurezeanu, Adrian Cioroianu, Lazăr Comănescu și 
Andreea Păstîrnac. 
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Diplomația Lauder-Reut - 12 ani de parteneriate și exchange academic

Mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă a fost transmis de 
vicepremierul Ana Birchall, care, la rândul său, a subliniat rolul 
diplomaţiei drept cel mai important instrument pentru dezvoltarea 
colaborării între state şi eliminarea eventualelor confl icte.

„Diplomaţia este un fel de artă, iar obiectivul principal al 
ambasadorilor este interesul naţional”, a afi rmat ministrul de externe, 
Teodor Meleşcanu. Şeful diplomaţiei române consideră că educaţia 
este investiţia cea mai importantă pentru a avea o evoluţie pozitivă a 
întregii societăţi: 

Ambasadorul statului Israel în 
România, Tamar Samash, le-a vorbit 
tinerilor despre legătura puternică între 
cele două ţări, bazată pe valori comune, 
în cei 70 de ani de la înfi ințarea Statului 
Israel, care a devenit una dintre cele mai 
dezvoltate ţări din lume, inclusiv datorită 
diplomaţiei: 
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La fi nalul evenimentului, vicepremierul Ana 
Birchall şi ministrul de externe, Teodor Meleşcanu, 
au primit distincţii din partea Ministerului Educaţiei 
din Israel, reprezentat de Directorul pentru educația 
iudaică în diaspora, doamna Adi Yahalomi Moshe, 
pentru colaborarea excelentă şi sprijinul acordat şcolii 
Lauder-Reut din Bucureşti.

Conferința este inițiată și organizată de Fundația 
Ronald S. Lauder Romania - Complexul Educațional 
Lauder-Reut și se desfășoară anual sub auspiciile 
Parlamentului României – Camera Deputaților, 
Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Diplomatic 
Român, Ministerului Educației Naționale, Ambasadei 
Statului Israel în România, Primăriei Sectorului 3, 
Inspectoratului Școlar al Municipiului București. În mod 
tradițional, Conferința se bucură de suportul misiunilor 
diplomatice străine la București, anul acesta fi ind 
alături de noi, pentru activitatea de internship a elevilor 
și la panelurile de dezbateri: Argentina, Armenia, 
Austria, Canada, Croația, Cehia, Germania, Grecia, 
Italia, Japonia, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovacia, 
Slovenia, Israel, Mexic, Statele Unite ale Americii 
și Sfântul Scaun. Liderii celor 19 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.

Ediția de anul acesta s-a înscris în dubla celebrare a 
70 de ani de la înfi ințarea Statului Israel și a Centenarului 
românesc, în virtutea relațiilor neîntrerupte de prietenie 
între cele două țări, bazate pe pace, cooperare și dezvoltare 
comună în domenii diverse. 

Conferința a avut următorul program:
1. pe data de 20.03.2018 - 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; 

2. pe data de 21.03.2018 – s-a desfășurat întâlnirea 
și masa rotundă cu campionii europeni la competițiile 
internaționale de debating, la Hotelul Marriott, precum 
și concursul de public speaking, în cadrul căruia elevii 
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au susținut poziția ambasadelor vizitate pe tematici 
privind relațiile bilaterale pe domenii relevante de 
dezvoltare (educație, economie, știință, inovație etc.) 
dintre România și țările ale căror ambasade au fost 
vizitate, precum și modalitățile de încurajare a tinerilor 
spre cariera diplomatică. 

Câștigătorii concursului de public speaking 2018 
ne-au uimit cu elocința lor și sunt:

I. Andrei Nițulescu, reprezentând Ambasada 
Armeniei, i-a făcut o surpriză Ambasadorului 
Armeniei, E. S. domnul Sergey Minasyan, care s-a afl at 
in panelul vizând provocările și satisfacțiile din viața 
unui diplomat, alături de omologii săi, Ambasadorul 
Slovaciei, E. S. domnul Ján Gábor și Ambasadorul 
Statelor Unite Mexicane, E. S. domnul José Guillermo 
Ordorica Robles

II. Tudor Cobrea, în postura de ambasador al 
Statului Israel

III. Ioana Mogoș, susținând poziția Statelor Unite 
ale Americii

3. pe data de 22.03.2018 - la Palatul Parlamentului, 
premierea câstigătorilor 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 și vă invităm cu mare drag la 
ediția viitoare!
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Message of Mrs. Ana Birchall, Deputy Prime 
Minister, on the occasion of the “2Day Ambassador - 
Th e International Lauder Conference on Diplomacy 
and Global Aff airs for High Schools”, 2018

Ms. President,
Your Excellencies,
Distinguished guests,

Th e Lauder Conferences for Diplomacy and International Relations 
demonstrate a solid initiative and tradition in ensuring the bright future of 
those who graduate from the Lauder-Reut Educational Complex, providing 
the world with the certainty of good leadership. I am honored to represent the 
Government of Romania and to be once again part of this wonderful event. 

I would like fi rst of all to congratulate the Jewish 
community in Romania and the Jewish people around the 
world and to pay them a special homage for celebrating 
70 years since their declaration of independence, and 
to be grateful to the organizers, because they so kindly 
introduced in the title of this conference the fact that 
you are celebrating 70 years in a Romanian centennial. 
I can assure you that you will always fi nd in Romania a 
strong partner and a true friend. 

I would like to extend my sincere congratulations 
to the young ones present here today, who I am sure 
will become respectable and responsible individuals, 
who will contribute to this world's well being, and 
that they represent the embodiment of what our most 
distinguished diplomat, Nicolae Titulescu, said: “Th e 
ideal itself is a reality in the making”. 

I believe in a new mentality, approach and 
perspective to build the future of the international 
society. Th ese solutions are taught to this new generation 
present here today, and this creates a valuable asset 
not only for Romania, but also for the international 
community. 

Diplomacy is the main peaceful way of ending 
and preventing confl icts. It is used to develop relations 
of collaboration and mutual understanding between 
countries. And it is eminently peaceful and rules out the 
possibility of war. Speaking from the perspective of Vice 
Prime minister for Romania’s Strategic Partnerships’ 
Implementation, I must tell you that in a Strategic 
Partnership, the diplomatic relation between two 
countries is not based only upon a defensive aspect, but 
undertakes a deeper meaning taking into consideration 
every domain that defi nes a country such as culture, 
education, society, economy, and transport. 

Diplomacy is a 
special and unique 
art in which the 
personality of its 
representatives has an important role. Not in the meaning 
of a shine upon the individuality or originality, but as a 
true expert of all the possible rules of the knowledge 
regarding linguistics, culture, economy, education, 
because it is about gaining a friend, a collaborator or a 
partner in an endeavor by persuasive means.

A diplomat, by defi nition, is the person defending 
the interest of their country, the one assuring its survival.

What you should be interested in, as future 
diplomats, is not what it is happening, but why it does 
happen in the fi rst place. And what are the consequences 
and what could happen next. Th is is what diplomacy 
consists of, to see and understand events, observe each 
manifestation that can be overlooked by an untrained 
eye. To sum up, what you read is not what you see, 
what you see is not what you hear, what you hear is not 
what happens. It is imperative that you adapt to every 
situation.

I am sure I have in front of me a generation with 
outstanding qualities who will face the changes of this 
world with courage and confi dence. Keep in mind that 
it doesn’t matter where the path of life might take you. 
Always have faith in yourself and in your abilities, don’t 
be afraid to rely on those close to you and never forget 
that your most cherished treasures are what is in your 
heart and in your mind.

I very much look forward to the day when all of 
you will be among the leaders of tomorrow, not just in 
Romania, but on the international stage as well. 

Th ank you!



40

L
i

c
e

u
G

i
m

n
a

z
i

u

I would like to congratulate the organizers and 
especially, Mrs. Tova Ben Nun-Cherbis, President of 
the Ronald S. Lauder Foundation Romania, for their 
eff orts and dedication in continuing this remarkable 
project that empowers young students to pursue their 
aspirations. 

Th is year is a year of celebrations as we mark the 
70th Anniversary of the State of Israel and 7 decades 
of uninterrupted diplomatic relations between Israel 
and Romania. Th is bond transcends these 70 years, 
depicting a complex and long history. Aside of the 
strong friendship that our two people share, we also 
enjoy a genuine and powerful partnership in countless 
fi elds: cultural, academic, medical, agriculture, IT and 
military, to name a few. It is this strong connection 
based on common visions and values that will guide 
our eff orts in promoting a deeper cooperation.

For us, the Israelis, the past and future have always 
been linked. Returning to our ancient homeland, 70 
years ago, we have started to build our own country 
out of a dry land, with no resources, no water, and 

no friends around. We have developed new roads in 
science, technology, medicine, agriculture. We therefore 
have become a nation of inventors and have encouraged 
the creation of sketches and blueprints that protect, 
improve and save the lives of people around the world 
while supporting our fast-growing economy.

For some, Israel is the holy land, a place 
where they can reconnect with spirituality 
and always walk in the footsteps of history: 
King David, the Christ, the Crusaders. 

For others, Israel is a Startup nation, a 
land of innovation, a market of brilliant minds 
and breakthrough. And there are those for 
whom Israel is a fi erce enemy, who – sadly for 
them – never gives up. 

For me, as for other more than 8 million 
Jews, Muslims, Christians, Druze, Baha’i and 
others, Israel will always be, fi rst and foremost, 
home. 

Not all of these achievements would have 
been so extraordinary or maybe even possible 
without diplomacy and the outstanding 
work of our diplomats who have developed 
partnerships, have created new opportunities 

of cooperation, and have made Israel one of the top 
countries in the world. 

As the name of our national anthem “Hatikva” 
suggests, we look towards the future with hope, as we 
are confi dent in our power to overcome challenges, defy 
the struggles of history and geography and embrace 
both our successes as well as the aspects that need 
improvement. 

Our journey has not been an easy one and it still 
is not but we have succeeded in fi nding our own path. 
And this is what I wish to all of you, to fi nd your own 
voice, to believe in yourselves and to never give up on 
your values and dreams in spite of the many obstacles 
and closed doors you will encounter. Trust me, even if it 
is hard, it is hard that makes things great.

Diplomația Lauder-Reut - 12 ani de parteneriate și exchange academic

Message of H.E. Mrs. Tamar Samash, Ambassador 
of the State of Israel, on the occasion of the “2Day Ambassador - 
Th e International Lauder Conference on Diplomacy and Global 
Aff airs for High Schools”

I am delighted to address you on the occasion of the 7th edition of the “2Day 
Ambassador - International Conference on Diplomacy and Global Aff airs for 
High Schools” organized by the Lauder-Reut Educational Complex.
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Message of Mrs. Adi Yahalomi Moshe, 
Director of the Department for Jewish 
Education in the Diaspora at the Israeli 
Ministry of Education on the occasion of 
the “2Day Ambassador - Th e International 
Lauder Conference on Diplomacy and 
Global Aff airs for High Schools”, 2018

Honored guests,
Hello and a wonderful day, Shalom
I'm excited and happy to open this special event.
It is my honor to address you within my position as Director of the 

Department for Jewish Education in the Diaspora at the Israeli Ministry of 
Education.

About a year ago, the Israeli Minister of Education Mr. Naft ali 
Bennett and the Director General Mr. Shmuel Abuav have established 
this Department within the Division of External Relations, which is 
headed by Dr. Dalit Atrakchi. Th e Minister and the Director General are 
investing great eff orts and resources through the Israeli education system 
to strengthen ties between the State of Israel and the Jewish people in the 
Diaspora.  

Minister Bennett, within his position, but also 
personally as a Jewish person, is doing his utmost to 
strengthen the ties between the Jewish people in the State 
of Israel and in the Diaspora. Minister Bennett's motive 
is driven from his strong belief in the brotherhood and 
unity of the Jewish people and his love for all Jews, 
wherever they are. 

I would like to share with you the fruitful and 
interesting work of the Department for Jewish Education 
in the Diaspora, which I am managing. 

Th e department operates in two directions, one 
addressing the students of the Israeli education system 
and the other addressing the Jewish children in the 
Diaspora. We have set goals for these two directions: 

* Jewish children in the Diaspora should feel a 
sense of attachment to the State of Israel, the Jewish 

people and its heritage
* Students of the Israeli educational system should 

learn about the Jewish people in the Diaspora and their 
challenges, as well as be aware of the importance of 
mutual responsibility

Th ese two goals guided me when creating and 
promoting my work plan, which I will present very 
briefl y:

1. We are currently developing study units for 
Israeli students with the purpose of teaching about the 
Jewish people in the Diaspora. Th ese computerized 
units are called "Brothers across the Sea," and they 

create a deep and mutual bond with the Jewish people 
worldwide. 

2. In cooperation with the Israeli Ministry for 
Diaspora Aff airs and the Center for Educational 
Technology – CET, we have established directorates 
in Latin America, Central Europe and France, which 
serve as supportive centers for the Jewish schools, and 
identify their unique needs. 

3. In cooperation with the Jewish Agency, we 
created a unique program called "twin schools"' which 
includes twinning relationships between schools in 
Israel and Jewish schools in diff erent countries.  

4. In cooperation with the World Zionist 
Organization, every year we send teachers to Jewish 
schools in Latin America and Europe. Th ese teachers 
teach the Hebrew language, heritage and the history of 
Israel.   

A few months ago, my husband and I were on a 
short vacation in Bucharest.

Mrs. Tova Ben Nun-Cherbis, the principal of the 
Lauder Reut School, heard about my visit to Bucharest 
and invited us to visit her school. (Th ose who know 
Tova know that it is impossible to refuse this special and 
devoted woman.)

Although I was on vacation and promised my 
husband not to work, I immediately accepted her 
invitation and visited the school.
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I arrived without any prior planning, and as I 
mentioned by chance. Th e visit to the school was one of 
the most exciting experiences I have ever had in my 
life (by the way, my husband was also very happy 
about it).

We arrived on the day when the children celebrated 
Tu Bishvat.

When we entered the gates of the school we saw 
children planting seedlings and in the background we 
heard the songs of the holiday.

I had the privilege of getting to know the school, to 
meet the talented and eager students who study there. I 
am sure that every child at the Lauder Reut School can be 
an ambassador of the State of Israel. As a Zionist deeply 

attached to my country and heritage, I was proud of the 
students. I would also like to mention the devoted and 
professional staff , who is in charge of all the educational 
activities, headed by Ms. Tova Ben Nun-Cherbis.

Th is thriving enterprise, established by Tova, is 
not obvious. Its contribution to the State of Israel by 
strengthening the connection between the community in 
Bucharest and the Jewish people in Israel is a valuable 
endeavor.

I am therefore very glad to be a partner of such a 
wonderful endeavor and see the Jewish School of Lauder 
Reut as a milestone for successful educational cooperative 
activity among the world's Jews.

Th ank you!

Mesajul Domnului Andi-Lucian Cristea, 
Vicepreședinte al Comisiei pentru politică 
externă a Parlamentului European și membru 
al Lauder-Reut Board of Trustees, cu ocazia 
Conferinței Lauder de diplomație și afaceri 
internaționale pentru învățământ liceal – 
2Day Ambassador, 20-22 martie 2018 

În calitate de vicepreședinte al Comisiei 
pentru politică externă a Parlamentului 
European îmi face o deosebită plăcere să salut 
tinerii participanți la cea de-a șaptea ediție a 
evenimentului 2Day Ambassador – Conferința 
de diplomație și afaceri globale organizată de 
Complexul Educațional Lauder-Reut.

An de an, Conferința a adus laolaltă tineri liceeni alături de 
personalități de primă mână a diplomației românești, într-un 
exercițiu binevenit de schimb de idei și dezbatere a principalelor 
teme de actualitate internațională. 

Doresc să felicit organizatorii, în mod special pe Doamna 
Tova Ben Nun-Cherbis pentru tenacitatea și viziunea de 
care dă dovadă în gestionarea procesului educațional. 
Ca europarlamentar voi continua să fi u aproape de elevii 
Complexului Educațional ce își doresc aprofundarea domeniului 
diplomației, prin organizarea în fi ecare an a vizitelor de studiu la 
sediul Parlamentului European la Strasbourg și Bruxelles.

În cursul vizitei din 2017, elevii participanți au avut ocazia 
să discute la Bruxelles cu Comisarul român Corina Crețu și au 
participat la sesiuni de întrebări și răspunsuri cu membrii ai 
Parlamentului European.

Photo: European Commissioner Corina Cretu and Mr. Andi Cristea, 
Vicepresident of the External Politics Commission of the European Parliament, receiving the Lauder-Reut students (October 2017)

Mrs. Adi Yahalomi Moshe
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În luna martie a acestui an, am avut onoarea de a fi  
selectat de doamna profesoară de engleză de la clasa mea, 
Cigan Corina, să particip la un eveniment inedit intitulat 
2Day Ambassador. 

Încă de la început, vreau să menționez faptul că pe 
toată perioada evenimentului am fost plăcut surprins de 
ospitalitatea cu care am fost primiți.

La hotelul Marriott, în prima zi a Conferinței, m-a 
captivat concursul de public speaking, la care au participat 
elevii liceului Lauder-Reut. Discursurile ținute de aceștia, 
în urma experienței pe care au avut-o pentru o zi la sediile 
diferitelor ambasade din București, la Ministerul Afacerilor 
Externe și la Institutul Diplomatic Român, au lăsat o 
amprentă în sufl etul meu. Mi-am dat seama că a fost un 
efort din partea lor să-și pregătească aceste prezentări și 
să-și depășească propriile emoții ca adolescenți, pentru a 
vorbi în public. M-am imaginat în locul lor și imediat am 
simțit profund respect și admirație pentru fi ecare dintre ei. 
Toți au fost la înălțime! Personal însă, cel mai mult mi-a 
plăcut discursul tânărului care a reprezentat Armenia. 

Din experiența trăită a doua zi, la Parlamentul 
României, un impact deosebit asupra mea au avut-o 

câteva teme care s-au dezbătut. Foarte interesante din 
punctul meu de vedere au fost „Cyber-Attacks Trends and 
Methodology” și cea despre Brexit, de unde am afl at niște 
informații utile despre situația din Anglia și alte detalii 
intrigante pe această temă. Am avut privilegiul de a asculta 
câțiva ambasadori foarte importanți care ne-au răspuns cu 
amabilitate la întrebările pe care le puneam în legătură cu 
fi ecare temă.

În concluzie, a fi  timp de două zile în mijlocul 
unor oameni deosebiți, mulți dintre aceștia diplomați de 
seamă, îmbrăcat pentru prima dată în costum, ascultând 
discursuri din sfera diplomației, a fost o experiență inedită 
pentru mine. 

De altfel, acest eveniment m-a determinat să candidez 
la examenul de burse al Complexului Educațional Lauder-
Reut. Acum aștept rezultatul cu speranța că m-am descurcat 
bine. Sper să am oportunitatea de a studia la acest liceu 
de renume, care îi ajută pe copii să își atingă potențialul 
maxim, și chiar să-l depășească.

Patrick Christian COURNEDE
elev, Școala gimnazială nr. 88
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Argentina Armenia

Austria

Canada
Croația
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Cehia

Germania

Grecia

Israel

Italia

Misiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenere
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Japonia

Mexic

Olanda

Polonia

Misiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenereMisiuni diplomatice partenere
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Slovacia Slovenia

Statele Unite ale Americii Vatican

Ministerul Afacerilor Externe Institutul Diplomatic Român
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- impresii ale elevilor din clasa a X-a despre orele de Diplomație și relații internaționale - - impresii ale elevilor din clasa a X-a despre orele de Diplomație și relații internaționale - - impresii ale elevilor din clasa a X-a despre orele de Diplomație și relații internaționale - 
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Impresii ale elevilor din clasa a X-a 

despre orele de Diplomație și relații internaționale
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Th e past nine months have been a very productive 
time for debate and public speaking at Lauder.

Teachers Nae Șovăială, currently working with 
students ranging from 5th to 8th grade in Public Speaking, 
and Ioana Covei, teaching Debate to grades 9-10, worked 
to improve the main building blocks of persuasive 
communication - the capacity to build logically sound 
arguments, the ability to express them in a clear, confi dent 
and convincing manner, and the skill to structure and 
time-manage the speeches in a way that would most 
eff ectively communicate the intended message. 

In order to develop their speech delivery skills, 
middle school students were asked to recite texts 
such as Th e Raven by Edgar Allan Poe using diff erent 
emotions. For high schools, students performed dramatic 
monologues to practice expressing diff erent emotions in 
their speeches. In order to build logical arguments and 
structure the speeches more effi  ciently, they participated 
in debate matches, in which teams of 2 or 3 students had 
to work together to support points of view related to 
anything from animal testing to revoking Aung San Suu 
Kyi’s Nobel Peace Prize.

Outside of class, in December of last year the 
debate club, which is accessible to high-school students, 
participated in a national beginner competition in 
Bucharest and has been meeting regularly to additionally 
develop debate skills. Th e 2Day Ambassador event in 
March proved a great opportunity for many students to 
engage with diplomatic aff airs while also communicating 
what they had learned to their peers. Over 20 speakers, 
each assigned one country, held speeches that discussed 
bilateral relations between their respective countries and 
Romania, and about the need for youth participation in 
the fi eld of diplomacy. Th is called for many of the skills 
honed through debate and public speaking and the 
resulting speeches were of a high quality.

Th e most recent event that Lauder students have 
taken part in is a public speaking competition organized 
by the Romanian Association for Debate, Oratory and 
Rhetoric in partnership with Opera Comică pentru 
Copii. Participants from 6th to 11th grade took part in the 
school heat and will compete in the semifi nals later this 
month. We wish them best of luck!

Ioana COVEI

Unul din momentele mele favorite pe parcursul 
anului școlar este cel al evaluării cursului de către 
elevi. Abia atunci pot spune dacă semințele pe care 
am încercat să le sădesc pe parcursul anului au dat 
roade. Cel mai adesea, ca și acum, citind cele scrise 
de elevii mei, îmi dau seama că acolo unde eu am 
pus o sămânță, vor crește copaci.

Ruxandra IVAN
profesoară de 

diplomație la liceul 
Lauder Reut
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La 13 iunie 2017, în Sala Gafencu a Ministerului 
Afacerilor Externe a avut loc ceremonia de absolvire a 
cursurilor de Diplomaţie şi Afaceri Internaţionale de 
către elevii Liceului bilingv Lauder-Reut. Şcoala are 
un parteneriat educaţional cu Ministerul Afacerilor 
Externe, respectiv cu Institutul Diplomatic Român. 
La ceremonie au participat înalte personalităţi de la 
MAE, diplomaţi, ambasadori, printre care ambasadorul 
Statului Israel, E.S. Tamar Samash, preşedintele C.E.B., 
ing. Paul Schwartz, şi preşedintele Fundaţiei Ronald S. 
Lauder România, Tova Ben Nun-Cherbis. Reprezentanţi 
ai MAE au apreciat buna pregătire a elevilor pentru 
cariera de diplomat. 

Ambasadorul Statului Israel, E.S.Tamar Samash, 
i-a felicitat pe elevi şi le-a vorbit despre importanţa 
diplomaţiei ca modalitate de soluţionare paşnică a 
confl ictelor, subliniind faptul că un diplomat bun 
este acela care îşi înţelege ţara pe toate planurile, dar 
este în acelaşi timp un om pentru care grija faţă de 

umanitate este crucială. Împărtăşind din experienţa 
personală, Excelenţa Sa a subliniat importanţa studiilor 
diplomatice dublate de curiozitate, idealism, loialitate 
faţă de ţară – ingrediente care, spre deosebire de istoria, 
geografi a, economia unui stat, nu se învaţă. 

Tova Ben Nun-Cherbis a mulţumit tuturor celor 
care sprijină cursurile de diplomaţie ale şcolii şi a 
arătat că elevii de la Lauder nu se mulţumesc numai 
cu pregătirea teoretică, ci au avut şi un an diplomatic 
plin de activităţi practice, precum vizita la Parlamentul 
European de la Strasbourg, internship la ambasade, 
Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Diplomatic 
Român, în cadrul Conferinţei Lauder de Diplomaţie 
şi Afaceri Internaţionale pentru învăţământul liceal – 
„2Day Ambassador” (28-30 martie 2017), conferinţele 
Model United Nations desfăşurate în România şi în 
străinătate la Bratislava, Herzliya, Varşovia, precum şi 
cea de a 5-a ediţie a Conferinţei LauderMUN (9 – 12 
iunie 2017). 
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Ştefan Irimia Popescu, secretar 
de stat la MAE, însărcinat cu 
pregătirea Preşedinţiei României la 
Consiliul U.E., i-a încurajat pe elevi 
să fi e diplomaţi în tot ceea ce fac şi 
la locul în care se găsesc. Ing. Paul 
Schwartz, preşedintele Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti, i-a 
îndemnat pe elevi la o cât mai mare 
implicare în activitatea diplomatică, 
deoarece acţiunile constructive, nu 
indiferenţa, duc societatea înainte. 

Ceremonia a fost condusă de 
doamna Mirela Grecu, director 

al Direcţiei Diplomaţie Publică, 
Culturală şi Ştiinţifi că din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe. 
Dânsa şi-a exprimat satisfacţia că a 
fost gazdă şi organizator de proiect 
şi că a putut discuta cu elevii, 
cărora le-a dat cuvântul pentru a-şi 
prezenta, la rândul lor, discursurile 
de mulţumire şi apreciere. O 
adevărată şi emoţionantă probă de 
protocol diplomatic a reprezentat-o 
momentul înmânării certifi catelor 
de absolvire, pe care elevii le-au 
primit din mâna Anei Birchall, fost 

ministru al Afacerilor Europene, cu 
susţinerea ambasadorului Israelului, 
E.S. Tamar Samash, şi a Tovei Ben 
Nun-Cherbis. 

Chiar dacă nu toţi cei ce au 
urmat cursurile de diplomaţie vor 
ajunge diplomaţi, această pregătire 
îi va ajuta să relaţioneze cu colegii 
lor, cu oamenii, în toate domeniile 
vieţii. 

Eva GALAMBOȘ
Realitatea Evreiască, nr. 498-499, 

1-31 iulie 2017, pagina 15
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În primele trei zile, elevii noștri au participat pentru 
al treilea an consecutiv la Conferința TIMEMUN, 
organizată de Walworth Barbour American 
International School. Șapte dintre elevii Lauder au 
reprezentat cu succes Federația Rusă în Disec, Ecosoc, 
Environment, Human Rights, Trade and Development, 
Security Council, 1956 Security Council. Ceilalți trei 
au avut parte de experiențe remarcabile în Senatul 
American, în Crisis Committee - American Civil 
War, respectiv în binecunoscutul Special Committee - 
dedicat relansării discuțiilor de pace dintre Statul Israel 
și poporul palestinian. 

În continuare excursiei, am avut parte de sesiuni de 
yacht sailing (Marea Mediterană) și camels riding (Kfar 
Hanokdim). Ziua de miercuri ne-a oferit o experiență 
memorabilă – vizitarea celebrei fortărețe Masada 
– obiectiv afl at în patrimoniul UNESCO, prilej de 
rememorări istorice, de noi descoperțiri arheologice, dar 
și o bună ocazie pentru depășirea limitelor personale și 
pentru consolidarea relațiilor dintre membrii grupului. 
După-amiaza petrecută la Marea Moartă a fost un bun 
prilej de relaxare.

Ultima zi a unei excursii incredibil de dense ne-a 
prilejuit vizita la IDC Herzliya – mentorii și partenerii 

noștri academici, urmată de o superbă după-amiază 
petrecută într-un oraș cu adevărat impresionant - Tel 
Aviv. Seara de joi a fost momentul emoțiilor împărtășite 
alături de gazdele noastre, elevii, părinții și profesorii 
școlii Tichon Hadash.

Participanții Bundă Rareș, Cobrea Tudor, Costea 
Daniela, Gheorghe Ioana, Iovițu Filip, Isachievici Maria, 
Marta Alexia, Niculae Alina, Pitulice Rareș-Costin, 
Polihroniade Iris, elevi în clasele IX-X, trei dintre ei 
fi ind la a doua experiență în Israel, au fost însoțiți de 
către profesorii Atalia Weissman, Virgilius Teodorescu 
și Diana Gătej. 

În săptămâna 18-23 martie 2018 – o săptămână de 
iarnă autentică - elevii școlii Tichon Hadash împreună 
cu profesoara Adi Friedland au participat (pentru al 
patrulea an consecutiv) la Conferința de diplomație și 
afaceri internaționale 2Day Ambassador, organizată 
de Complexul Educațional Lauder-Reut, găzduită cu 
generozitate de Palatul Parlamentului și onorată de 
prezența a numeroși ofi ciali, ambasadori, invitați din 
străinătate și alumni Lauder.

Primele două zile le-am petrecut la Castelul Peleș 
din Sinaia, Cetatea de la Râșnov, Castelul Bran, fi ind din 
nou foarte bine primiți la centrul CER de la Cristian.

În București, am vizitat 
Templul Coral, Muzeul 
Hărților și Cărților Vechi 
dar și noua clădire a liceului 
Lauder, oaspeții noștri fi ind 
plăcut impresionați.

În încheiere, nu ne 
rămâne decât să sperăm la 
cât mai multe reeditări ale 
acestor experiențe minunate, 
spre bucuria următoarelor 
generații.

Prof. Virgilius 
TEODORESCU
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At the end of August 2017, between 20th and 24th, 
three teachers and a group of 22 students had the great 
opportunity to be invited to Israel, to the Weizmann 
Institute. Th e goal of this trip was to make science even 
more interesting through the use of practical scientifi c 
activities and thus to make our students enjoy science, 
using more than just a theoretical point of view. 

We spent three incredible days in the campus of the 
Weizmann Institute, enjoying a great program that was 
created especially for us. Our students had the chance 
to understand the scientifi c phenomena through the 
guidance of the teachers from the Weizmann Institute. 
In the fi rst day, we visited the Clore Garden of Science, 
an open space especially created to facilitate the 
students understanding of the physical phenomena: 
using special machineries and techniques, our students 
had the opportunity to see how the experiments were 
recreating daily physical phenomena. For example, 
the most interesting and enjoyable activity was when 
we had to make and eat liquid nitrogen ice-cream, a 
really funny and creative activity, which managed to 
perfectly mix science and fun. How does the rainbow 
appear on the sky, what happens when the electrical 
static current gets in contact with you or how to use 
the UV-rays in order to lit up a stick are just a few 
of the experiments that we participated at. Because 
the camp was dedicated to science, chemistry was 
another subject that interested us. With the help 
of the experiments, we got the chance to see how 
liquid nitrogen cannot fry an egg, even though 
it gives you the sensation that the egg is getting 
cooked. 

In the second day of our trip, we got involved 
in an interactive game: with the help of our phone, 

we had to go into diff erent 
places from the camp and 
we also had to do some 
research on the history of the 
Weizmann Institute in order 
to complete all the tasks of 
the activity. With the help of 
fun activities, our students 
managed to understand the 
basic principles of molecular 
chemistry: by making 
spaghetti out of chocolate, 
the basic and really diffi  cult 
theoretical principles became 
a fun and easy to understand 
phenomenon. 

Th e last day was dedicated to Geography and 
Astronomy. In the planetarium, we could identify 
various constellations, planets and stars. Th e second 
part of the day was dedicated to lunching water rockets, 
a very interesting activity that gave the students the 
opportunity to understand the physical principles 
of propulsion with the help of water. Another really 
helpful activity for us was the meeting with Dr. Felix 
Laub, originally from Romania, who answered all of our 
questions, from molecular biology to the creation of the 
universe, in an atmosphere of dialogue that invited the 
students, eager to know, to ask all they wanted to. 

Th e experience was a unique one, because it helped 
our students to fi nd out a lot of things about the world 
around us. Th e mix of practice and theory, of fun and 
research made this program an interactive one and 
made our students more eager to study science.

Andrei ALEXANDRESCU, Lauder-Reut Teacher
Victor DIACICOV, Lauder-Reut Teacher

Diplomația Lauder-Reut - 12 ani de parteneriate și exchange academic

With the support of Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni
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În luna octombrie 2017, continuând o practică 

încetățenită de mulți ani la Școala Lauder, 17 elevi , cu o 
singură excepție toți din clasa a IX-a, înscriși la cursul de 
diplomație, au vizitat timp de trei zile orașul Bruxelles. 
Nu a fost o vizită turistică, ci una de 
documentare la fața locului, pentru 
a cunoaște la prima mână instituțiile 
europene, cele în care se iau cele mai 
importante decizii privind viitorul 
UE, inclusiv al nostru. 

Ocupând scaunele membrilor Comisiei Europene 
Nu știu în ce măsură copiii s-au simțit cuprinși 

de atmosfera... europeană, dar în prima zi a vizitei a 
avut loc o întâlnire cu Corina Crețu, Comisar pentru 
Politica Regională al Comisiei Europene din partea 
României, șefă a uneia dintre comisiile care dispune 
de cei mai mulți bani în cadrul instituțiilor europene. 
Întâlnirea s-a desfășurat chiar în sala de consiliu, unde 
au loc ședințele Comisiei și, cu acest prilej, elevii au 
avut ocazia să se așeze pe locurile ocupate de membrii 
Comisiei, inclusiv pe cel al președintelui, Jean-Claude 
Juncker. 

În cadrul dialogului purtat cu copiii, Corina 
Crețu și-a exprimat bucuria față de inițiativa Școlii 
Lauder de a aduce elevii la Uniunea Europeană și le-a 
explicat ce este Comisia Europeană și ce rol joacă ea, 
fi ind cel mai important instrument în elaborarea și 
promovarea politicii europene, inclusiv a bugetului UE. 
În acest context, domnia-sa a vorbit despre atribuțiile 
ei de Comisar pentru Politica Regională, subliniind că 

dispune de o treime din ansamblul bugetului a cărui 
menire este ajutorarea statelor mai puțin dezvoltate. Este 
vorba, a explicat comisarul, de reducerea diferențelor 
de dezvoltare dintre Nordul și Sudul continentului, dar 

și din interiorul statelor membre, unde se 
înregistrează disparități regionale. Acum, 
a arătat ea, ne afl ăm într-un moment 
crucial de pregătire a noului buget pentru 
perioada 2020-2027, subliniind că bugetul 
Uniunii se elaborează pentru șapte ani. 
            În cuvântul său, Tova Ben Nun-Cherbis, 
președinta Complexului Educațional 
Lauder-Reut care, împreună cu 

eurodeputatul Andi Cristea, a condus grupul de copii, 
a prezentat performanțele Școlii Lauder, menționând că 
ea se afl ă la cea de-a opta generație de elevi și că există 
de-acum absolvenți care lucrează chiar la Comisia 
Europeană și în alte instituții europene. Tova Ben 
Nun-Cherbis și-a exprimat convingerea că aceste vizite 
îi ajută pe elevii şcolii, iar pe baza experienței acumulate 
se poate spune că ei sunt viitorii lideri ai României. 

A urmat un dialog între comisarul european și 
grupul de elevi. Aceștia s-au prezentat, au explicat de ce 
au ales să urmeze diplomația și au pus întrebări privind 
conținutul activității Corinei Crețu și difi cultățile vieții 
de diplomat. Comisarul european a declarat că este 
impresionată de nivelul elevilor, determinat de nivelul 
de predare al școlii și de mediul familial al copiilor. Pe 
de altă parte, ea a menționat că nu este prea optimistă 
în ceea ce privește viitorul UE, din cauza forțelor 
antieuropene care au venit la putere în anumite țări. 
Dacă în trecut în cadrul Parlamentului European s-au 
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găsit doar câțiva reprezentanți ai euroscepticilor, astăzi 
există un grup de 150 de europarlamentari cu o astfel 
de orientare, stimulați în acțiunile lor de fenomenul 
Brexit. Vorbind despre calitățile pe care trebuie să le 
îndeplinească un diplomat, Corina Crețu a arătat că, 
deoarece în UE, în general, deciziile se iau prin consens, 
marea calitate a unui diplomat este de a ști să poarte un 
dialog, să ajungă la un compromis la masa negocierilor. 
Ea a mai arătat că, în ceea ce privește tinerii, există 
programul Erasmus, prin intermediul căruia, până 
acum, 150.000 de tineri români au învățat și învață în 
străinătate.

Parlamentul European – al doilea popas 
Impunătoarea clădire a Parlamentului European 

a fost cel de-al doilea obiectiv vizitat de grupul de 
elevi. Aici gazda vizitei a fost eurodeputatul Andi 
Cristea, membru în Board-ul Școlii Lauder-Reut, cel 
care organizează anual venirea elevilor de la Lauder la 
Bruxelles și Strasbourg (și, am afl at mai târziu, nu numai 
a lor). Într-o expunere documentată, eurodeputatul 
român le-a explicat elevilor ce rol joacă și ce drepturi au 
eurodeputații în cadrul realizării legislației europene. El 
a subliniat că UE se confruntă cu probleme structurale, 
care se vor agrava odată cu ieșirea Marii Britanii din 

Uniunea Europeană, în condițiile în care Londra a fost 
un contribuabil net la bugetul UE, care a furnizat mai 
multe fonduri decât a folosit. Andi Cristea i-a îndemnat 
pe elevi să intre în politică și să contribuie astfel la 
dezvoltarea democrației din România, deocamdată 
foarte tânără comparativ cu alte state cu tradiții vechi în 
acest domeniu. În continuare, elevii au vizitat sala mare 
în care se desfășoară sesiunile Parlamentului European 
și au primit explicații despre structura acestei instituții, 
felul în care funcționează, precum și despre rolul altor 
instituții europene, de la funcționarul european Ioana 
Bobe. 

După-amiază, după ce au fost oaspeții la masă ai 
europarlamentarilor români, a avut loc o întâlnire cu 
câțiva dintre aceștia – Mircea Pașcu și Viorica Dăncilă, 
liderul Grupului europarlamentarilor social-democrați 
români, care le-au vorbit elevilor despre importanța 
Uniunii Europene, invitându-i să-şi propună să devină 
europarlamentari.

În perspectivă – președinția română a UE 
O foarte interesantă întâlnire a avut loc în cea 

de-a treia zi a vizitei la Bruxelles a elevilor și anume cu 
E.S. Luminița Odobescu, ambasador al Reprezentanței 
Permanente a României pe lângă UE. După ce le-a 
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explicat elevilor ce este Reprezentanța și care este rolul 
ei în contextul instituțiilor europene, ea a arătat că acum 
toată atenția este îndreptată către pregătirile pentru 
preluarea de către România în 2019 a președinției 
Uniunii Europene. Sunt numeroase sarcini de îndeplinit, 
de la probleme de logistică, realizarea de dosare pe 
diferite probleme, strângerea de propuneri și inițiative 
până la găsirea simbolurilor României. Legat de acest 
ultim aspect, ambasadoarea a lansat un apel copiilor, 
cerându-le să facă propuneri privind simbolurile care 
ar reprezenta cel mai bine țara noastră. A fost un teren 
fertil deoarece o parte dintre ei și-au prezentat ideile 
legate de ceea ce au crezut că este aspectul caracteristic 
al culturii române. Cu siguranță, ele vor constitui un 
izvor de inspirație, a declarat E.S. Luminița Odobescu. 
Dat fi ind programul bogat de întâlniri, copiii au avut 
la dispoziţie doar câteva ore ca să viziteze orașul și să 
admire zecile de magazine de pe lângă La Grande Place, 
pline de faimoasele bomboane de ciocolată belgiene. 
Nici măcar cele două mese la niște restaurante cu specifi c 
belgian, unde s-au putut consuma scoicile negre, nu au 
compensat lipsa timpului liber. Poate data viitoare... 

Eurodeputat Andi Cristea: Este bine pentru copii 
să vadă unde se iau deciziile europene 

„Prezența acestor copii la Bruxelles face parte 
dintr-un proiect amplu, pe care l-am inițiat în 2014, 
când am fost ales în Parlamentul European. Practic, în 
fi ecare toamnă am organizat o vizită de lucru la Bruxelles 

sau la Strasbourg și mă bucur că am posibilitatea să 
le ofer elevilor de la liceul Lauder această expunere 
unică despre Europa. Cred că este important pentru 
ei ca la o vârstă fragedă să vină la Bruxelles, să vină la 
Parlamentul European. S-au văzut cu doamna Corina 
Crețu, comisar european, și poate mulți dintre ei nu au 
conștientizat faptul că întâlnirea a avut loc în Sala de 
Consiliu, practic, acolo unde se iau deciziile Comisiei 
Europene. Toate acestea sunt importante – să vină, să 
vadă, să vorbească cu persoane pe care le văd la televizor 
și au responsabilități la Bruxelles. Este important să 
înțeleagă că nu sunt cu nimic mai prejos față de colegii 
lor de aceeași vârstă din state în care istoria a fost mai 
blândă, mai bună, statele vestice… să conștientizeze 
că ei vor fi  cei ce vor conduce țara peste 20-30 de ani... 
Trebuie să mai spun că nu numai copiii de la Lauder 
au benefi ciat de această șansă de a veni într-o vizită de 
studiu. Vin și copii, elevi din școlile publice, de pildă din 
Buzău, de unde sunt eu. Elevi cu rezultate bune de la 
Colegiul „Mihai Eminescu“, pe care l-am terminat și eu, 
au avut în două rânduri șansa să vină la Bruxelles și, cu 
siguranță, efectul este benefi c. Pentru mulți dintre ei a 
fost prima ieșire din țară. Lucrul acesta înseamnă foarte 
mult pentru ei, chiar dacă acum nu-și dau seama, dar 
în viitor vor benefi cia de avantajele vizitei la Bruxelles”.

Eva GALAMBOȘ
Realitatea Evreiască, nr. 504-505, 

1-30 noiembrie 2017, pagina 16
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Cursurile, proiectele și internship-urile de 
comunicare – media fac parte, alături de cele de 
diplomație, din oferta educațională adresată elevilor 
din clasele IX - XI. O ofertă unică în învățământul din 
România, pusă la dispoziție de Complexul Educațional 
Lauder-Reut încă de la înfi ințarea claselor de liceu, 
în urmă cu 12 ani. Un drum parcurs împreună cu tot 
atâtea serii de elevi, lucrând cu parteneri din media, 
publicitate, marketing ori participând la concursuri și 
festivaluri internaționale în calitate de cea mai tânără 
echipă. Nu în ultimul rând, un drum al cunoașterii prin 
workshop-uri și întâlniri cu personalități academice, 
din media și diplomație, activități care au încurajat 
afi rmarea curiozității cognitive și a creativității elevilor. 
Iată numai câteva dintre evenimentele derulate în 
ultimul an școlar.

Fake newsFake newsFake news şi manipularea informaţională şi manipularea informaţională şi manipularea informaţională şi manipularea informaţională şi manipularea informaţională şi manipularea informaţională
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https://youtu.be/Vg2vLDdJkmYhttps://youtu.be/Vg2vLDdJkmYhttps://youtu.be/Vg2vLDdJkmYhttps://youtu.be/Vg2vLDdJkmYhttps://youtu.be/Vg2vLDdJkmYhttps://youtu.be/Vg2vLDdJkmY

Media, marketing și comunicare

Premiul I la public speaking, 2Day AmbassadorPremiul I la public speaking, 2Day AmbassadorPremiul I la public speaking, 2Day AmbassadorPremiul I la public speaking, 2Day AmbassadorPremiul I la public speaking, 2Day AmbassadorPremiul I la public speaking, 2Day Ambassador

De la Helsinki la București. Întâlnire peste ani cu ambasadorul Cătălin Avramescu
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Proiecte de absolvire susținute în spațiu academicProiecte de absolvire susținute în spațiu academicProiecte de absolvire susținute în spațiu academicProiecte de absolvire susținute în spațiu academicProiecte de absolvire susținute în spațiu academicProiecte de absolvire susținute în spațiu academic

De la Helsinki la București. Întâlnire peste ani cu ambasadorul Cătălin Avramescu
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Proiecte de absolvire susținute în spațiu academicProiecte de absolvire susținute în spațiu academicProiecte de absolvire susținute în spațiu academicProiecte de absolvire susținute în spațiu academicProiecte de absolvire susținute în spațiu academicProiecte de absolvire susținute în spațiu academic
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… astfel aș putea sumariza activitatea clubului de robotică din cadrul 
școlii noastre. Anul acesta, peste 70 de copii s-au înscris la clubul de 
robotică, începând de la clasa pregătitoare până la clasa a 11-a.

În luna decembrie a avut 
loc competiția Robot Olympics, 
la care școala noastră a fost 
reprezentată de către echipa 
formată din Rom Avissar și 
Andrei Brahă, din clasa a 3-a A. 
La secțiunea LEGO Sumo, am 
obținut locul II în grupă.

În luna martie am avut, la 

Elevii din ciclul primar au participat cu mult interes 
și entuziasm la activități de construire și programare a 
unor roboței LEGO simpli. Ca încununare a muncii lor, 
8 echipe, pregătite de către profesorul Simona Popescu, 
au participat la primul sezon al competiției naționale 
FIRST LEGO League Junior, sub deviza „We have fun, 
we learn!”, cu tema AQUA ADVENTURE (Aventura 
acvatică).

Echipele, formate din maxim 6 membri, au învățat 
despre apă și importanța acesteia. Au ales un mod 
de utilizare al apei, de acasă sau din comunitate; au 
studiat drumul parcurs de apă și au căutat o soluție 
de îmbunătățire a acestuia. Pe baza celor învățate au 
realizat un poster și un model din piese LEGO pe care 
le-au prezentat în cadrul unei expoziții organizate pe 17 
martie 2018 în cadrul Universității POLITEHNICA din 
București.

Robotică
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Echipa Blue Planet: 
Rebecca Grimberg, Sarah 
Răducu,  Mara Manolescu 
(Pregătitoare A) - Premiul 
pentru Soluție inovativă

Echipa Power Team: 
Mara Braun-Erdei, Ana 

Miriam Iczkovits, Anastasia 
Ioannou, Mihai David 
Ioan, Andrei Pintilie, Tudor 
Panaite (Clasa I) - Stea în 
devenire

Echipa RoboTux: 
Vlad Apfelbaum, Petru 
Bălănoiu, Vlad Brezeanu, 
Th eodor Ciama, Rareș 
Dumitru, David Pop 
(Pregătitoare B) - Premiul 
pentru Entuziasm 

Echipa Hydro Team:
 Robert Tănăsescu, 
Andrei Caciur, Șerban 
Lucas-Radu, David Jakab-
Naianu (Clasa I) - Premiul 
pentru Programare 

Robotică

Echipa Girl Power - 
Legendarele: Laura Iris Petre, 
Maria Vrabie (Clasa a II-a) - 
Premiul pentru Perseverență

Echipa Water Adventure: 
Tudor Părău, Sonia 
Drumariu, Ștefan Vasile, 
Andrei Apostol, Matei 
Cononov (Clasa a 
III-a) - Premiul pentru 
Profesionalism demn  

 Echipa Water Boy – VIP 
Rappers: Matei Fălceanu, 
Richard David Radu, Matei 
Georgescu, Alexandru Guzu, 
Yan Abromovici (Clasa a 
II-a)- Premiul pentru Lucru 
în echipă

Echipa Rachetele Lauder: 
Luca Mândru, Luca 
Nativ, Alex Manolescu, 
Mircea Dan-Silion, Pietro 
Dincă (Clasa a IV-a) - 
Premiul pentru Construcția 
mecanică

Premii obținute la FIRST LEGO League JuniorPremii obținute la FIRST LEGO League JuniorPremii obținute la FIRST LEGO League Junior

În luna martie am participat la mai multe concursuri, la care am obținut rezultate remarcabile.
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Felicitări tuturor!

Prof. Rica PINTILIE
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Lotul României merită respectul nostru, al tuturor, 
pentru că prin rezultatele lor au poziționat România pe 
locul II pe națiuni, după Polonia. Mare surpriză și bucurie 
a adus Victor Vescu, elev al Complexului Educațional 
Lauder-Reut, care a obținut la individual cel mai 
mare punctaj dintre toți cei 160 de participanți! 

La momentul revenirii în țară a lotului României, 
reporterul de la Național TV era curios care este 
secretul unui astfel de rezultat. Nu este un secret. Este 
vorba de pasiuni: pasiunea pentru geografi e, pasiunea 
de a studia, cea de a lucra cu elevii, munca în echipă, 
prietenia, precum cea dintre Victor și Omar, de care 
ambii sunt foarte mândri. Trebuie să-i amintim astfel 
pe cei care fac parte din această echipă: Victor Vescu, 
Andrada Pantelimon, familiile lor, profesorii, Roxandra 
Cristescu și Roxana Diaconu, foștii și actualii olimpici, 

doamna inspector Cătălina Șerban, doamna Tova 
Ben Nun Cherbis și echipa Complexului Educațional 
Lauder-Reut care i-au susținut, încurajat și au crezut în 
ei mereu.

Olimpicii Lauder-Reut

08 august 2017, Aeroportul „Henri 
Coandă”, București. Emoții. Bucurii. 
Zâmbete. Glume. Așteptări. Părinți. 
Foști olimpici naționali și internaționali. 
Profesori. Camere de fi lmat. Camere de 
fi lmat și reporteri. Și iar așteptări. Ce îi 
leagă pe toți aceștia?! Nimeni alții decât 
olimpicii internaționali la geografi e, 
care se întorc de la Belgrad, Serbia, 
țara în care s-a desfășurat ediția a 
XIV-a a Olimpiadei Internaționale de 
Geogra� e.

Acest eveniment academic a avut loc 
în perioada 02-08.08.2017. Lotul României 
a fost compus din elevii Victor Vescu, clasa 
a XI-a, elev la Complexul Educațional 
Lauder-Reut, București, Omar Hamod, 
clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Mihai 
Viteazul”, Sabina Calisevici, clasa a XII-a, 
Colegiul Militar Câmpulung-Moldovenesc 
și Iulia Armencea, clasa a XII-a, Colegiul 
Național „Costache Negri”, Galați. Team 
leaderi au fost profesorii Fiscutean Cornelia 
și Fiscutean Dorin, de la Colegiul Național 
din Iași. Toți reprezintă o elită a școlii 
românești de geografi e, participând alături 
de 45 de țări de pe toate continentele și 160 
de elevi remarcabili din toate țările. 
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Cronologic vorbind, elevii Complexului Lauder-Reut 

au repurtat o a doua victorie anul acesta. În Iunie 2017, 
eleva Andrada-Ioana Pantelimon a îmbogățit performanța 
lui Victor Vescu de anul trecut (medalia de argint), 
cucerind medalia de aur la Balcaniada de Geografi e 2017, 
ediția a III-a, desfășurată la Ruše, în Slovenia, în perioada 
25 – 30 iunie, unde România s-a clasat pe locul I între 
națiunile participante. 

Rezultatele lor au făcut din Lauder-Reut o școală 
de aur, după spusele Tovei, președinta Complexului 
Educațional Lauder-Reut, care a reușit prin eforturi 
susținute și conjugate să stimuleze performanța și succesul 
în marea familie Lauder.

Roxana DIACONU, Profesor de Geografi e
Cristina MARIN, Lauder-Reut Projects & PR Manager
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Totul a început...
... cu un gând: poți reuși orice iți propui. Mentalitatea 

abordată este esențială în atingerea oricărui scop și al 
meu a fost califi carea la Balcaniada de Geografi e. 

Am fost întotdeauna o persoană curioasă. Îmi 
doresc să cunosc spațiul în care trăiesc, evoluția 
planetei și a speciei umane și impactul reciproc. Am 
hotărât să particip la olimpiadă în clasa a X-a, când 
se studiază geografi a umană, întrucât este o disciplină 
complementară Relațiilor Internaționale, domeniu spre 
care mă gândeam atunci să mă îndrept. 

De ce Geogra� a?
Îmi aduc aminte că la fi nalul olimpiadei de anul 

trecut aveam un mare semn de întrebare privitor la 
ce urmează să studiez 
la facultate. În schimb, 
m-am întors cu dorința 
puternică de a aprofunda 
geografi a. Entuziasmul 
pe care îl simt acum față 
de această disciplină 
m-a cuprins pe deplin 
când, odată cu studierea 
geografi ei fi zice, la care 
aveam mari lacune 
în clasa a X-a, am 
început să înțeleg mai 

bine interacțiunea om – Terra: neglijența de care 
dăm dovadă față de fragilitatea ecosistemelor, 

exploatarea necontenită și adesea nesăbuită a unor 
resurse acumulate în timp geologic și necesitatea de a fi  
inventivi și adaptarea continuă a ambelor părți pentru 
supraviețuire și, mai apoi, prosperitate. Geografi a 
îndeamnă către privirea problemelor în ansamblu și 
către soluționarea acestora. Cumva, îți șoptește că poți 
reuși orice îți propui.

Drumul spre performanță
Este nemaipomenit să înveți ceva ce-ți place, 

având libertatea să-ți faci singur programul. Cam așa 
a decurs pentru mine pregătirea pentru Balcaniadă, 
perioadă care m-a ajutat să mă disciplinez, să-mi dozez 
mai bine timpul și să-mi conturez stilul de a învăța. 
Deși consider că cele două săptămâni pline dinaintea 
concursului, petrecute între cărți, hărți și teste au fost 
esențiale, geografi a este o disciplină vie. În consecință, 
de la discuții cu prietenii, la știri, articolele și canalele 
de Youtube dedicate popularizării științei, totul a fost 
de ajutor.

Oamenii dedicați din culisele reușitei
Deși cunoștințele acumulate și modul de a gândi 

sunt proprii fi ecăruia dintre noi, nu am fost singură 
în pregătirea pentru Balcaniadă și pentru aceasta sunt 
recunoscătoare. Am norocul de a fi  îndrumată de 
doamna profesor Roxana Diaconu și cred că pasiunea 
dumneaei pentru geografi e și implicarea sinceră m-au 

Olimpicii Lauder-Reut

Andrada Pantelimon, eleva Complexului Educațional 
Lauder-Reut, ne aduce aurul la Balcaniada de Geografi e 2017, 
ediția a III-a, desfășurată la Ruše, în Slovenia, în perioada 25 
– 30 iunie. Bucuria succesului Lauder-Reut este cu atât mai 
mare cu cât România ocupă locul I în clasamentul națiunilor 
participante.

Astfel, Andrada Pantelimon a îmbogățit performanța 
colegului său, Victor Vescu, care a obținut medalia de argint 
la aceeași competiție internațională anul trecut. Am rugat-o 
pe Andrada să ne dezvăluie secretele performanței sale și 
detaliile acestei experiențe, în cele ce urmează. 



Cea de a opta generație de absolvenți ai Liceului 
Lauder-Reut a primit rezultatele bacalaureatului 2017 și se 
alătură panopliei generațiilor precedente care au trecut cu brio 
acest examen cu 100% rată de promovare din prima sesiune. 
Astfel, absolvenții Complexului Educațional Lauder-Reut 
reconfi rmă și anul acesta munca asiduă depusă pe parcursul 
ciclului liceal, făcându-ne mândri și consolidând statutul de 
elită al școlii noastre.
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Olimpicii Lauder-Reut
stimulat încă de la început. De asemenea, am avut 
plăcerea de a descoperi, începând cu naționala anului 
trecut, un lot unit format din oameni pe care îi admir, 
de la care am mereu de învățat și pe care mă bucur să îi 
pot numi prieteni. Astfel de oameni, prin felul lor de-a 
fi  și fără a-și da seama, probabil, mă ambiționează în 
momentele în care mă simt neîncrezătoare în propriile 
forțe.

Firul evenimentelor... în retrospectivă
Balcaniada de Geografi e (BIGEO) a avut loc între 

25.07-1.07 2017, la Ruše, Slovenia și s-a desfășurat în 
trei probe: proba teoretică, proba practică și proba 
multimedia. Subiectele abordate au fost Geografi a 
Economică, Geografi a Populației, Geomorfologia, 
Clima și Cartografi a. Întrebările au variat în difi cultate, 
de la grile unde contează atenția la detalii sau 
cunoștiințele punctuale, la cerințe mai complexe care 
testează inventivitatea și abilitatea de a privi o problemă 
din perspective multiple. Echipa României fost cea 
mai mică, dar cred că și printre cele mai unite. Efortul 
depus și seriozitatea puse în balanță cu momentele 
detensionate, distractive – pe care le atribui echipei, 
atât colegilor, cu care m-am înțeles minunat, cât și 
profesorilor însoțitori, care ne-au fost mereu alături– au 
transformat Balcaniada într-o experiență memorabilă. 

Formula succesului? 
Înainte de a pleca la concurs, îi povesteam verișoarei 

mele, puțin deznădăjduită, că mi s-a atras atenția că nu 
sunt destul de serioasă cu învățatul. Iar ea mi-a spus că 
poate tocmai gramul de neseriozitate mă ajută să mă 
bucur de ceea ce fac și astfel să obțin rezultate. Cred 
că a avut dreptate. Până la urmă, fi ecare trebuie să-și 
găsească propria formulă pentru performanță – în cazul 
meu, a fost vorba de mentalitatea abordată, de oamenii 
care m-au ajutat să cresc și de curiozitate amestecată 
cu o țâră de neseriozitate, care m-a ajutat să fi u mereu 
cu zâmbetul pe buze, antrenându-mi, mai departe, 
pasiunea pentru Geografi e.

Andrada PANTELIMON, elevă Lauder-Reut
Cristina MARIN, Lauder-Reut Projects & PR Manager

Liceul Lauder-Reut, 
100% promovare 

la Bacalaureat în 2017

Complexul Educațional Lauder-Reut se poate 
lăuda cu note extraordinare la bacalaureat și la 
Evaluarea Națională, promovabilitate integrală 
și media 9,29, respectiv 9,33 pe instituție, ceea ce 
ne păstrează în topul școlilor pentru educație de 
excelență, în spiritul tradiției care ne-a consacrat în 
mediul academic.

Rețeta simplă a succesului implementată de 
Complexul Educațional Lauder-Reut înseamnă 
respectarea întocmai a regulilor stabilite în Legea 
Educației: o reală și susținută instruire diferențiată 
pe tot parcursul anului școlar, asigurând deopotrivă 
pregătirea individualizată și suplimentară a elevilor, 
sub îndrumarea profesorilor selectați cu exigență. 

Așteptăm generațiile viitoare de liceeni 
Lauder-Reut ce vor atinge performanțe impresionante, 
atât la bacalaureat, cât și la numeroase olimpiade 
și concursuri, în virtutea promițătoarei medii de 
admitere la liceu de 9,32 înregistrată anul acesta. 
Suntem convinși că vor călca pe urmele colegilor lor 
care au îmbogățit palmaresul școlii cu performanțe 
internaționale, precum medaliile de argint și aur la 
Balcaniada de Geografi e, obținute în ultimii doi ani, 
și aurul absolut obținut la Olimpiada Internațională 
de Geografi e.

Cristina MARIN
Lauder-Reut Projects & PR Manager
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Olimpicii Lauder-Reut
Ministerul Educației Naționale a organizat, în 

19 decembrie 2017, festivitatea de premiere a elevilor, 
care au obținut medalii de aur, argint, bronz și mențiuni 
la concursurile și olimpiadele internaționale. La acest 
eveniment au participat 128 de elevi olimpici, precum și 
profesorii care i-au pregătit. 

Complexul Educațional Lauder-Reut a fost reprezentat de elevii VICTOR VESCU, care a obținut aur absolut 
la Olimpiada Internațională de Geografi e din Serbia, cu cel mai mare punctaj dintre 160 de candidați 

din 45 de țări participante și de 
ANDRADA-IOANA PANTELIMON 
a adăugat încă o medalie de aur la 
Olimpiada Balcanică de Geografi e din 
Slovenia, de asemenea, cu punctajul cel 
mai bun. Ei au fost însoțiți de TOVA 
BEN NUN CHERBIS, președinta 
Complexului Educațional Lauder-Reut 
și de ROXANA MIHAELA DIACONU, 
profesoara care i-a pregătit pe cei doi 
elevi olimpici. Reușita acestora nu 
ar fi  fost posibilă fără o colaborare 
strânsă între copii, profesor, școală și 
susținerea părinților. 

Gazdele Galei au fost Ministrul Educației 
Naționale, care, în cuvântul său, a mărturisit că se 
simte onorat să se afl e într-o atmosferă a excelenței 
școlii românești. A adresat mulțumiri participanților și 
și-a exprimat dorința ca anul următor să fi e mai mulți 
olimpici internaționali, în virtutea faptului că se vor 
înfi ința 60 de centre de excelență, unde elevii vor putea 
să-și desăvârșească pregătirea academică.

Prezentă la Gală, doamna Ecaterina Andronescu 
a adresat elevilor felicitări și și-a exprimat dorința 
ca aceștia să-și urmeze studiile în țară, învățământul 
universitar românesc fi ind apreciat la nivel internațional, 
și apoi să continue activitatea în România, unde tinerii 
au oportunități deosebite pe piața muncii. A mai luat de 
asemenea cuvântul doamna deputat Camelia Gavrilă, 
cu un discurs apreciativ, din perspectiva profesorului 
care a pregătit elevi olimpici. 

După aceste luări de cuvânt, onoratul 
prezidiu a părăsit sala, iar activitatea a continuat 
cu decernarea diplomelor de onoare, precum și 
a premiilor pentru elevi, profesori și școlile din 
care aceștia provin, în prezența secretarilor de 
stat din Ministerul Educației Naționale. 

Delegația Complexului Educațional 
Lauder-Reut a reprezentat excelența la Gala 
Excelenței. Ne exprimăm speranța ca această 
prezență să continue în anii următori.

FELICITĂRI ELEVILOR NOȘTRI DE AUR!

Cristina MARIN
Lauder-Reut Projects & PR Manager
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În data de 16 ianuarie 2018, elevii și profesorii Complexului 
Lauder-Reut au avut bucuria de a primi vizita unui absolvent 
Lauder-Reut din generația 2015, Virgil Tătaru. Virgil s-a întâlnit 
cu elevii care învață în cadrul Complexului Lauder-Reut și le-a 
povestit din experiența sa 
de student la New York 
University, actualmente în 
New York, în anul 3, după 
ce primii doi ani i-a petrecut 
în campusul din Shanghai al 
acestei prestigioase instituții. 
Totodată, Virgil a făcut 
un tur al noii clădiri Lauder-Reut, descoperind-o cu încântare și 
curiozitate.

Iată impresii ale elevilor care l-au cunoscut cu aceasta ocazie, 
împreună cu fotografi i de la întâlnire care au fost publicate și în 
Jurnalul săptămânii din Israel.

Mulțumim mult, Virgil! Succes deplin mai departe!

Cristina MARIN
Lauder-Reut Projects & PR Manager

Absolvenții Lauder-Reut
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Interviu cu un alumnus
Absolvenții Lauder-Reut
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De ce şi cum v-aţi decis să candidaţi la 
funcţia de preşedinte al organizaţiei studenţeşti 
şi cu ce şanse?

Intenţia de a candida la preşedinţia 
Uniunii Europene a Studenţilor Evrei (EUJS) 
s-a născut din sentimentul că îmi doresc să rămân 
implicată în organizaţia care, începând cu 2015, mi-a 
devenit din ce în ce mai dragă. De ce preşedinţia? 
Pentru că mi-am dorit să aduc o nouă perspectivă, 
să întorc o nouă pagină din istoria preponderent 
vest-europeană a organizaţiei, să încerc să îmbin două 
realităţi evreieşti foarte diferite, dar care au enorm de 
învăţat una de la cealaltă. M-a frământat întrebarea: 
„Sunt oare reprezentativă?” Contracandidata mea, 
fosta preşedintă a Uniunii Evreilor din Italia (UGEI), 
fusese deja în conducerea EUJS doi ani. În România, 
o astfel de organizaţie nici nu există momentan. 
Dar ceea ce trebuia să-mi fi e evident de la început a 
fost că fi ecare tânăr evreu este reprezentativ, fi ecare 
dintre experienţele noastre evreieşti sunt importante 
şi valide. 

Absolvenții Lauder-Reut

Alina Bricman a urmat Şcoala Lauder 
şi Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”. Apoi, 
s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe Politice a 
SNSPA (Şcoala Naţională de Studii Politice 
şi Administrative) din Bucureşti. A făcut 
practică – acum se cheamă internship – la 
Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
şi a participat în 2013 la organizarea unei 
importante manifestări studenţeşti care a 
avut loc la Bucureşti – Adunarea Generală a 
Asociaţiei Internaţionale a Studenţilor în Ştiinţe 
Politice (IAPSS- International Association 
of Political Science Students). A fost şi este 
membră a Comunității Evreilor din București 
şi s-a implicat în acţiunile destinate tineretului. 
A urmat un masterat la Universitatea 
Central-Europeană de la Budapesta, o 
adevărată şcoală a democraţiei, apreciază ea. 

Munca în organizaţiile evreieşti a dus-o până la urmă în 
Uniunea Europeană a Studenţilor Evrei, care este compusă din 
35 de organizaţii evreieşti de tineret din Europa, reprezentând 
160.000 de tineri evrei. Printre obiectivele organizaţiei fi gurează 
susţinerea Europei unite şi apărarea drepturilor omului, ceea 
ce echivalează cu apărarea drepturilor evreilor. De aceea, s-a 
gândit să candideze la funcţia de preşedinte şi a şi fost aleasă cu o 
majoritate de voturi. În urma acestui succes, am solicitat-o să ne 
acorde un interviu despre viitoarele ei planuri în această funcţie.

Marile emoţii de la alegeri
Cum au decurs alegerile? 
EUJS este singura reprezentare democratică a 

tinerilor evrei cu vârste cuprinse între 18-35 de ani 
din Europa. Ca atare, există o reprezentare politică 
formată din preşedinte şi şapte vicepreşedinţi, şi un 
corp executiv care pune în practică direcţia imaginată 
de aceştia. Lucrăm în 35 de ţări, fi e cu organizaţii 
naţionale, fi e cu tineri neafi liaţi, dar pasionaţi şi dornici 
să contribuie la viaţa lumii evreieşti din ţările lor. O 
dată la doi ani, o nouă conducere este aleasă de către 
Adunarea Generală. Organizaţiile afl ate sub umbrela 
EUJS şi care îşi pot dovedi activitatea numesc delegaţi 
care să voteze. Numărul de voturi deţinut de fi ecare ţară 
este proporţional cu populaţia evreiască a ţării în cauză. 
Întreaga campanie a fost una dintre cele mai incitante 
experienţe prin care am trecut vreodată. M-a forţat să 
îmi conturez din ce în ce mai exact viziunea şi programul 
pentru următorii doi ani, să mă decid ce e cel mai relevant 
pentru organizaţie şi pentru cei 160.000 de tineri evrei 

Alina Bricman și Europarlamentarul austriac 
Josef Weidenholzer, la seminarul anual 

„EU Activism Seminar"
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pe care îi reprezentăm. Am contactat fi ecare 
organizaţie în parte, am încercat să afl u ce 
nevoi au diversele comunităţi. În acelaşi 
timp, am consolidat legăturile avute cu 
partenerii EUJS din Bruxelles, pregătind 
cu optimism terenul pentru un rezultat 
pozitiv. De departe, cele mai memorabile 
momente au avut loc înainte de alegeri, în 
cadrul Summer University, cel mai mare 
eveniment organizat anual de EUJS, cu o 
tradiţie de 34 de ani. Discursul scris la patru 
dimineaţa, răsăritul pe care l-am prins pe 
terasa hotelului din Lefk ada, în Grecia, o 
oră de somn pe un şezlong la Marea Ionică, 
voturile depuse în urne şi emoţia din timpul 
numărării sunt o înlănţuire pe care nu o voi 
uita vreodată. 

Comunitatea evreiască trebuie să-şi promoveze tinerii

Care sunt principalele proiecte pe care vi le-aţi propus?
Identitate pozitivă, apartenenţa activă, responsabilitate 

colectivă, cred că acestea sunt trei lucruri esenţiale pe care 
încercăm să le cultivăm la tinerii pe care îi reprezentăm. 
Discursul din jurul comunităţii evreieşti este de cele mai multe 
ori unul negativ, legat de antisemitism, de asimilare, de pericole 
de securitate – toate acestea sunt evident probleme extrem de 
importante, care trebuie tratate cu maximă seriozitate. De 
altfel, România este în prima linie în ceea ce priveşte protecţia 
comunităţii sale evreieşti, fi ind atât autoarea, cât şi una dintre 
primele ţări care au adoptat defi niţia de lucru a antisemitismului, 
formulată şi votată în timpul preşedinţiei române a International 
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). 

Rolul nostru, ca tineri, este să amintim mereu că dincolo 
de aceste teme sumbre, identitatea evreiască trebuie să se bazeze 
pe lucruri pozitive, iar comunitatea evreiască să îşi promoveze 
tinerii. Acestea fi ind spuse, ne intensifi căm munca în două 
direcţii: consolidarea organizaţiilor membre şi intensifi carea 
activităţii politice, de lobby. De ce? Pentru că aceştia sunt cei 
doi piloni care constituie expertiza şi unicitatea EUJS. Vrem 
ca organizaţiile membre să înveţe să îşi stabilească obiective, să 
construiască strategii pe termen mediu şi lung, să construiască 
un buget, să facă o strângere de fonduri, să pună pe picioare o 
campanie, să se înregistreze ca ONG, cu aceste cunoştinţe fi ecare 
organizaţie poate decide pentru ea însăşi ce teme au relevanţă. 

La nivel internaţional, vom continua să aducem realităţile 
tinerilor din toată Europa pe masa Parlamentului şi a Comisiei 
Europene, a Consiliului Europei, a OSCE, a Naţiunilor Unite. 
Cum vom face asta? Dându-le chiar tinerilor cuvântul. Vor 
avea loc seminare politice în mai multe rânduri pe parcursul 
anului, aducând tineri evrei la Bruxelles, la Geneva şi nu numai, 
pentru a întâlni parlamentari, comisari, ambasadori, lobby-işti, 
consultanţi, activişti şi pentru a-şi forma o imagine mult mai 
palpabilă despre mecanismele politice. Cu experienţa asta la 
activ, sper că se vor simţi îmbărbătaţi şi motivaţi să se implice 
mai mult.

În ce măsură funcţia ocupată va infl uenţa sau îi va 
ajuta pe studenţii evrei români, fi e din România, fi e care 
studiază în străinătate?

În primul rând accesul la informaţie: până acum 
foarte puţini tineri români auziseră de EUJS, în 
special în generaţia mea. Acest lucru se va schimba cu 
siguranţă. Aş zice, de fapt, că deja lucrurile se mişcă, 
am câţiva participanţi români în ultimele activităţi pe 
care le-am organizat. În al doilea rând, sper foarte mult 
că vom aduce un seminar în România, poate chiar în 
2018. Acest lucru îi va pune în contact pe tinerii români 
cu EUJS şi, mai important, participanţii internaţionali 
ai seminarului vor cunoaşte comunitatea românească. 
Foarte important, de asemenea, este să nu existe studenţi 

care să nu poată fi  activi din motive economice. Vom 
căuta formule de sponsorizări pentru astfel de situaţii. 
Dincolo de orice lucruri punctuale, impactul pe care 
sper din tot sufl etul să îl aibă rolul meu este să energizeze 
şi să inspire tinerii din ţară să fi e mai implicaţi social şi 
să ştie că, indiferent de vârstă, îşi pot face auzită vocea.

Mulţumim, Alina, şi sperăm să ai succes în 
continuare! 

Eva GALAMBOȘ
Realitatea Evreiască, nr. 502-503,

 1-31 octombrie 2017, pagina 7

Alina Bricman și Papa Francis la Opening 
Conference of the Italian Chairmanship of the 
Organization for Security and Co-operation in 

Europe: Th e Responsibility of States, Institutions 
and Individuals in the Fight against Antisemitism



80

După șaisprezece ani de educație în școala 
Lauder-Reut, fi ecare a plecat pe drumul ei dar 
ne-am reunit la începutul acestui an școlar (2017-2018) 
pentru a forma o echipă ca profesoare de marketing și 
publicitate pentru clasa a 11-a. Poate că dacă ne întrebau 
profesorii la sfârșitul clasei a 12-a Când ne mai vedem? 
Când vă mai întoarceți pe la noi? răspunsul ar fi  fost Cu 
prima ocazie, în vizită, fără să știm că drumul nostru ne 
va aduce din nou în familia Lauder, de data aceasta în 
postura de profesor.

Într-un interviu de echipă, vă povestim câte 
ceva despre drumul nostru de la elevi la profesori ai 
Complexului Educațional Lauder-Reut.

Ce reprezintă școala Lauder pentru tine?
Yardena Vianu: Școala Lauder-Reut a fost o a 

doua casă pentru mine... 
pot spune că am crescut 
odată cu ea. De la 
grădinița ce m-a acceptat, 
începând cu vârsta de 
2 ani și jumătate, până 
la absolvirea liceului, 
cred ca am petrecut 
mai multe ore aici, 
față de orice alt loc din 
lume, cu excepția casei 
mele. Am fost martoră 
la transformarea unei 
mici clădiri, în spatele 
Teatrului Evreiesc, pe 
care Tova a construit-o 
cu atâta pasiune, într-o 
frumoasă școală, iar 
apoi, într-un liceu. Aici 
mi-am cunoscut cea de-a 
doua familie, colegii și 
prietenii mei, pe care 
încă îi văd destul de des. 

Mara Cristina: În școala Lauder am învățat mult 
mai mult decât ceea ce era inclus în programa școlară. 
Am învățat să vorbesc liber, să îmi exprim ideile și 
să am încredere în ideile mele, să iubesc și să respect 
lumea în care trăim. Am învățat despre responsabilitate 
și performanță academicaă dar am avut susținerea de 
a-mi dezvolta și latura artistică. Îmi amintesc cu atâta 
plăcere de serbările pe care le transformam împreună cu 

colegii mei în adevărate 
spectacole. Lauder este 
acasă. Lauder este locul 
unde mi-am cunoscut 
cei mai buni prieteni, 
prieteni care au devenit 
familie. Un loc unde 
profesorii m-au învățat 
ce înseamnă un mentor 
bun, cum să identifi c 
unul dar și cum să devin 
unul pentru următoarele 
generații. Cred că pot să 
scriu foarte mult despre 
ce înseamnă Lauder 
pentru mine, așa că mă 
opresc aici.

Ce ai simțit când s-a terminat „aventura” 
Lauder-Reut, la sfârșitul clasei a 12-a?

Y.V.: Terminarea liceului a fost încărcată de tristețe, 
având în vedere că majoritatea colegilor au plecat să 
studieze în diferite țări, aceasta a fost marcată și de 
bucurie și entuziasm pentru că fi ecare din noi și-a găsit 
un loc în lume unde am putut să ne continuăm viața. 

M.C.: Din cauza clasei a 12-a care a fost încărcată 
de stresul Bacalaureatului, îmi amintesc un mare 
entuziasm pentru faptul că se termina, în sfârșit, această 
perioadă stresantă. Mai târziu am realizat cât de dor 
urma să îmi fi e de toată această aventură.

Cum a fost prima oară când te-ai întors în Lauder 
după ce ai terminat clasa a 12-a? Aveai deja în plan să te 
alături echipei de profesori?

Y.V.: Îmi amintesc foarte clar prima vizită în 
Lauder după absolvire. Aveam inima cât un purice, 
eram emoționata și melancolică. Începusem facultatea 
la Academia de Studii Economice unde nu îmi găseam 
deloc locul, unde nimeni și nimic nu se compara cu 
familia iubitoare de unde plecasem. Eram recunoscătoare 
pentru toate amintirile frumoase dar îmi părea tare 
rău că timpul meu în Lauder se terminase. Nu mi-am 
imaginat nicio secundă că povestea urma să continue. 
Nici nu îndrăzneam să mă gândesc la așa ceva. M-am 
întâlnit cu profesorii dragi, am stat la povești și când am 
plecat, am plecat cu gândul că îmi va fi  tare dor de ei. 

Absolvenții Lauder-Reut

Yardena Vianu 
la „Ultimul clopoțel”

Mara Cristina 
la ceremonia de premiere
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M. C.: M-am întors în Lauder în primul an de 

la terminarea liceului. Am simțit nostalgie, pentru că 
nu m-am întâlnit cu toți colegii alături de care mi-am 
petrecut cei mai frumoși 12 ani din viață, mulți fi ind 
plecați în străinătate. Am simțit mândrie, pentru că 
atunci am venit, nu în calitate de elev, ci în calitate de 
invitat. Am simțit căldura, pentru că m-am întâlnit cu 
profesorii care mi-au ghidat drumul în viață. Am simțit 
fericire, pentru că prima vizită a reunit, într-o oarecare 
măsură, clasa mea, a treia generație Lauder-Reut. 
Mi-am imaginat că prima vizită nu avea să fi e ultima, 
dar nu m-am gândit cât de multe vizite vor urma... însă 
acum nu le spun vizite, pentru că nu le mai consider așa. 
Acum simt că mă întorc, în fi ecare săptămână, în trecut, 
atunci când colindam, și eu, alături de colegi, holurile 
școlii, doar că acum le colind alături de Yardena. 

Ai vrut tot timpul să fi i profesoară sau a fost un 
lucru întâmplător?

Y.V.: Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge să 
fi u profesoară aici. Adevărul este că nu mi-am imaginat 
această experiență pentru că, destul de târziu, în 
facultate, mi-am dat seama ce vreau să fac în viitor, și 
anume să predau. Îi multumesc Tovei că mi-a dat această 
oportunitate cu brațele deschise și pentru entuziasmul 
de care a dat dovadă atunci când am venit la ea să îi 
propun o colaborare, încurajată de Mara. 

M.C.: Bunica mea a fost învățătoare. Când eram 
mică, i-am vizionat toate serbările și orele deschise 
pe care le avea înregistrate pe casete video. Am asistat 
la multe revederi cu foștii elevi care își exprimau 
recunoștința și îi spuneam cât de mult a reprezentat 
implicarea ei în educația lor pentru drumul lor în viață. 
M-a fascinat mereu și am știut că vreau să fi u ca ea, 
să mă fac mare și să îmi fac meseria cu atâta pasiune, 
dedicare și voie bună cum o făcea ea. Nu am crezut 
niciodată că viața mă va duce către educație. Primele 
experiențe în postura de profesor le-am avut în excursii 
de voluntariat în Costa Rica și Tailanda când le-am 
predat copiilor de acolo engleza. Atunci am realizat că 
este o activitate pe care o pot face cu mare drag, însă 
momentul în care am decis să fac asta pe o perioadă mai 
lungă a fost când am afl at că fosta noastră profesoară 
de marketing, Alina Cataneț, nu mai preda la Lauder 
și că postul de profesor de marketing nu fusese încă 
ocupat de altcineva din domeniu. Atunci i-am propus 
Tovei să preiau eu ora, dintr-o dorință imensă pentru 
continuitatea acestei ore în liceul Lauder. Mă gândeam 
la faptul că eu am avut oportunitatea de a descoperi 
această pasiune și de a începe o carieră în domeniu 
datorită acestor ore de marketing din liceu și că aș vrea 

să ofer aceeași șansă și următoarelor generații. Cred că 
un an mai târziu, m-a sunat Tova și mi-a propus să încep 
să predau marketing la clasa a 11-a. Nu mă așteptam să 
aibă atât de multă încredere în mine încât să îmi ofere 
această oportunitate. Am să îi fi u veșnic recunoscătoare 
pentru o asemenea șansă. 

Cum consideri această experiență?
Y.V.: Pot spune 

că orele petrecute aici 
nu s-au sfârșit odată 
cu terminarea clasei a 
12-a, am continuat să 
fac parte din această 
comunitate de care 
m-am atașat foarte 
mult, sentiment pe care 
nu l-am simtit în altă 
parte, nici măcar în anii facultății. Am ajuns, astfel, să fi u 
colaborator al școlii și să predau Business și Marketing 
unor copii talentați, inteligenți și expresivi, care îmi 
aduc aminte, cu drag, de foștii mei colegi. Alături de 
Mara, prietenă din copilarie, o altă absolventă a liceului 
ajunsă profesoară de Marketing, am încercat să animăm 
copiii și să îi îndrumăm spre un viitor creativ. Am vrut 
și sper că am reușit, împreună, să le împărtășim o parte 
din experiențele noastre legate de această industrie. 

M.C.: Se spune că cel mai bine înveți un lucru 
atunci când îl explici altcuiva. Simt că am atât de 
multe de învățat alături de elevi, despre marketing și 
publicitate, despre ei, despre mine, despre munca în 
echipă alături de Yardena. Este una dintre cele mai 
frumoase experiențe profesionale de până acum. Simt 
că experiențele mele și educația de până acum capătă cu 
totul alt sens datorită faptului că pot să ofer mai departe 
aceste cunoștințe. 

Ce avantaj/e crezi că ai/aveți? Dar dezavantaje?
Y.V.: Avantajul pe care l-am avut? Am fost și noi în 

locul lor, nu demult, și știm cum gândesc acum și cum 
i-am putea infl uența spre cariere de succes. 

M.C.: Un mare avantaj este faptul că ne înțelegem 
elevii. Le înțelegem stilul de viață, preocupările, dar 
și provocările. Ne putem pune ușor în papucii lor și 
cred că faptul că simt că empatizam cu ei îi motivează 
să performeze cât se poate de bine în timpul dat. Un 
alt avantaj este experiența profesională, cât o fi  ea de la 
început. Faptul că avem povești personale care susțin 
materialele teoretice îi ajută să înțeleagă aplicabilitatea lor. 
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Dezavantajul pe care l-am 

identifi cat este lipsa noastră de 
experiență ca profesori. Avem 
momente în care ne întrebăm dacă 
am adoptat cea mai bună atitudine față de ei, dacă am 
fost prea îngăduitoare sau prea severe. Pe măsură ce 
experimentăm diferite situații învățăm, tragem concluzii, 
luăm decizii mai bune data viitoare. Dar suntem la 
început. În plus, mereu am avut susținerea foștilor 
profesori pentru sfaturi în astfel de situații. 

Care este misiunea ta ca profesor de marketing?
Y.V.: Mi-am pus această întrebare la foarte puțin 

timp după ce am început efectiv să predau. Mi-am dat 
seama că ora este mult mai scurtă decât timpul pe care 
mi-ar plăcea să îl am alături de elevi în așa fel încât să 
îi ajut să devină cei mai pricepuți marketeri din lume, 
că petrecem doar o oră pe săptămână împreună și că 
fi ecare elev are prioritățile lui. Evaluând situația dată, 
am decis să îmi aleg o misiune posibilă, pe care să o pot 
avea în minte de fi ecare dată când intru la oră. Astfel 
am decis că misiunea mea de profesor este să îi ajut pe 
elevi să descopere dacă marketingul și publicitatea sunt 
domenii care îi pasionează sau îi inspiră, în așa fel încât 
să își continue educația la facultate în această direcție. 
Normal că îmi doresc să învețe cât mai multe noțiuni 
posibile, să ajungă să urmeze cariere în domeniu, dar 
asta este ceea ce îmi doresc eu. Ce îmi doresc să fac 
pentru ei este să îi inspir și să îi susțin. 

M. C.: Știu cât de grei li se par elevilor acești ani de 
liceu, pentru că și mie mi se păreau la fel. Misiunea mea 
coincide cu cea a Yardenei, anume să îi las pe elevi să 
descopere, încet, ce înseamnă această industrie creativă 
de marketing, business și advertising. Este important 
să își dea seama singuri dacă vor sau nu să urmeze 
acest drum în viață, iar de aceea suntem și noi aici: le 
prezentăm experiențele noastre, iar dacă lor li se par 
interesante și dacă ei consideră că merită să pornească 
pe acest drum, atunci le vom fi  alături, dacă nu, putem 
spune că au mai învățat ceva nou. În experiența noastră, 
să înveți ceva nou niciodată nu strică, nu poți știi când 
sau unde vei folosi aceste informații pe viitor. 

Care au fost până acum provocările jobului de 
profesor?

Y.V.: Provocările rămân aceleași pe care le întâlnește 
fi ecare profesor, bănuiesc: cum să menții ordinea în 

clasă, mai ales pentru că diferența de 
vârstă îi face pe elevi să se simtă mai 
confortabil în preajma ta și cum să le 
menții interesul legat de materia pe 

care o predai. De aceea, împreună cu Mara, am încercat 
să folosim cât mai puține informații teoretice și să ne 
axăm pe experiențe practice. 

M.C.: Câteva dintre 
întrebările provocatoare pe 
care ni le punem adesea sunt: 
Cum să alegem temele și 
proiectele în așa fel încât să 
fi e cât mai relevante pentru 
viețile elevilor? Oare îi 
plictisim când simt nevoie să 
își verifi ce telefonul sau este 
doar realitatea generației lor? 
Cât de mult să îi provocăm 
fără să îi copleșim? Cum să încurajam o relație 
echilibrată cu elevii, bazată pe prietenie dar și respect? 
Cum spunea și Yardena, cred că sunt întrebări pe care și 
le pune orice profesor. 

Ai recomanda această experiență și altor colegi?
Y.V.: Desigur! Pentru mine a fost o experiență 

minunată pe care sper ca o voi repeta și în anii care vor 
veni. Chiar mi-am încurajat foștii colegi să încerce să 
profi te de această oportunitate minunată... cine știe, 
poate anul viitor vom avea mai mulți colaboratori 
absolvenți ai școlii Lauder! 

M.C.: Oricând! Este un extra job care nu ocupă 
atât de mult timp, în echipă lucurile devin și mai facile. 
Este o ocazie de a da mai departe ani de pregătire, 
într-un mediu cu care suntem cu toții obișnuiți cu o 
echipă de oameni gata să vă susțină. 

Cam așa am ajuns noi să lucrăm împreună, 
înapoi acasă. Pentru cititorii curioși, viitori elevi sau 
alte idei de proiecte și parteneriate pe care le putem 
desfășura împreună la anul, ne puteți da un e-mail 
pe yardenavianu@gmail.com sau mara@miniprix.ro. 
Așadar, încheiem anul școlar cu mare bucurie pentru 
fi ecare oră petrecută alături de elevii noștri, cărora le 
suntem recunoscătoare pentru curiozitatea și munca 
lor de pe parcusul anului și mulțumim întregii echipe 
a Complexului Educațional Lauder-Reut pentru 
susținere.
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Sunt Ana, fostă elevă în Lauder și studentă în anul doi la 
Trinity College Dublin, în capitala Irlandei. Când mă uit înapoi, 
cred că drumul meu până aici se datorează în cea mai mare 
parte oamenilor care au ajutat la construirea lui.

În toamna anului 2013 am primit o bursă de studii la liceul 
Lauder, de care nu mai auzisem până atunci. Am afl at despre 
Lauder exact la momentul potrivit, când eram încă indecisă 
cu privire la ce liceu să urmez și nu mai aveam mult timp să 
mă hotărăsc. M-am gândit că nimic nu este la întâmplare, și în 
toamnă am intrat ca elevă în clasa a IX-a la Lauder.

Nu a fost întotdeauna ușor, dar niciodată prea greu și la 
urmă am rămas cu niște învățături și experiențe pe care nu cred 
că le-aș fi  putut câștiga nicăieri altundeva. În primul rând, cred 
că cel mai important lucru a fost dorința de a înțelege și de a 
mă adapta la o cultură diferită de a mea, lucru neprețuit atunci 
cand te muți în altă țară. Experiența din liceu, premergătoare 
celei din facultate, mi-a pregătit drumul și m-a învățat să fi u 
întotdeauna curioasă si deschisă cu privire la alți oameni și 
obiceiuri. Pe lângă asta, am adăugat încă o țară la repertoriul 
meu cultural. 

În al doilea rând, prin faptul că am urmat în 
liceu cursuri intensive de limba engleză, cu profesori 
vorbitori nativi, mi-a fost mult mai ușor să conversez cu 
străinii și a mai ameliorat o parte din șocul cultural pe 
care l-am avut odată ajunsă acolo. Știind limba destul 
de bine deja dinainte, a existat deja un nivel destul de 
bun de la care să construiesc mai departe. În plus, un 
alt avantaj clar a fost certifi carea CAE, pentru care am 
făcut pregatire specială în clasa a 10-a și care mi-a fost 
cerută la admiterea la facultate.

În al treilea (și nu în ultimul) rând, simt nevoia 
să accentuez importanța ultimului an de pregătire 
intensivă pentru bac, fără de care niciunul dintre 
noi nu ar fi  avut rezultatele 
obținute. Universitățile bune, 
(nu numai din străinătate, ci 
și din România), au medii de 
admitere foarte competitive, 
care ar fi  fost greu de atins 
fără acele ore de pregătire 
suplimentară. Mai mult, cred 
că un rol important l-a avut și 
faptul că, în Lauder, elevii sunt 
puternic încurajați să se înscrie 
la facultăți din străinătate, 
motiv pentru care o mare 
parte dintre foștii absolvenți 

studiază în prezent în Marea Britanie, Olanda, America. 
Fără aceste modele anterioare, nu știu daca aș fi  avut 
curajul să mă aventurez așa departe.

Concluzia? Tot ce am făcut eu a fost să urc pe o 
scară construită de alții. Cu cât scara e mai trainică, cu 
atât urcușul e mai sigur. Din acest motiv, cred că liceul 
Lauder a fost cel mai potrivit pentru mine personal, 
întrucât am dobândit un set de abilități care mi-au 
fost de mare folos în continuare, iar ocaziile în care am 
nevoie de ceva ce am învățat în liceu continuă să mă 
surprindă.
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Stăteam să mă gândesc zilele trecute că generația 
aceasta de elevi este deja la ani lumină de noi în ce 
privește accesul la informație. Nu mă refer la posibilitatea 
propriu-zisă de a afl a, după un sumar Google search expediat din pat, 
compoziția petrografi că și litologică a zonei de coastă Landeyjasandur 
din Islanda. Nu, aici mă refer la însăși ideea că elevul de liceu din 2018 
știe mai mult decât mine, liceanul din 2009, și mult mai multe decât a 
știut vreodată Leonardo da Vinci, omul Renașterii.

Pentru cei ce nu sunt familiarizați cu studiul disciplinat (ha!): da 
Vinci dormea aproximativ 20 de minute la fi ecare 4 ore. Asta înseamnă 
că în restul timpului se afl a în compania cărților și experimentelor sau 
cufundat în observațiile sale. Poate nu chiar 22 de ore, să spunem că ar 
fi  fost între 10 și 15 ore de studiu și de creație. Zilnic! Totuși, chiar dacă 
ilustrul cercetător ar fi  trudit preț de vreo 2 - 300.000 de ore, în întreaga 
lui viață de 67 de ani, un elev de liceu din ziua de astăzi știe indubitabil 
mai mult - infi nit mai mult și mai multe.

Întrebări pe care noi le vedem drept bagatele, erau dărâmătoare 
în secolul al XVI-lea. De ce pot zbura păsările? Cum funcționează 
inima? În ce fel se formează văile? Misterele acestea l-au fascinat peste 
măsură pe modestul italian din Vinci, despre care se spune că uneori 
pur și simplu uita să mănânce. Și-a dedicat decenii din viață pentru 
a le rezolva, căci însuși spectrul înfricoșător al necunoscutului l-a 
împins spre motto-ul „Știința înainte de toate!”

Dar, înarmat cu Google, oare ar mai fi  devenit Leonardo etern?

Ca să-l citez pe Cărtărescu - până aici a fost schelăria!

Elev fi ind, am deprins în liceul Lauder o sumă diversă de 
concepte, am învățat o mulțime de lucruri. Am căutat să mă 
desăvârșesc în studiul Geografi ei, făcându-mi un țel din câștigarea 
Olimpiadei pe municipiu. Am căutat să-mi marchez parcursul 
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cu o medie mare la Bacalaureat. Ambiția de a fi  
performant și puțin noroc genetic mi-au adus 
frumoase reușite. Cu toate acestea, nu voi fi  
niciodată sapient ca Leonardo! Căci dimensiunea 
trudei lui mi-este imposibil de atins. Chit că știa 
mai puține, el este, fără îndoială, mult mai mult!  

Cele mai complicate examene pe care le-am 
dat în întreaga-mi dezvoltare academică au fost 
cele cu toate materialele pe masă. Îmi amintesc 
niște spețe de la înspăimântătorul curs de Drept 
Comercial. Un profesor sever, scundicel (ca mine!), 
impozant prin vastitatea științei sale (nu ca mine!), 
ne lovea cu extrase din cazuistica lui, rânjind la 
ultima oră de dinaintea încercării că avem voie să 
venim cu orice fel de materiale. Din fericire, mă 
dumirisem deja că nu trebuie să știi doar de dragul 
de a ști, ci trebuie să înțelegi! Mulți colegi au afl at 
asta abia după afi șarea notelor sau, și mai trist, în 
timpul unei examen debusolant.

Iar aici vetustul Leonardo îl bate pe Google.

Predau oratorie la cele două clase a IX-a. Adică 
în fi ecare vineri sunt scos la tablă. Și trebuie să vin 
cu lecția învățată, căci altfel voi fi  consemnat în 
catalog. În catalogul fi ecăruia. Acolo unde absențele 
nu se motivează, unde nota patru înseamnă 
exmatricularea din viața lor. Vineri, la tablă, trebuie 
să explic o lecție pe care eu am învățat-o foarte greu: 
că nu contează cât vorbești, ci cât și ce transmiți. Că 
trebuie să fi i stăpân pe tine, nu pedant, combativ, 
dar echilibrat, clar structurat. Toți avem o voce, dar 
trăim într-o lume a zgomotului asurzitor. Trebuie 
să înțelegem că oricât de important ar fi  adevărul 
nostru, rostit inadecvat, se va ofi li fără ecou. 

Voi repeta ceea ce am spus preț de un 
semestru, realitatea complicată în care trăim: o 
idee excepțională transmisă greșit valorează de 
fi ecare data net mai puțin decât o idee exasperant 
de proastă.
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Luni, 11 septembrie 2017, 
începând cu ora 10.00, a avut 
loc festivitatea de deschidere a 
noului an școlar la Complexul 
Educațional Lauder-Reut, moment prețios de bucurie 
prin întâlnirea cu colegii și profesorii și un start bun 
către o nouă aventură academică remarcabilă, pe 
băncile școlii, în marea familie Lauder-Reut.

Ca în fi ecare an, gazdă minunată a fost președintele 
Complexului Educațional Lauder-Reut, doamna Tova 
Ben Nun-Cherbis care, împreună cu valoroasa echipă 
didactică, i-a întâmpinat pe elevi, părinți și bunici. 
Ne-au fost alături invitați de seamă, în calitate de oaspeți 
și parteneri pentru educație de excelență, transmițând 
urări de succes și gânduri bune către toți cei prezenți, 
pentru care le mulțumim mult: doamna Tomnița 
Florescu, Viceprimar al municipiului București, 
domnul Robert Negoiță, Primar al sectorului 3, doamna 
Ioana Mihaela Neacșu, Inspector școlar al sectorului 3, 
doamna Irina Sanda Marin Cajal, Subsecretar de stat 
în Ministerul Culturii și Identității Naționale, doamna 
Alina Bârgăoanu, Decan al Facultății de Comunicare 
și Relații Publice din cadrul SNSPA, domnul Romeo 
Popescu, Consilier local la sectorul 3, București.

După intonarea imnurilor Statului Israel și al 
României și caldele mesaje de bun venit, un moment 

emoționant l-a reprezentat prezentarea olimpicilor 
de aur cu care Complexul Educațional Lauder-Reut 
se mândrește, ce au înscris în palmaresul școlii 
medalii internaționale de vârf: Andrada Pantelimon la 
Balcaniada de Geografi e (Slovenia, iunie 2017) și Victor 
Vescu la Olimpiada Internațională de Geografi e (Serbia, 
august 2017), cu punctaje maxime în rândul celor 45 de 
țări participante și 165 de concurenți.

În virtutea tradiției de a recompensa absolvenții 
pentru rezultatele deosebite obținute la bacalaureat, 
liceenii crescuți și educați în spiritul școlii Lauder-Reut 
au primit trofeul și diploma Magna cum Laude, întrucât 
și anul acesta ne-au menținut în rândul campionilor 
acestui examen, fi ind cea de a opta generație cu 
promovabilitate 100% de la înfi ințarea instituției. 

Și pentru că ne afl ăm la un nou început de drum, 
suntem încrezători că generațiile actuale și viitoare de 
liceeni Lauder-Reut vor atinge performanțe cu care 
să ne mândrim și care să îi propulseze către cariere 
excepționale, ca oameni de bază ai societății. Astfel, 
Complexul Educațional Lauder-Reut își păstrează 
statutul de instituție pentru educație de excelență în 
sistemul de învățământ românesc, fapt apreciat de 
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domnul primar Robert Negoiță și 
de doamna Irina Sanda Marin Cajal, în mesajele 
transmise elevilor și părinților astăzi și moment 
marcat simbolic de către doamna viceprimar Tomnița 
Florescu prin valoroasa carte veche, în limba ebraică, 
făcută cadou instituției noastre. 

Anul școlar 2017-2018 vine cu vești bune, printre 
care fi nalizarea și inaugurarea, în scurt timp, a viitoarei 
clădiri a Liceului Lauder-Reut, dar și cursuri variate, 
ce îmbogățesc oferta curriculară consacrată, alături 
de parteneri educaționali de marcă, din țară și 
străinătate, printre care Ministerul Învățământului 
din Israel. 

Rămânem în continuare dedicați creșterii 
și formării noilor generații, insufl ând tinerilor 
valori stabile pentru un viitor durabil și punând 
astfel pilonii României și lumii de mâine.

Cristina MARIN
Lauder-Reut Projects & PR Manager
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2010-2017
8 GENERAȚII MAGNA CUM LAUDE

- Hebrew University of Jerusalem
- Computer science IDC Hertzliya
- Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya

- Camberwell College of Arts Coventry 
- University Durham 
- University Lancaster 
- University City of London
- University of Salford
- University of Aberdeen
- University of Hull 
- University of Manchester 
- University of Winchester
- University of Arts College Bournemouth
- University of Cardiff
- UKL
- Trinity College, Dublin
- University of Cambridge
- University of Arts London

Instituto Marangoni

- Hanze University 
- Rotterdam Business School 
- Universitatea din Haga
- Universitatea Maastricht

- - Technische Universiteit Eindhoven

University of New York

- ICHEC Brussels Management School
- Universitatea Libre de Bruxelles

Lauder Business School

- Universitatea de Medicină și Farmacie
- Universitatea de Arhitectura si Urbanism 
- Universitatea Bucuresti
- Academia de Studii Economice
- SNSPA 
- UNATC
- Universitatea Politehnică București
- Medicina Veterinara București
- Universitatea Romano-Americană
- Universitatea Titu Maiorescu
- American Hotel Academy
- Universitatea Constanța

Lauder-
Reut

Israel

Italia

Romania

Austria

Statele 
Unite

- Universitatea

Olanda

Marea 
Britanie

Belgia

NOI LE-AM DAT ARIPI, EI CUCERESC LUMEA
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Botoroagă Călin Teodor
Eindhoven University of Technology sau 

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), 
Mathematics and Computer Science

Suntem mândri 

de voi, mult 

succes în viață!

Chirnogeanu Andrei
Universitatea Politehnică

Cojocaru Diana
Leiden University 

Campus Den Haag

Comișelu Dana 
Cristina

International Relations 
and Organizations

Lixandru Eduard Alexandru
Eindhoven University of Technology sau 

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), 
Mathematics and Computer Science

Petre Ana 
Maria

Trinity College

Pintea Andrei
Eindhoven University of Technology sau 

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), 
Mathematics and Computer Science

Toader Alice Maria
Academia de Studii Economice, 

Facultatea de Cibernetică, Statistică 
și Informatică economică

Udroiu Radu Bogdan
Universitatea București, Facultatea 

de Administrație și Afaceri, 
Business Administration

Firez Mihai
Universitatea București, 

Facultatea de Drept

Manolache Ilinca
University of Cambridge, Psychological and 

Behavioural Sciences, Cambridge, United Kingdom

Petrescu Ana Simina
University of the Arts London, London 
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Milinschi Mădălina
Universitatea București, facultatea 

de administrație și afaceri

Schechter Silvia
Universitatea din București, Facultatea de Stiințe 
Politice, Relații Internaționale si Studii Europene

Mocanu 
Anabel

Hospitality 
Management
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Teme captivante, cum ar 
fi  revoluția digitală, fake news, 
manipularea informațională, au fost 
dezbătute cu mult interes marți, 
13 februarie, la Lauder-Reut, în 
cadrul unui workshop susținut 
de doamna decan a Facultății de 
Comunicare și Relații Publice din SNSPA, prof. univ. 
dr. Alina Bârgăoanu. Această instituție de învățământ 
universitar este, în ultimii șase ani, partener academic 
al Complexului Educațional Lauder-Reut,  derulând 
împreună numeroase proiecte din sfera comunicării. 

Întâlnirea cu tema „Revoluţia digitală. Cum o 
valorifi căm, cum ne protejăm?", la care au participat 
elevi din clasele VIII-XI, este prima dintr-o serie de 
workshop-uri consacrate dezbaterii unei tematici 
de mare actualitate: robotică, tehnologii digitale, 
inteligență artifi cială, Internet of things, Big data, 
meseriile viitorului. Dar și unor discuții aplicate despre 

fața mai întunecată a acestei revoluții: 
securitatea digitală, amprenta 
digitală, fake news, infocalipsa. 
Pentru că lumea digitală este 
minunată, Digital world is awesome!, 
dar plină de capcane. Suntem adesea 
manipulați, chiar fără să ne dăm 

seama. Iată de ce, străvechiul imperativ moral „Să nu 
minți!” trebuie completat astăzi cu o cerință cognitivă la 
fel de imperativă: „Să nu te lași mințit!”. Pe de altă parte, 
la această vulnerabilizare a individului, avem propria 
contribuție. Lăsăm „urme” despre noi înșine prin fi ecare 
click pe care îl dăm, prin fi ecare căutare online pe care 
o facem. Pe scurt, suntem teribil de expuși, iar tinerii 
se afl ă printre primele „victime”. De aici, necesitatea 
„alfabetizării digitale”, mai ales în rândul tinerilor, după 
cum a subliniat doamna decan.

Curiozitatea manifestată de elevii noștri, întrebările 
adresate doamnei profesor Alina Bârgăoanu, ca și 
aplauzele de la sfârșitul expunerii sale sunt relevante 
pentru reușita acestei întâlniri și încurajatoare pentru 
continuarea proiectului. După cum ar fi  dorit ca inițiativa 
doamnei decan, de a integra subiectul „alfabetizării 
digitale” în eforturile  didactice din învățământul 
preuniversitar, să se extindă, după modelul Lauder, și în 
alte licee și școli gimnaziale.

Liana IONESCU, profesor Lauder-Reut

Liceul Lauder-Reut



95

L
i

c
e

u

Liceul Lauder-Reut

Iată câteva dintre impresiile formulate de elevi:Iată câteva dintre impresiile formulate de elevi:Iată câteva dintre impresiile formulate de elevi:
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În 9 octombrie 2017 am avut ocazia de a întâlni 4 
membri ai Knesset – Parlamentul israelian. Aceștia au 
fost întâmpinați la intrarea în școală de către Domnul 
Director Dan Șandru, profesoarele Alexandra Oprea, 
Andreea Alter și Keren Ghidalovici, alături de olimpicii 
clasei a XII-a: Andrada Pantelimon, Th eodor Drăghici 
și Victor Vescu.

Le-au fost prezentate activitatea și succesele 
Complexului Educațional Lauder-Reut și au participat 
la o întâlnire cu elevii liceului pentru a-i introduce în 
acest domeniu al diplomației parlamentare.

Fiecare oaspete s-a prezentat și a făcut o 
scurtă introducere a activității sale, elevii fi ind 
profund impresionați și entuziasmați de cele afl ate. 
Parlamentarii au fost luați cu asalt de întrebările 
elevilor, curioși să afl e cât mai multe despre viața 
diplomatică israeliană.

Însă întrebările au venit 
și din partea oaspeților către 
elevii Complexului Educațional 
Lauder-Reut, în aceeași măsură, 
dornici de a cunoaște realizările 
acestora. Astfel, elevii au 
prezentat domnilor parlamentari 
reușitele și proiectele deosebite la care participă cu 
multă dedicare și interes.

La fi nalul vizitei, invitații au plecat profund 
impresionați de calitatea și nivelul academic 
ridicat care se regăsește în activitatea Complexului 
Educațional Lauder-Reut.

Mulțumim Ambasadei Statului Israel în Romania 
pentru organizarea acestui eveniment inedit pentru 
elevii noștri, precum și pentru întreg sprijinul acordat 
proiectelor educaționale ale școlii Lauder-Reut.

Catedra de limba ebraică

Liceul Lauder-Reut
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Elevii Liceului Lauder-Reut au participat luni, 
9 octombrie 2017, 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 adjunct, Mariana Rosner, 
elevii noștri au depus o coroană de fl ori în cadrul 
acestei ceremonii, desfășurată în prezența Consilierului 
Prezidențial, domnul Andrei Muraru, membrilor 
Knesset-ului – Parlamentul Israelian, Președintelui 
Camerei Deputaților, a numeroși miniștri în exercițiu, 
a Excelențelor lor doamne și domni ambasadori, 
reprezentanți ai 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 76 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, după cum a transmis Președintele Klaus Iohannis în 
deschiderea evenimentului comemorativ, prin domnul Andrei Muraru, Consilier Prezidențial:

Prezența elevilor Complexului Lauder-Reut la aceste evenimente nu 
este una întâmplătoare, ci este 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).

Să nu uităm niciodată! Cristina MARIN
Lauder-Reut Projects & PR Manager
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Profesor la Universitatea din București, Facultatea 
de Științe Politice, ambasadorul Cătălin Avramescu 
s-a întâlnit marți, 14 noiembrie 2017, pentru a doua 
oară cu elevi ai Școlii Lauder. Prima întâlnire a avut 
loc la Helsinki, în decembrie 2014, când opt elevi de la 
Lauder-Reut au participat la Festivalul de creativitate/
publicitate EUROBEST. Invitați, atunci, la Ambasada 
României, cu prilejul Zilei Naționale, elevii noștri au fost 
primiți cu deosebită căldură și atenție. Revenit în țară 
după 5 ani în care a reprezentat România ca Ambasador 
în Finlanda și Estonia, domnul Cătălin Avramescu s-a 
arătat la fel de amabil și deschis dialogului cu elevii de 
la Lauder.

Principala temă de interes a fost sistemul 
educațional din Finlanda, dincolo de statistici și topuri, 
unde, știm cu toții, Finlanda se afl ă printre primele țări 
performante din lume. Care este sistemul de notare, 
cum sunt motivați elevii pentru a învăța, ce pondere au 
activitățile extra-curriculare și cât contează acumularea 
de cunoștințe în procesul educativ ‒ sunt câteva dintre 
temele care au stârnit curiozitatea elevilor. Ei au afl at 
și că, în Finlanda, profesorii sunt foarte respectați, 
chiar mai mult decât doctorii, a spus dl. Avramescu, 
subliniind că principalul criteriu de promovare a omului 

de la catedră este competența, fi ltrată permanent, prin 
numeroase examinări. În contextul discuțiilor despre 
cariera diplomatică, elevii au afl at că Președintele 
Finlandei invită, în fi ecare an, de Ziua Națională, 
numeroase persoane care au obținut succese în diferite 
domenii de activitate și că le tratează la fel de protocolar 
ca pe membrii corpului diplomatic. Curiozitatea 
elevilor s-a îndreptat și spre mass-media fi nlandeză, mai 
precis spre talk show-uri și emisiunile informative. S-a 
vorbit și despre comunitatea de români din Finlanda, 
destul de mică, dar prezentă pe toate palierele sociale 
și profesionale, inclusiv la nivel universitar. De altfel, 
chiar dl. Avramescu, înainte de a fi  fost ambasadorul 
României la Helsinki, a benefi ciat, timp de doi ani, de o 
bursă postdoctorală oferită de statul fi nlandez. 

Firește, nu a lipsit momentul de remember, la 
întâlnire fi ind prezenți și patru dintre cei opt elevi care 
au fost la Helsinki în 2014: Alexandra Dumitrașc, Ines 
Brătășanu, Alexandru Dabu și Andrei Mitre, ultimii doi 
fi ind acum studenți. A fost vizionat cu emoție fi lmul 
documentar realizat atunci, postat la adresa https://
youtu.be/Vg2vLDdJkmY, și au fost depănate amintiri. 

Conf. univ. dr. Liana IONESCU
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Elevii Complexului Educațional Lauder-Reut s-au 
afl at, în luna octombrie 2017, în vizită de informare la 
Parlamentul European de la Bruxelles, un eveniment 
devenit deja tradiție anuală, la invitația domnului 
europarlamentar Andi Cristea.

Programul vizitei este dens, cuprinzând 
participarea la întâlniri de lucru cu europarlamentari 
și membri ai Comitetului Economic și Social, dar și o 
reuniune cu doamna Corina Crețu, comisar european, 
Comisia Europeană, acordându-li-se astfel onoarea de 
a se afl a în epicentrul construcției europene, la masa 
unde se discută și se iau decizii de interes major. 

Astfel, elevii Lauder-Reut, în calitate de cetățeni ai 
Uniunii Europene și în perspectiva lor de lideri de viitor, 
au ca obiectiv să se informeze cu privire la atribuțiile 
și funcționarea Parlamentului, cadrul instituțional și 
politicile Uniunii Europene... chiar la fața locului, acolo 
unde acestea se desfășoară zilnic, cu impact asupra 
noastră, a tuturor. 

Iată câteva impresii ale elevilor despre 
experiența de la Bruxelles: 
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Complexul Educațional „LauderReut”, împreună 
cu Fundația „Ronald Lauder România” au organizat, 
la Palatul Parlamentului, evenimentul „2DAY 
AMBASSADOR”, o prezentare și o încununare a 
activității dedicate pregătirii viitorilor diplomați – 
una dintre specializările liceului. Programul a cuprins 
numeroase manifestări dedicate muncii diplomaților, 
celor mai importante evenimente internaționale și 
activității practice efectuate la ambasade din România 
de către elevii specializați în diplomație. Au participat 
elevi de la Lauder și din alte școli, cadre didactice, 
reprezentanți ai Inspectoratului Școlar București și 
un mare număr de ambasadori străini acreditați în 
România, ambasadori români din străinătate. Printre 
oaspeți au fost vicepremierul Ana Birchall și ministrul 
român de Externe, Teodor Meleșcanu. 

Tova Ben-Nun Cherbis, președinta Fundației 
„Lauder-Reut România”, i-a salutat pe cei prezenți și 
a apreciat unicitatea școlii prin organizarea cursurilor 
de diplomație. E.S. Tamar Samash, ambasadoarea 
Statului Israel, a scos în evidență faptul că sesiunea se 
desfășoară în condițiile în care Israelul marchează 70 
de ani de independență și a subliniat excelentele relații 
dintre România și Israel. Vicepremierul Ana Birchall 
a transmis mesajul de salut al premierului Viorica 
Dăncilă. Premierul a subliniat importanța diplomației 
în căutarea păcii și eliminarea războiului. În același 
timp, domnia-sa a transmis un salut comunității 

evreilor din România și Statului Israel la aniversarea 
a 70 de ani. Ministrul de externe Teodor Meleșcanu 
a pus accentul pe educație, în contextul pregătirii 
viitorilor diplomați, iar Adi Yahalomi Moshe, director 
în Ministerul Educației din Israel, care se ocupă cu 
educația evreiască în diaspora, a apreciat programul 
educațional al școlii Lauder. În continuare, au fost 
premiați trei elevi pentru capacitatea lor de a susține, ca 
ambasadori, în cadrul unui concurs, principiile țărilor 
pe care le-au reprezentat: Andrei Nițulescu (Armenia), 
Tudor Cobrea (Israel), Ioana Mogoș (SUA). 

Viața de ambasador e frumoasă, dar nu este ușoară 
Șapte ambasadori străini și patru ambasadori 

români – Lazăr Comănescu, Dan Mihalache (Marea 
Britanie), Emil Hurezeanu (Germania) și Adrian 
Cioroianu (UNESCO) – au vorbit despre cum trebuie 
să fi e un diplomat în raport cu țara respectivă și cum 
trebuie să abordeze o serie de probleme internaționale. 
Pentru diplomații români prezenți la manifestare tema 
de dezbatere a fost Brexitul, cu consecințele sale care, pe 
lângă cele negative, are și una pozitivă: conștientizarea 
faptului că Uniunea Europeană va trebui să se reformeze. 
Legat de rolul unui ambasador, Lazăr Comănescu a 
subliniat necesitatea ca acesta să aibă un drept mai mare 
de decizie și prioritate în consiliere despre problemele 
țării în care își desfășoară activitatea. 
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Prevenție, mediere, decizie pentru diplomatul in spe 
Partea a doua a simpozionului a fost o introducere 

în domenii conexe unei cariere diplomatice. 
„Ne putem apăra în fața dezinformării on line?” 

a fost tema comunicării susținute de prof. univ. dr. 
Alina Bârgăoanu. Dezinformarea digitală se obține 
prin amestec de informații reale și false, adesea, însoțite 
de caricaturi, colaje, cântece, inversându-se centrul 
de greutate de la text la elementul audio-vizual. Prin 
„comportamentele digitale” impulsionate de rețelele/
platformele sociale, posibilitatea dezinformării se 
amplifi că. Cu ajutorul datelor despre preferințele 
utilizatorilor, atenția este focalizată spre informații 
rezonând cu acestea, realizându-se propaganda 
computerizată aptă să genereze convingeri dictate de 
interesele manipulanților. Manipulații o amplifi că ei 
înșiși prin like-uri, comentarii, distribuiri. 

Expozeurile susținute de cercetători de la Centrul 
Interdisciplinar (IDC) Herzliya (Israel) s-au centrat 
pe rolul mediatorului în confl icte internaționale; 
introducerea în domeniul serviciului de informații; 
strategii ale Rusiei în Orientul Apropiat; atacuri 
cibernetice și metode de prevenire. Studiu de caz – 
Israelul. 

Au fost trecute în revistă strategii de mediere 
precum transmiterea mesajelor între părțile afl ate în 
confl ict, structurarea agendei de discuții, evidențierea 
benefi ciilor înțelegerii și a costurilor neînțelegerii. 
E nevoie ca strategiile să se dovedească efi ciente 
(dr. Lesley Terris). 

Informația este rezultanta unui ciclu incluzând 
colectarea, procesarea și analiza de date, punându-se 
în balanță elementele pro și contra în luarea de decizii. 
Serviciul de informații activează pentru pace, fără a 
fi  omise provocările zonale. Cerințe esențiale: etica și 
profesionalismul (dr. Or Barzel). 

Pentru Rusia, Orientul Apropiat este arena de 
confruntare cu Occidentul, în dorința ei actuală de a fi  
recunoscută ca mare putere. Rusia urmărește asigurarea 
unei prezențe militare stabile în regiune și construiește 
alianțe geopolitice cu regimuri în convergență cu 
interesele sale (dr. Ely Karmon). 

Au fost prezentate modalități de lucru ale 
hackerilor, tipuri de atacuri cibernetice din motive 
economice, politice, dar și metode de protecție (dr. Nir 
Alkabets). 

Eva GALAMBOȘ & Iulia DELEANU, 
Realitatea Evreiască, nr. 516-517, 

1-31 mai 2018, pagina 19
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La începutul lunii mai, în cadrul Programului 

de Educație pentru Sănătate (program care răspunde 

nevoilor elevilor de cunoaștere și autocunoaștere, de 

înțelegere a unor noțiuni  privind sănătatea reproducerii 

și a familiei), am avut ocazia de a-l asculta vorbind 

pe domnul Gheorghe Peltecu. Domnul doctor este 

șef de clinică și director al Spitalului Filantropia din 

București, profesor universitar la Catedra de Obstetrică-

Ginecologie din cadrul aceluiași spital, președinte al 

Comisiei Consultative de Obstetrică Ginecologie a 

Ministerului Sănătății.

Domnul prof. dr. Gheorghe Peltecu a prezentat 

elevilor, în cadrul seminarului de educație sexuală, 

informații despre sexualitatea umană și reproductivă. 

În cadrul acestei întâlniri a fost abordată o gamă largă 

de subiecte privind atât aspectele fi zice și biologice ale 

sexualității, cât și aspectele emoționale și sociale.

Având în vedere că audiența a fost alcătuită din 

elevi de liceu, băieți și fete, prezentarea a fost centrată 

pe subiecte de mare interes în această etapă de viață, 

respectiv contracepție, infecții cu transmitere sexuală, 

vaccinarea anti-HPV.

Domnul profesor a precizat că educația sexuală 

are un rol important în dezvoltarea comportamentelor 

pozitive printre adolescenți, în dezvoltarea încrederii în 

sine și în dezvoltarea competențelor care infl uențează 

alegeri importante de viață. Acest tip de educație este 

necesară pentru că reprezintă un mijloc prin care 

adolescenții sunt ajutați să se protejeze împotriva 

abuzului, exploatării, sarcinii nedorite, bolilor cu 

transmitere sexuală și HIV.

Specialistul care le-a vorbit elevilor Lauder-Reut 

despre sănătatea reproducerii, i-a învățat pe aceștia că, 

deși reprezintă un subiect tabu în zilele noastre, acest 

lucru nu ar trebui să constituie un capitol separat sau 

opțional în educația copiilor noștri, deoarece ea este o 

componentă esențială a fi ecărei fi ințe, făcând parte din 

identitatea noastră personală.

Un subiect important pentru adolescenți îl 

reprezintă contracepția. Foarte puțini dintre ei cunosc 

principalele metodele de contracepție, cum se folosesc 

și care este rata lor de efi ciență. Bolile cu transmitere 

sexuală și HIV reprezintă un alt capitol esențial pe 

care școala și părinții trebuie să îl abordeze cu copiii 

lor. Este necesar ca adolescenții să știe cum se transmit 

aceste boli, care sunt riscurile și simptomele și care sunt 

metodele prin care se pot proteja împotriva contractării 

lor.

Educația sexuală medicală este o investiție în 

sănătatea și viitorul copiilor noștri. Rezultatul investiției 

ar putea fi  o generație de tineri care a asimilat mai multe 

informații utile despre sexualitate și pot face diferența 

între acestea și mesajele sau imaginile provocatoare din 

mass-media, dar și o generație de bărbați și femei care se 

simt confortabil în pielea lor, care sunt bine informați, 

care pot lua decizii responsabile, care pot forma relații 

sănătoase și care pot avea grijă de corpul lor.

Liceul Lauder-Reut
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În perioada aceea din an în care feminitatea 
este sărbătorită, elevele liceului nostru au avut 
ocazia de a participa la proiectul Adolescența în 
Roz. Acest proiect aparține fundației Renașterea și 
are ca scop informarea tinerilor despre importanța 
prevenției cancerului de sân. Misiunea Fundației 
Renașterea este de a sprijini conștientizarea 
privind importanța adoptării unui stil de viață 

sănătos și de promovare a educației pentru sănătate.
În cadrul activității, au fost prezentate diferite metode de 

prevenție, cât și sugestii pe care tinerele le pot oferi celor din jur, 
pentru a preveni cancerul de sân.

Tinerele au fost încurajate să ia decizii corecte privind 
propria sănătate; le-au vorbit cu autenticitate și căldura 
Amalia Năstase (femeie de afaceri), Cătălina Negara (Director 
al Fundației Renașterea), Chris Simion (regizor și scriitor), 
Andreea Mihai (membră a Boardului Fundației)

A doua parte a întâlnirii a constat în prezentarea cărții 
Imperativele Adolescenței, scrisă de Chris Simion, regizor 
cunoscut și autoare a mai multor cărți, pacientă abia diagnosticată 
cu cancer de sân.

Cartea cuprinde cele trei opere, scrise în adolescență, 
care au ca teme principale dragostea, educația și fericirea, din 
perspectiva autoarei, de la vârsta de 16, respectiv 18 ani. 

În cadrul evenimentului, aceasta a împărtășit gânduri și 
experiențe din viața personală, dar și motivele care au stat la 
baza debutului literar, motive care își au rădăcina în zbuciumul 
adolescentin. La rândul lor, fetele au putut să îi adreseze întrebări 
și să îi ceară sfaturi scriitoarei, printr-un dialog deschis. 

Multe dintre întrebări au arătat interesul și curiozitatea 
tinerelor care rezonau cu adolescența interioară a autoarei: Care 
este cea mai de impact amintire din adolescența dumneavoastră? 
Cum ar trebui să depășim o greutate? sau Ce ar trebui să luăm 
în considerare atunci când trecem de la o etapă de viață la alta?

Liceul Lauder-Reut

ADOLESCENȚA ÎN ROZADOLESCENȚA ÎN ROZADOLESCENȚA ÎN ROZ
Proiect al Fundației Renașterea pentru Proiect al Fundației Renașterea pentru Proiect al Fundației Renașterea pentru 

conștientizarea cancerului de sân conștientizarea cancerului de sân conștientizarea cancerului de sân 
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În data de 28 ianuarie 2018, am avut privilegiul de a participa la expoziția organizată 
de Ambasada Israelului la București, expoziție intitulată Th e Righteous Among Nations 
- Cei drepți dintre națiuni.  

Evenimentul ce a avut loc la Biblioteca Națională a României a avut ca scop 
prezentarea personalităților ilustre pe plan internațional, ce au contribuit la salvarea 
cetățenilor evrei din al Doilea Război Mondial. Printre persoanele menționate se numără 
și viceconsulul Chiune Sugihara, juristul Vladimir Vochoc, dar și diplomații români 
Constantin Karadja și Florian Manoliu.

În deschiderea evenimentului, am avut plăcerea de a lua parte la un moment muzical, 
interpretat de un tânăr chitarist, care ne-a introdus în atmosfera expoziției. Discursurile 
la care am asistat au fost susținute de ambasadori și diplomați atât din România, cât și 
din Israel. Am fost onorați de prezența ambasadoarei Tamar Samash care a transmis un 
mesaj emoționant și inspirațional.

Așadar, putem spune că această expoziție ne-a oferit o imagine mai clară asupra 
subiectului și ne bucurăm că am avut oportunitatea de a participa la eveniment.

Prof. Monica VITAN



110

L
i

c
e

u

Liceul Lauder-Reut

La fi nalul celui de al 11-lea an de parteneriat 
educațional cu Ministerul Afacerilor Externe - Institutul 
Diplomatic Român, Fundaţia Ronald S. Lauder România 
- Complexul Educațional Lauder-Reut a desfășurat marți, 
13 iunie 2017, ora 11:00, la Sala Gafencu a Ministerului 
Afacerilor Externe, ceremonia de absolvire a cursurilor 
de Diplomație și Afaceri Internaționale de către elevii 
liceului bilingv Lauder-Reut.

Evenimentul a avut loc și s-a desfășurat în prezența 
Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, doamna 
Ana Birchall, a secretarului de stat pentru pregătirea 
Președinției României la Consiliul U.E., domnul Ștefan 
Irimia Popescu, a Ambasadorului Extraordinar și 
Plenipotențiar al Statului Israel, Excelența Sa doamna 
Tamar Samash, a Președintelui Comunității Evreilor 
din București, ing. Paul Schwartz, a Președintelui 
Fundației Ronald S. Lauder România, doamna Tova Ben 

Nun-Cherbis, precum și cu participarea a numeroși 
alți ofi ciali și membri ai corpului diplomatic acreditat la 
Bucureşti, diplomaţi de carieră, elevi şi profesori.

Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, 
doamna Ana Birchall, s-a declarat onorată să îi 
reîntâlnească pe elevii Lauder-Reut în casa Ministerului 
Afacerilor Externe, după participarea la Conferința 
2Day Ambassador desfășurată la fi nalul lunii martie la 
Palatul Parlamentului, apreciind faptul că Ministerul 
Afacerilor Externe este partener de tradiție al proiectelor 
de diplomație desfășurate de școala Lauder-Reut. 
Doamna ministru s-a declarat impresionată de modul 
de organizare, de discursurile și de măiestria elevilor în 
arta diplomației, ca marcă a Complexului Educațional 
Lauder-Reut și dovada capacității sale ca școală de elită 
de a inova și a se adapta la mersul vieții și al lumii, 
pentru a pregăti și motiva tinerii pentru viitorul lor. 
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Doamna ministru Ana Birchall i-a sfătuit pe elevi să 
devină diplomați, să se alăture unei lumi fascinante, 
al cărei scop este asigurarea păcii, dar în care fi ecare 
gest contează și le-a urat să guste cât mai multe victorii 
obținute cu tenacitate și seriozitate. Totodată, doamna 
ministru i-a invitat pe elevi să se alăture demersului 
de preluare a președinției Consiliului UE 2019, în 
cadrul proiectului Uniunea Europeană a Copiilor, 
solicitându-le să îi aducă la cunoștință ideile și sugestiile 
lor în această direcție, inclusiv pe pagina dânsei de 
Facebook. 

Ambasadorul Statului Israel, doamna Tamar 
Samash i-a felicitat pe elevi și le-a vorbit despre despre 
importanța diplomației ca modalitate de rezolvare 
pașnică a confl ictelor, subliniind faptul că un diplomat 
bun este acela care își înțelege țara pe toate planurile, 
dar este în același timp un om pentru care grija față de 
umanitate este crucială. Împărtășind din experiența 
personală, Excelența Sa a subliniat importanța studiilor 
diplomatice dublate de curiozitate, idealism, loialitate 
față de țară – ingrediente care, spre deosebire de istoria, 
geografi a, economia unui stat, nu se învață. 

Președintele Complexului Educațional Lauder-Reut, 
doamna Tova Ben Nun-Cherbis, a adus mulțumiri 
și a transmis recunoștință profundă tuturor celor 
care cooperează an de an la desfășurarea cursului 
de diplomație – parteneri, profesori, elevi, apreciind 
implicarea și deschiderea autorităților în pregătirea 
elevilor pentru viitor. Elevii Lauder-Reut au avut un 
an diplomatic plin de activități teoretice și practice, 
precum vizita la Parlamentul European de la Strasbourg, 
internship la ambasade, Ministerul Afacerilor Externe 
și Institutul Diplomatic Român în cadrul Conferinței 

Lauder de Diplomație și Afaceri Internaționale pentru 
învățământul liceal – „2Day Ambassador” (28-30 martie 
2017), conferințele Model United Nations desfășurate 
în România și străinătate la Bratislava, Herzliyah, 
Varșovia, precum și cea de a 5-a ediție a Conferinței 
LauderMUN (9 – 12 iunie 2017).

Domnul Ștefan Irimia Popescu, secretar de stat 
pentru pregătirea Președinției României la Consiliul 
U.E., i-a încurajat pe elevi să fi e diplomați în tot ceea 
ce fac și la locul în care se găsesc și să învețe siguranța 
de sine, salutând ideea cursului de diplomație drept 
o inițiativă demnă de multiplicat. În încheiere, elevii 
și invitații au primit un cuvânt de sufl et transmis de 
domnul Paul Schwartz, Președintele Comunității 
Evreilor din București, care i-a îndemnat pe elevi 
la implicare, întrucât acțiunile constructive, iar nu 
indiferența, duc societatea înainte.

Ceremonia a fost condusă cu mare căldură de 
către doamna Mirela Grecu, Director al Direcţiei 
Diplomaţie Publică, Culturală şi Ştiinţifi că din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, cu bucuria de a fi  
gazdă și organizator de proiect și de a discuta cu elevii, 
cărora le-a dat cuvântul pentru a-și prezenta, la rândul 
lor, discursurile de mulțumire și apreciere.

O adevărată și emoționantă probă de protocol 
diplomatic l-a reprezentat momentul înmânării 
certifi catelor de absolvire, pe care elevii le-au primit 
din mâna doamnei ministru Ana Birchall, cu 
susținerea entuziastă a Excelenței Sale, Ambasadorul 
Israelului, doamna Tamar Samash și a doamnei Tova 
Ben Nun-Cherbis.

Cristina MARIN
Lauder-Reut Projects & PR Manager
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Timp de cinci zile, un grup de 40 de elevi de la 
Complexul Educațional „Lauder- Reut” din București, 
împreuna cu copii de la Liceul „Ion Creangă” și de la 
mai multe școli din Chișinau au participat la cea de a 
30-a aniversare a „Marșului Vieții”, eveniment ce se 
desfășoară în preajma și în ziua în care se marcheaza 
în Israel Yom Hashoah, comemorarea victimelor 
Holocaustului.

Tova Ben Nun Cherbis, președintele Fundației și 
Complexului Educațional „Lauder-Reut”, conștientă 
de importanța acestui eveniment, îi duce aproape în 
fi ecare ani pe elevii școlii sa participe la marșul care se 
desfașoară între Auschwitz și Birkenau, pe o distanță de 
trei kilometri. Dar programul, elaborat de organizația 
internaționala a Marșului nu se limitează la acest aspect, 
este mult mai vast, deoarece, practic, prin vizitarea 
mai multor locuri se prezintă istoria deportărilor 
evreilor europeni și sfârșitul lor tragic, precum și cea a 
evreilor polonezi, inclusiv rezistența pe care au opus-o 
naziștilor, revoltându-se fi e cum a fost în ghettoul din 
Varșovia, fi e în lagărele de exterminare, împreună cu 
deținuți din alte țări. Și dacă revolta ghettoului din 
Varșovia este cunoscută, în memoria ei s-a instituit 
Yom Hashoah, despre celelalte se vorbește mai puțin, 
cu toate că ele au avut loc și la Treblinka și la Sobibor și 
la Buchenwald, chiar și la Auschwitz. Fapte care trebuie 

relevate, deoarece pun capăt tezei că „evreii s-au lăsat 
mânați spre moarte ca vitele la abator”. În cea mai mare 
parte, ele nu au avut și nu puteau avea succes dar cei 
care s-au revoltat, știau acest lucru. Au vrut să moară 
luptând. Așa s-a și întâmplat.

Totuși, unii au reușit să scape, au supraviețuit, 
devenind principalii martori ai crimelor comise de 
naziștii din lagărele morții împotriva evreilor. În acest 
context, programul general pentru Marșul Vieții, 
a cuprins Varșovia, ghettoul și „drumul eroilor”, al 
participanților la revoltă, lagărele de la Treblinka 
și Majdanek, Auschwitz - Birkenau și Cracovia, cu 
cartierul evreiesc și fabrica lui Schindler. Elevii au putut 
asista și la ceremoniile ofi ciale de la Birkenau. 

Am participat ca invitată a Tovei Ben Nun Cherbis și 
eu la acest eveniment, alături de doi alți invitați, prezenți 
la Marș: E.S. Ovidiu Dranga, ambasadorul României în 
Polonia, și E.S. Emil Hurezeanu, ambasadorul României 
în Germania. Dacă la început am vrut să refuz, temându-
mă de reacțiile pe care le voi avea în condițiile în care 
26 din cele mai apropiate rude ale familiei mamei mele 
au murit la Auschwitz (la o socoteală mai extinsă - 40), 
totuși am decis să particip, spunându-mi că orice evreu 
trebuie să se ducă măcar odată la Auschwitz. Am fost 
profund emoționată și nu mi-am putut opri lacrimile, 
mai ales în două momente – la Majdanek la expoziția 
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de pantofi , miile de pantofi  afl ați într-o baracă în trei 
rânduri, la mijloc cei ai copiilor. Pantofi i victimelor se 
reparau de către sutele de cizmari din lagăr și apoi se 
vindeau. Celălalt moment cu o puternică încărcătură 
emoțională a fost imensa urnă cu cenușă. Dar în 
această vizită nu eu eram eroul principal, ci copiii. 
Elevii școlii „Lauder” cunoșteau istoria Holocaustului, 
li s-a predat la orele de istorie, participă în fi ecare an 
la comemorările organizate în memoria victimelor, atât 
la Ziua Holocaustului din România din octombrie, cât 
și la Ziua internaționala a Holocaustului din ianuarie 
și la Yom Hașoah, școala pregătește programe speciale 
pentru aceste zile inclusiv cu lucrări ale elevilor legate de 
datele comemorative. Invitați la aceste evenimente sunt 
elevii din școlile românești care și ei au noțiuni despre 
Holocaust. Interesant a fost că elevii din Chișinau care 
au participat la Marș au fost aleși pe baza rezultatului 
unui concurs de lucrări scrise despre Holocaust.

De ce am vrut să amintesc acest lucru? Pentru că 
elevii au venit aici într-un fel „în cunoștință de cauză”. 
Dar ceea ce li s-a predat sau au văzut în fotografi i, 
documentare, fi lme artistice, nu se compară cu ceea ce 
vezi cu ochii și ceea ce ți se explică de către un ghid, atât 
de bine pregătit cum a fost al grupului românesc, Doron 
Hari, israelian de origine poloneză cu informații absolut 
inedite despre aceste locuri. Dacă nici noi, maturii nu 
ne-am putut abține, tinerii cu atât mai puțin. Lacrimi, 
durere, chiar și plâns în hohote, tinerii, evrei și neevrei 
în aceeași măsură, au rămas profund impresionați. 
Sentimentele de milă, durere, într-un fel nedumerire și 
revoltă - cum pot face oamenii atâta rău semenilor lor - 
nu au ținut cont de origine, au provocat aceeași reacție.

O inițiativă absolut remarcabilă a elevilor și 
profesorilor a fost faptul că în lagărele unde am fost, la 
gropile comune din pădurea de la Tykocin și Treblinka, 
la urna de cenușă din Majdanek sau la monumentul 
luptătorilor din ghettoul din Varșovia au fost ținute 
momente de reculegere, s-a rostit Kadiș, s-au aprins 
lumânări. A fost o solemnitate reținută dar pe fețele 
celor prezenți s-a putut citi durerea și revolta.

Două sunt intențiile Marșului Vieții - de a ramâne 
în memorie și de a transmite generațiilor următoare 
ceea ce s-a întâmplat cu evreii în timpul celui de-al 
doilea război mondial și legată de ea ideea „never 
again”. Păstrarea memoriei Holocaustului depinde și de 
cercetările istorice și dezvăluirile care nu mai contenesc 
nici după 70 de ani, mai ales după deschiderea unor 
arhive. De aceea, noua legislație poloneză care limitează 
într-un fel cercetările, a fost criticată de președintele 
Reuven Rivlin, prezent la Marș. În cuvântul său la 
ceremonie, președintele Israelului a deplâns reapariția 
antisemitismului în Europa și a amintit că nu numai 
naziștii au fost cei care i-au omorât pe evrei ci, pe lângă 
cei care, cu riscul vieții i-au ajutat și i-au ascuns, au 
fost alții, din diferite țări care au omorât evrei, „asasini 
ucraineni, lituanieni și da, și polonezi.” În acest context 
el s-a referit la noua lege poloneză care îngrădește 
cercetările legate de Holocaust și a cerut clarifi carea 
unor pasaje care „aruncă umbră asupra relațiilor dintre 
Israel și Polonia... Tocmai datorită relațiilor speciale ale 
evreilor cu Polonia cerem ca Polonia să fi e în continuare 
angajată față de o cercetare atotcuprinzătoare și 
nerestrictivă legată de evenimentele și procesele din 
perioada Holocaustului, a declarat Rivlin.

Președintele Poloniei, Andrzej. Duda a încercat 
să-i asigure pe cei de față de la ceremonie, printre care și 
supraviețuitori sau reprezentanți ai generației a doua, că 
suferințele evreilor au fost dincolo de înțelegerea umană 
și că polonezii vor să prezinte lumii adevărul despre 
istorie iar autoritățile poloneze depun eforturi pentru 
a păstra istoria evreilor și a transmite lumii adevărul 
despre Holocaust. La sfârșitul călătoriei, toți elevii și-au 
exprimat pe scurt opiniile de condamnare a ceea ce s-a 
întâmplat și care nu se referă numai la evrei, genocidul 
împotriva oricărui popor trebuie condamnat. Elevii din 
școlile participante vor pune pe hârtie gândurile lor și 
va fi  interesant de afl at și de publicat părerile pe care și 
le exprimă.

Eva GALAMBOȘ, Jurnalul săptămânii, 
Israel, 26.04.2018
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Bricman Paul-Andrei, fost elev al școlii Lauder, 
și Anghel Matei Ciprian, în prezent în clasa a 11-a R, 
au participat la Intel ISEF 2018 (International Science 
and Engineering Fair), ce a avut loc în Pittsburgh, 
Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. Aceasta este 
cea mai mare competiție preuniversitară de știință și 
inginerie din lume. Ei au prezentat proiectul intitulat 
,,Dextra”.

Dextra este o pereche de mănuși inteligente 
care te ajută să interacționezi cu calculatorul. Acest 
proiect reușește să analizeze mișcările mâinilor și să le 
transpună în acțiuni digitale. Sistemul realizează asta 
înglobând un număr de senzori, controlați de mai multe 
procesoare pe care rulează programe dezvoltate de cei 
doi membri ai echipei. Paul a fost responsabil pentru 
dezvoltarea laturii tehnice a proiectului, în timp ce 
Ciprian s-a ocupat cu posibilele aplicații ale proiectului.

Aplicațiile cele mai importante sunt în 
domeniile medicinei, industriei și divertisment. În 
medicină, mănușile pot diagnostica obiectiv boala 

Parkinson, pot alarma aparținătorul legal în caz de 
criză epileptică, pot facilita recuperarea pacienților ce 
au suferit trausmatisme medulare și accidente vasculare 
cerebrale, oferă posibilitatea antrenării preciziei motorii a 
chirurgilor și au rol în telemedicină. În robotică, mănușile 
pot controla utilaje precum brațe robotice, drone și alte 
sisteme mecanice. În design, pot facilita procesul creativ 
pentru artiști digitali și au rol în mediul VR.

Ambii elevi susțin că experiența din Statele Unite a 
fost unică. Au învățat foarte multe în cadrul competiției 
și de-abia așteaptă să pună în practică ambițiosul proiect. 

Paul-Andrei BRICMAN
Matei Ciprian ANGHEL, 11 R
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La sfârșitul lunii martie, echipa Complexului 
Educațional Lauder Reut a participat, pentru al 
nouălea an consecutiv, la concursul internațional de 
fi zică aplicată Safe Cracking Tournament, organizat de 
Institutul Weizmann din Rehovot-Israel.

În fi ecare an, participarea la această competiție 
ne oferă o experiență unică și de neuitat. După o 
lungă corespondență cu „mentorul” echipei noastre 
din partea Institutului Weizmann, Gilad, am reușit să 
realizăm un seif original, intitulat „Dracula’s Castle”. 
Proiectul a trebuit admis de comisia concursului, pentru 
a putea participa la turneu, astfel încât seiful nostru a 
fost selectat în primele 17 seifuri din aproximativ 200 
înscrise.

Principiile de bază ale electromagnetismului 
au fost utilizate în realizarea seifului, „spărgătorii” 
fi ind nevoiți să construiască o „mașină magnetică”, 
cu ajutorul mai multor magneți și o baterie. Această 
mașină trebuia să se deplaseze pe o folie de aluminiu, 
atingând, la fi nal, un contact, astfel încât să genereze 
un circuit, ce avea rolul de a alimenta laserul. Totodată, 
am reușit să creem și un sistem de difracție, „plimbând” 
degetul pe o placă de sticlă, situată între laser și perete. 
Raza laser se propaga astfel pe două direcții, nu înainte 
de a activa fotorezistorul, astfel încât codul de acces să 
devină vizibil.

Pentru unii elevi din echipă a fost și prima vizită 
în Israel (Tudor, Antonia și Alexandra). Odată ajunși 
la Institut, echipa, coordonată de domnul profesor 
Florea Teodor, a reasamblat seiful, pentru a ne asigura 
că avem un seif funcțional, că suntem pregătiți pentru 
competiție.

Revenind la călătorie, am ajuns în Tel Aviv în 
dimineața zilei de duminică, iar drumul până în 
Rehovot a mai luat ceva timp. Grandoarea Institutului, 
vegetația luxuriantă, grădinile exotice ne-au stârnit 
interesul încă din primele minute. Gazdele noastre, în 
special Nirit, ne-au condus în campus și ne-au făcut 
cunoștință cu membrii celorlaltor echipe.

În a doua zi, am participat la ceremonia de 
deschidere, unde ni s-au explicat regulile competiției, 
ni s-a prezentat programul. Tot în prima zi, am vizitat 
celebrul parc Garden of Science, un loc fascinant pentru 
pasionații de fi zică, unde am putut vedea aplicabilitatea 
unor fenomene fi zice în viața reală. În seara aceleiași 
zile am asistat la o prezentare foarte interesantă despre 
Israel și despre situația politică din Orientul Mijlociu.

Între timp, campusul devenise plin, cu echipe 
sosite din Panama, Statele Unite, Spania, Canada, 
Anglia, Slovenia și, nu în ultimul rând, Israel. Pe 
parcursul acestor zile au fost multe de împărtășit și 
experimentat.
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A urmat ziua cu cele mai multe emoții, ziua 

concursului, care a presupus mai multe etape. Prima 
a constat în răspunsuri date la întrebările ridicate de 
membrii juriului (profesori și studenți doctoranzi). A 
doua etapă a constat în „spargerea” a cât mai multor 
seifuri existente în concurs, timp în care seiful nostru 
era supus, la rândul lui, unor tentative de spargere de 
către ceilalți concurenți.

De asemenea, și profesorii noștri îndrumători 
(prof. Monica Vitan și prof. Florea Teodor) au participat 
la ediția de debut a unei conferințe de fi zică, organizată 
de Institut, alături de profesorii îndrumători din țările 
înscrise în concurs.

În puținul timp liber pe care l-am avut la dispoziție, 
am vizitat orașul Rehovot și celelalte locații din Institut 
(Muzeul de Știintă, Casa memorială a lui Weizmann 
- primul președinte al Israelului, acceleratorul de 
particule etc).

În ultima seară, după festivitatea de premiere, am 
stat împreună cu celelalte echipe, am socializat, am 
schimbat impresii, ne-am simțit foarte bine împreună. 
Participarea la această competiție internațională 
ne-a hrănit apetitul pentru cunoaștere, ne-a ajutat să 
învățăm despre fi zica aplicată, să lucrăm în echipă, să ne 
împrietenim, să devenim responsabili și, nu în ultimul 
rând, să fi m mândri că am avut această ocazie de a 
reprezenta școala la nivel internațional.

A fost o călătorie alături de niște profesori minunați, 
o experiență care ne-a lărgit orizonturile, ne-a făcut 
să ne punem mintea la contribuție, să ne provoace și 
să legăm prietenii internaționale cu tineri din Statele 
Unite, Canada, Regatul Unit, Israel, Angola, Argentina, 
Slovenia, Panama. Ne gândim încă de acum la ce vom 
construi în anul ce urmează, și mulțumim pentru tot 
sprijinul și încrederea acordate!

Antonia GROSU, 10 R
Alexandra ȘERBAN, 10 R

Răzvan TURCU, 10 R
Alexandru OLTEANU, 11 R

Tudor COMAN, 9 R
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  O experiență inedită pentru fi ecare dintre noi, 
cei prezenți sâmbătă și duminică, 18 și 19 noiembrie 
2017, la concursul „Mega Debate”, afl at la prima ediție 
și care s-a adresat elevilor de gimnaziu. 

Câmpul nostru de luptă a fost o sală de conferințe, 
arma a fost spada gândirii, iar scuturile erau argumentele 
și contrargumentele. Au fost dueluri acerbe, în care cele 
două echipe combatante au căutat să câștige în luptă 
dreaptă. Iar la fi nalul oricărei dezbateri, respectul era 
câștigat de fi ecare dată, căci, indiferent de cât de tare 
fi ecare își argumenta punctul de vedere, dezbaterea se 
încheia cu o strângere de mână. 

În acest concurs școala noastră a fost reprezentată 
de trei echipe: 

- Team 1 format din Maria Bahnă, 
Ilinca Maxim, Ana Cioponea (a VII-a) 
și Cătălina Neacșu (a VIII-a B);

- Team 2 format din Ariadna 
Albu, Sara Lupu (a VII-a) și Sara 
Toma (a VIII-a A);

- Team 3 format din Ana Maria 
Scutelnicu, David Nadir, Marcus 
Piso și Philip Dima (a VIII-a B).

Cu multe emoții, dar dârzi în a-și apăra 
punctele de vedere și în a-și susține pozițiile, elevii 
noștri ne-au reprezentat cu succes și cu bucurie. 
Echipa formată din Ana Maria Scutenicu, 
David Nadir, Marcus Piso şi Philip Dima 
ne-au reprezentat cu mândrie până în semifi nale, 
trecând de primele faze ale competiţiei. Bucuria 
de a participa la un astfel de eveniment a fost cea 
care a contat cel mai mult. 

Fiecare dintre tinerii noștri dueliști a 
învățat multe despre dezbatere și despre sine. Și 

cum victoria este doar o problemă de punctaj, 
ei sunt marii câștigători, căci au avut un prim 
contact cu o lume nouă pentru ei, pe care de 
abia de acum înainte vor începe să o cunoască cu 
adevărat. Pentru ca succesul să fi e cuantifi cabil, 
organizatorii ne-au oferit daruri şi diplome, 
obiecte care să îi facă pe dueliştii contemporani 
să nu uite niciodată de primul pas făcut pe calea 
dezbaterii.

Prof. Diana POPESCU
Prof. Ella ȘTEFANA

Toate echipele au fost coordonate de domnul profesor de Public Speaking, Nae Șovăială. 
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Un grup de tineri însoțiți de profesori 
intră într-o cafenea. Sună ca începutul unei 
povești, nu este așa? Chiar așa a și fost. Un 
cadru special creat pentru începuturi de 
poveste, pentru creație, imaginație și distracție. 

Seneca Anticafe este o cafenea atipică, care pune 
la dispoziție clienților o multitudine de cărți de răsfoit, 
activități de făcut și jocuri în care se implice. Astfel de 
primire am experimentat și noi, împreună cu elevii 
claselor a 8-a. 

Cele două coordonatoare ale activităților au ghidat 
elevii printr-o aventură a cunoașterii și a înțelegerii 
mediului înconjurător și a tot ce ne afectează viața, în 
bine sau în rău. Fiecare parte a activității a fost practică, 
folosind atât vizualul cat și senzorialul pentru a lăsa o 
amprentă cât mai reală asupra conștiinței tinerilor.

Atmosfera intimă și nonconformistă le-a indus 
elevilor noștri o stare de spirit potrivită discuțiilor 
despre natură, resurse, poluare și bio-obiceiuri. Au 
trecut în mod natural de la o activitate la alta cu ușurință, 
răspunzând cerințelor, punând întrebări pertinente și 
arătându-și interesul legat de subiectul de discuție. Am 

învățat cu toții că folosim mai multe 
resurse decât dăm înapoi, am învățat 
care ar fi  obiceiurile bune care ar scuti 
planeta noastră de multă risipă și am 

învățat că putem și noi, la nivel individual și local să 
facem acțiuni care să ajute la regenerarea ecologică. 

Una dintre cele mai importante concluzii a fost faptul 
că școala noastră, C. E. Lauder-Reut, este o instituție 
bio, care pune în aplicare aproape toate proiectele eco 
pe care ni le-au recomandat coordonatoarele: reciclare, 
fi ltre de apa, plantat de copaci, fl ea market etc. 

Vizita și aventura noastră au luat sfârșit imediat 
după ce ne-am bucurat de ceai, fructe și biscuiți, după 
ce am discutat veseli ceea ce abia învățasem și după ce 
ne-am luat rămas bun de la gazdele noastre primitoare. 
A fost o zi câștigată din toate punctele de vedere!

Prof. Silvia ACSINTE
Prof. Ella ȘTEFANA

Prof. Daniela PIȚIGOI
Prof. Victor DIACICOV
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Astăzi, 1 noiembrie 2017, 
începând cu ora 13.20, 
Complexul Educațional Lauder-
Reut intră în transmisiune directă 
la Radio România Cultural, la 
emisiunea Știința în cuvinte 
potrivite, găzduită de realizatorii Corina Negrea și Dan 
Manolache, având ca invitate elevele Dara Nițu și Ana 
Maria Țoghină, din clasa a VII-a a școlii noastre.

Participarea la această emisiune are loc cu ocazia 
zilei aniversare a Radio România care împlinește 89 de 
ani de la înfi ințare, timp în care a emis neîntrerupt şi s-a 
afi rmat ca promotor şi susţinător al culturii şi valorilor. 

În postură de jurnaliști, elevii au condus întreaga 
emisiune, în coodonarea realizatorilor consacrați, 
întrând în discuție, pe calea undelor radio, cu specialiști 
pe teme de știință, cărora le-au adresat întrebări și i-au 
provocat să își împărtășească ideile îndrăznețe. 

Cristina MARIN
Lauder-Reut Projects & PR Manager
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Privind fotografi a Anei, bucuria și mândria ce i 
se citesc în ochi, nu credeți că peste câțiva ani o vom 
reîntâlni într-o echipă de exploratori ai spațiului? Mult 
succes!

Cristina MARIN
Lauder-Reut Projects & PR Manager
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Penultima zi le-a adus copiilor o nouă experiență: vizita la muzeul Antipa. 
Cel mai mult i-a captivat fosila imensă de dinozaur despre care au discutat la 
orele de biologie. Însă, pentru ca această săptămână „diferită”, dar atât de mult 
pe placul învățăceilor, să fi e perfectă, a trebuit să se încheie cu o vizionare de 
fi lm și cu mult popcorn:

„Școala altfel” a început pentru elevii clasei a VI-a B a Complexului 
Educațional Lauder-Reut cu o serie de activități distractive chiar în propria 
clasă. Aceștia s-au amuzat pe parcursul orelor petrecute împreună, participând 
la diverse jocuri sau ascultând muzică. 

În cea de-a doua zi copiii au avut ocazia să exploreze lumea Egiptului 
Antic în cadrul expoziției „Comorile Egiptului Antic” de la Biblioteca Națională 
a României. Exponatele i-au fascinat pe micuții curioși care le-au admirat 
îndelung. 

O altă activitate pe care au așteptat-o cu mare nerăbdare a fost Escape 
room-ul. Jocul a reunit încă o dată clasa a VI-a B, ai cărei membri și-au pus cap 
la cap cunoștințele pentru a reuși să iasă învingători.

Pentru elevi, ziua de miercuri a fost în topul preferințelor lor, după cum 
reiese din impresiile lor:

Gimnaziul Lauder-Reut

Prof. Andra ALEXANDRU
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Elevii clasei a V-a B și a VI-a A au 
plecat, începând cu data de 26 martie 
2018, în mult așteptata excursie, spre Sibiu. Entuziasmul 
copiilor s-a făcut simțit încă de la prima oră, când au 
început să cânte fericiți și plini de voie bună, așteptând 
cu nerăbdare să descopere locuri noi.

Prima oprire a fost la mănăstirea Curtea de Argeș. 
Copiii au fost impresionați de arhitectura clădirii, pe care 
au admirat-o îndelung. Aici au descoperit mormintele 
unor domnitori și regi importanți ai României, precum 
Neagoe Basarab sau Regele Ferdinand. O altă atracție 
a fost reprezentată de locul în care „Ana a lui Manole” 
a fost zidită. Elevii au fost purtați pe aripile legendelor 
românești. 

Sibiul nu a întârziat să uimească, atât prin clădirile 
sale învăluite într-un aer misterios și medieval, cât și 
prin atmosfera relaxantă și oamenii prietenoși. Micii 
turiști au plecat să descopere centrul vechi. După un tur 
pietonal, s-au oprit pe Podul Minciunilor, dar și în fața 
catedralei din oraș.

Cea de-a doua zi a început cu 
aceeași energie pozitivă, iar drumul 

până la Alba-Iulia, acompaniat de cântecele vesele a 
fost o bucurie. S-a vizitat cetatea Carolina, fortăreața de 
apărare a Imperiului Habsburgic, care a fost în special 
pe placul băieților. Aceștia au fost fascinați de porțile 
imense de fi er, dar și de sistemul de apărare al cetății. 
Totodată au putut admira interiorul neobișnuit al 
catedralei romano-catolice, cea mai veche din România. 
Un moment încărcat de emoţie a fost vizitarea Sălii 
Unirii, loc cu valoarea unui simbol naţional pentru 
români, unde s-a inițiat procesul de unifi care, la 
1 Decembrie 1918. Un motiv în plus pentru ca elevii 
să fi e mândri că vizitează acest oraș încărcat de istorie: 
„Am pășit în trecut” fi ind cuvintele unei eleve de clasa 
a V-a. 

O altă destinație a fost localitatea Sibiel. S-a 
vizitat colecția de icoane pe sticlă din cadrul Muzeului 
icoanelor pe sticlă. Clădirea cu un farmec aparte, trimite 
cu gândul la timpuri îndepărtate. Pe lângă picturile 

Gimnaziul Lauder-Reut
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realizate în secole trecute, copiii au putut admira și 
câteva obiecte de uz casnic, în dreptul cărora au stăruit 
fascinați. La întoarcere, cei mici s-au răsfățat în piscina 
hotelului în care au fost cazați, împărtășindu-și unii 
altora bucuriile şi emoţiile zilei.

A treia zi ne-a purtat într-un circuit medieval, 
vizitând frumoasa cetate a Sighişoarei, singura cetate 
locuită în permanenţă de la momentul atestării sale. 
Panorama dezvăluită din Turnul cu Ceas asupra 
întregii zone, a oferit momente de încântare şi bucurie. 
Totodată, am avut parte de o lecţie de istorie despre 
îndeletnicirile oamenilor din trecut: măcelari, croitori, 
fi erari, cojocari, tăbăcari… au transmis din generaţie 
în generaţie secretul breslei lor. Apoi, cele 176 de trepte 
ne-au condus la una dintre cele mai vechi şcoli din 
Transilvania, Şcoala din Deal (1522).

Biertanul, un loc rămas neatins de agitaţia marilor 
oraşe, a reprezentat o incursiune în trecut pentru noi. 
Fiind una dintre cele mai vechi şi mai mari cetăţi 
fortifi cate ţărăneşti din această parte a ţării, adăposteşte 
o impunătoare catedrală construită în stil gotic târziu, 
o bijuterie arhitecturală medievală, care 
păstrează o uşă de faimă internațională, 
ușa sacristiei, cu un sistem foarte 
complicat de 19 încuietori, realizată de 
meșterii locali în anul 1515. 

Ultima zi a fost rezervată Muzeului 
Bruckental care şi-a dezvăluit comorile 
în faţa micilor vizitatori, ce au admirat 
galeriile de artă europeană şi artă 
românească, într-unul dintre primele 
muzee deschise în Europa. În linişte, cu 
ochi întrebători şi plini de entuziasm, 
copiii au admirat lucrări ale marilor 

pictori. După liniştea din muzeu, a urmat o plimbare 
în Muzeul Civilizaţiei Populare din Sibiu. Întorşi în 
timp, ne-am plimbat prin satul românesc de-odinioară, 
admirând locuinţe pierdute pe uliţa timpului…

Drumul de întoarcere nu putea să nu ne poarte 
paşii spre o altă lecţie de istorie - Cozia. Ctitorie a 
domnitorului Mircea cel Bătrân, mănăstirea a fost de-a 
lungul timpului un puternic centru cultural al Ţării 
Româneşti. Atestată în anul 1386, mănăstirea este ,,un 
monument istoric aproape egal ca vechime, cu ţara‘’, 
după cum însuşi Eminescu spunea.

Ne-am reîntors mai mândri de tot ceea ce reprezintă 
România, de trecutul nostru, de fi gurile remarcabile 
care au marcat destinul nostru ca popor, de oamenii 
care au făcut posibil momentul unic de la 1 Decembrie 
1918 – Marea Unire, al cărei centenar îl serbăm anul 
acesta.

Prof. Roxana CRISTESCU
Prof. Oana ROGOZ

Prof. Andra ALEXANDRU
Prof. Alexandra OPREA
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„Take only memories, leave only footprints” este un citat care se 

aseamănă foarte mult cu tabăra din săptămâna altfel, petrecută alături 
de minunații mei colegi și diriginți.

Am plecat la drum, dis-de-dimineață, spre localitatea Moeciu 
din județul Brașov. Aici am stat 5 zile, timp în care am vizitat locuri 
noi: prima școală românească din Scheii Braşovului, Biserica Neagră, 
Prejmer-una din cele mai bine păstrate biserici fortifi cate din 
Transilvania, Rezervaţia de urşi „Libearty Bear”, Peștera Cetăţii și Dino 
Parc. Am avut parte și de o lecție inedită și provocatoare de escaladă la 
sala Natural High din Brașov unde ne-am testat forțele timp de două 
ore, iar seara ne-am relaxat în jurul unui foc de tabără. Nu puteam să 
nu urcăm la Cabana Babele cu telecabina pentru a vedea două dintre 
cele mai importante simboluri, monumente naturale, ale României 
„Babele şi Sfi nxul”.

Partea mea preferată din această tabără a fost drumeția din Munții 
Piatra Craiului. Am pornit de la Fântâna lui Botorog prin Poiana 
Zănoaga până la cabana Curmătura. Odată ajunși la cabană, priveliștea 
s-a dovedit a fi  uluitoare. Am putut admira toată creasta munților Piatra 
Craiului. Aici am fost întâmpinați de un câine mare, pufos și prietenos 
numit Muki, care a benefi ciat la rândul lui de o porție zdravănă de 
joacă. Ne-am întors prin Cheile Zărneştiului numite şi „Prăpăstiile 
Zărneştiului”

Clipele petrecute în natură reprezintă pentru mine liniște, libertate 
și veselie. Toate acestea le-am regăsit pe acest traseu. Liniștea pădurii 
era întreruptă de zgomotul râsetelor noastre, a cântecelor păsărilor și 
murmurul izvoarelor. Din când în când, brazii ne mângâiau, scuturând 
zglobii zăpadă pe fețele noastre.

Serile se încheiau în sala de jocuri în hohote de râs și glume. Au 
fost 5 zile pline de voioșie, de copii fericiți, de lucruri nou-învățate, de 
joc și joacă, de prieteni minunați și de doi diriginți mega tari.
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Proiectul „Să știi mai multe, să fi i mai bun”, 
cunoscut mai ales sub numele de „Școala Altfel” a fost 
cadrul care a permis excursia clasei a VII-a la Berlin. 
Plini de emoții, de așteptări, de voie bună și de bucurie, 
ne-am suit în avion luni, 26 martie, cu destinația Berlin. 

Oraș al contrastelor, al unei istorii care l-a divizat 
pentru ca mai apoi să-l reunească, în care clădirile 
moderne și cele vechi se împletesc fără a da senzația 
eterogenității, ci a ecletismului, Berlinul și-a desfăcut 
porțile pentru a ne primi într-o excursie în care 
cunoașterea, învățarea, dar și bucuria și relaxarea s-au 
regăsit în fi ecare moment. 

Ne-am bucurat de a cunoaște cultura germană 
prin intermediul activităților inovative pe care Muzeul 
Spionajului ni le-au propus: am învățat să fi m spioni, 
să decodăm coduri secrete, să ne apărăm de lasere. Am 
cunoscut istoria îndepărtată vizitând Pergamonul și 
Muzeul de Egiptologie, dar și istoria recentă când am 
vizitat Potsdamul, oraș afl at aproape de Berlin, mic și 
somptuos, în palatele căruia s-au luat decizii hotărâtoare 
în trecut. 

Muzeul Tehnicii ne-a adus în lumea inovațiilor, a 
descoperirilor științifi ce din cele mai variate domenii 
și ne-a permis să ne bucurăm încercând unele dintre 
aparatele performante care se găseau în incinta 
muzeului. 

Poate că cel mai emoționant moment a fost 
vizita la Memorialul Holocaustului. Construcția ne-a 
impresionat prin simplitatea formei și prin trăirile pe 
care ni le-a provocat. Istoria ni s-a înfățișat atunci nu 
doar prin fapte și date, ci mai ales prin sentimente, iar 
înțelegerea unei perioade la care nu am fost martori s-a 
făcut în mod empiric, intuitiv. 

Jocurile de seară, momentele de râs, micile glume 
de fi ecare zi au întregit o experiență care ne-a apropiat 
mai mult unii de ceilalți, în care cultura și cunoașterea 
au încetat să mai fi e simple materii predate la școală, ci 
au devenit scopuri în sine, desfășurate în mod continuu 

și într-o atmosferă de bucurie. Am 
învățat cu toții împreună, am afl at 
mai multe, am devenit mai buni, mai 
înțelepți, mai prieteni unii cu ceilalți, 
mai înțelegători unii față de ceilalți.

Așa cum se întâmplă mereu, 
întoarcerea pe aeroportul Otopeni a 
fost împărțită între bucuria revederii 
celor dragi, dar și părerea de rău că 
cele cinci zile destinate excursiei 
s-au încheiat. Rămân în urmă multe 
amintiri frumoase, multe zâmbete și  
multe lucruri învățate.

Prof. Diana GHERASIMIUC
Prof. Diana POPESCU

Prof. Liviu POPA



133

G
i

m
n

a
z

i
u

Gimnaziul Lauder-Reut



134

G
i

m
n

a
z

i
u

Gimnaziul Lauder-Reut

În acest an în cursul săptămânii „Să știi mai multe, 
să fi i mai bun” cele două clase de a 8-a au participat 
la activități împreună, lucru de care copiii s-au bucurat 
întrucât au putut socializa și cu alți elevi de aceeași 
vârstă, din afara clasei.

În prima zi am mers la sediul KPMG, din Băneasa, 
unde am fost întâmpinați de un colectiv tânăr, primitor 
și, nu în ultimul rând, foarte bine pregătit în domeniul 
lor de specialitate. KPMG este o fi rma internațională 
care oferă servicii de consultanță, audit și taxe. De 
asemenea, oferă și workshop-uri de prezentare elevilor 
și studenților, workshop-uri de care am benefi ciat și 
noi. 

A fost, într-adevăr, o experiență informativă 
uimitoare! Elevii au discutat cu interes și plăcere 
cu angajați seniori ai companiei, au pus întrebări 
competente și au primit răspunsuri satisfăcătoare, 
formulate simplu și clar. Apoi au fost mobilizați într-o 
simulare de lucru în echipă, care presupunea adunarea 
de informații din surse cât mai diverse, organizarea pe 
echipe, realizarea unei prezentări a companiei, despre 
care nu știau aproape nimic, în cel mai scurt timp și 
prezentarea acesteia în fața unei încăperi de training 
pline de spectatori. Ca bonus la toate aceste activități, 
elevii au avut ocazia să discute cu un coach din partea 
companiei despre viitoarele lor cariere. Acest lucru a 
dus la un dialog interesant, în urma căruia tinerii își 
descopereau pas cu pas propriile dorințe, abilități și 
motive pentru urmarea unui anume drum în viață.

După această zi în care am lucrat la dezvoltarea 
noastră personală, am avut parte o altă zi minunată 
la sediul Mediafax! Aici am fost îndrumați și găzduiți 
de seniori în domeniul jurnalismului, care au adus în 
discuție subiecte de actualitate și de interes pentru tinerii 
noștri, precum fake news, amenințarea social media, 
opinia proprie și gândirea critică. Mai mult decât atât, 
am fost primiți în platourile de fi lmare Mediafax, unde 
am învățat care este diferența între un studio virtual 
și unul real. Și după cum veți putea observa în poze, 
platoul virtual s-a bucurat de o popularitate evidentă, 
de râsete și voie bună. Nu ar fi  putut fi  altfel având în 
vedere că am fost la mare și pe luna în numai câteva 
secunde! Și ca să învățăm ceva practic și în această 
excursie, atât elevii cât și profesorii au putut simula 
prezentarea știrilor Mediafax, citind ultimele știri de pe 
prompter, în fața camerelor de fi lmat, purtând lavalieră 
pe guler și emoții mari în inimă. 

După o asemenea experiență încântătoare, 
distractivă, dar și educativă, Săptămâna Altfel a 
continuat cu o vizită la Biblioteca Națională, unde am 
privit cu uluire expoziția „Comorile Egiptului Antic”. 
Cu toții am fost emoționați să ne afl ăm în prezența 
obiectelor și a sarcofagelor vechilor regi egipteni. 
Piesa de rezistență a fost reproducerea după masca 
lui Tutankamon și a tronului acestuia. Această cultură 
absolut fascinantă ne-a dus cu gândul la stilul de viață 
a unui popor foarte îndepărtat, atât ca distanță, cât și 
ca timp. Noi, profesorii, am fost plăcut impresionați de 
cunoștințele elevilor noștri despre acest subiect amplu, 
complex și difi cil.

Per total am avut cu toții parte de o săptămână 
educativă și distractivă, o pauză bine-meritată de la 
activitățile noastre cotidiene. Nu putem decât să sperăm 
să avem parte de astfel experiențe inedite în fi ecare an!

Prof. Silvia ACSINTE
Prof. Daniela PIȚIGOI

Prof. Ella ȘTEFANA
Prof. Victor DIACICOV
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Gimnaziul Lauder-Reut
How is the Roman Empire relevant to 

us, today? Why should I care about what 
happened more than 2000 years ago? What 
did my county look like during the ancient 
world? Th ese are some of the questions I hear 
during History class. I love questions, I love 
curiosity and I love teaching History. 

Th is week we celebrated Europe’s Day by 
learning diversity and unity. We learned about 
each country that used to be included in the 
Roman Empire and is now part of the European 
Union. It was such a pleasure to discover 
together, what people eat and what they call national culture in these amazing places. Moreover, it was all sprinkled 
with fun memories of the countries we visited. 

A picture is worth a thousand words so we took plenty. Enjoy!
Diana GHERASIMIUC, teacher
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Pentru a se bucura de o zi 
frumoasă de toamnă  într-un 
cadru diferit de cel obișnuit, 
de școală, elevii clasei I s-au 
deplasat la Cosești, localitate 
din județul Argeș, pentru a 
desfășura câteva activități. 

Școala Primară Lauder-Reut

În Talmud se spune că „Cel care salvează o viață 
salvează lumea întreagă”. Tâlcul acestei vorbe de duh este 
că orice gest de mărinimie contează și ne ajută pe noi 
toți, întreaga omenire, să devenim mai buni. O picătură 
în ocean pare că nu înseamnă nimic, dar oceanele sunt 
făcute din miliarde de picături. Iar pe pământ sunt 
miliarde de oameni…

„Nu-i putem ajuta pe toți cei din jur afl ați în nevoie, 
dar contează enorm dacă, atunci când putem ajuta, 
o facem. Iar noi ne mândrim că elevii școlii Lauder 
și părinții lor au răspuns „Prezent!” ori de câte ori am 
considerat că implicarea lor ar fi  binevenită.

De data aceasta, vrem să vă povestim despre „Fetița care citește”. Îi spunem astfel, fi indcă persoana care i-a 
spus povestea, a ales să-i protejeze identitatea, dintr-un motiv simplu: este orfană și locuiește la o casă de copii. 
Știm doar că Fetița care citește are 11 ani, iar casa de copii e din Sectorul 6 (Drumul Săbăreni 47-53) și aparține 
Fundației Metropolis. Firește că Fundația se străduiește să le asigure copiilor condiții cât mai bune, dar este difi cil 
să astâmpere, din resurse proprii, setea de lectură a Fetiței care citește.

Afl ând de acest apel pe Facebook, pentru a dărui cărți pentru Fetița care citește, cadrele didactice de la Lauder 
au făcut apel la elevi și părinți. Urmare a acestui apel, zeci de cărți și jocuri s-au strâns și au ajuns la destinație chiar 
în Luna Cadourilor.

Nice work, Team! :)
Prof. Dora VIZITEU

Drumul cu autocarul, până la destinație, a fost unul 
încărcat de cântece și zâmbete,copiii fi ind entuziasmați 
de atmosfera de excursie, complet diferită de cea a unei 
zile obișnuite de școală.  

Odată ajunși  la Atelier, meșterul olar  i-a învățat 
pe copii cum se pregătește lutul, cum se modelează pe 
roata olarului și cum se obține o ulcică frumoasă, bună 
de pus în cuptor. Apoi, fi ecare copil s-a așezat  la câte o 
roată și a început modelarea lutului după bunul plac, 
sub atenta  îndrumare a meșterului olar. La fi nal, lutul 
modelat se așază  în cuptor.

După masa de prânz, copiii s-au bucurat de tras cu 
arcul la țintă și plimbare cu căruța trasă de ponei. 

După o zi în care au avut parte de jocuri și activități 
deosebite, copiii s-au întors acasă cu multe amintiri ce 
merită povestite.

Prof. Simona DOBRIN
Prof. Corina BRANISCHI

Prof. Aura MATEESCU
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Școala Primară Lauder-Reut

Pentru elevii clasei pregătitoare B sărbătoarea de 
LAG BAOMER a însemnat prima ieşire cu şcoala, la 
picnic. La invitația d-nei Mănoiu, mama Inei, am avut 
posibilitatea de a organiza un picnic ca la carte:  jocuri 
în aer liber, întreceri cu arcul,  cartofi  copți la grătar 
şi bezele delicioase. N-au lipsit nici păturile întinse pe 
iarbă, nici mingile colorate şi nici limonada cu mentă şi 
ghimbir, oferită de generoasa noastră gazdă.

Soarele a salutat şi el ceata de ştrengari, având grijă 
să facă din această zi una dintre acele sărbători de care 
să îți aminteşti întotdeauna cu mare bucurie.

Prof. Lavinia POPA
Prof. Laura GEORGESCU
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Școala Primară Lauder-Reut

Vineri, 2 martie 2018, elevii clasei I au fost la Cofetăria Zoom Serie Unirii, la 
evenimentul de lansare a cărţii Mortina, organizat de Editura Corint, în parteneriat 
cu Claire’s România. Cartea, lansată pentru prima dată în toamna anului 2017, s-a 
bucurat de un real succes în rândul copiilor din Italia. A fost imaginată și desenată 
de Barbara Cantini, una dintre cele mai talentate ilustratoare ale momentului, care, 
după o carieră în domeniul producției de desene animate, a ales să lucreze pentru 
marile edituri din Italia, Marea Britanie și 
Statele Unite. 

,,Mortina este numele unei fetițe 
zombie, iar povestea acesteia nu e 
doar nespus de veselă, ci și educativă. 
Vorbește despre puterea prieteniei de a 
face ca diferențele pe care oamenii mari 
le consideră de nerezolvat să fi e cu totul 
lipsite de importanță pentru copii. Ei iubesc 
întâmplările și personajele ciudate… Cu 
ajutorul imaginației vor face ca toate aceste 

ciudățenii, cum e și Mortina, să pară normale și foarte amuzante!”
Organizatorii i-au invitat pe elevii noştri să confecţioneze un 

,,înfricoşător” semn de carte pentru volumul primit cadou, Mortina. De 
asemenea, copiii au primit şi alte cadouri de la Claire’s România şi au sărbătorit evenimentul cu un delicios tort 
pregătit de Cofetăria Zoom Serie.
        Prof. Simona DOBRIN
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Școala Primară Lauder-Reut

Să păstrăm Să păstrăm Să păstrăm 

natura curată natura curată natura curată 

pentru un viitor pentru un viitor pentru un viitor 

mai bun!mai bun!mai bun!

Acesta este mesajul pe care elevii clasei I, 
îndrumați de doamnele învățătoare Simona Dobrin, 
Corina Branischi și Aura Mateescu l-au transmis celor 
care au participat la parada costumelor eco, organizată 
în cadrul proiectului “ Green day, every day”. Parada 
s-a desfășurat la nivelul clasei I, luni, 14 mai 2018, în 
vreme ce proiectul s-a realizat pe parcursul lunii mai, 
copiii desfășurând diverse activități de ecologizare, 
de confecționare de obiecte din materiale reciclabile, 
plantare de copăcei și fl ori. Totul s-a încheiat cu 
defi larea în costume realizate din materiale ecologice, 
care mai de care mai interesante.  

Imaginația a fost cea mai solicitată, urmată 
îndeaproape de pricepere, deșeurile reciclabile 
transformându-se în obiecte de îmbrăcăminte.

 Copiii cu cele mai interesante costume au fost 
premiați și felicitați.

  Prof. Aura MATEESCU
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Școala Primară Lauder-Reut

Duminică, 13 mai 2018, 
o parte din elevii clasei 
întâi, împreună cu părinții 
acestora și cele două doamne 
învățătoare, Simona Dobrin și 
Aura Mateescu, au participat 
la o campanie de curățare a 
Pădurii Băneasa. Timp de trei 
ore, Pădurea Băneasa a fost 
împânzită de copii și adulți cu 
saci în mână, care au luat la 
pas fi ecare centimetru din zona 

arondată, pentru a căuta și aduna gunoaiele aruncate la întâmplare de trecători. Astfel, la fi nalul zilei, au fost 
umplute trei mașini de gunoi.

Astfel de acțiuni considerăm că sunt necesare pentru conștientizarea importanței implicării fi ecăruia dintre 
noi în menținerea curățeniei în mediul în care locuim sau ne place să ne petrecem timpul liber. Copiii noștri e bine 
să fi e familiarizați de mici cu problemele de mediu și cu normele de ecologizare, deoarece ei vor deveni adulții de 
mâine, responsabili de mediul în care vor trăi.

Prof. Simona DOBRIN
Prof. Aura MATEESCU

La invitația celor de la Laboratoarele Bayer, 
elevii clasei  I, însoțiți de doamnele învățătoare, au 
participat cu mare entuziasm la o oră de „chimie”, 
unde au putut experimenta transformări ale 
diverselor substanțe sub infl uența unor stimuli. Cel 
mai mult le-au atras atenția copiilor experimentele 
cu transferul culorilor  (Trei pahare cu apă colorată 

în culorile primare, trei pahare goale, intercalate, 
unite prin șervețele, prin intermediul cărora se 
făcea transferul de culoare, obținându-se culori 
secundare)  și ariciul atras de magnet (pilitură 
de fi er introdusă într-o sticlă cu apă, care poate fi  
mișcată cu ajutorul unui magnet). 

La fi nalul activității, copiii au primit diploma 
de mici cercetători și Tabelul lui Mendeleev, ilustrat 
pe înțelesul copiilor mici.

Prof. Corina BRANISCHI
Prof.  Aura MATEESCU

Prof. Simona DOBRIN
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Școala Primară Lauder-Reut

Joi, 17.05.2018, elevii clasei a III-a B s-au deplasat 
pentru o altfel de oră de științe la U.S.A.M.V. - Facultatea 
de Agricultură, la invitatia fi rmei Bayer, în cadrul unui 
proiect anual, numit „Laboratorul de Ştiinţe Bayer 
România – Baylab”, proiect  ce s-a bucurat de aprobarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifi ce 
şi de sprijinul Inspectoratului Şcolar Bucureşti.

Pe holurile enorme ale Universitatii, micii 
cercetători au păsit temători. Au fost primiți cu brațele 
deschise de câțiva studenți la biologie și chimie care 
le-au oferit halate de protecție și mănuși, apoi au fost 
însoțiți în laboratorul Bayer. Acolo s-au așezat la mese, 
unde au lucrat în echipe. Au primit substanțele necesare 
experimentelor, precum și instrucțiunile de lucru. 

Pe parcursul celor 5 experimente desfășurate: 
„Culorile migratoare”, în care elevii au putut vedea 
cum apa colorată în diverse culori, prin intermediul 
unui șervețel, se mută în alt pahar, iar culorile primare 

se amestecă și se obțin alte culori. Cel de-al doilea 
experiment a fost „Ariciul magnetic”, experiment în 
care elevii au putut vedea cum, cu ajutorul unui magnet, 
pilitura de fi er pusă într-o sticlă de apă se adună într-un 
loc, obținându-se diverse forme. Al treilea experiment 
a fost „Refl exia” unde, cu ajutorul unui pahar cu apă 
au putut vedea o iluzie optică și anume schimbarea 
sensului unei săgeți desenate pe o coală de hârtie. 
Al patrulea experiment, „Bătălia densităților” a fost 
efectuat doar de către doamna profesor deoarece 
substanțele utilizate nu erau ușor de utilizat. Elevii au 
putut remarca cum substanțe de diferite densități nu se 
amenstecă, reactia pe care o are o substanță colorată în 
contact cu clorul, precum și modalitatea de separare a 
substanțelor de diverse densități chiar și din amestec. 
Ultimul experiment, „O lume într-un borcan”, le-a 
permis elevilor să își creeze propriul „glob de sticlă”. 

La fi nalul sesiunii de experimente, fi ecare 
participant a primit o diplomă. Sperăm să putem 
participa mai des la astfel de activități!

Prof. Anamaria PLOPEANU
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Școala Primară Lauder-Reut

În data de 19 octombrie 2017, într-o frumoasă 
zi de toamnă, elevii claselor a III-a A și B au mers 
într-o vizită la muzeul tehnic „Dimitrie Leonida” 
din parcul „Carol”. Acolo au văzut expuse peste 5000 
de exponate, structurate pe domenii de activitate: 
mecanică, metrologie, electricitate, magnetism, fi zică 
atomică, minerit, petrol, energetică, telecomunicații, 
mașini de calcul, scris și tipărit, aviație si aerospațiale, 
auto-moto-velo, tehnologie pentru înregistrarea și 
redarea sunetului (aparat de fotografi at, de fi lmat și de 
proiecție) cu scopul de a afl a noi informații. Din totalul 
exponatelor existente în muzeu, peste 300 sunt de o 
valoare excepțională, prin faptul că sunt rare pe plan 

mondial și reprezintă repere pentru istoria științei și 
tehnicii. 

Încântați de experimentele pe care le-au putut 
efectua, elevii au învățat prin practica noțiuni de 
dinamică, fi zică și electricitate. 

La fi nalul vizitei, au participat la o expoziție Lego, 
unde, spre încântarea lor, au putut construi după 
propria imaginație diverse obiecte și mașinării, multe 
inspirate de cele văzute anterior, și au admirat orășelul 
Lego, construit cu minuțiozitate de către expozanți.

Prof. Iuliana CIOTÎNGĂ
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Școala Primară Lauder-Reut

Toate sărbătorile sunt ocazii de 
bucurie, dar numai Sukot este numită 
Zman Simhatenu, Timpul Bucuriei 
Noastre. Bucuria împlinirii unui ciclu. 
Ploile au dat viață pământului, roadele 
au crescut, le-am cules și le-am adunat 
în hambar. 

Sărbătoarea Sucot este una dintre 
cele mai mari sărbători evreiești care 
amintește de călătoria poporului evreu 
prin deșert către Țara Promisă. Cuvântul 
ebraic sukkot, pluralul de la suka, 
reprezintă o colibă/un cort cu pereții 
acoperiți de skhah- un material vegetal. 
Cortul sau umbrarul este un simbol al 
protecției, al lipsei de griji. 

Elevii Complexului Educațional 
Lauder Reut au marcat această 
sărbătoare prin cântece și activități 
deosebite, celebrate în suka-ua instalată 
în curtea Sinagogii Mari din București, 
un moment încărcat de bucurie, respect 
și dragoste.

Prof. Mioara DĂNAC
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Școala Primară Lauder-Reut

Iancu Țucărman este cel mai în etate și unicul 
supraviețuitor încă în viață al trenului morții de la Podul 
Ilioaiei – Iași, din fatidica vară a anului 1941.

Anul acesta, în mijloc de toamnă, Iancu Țucărman a împlinit 95 de ani, 
pentru care îl felicităm și i-am adus un omagiu, 
prin organizarea unui moment festiv în cadrul 
Complexului Educațional Lauder-Reut alături de 
noua generație de care se simte atașat și pentru 
care are gânduri înțelepte și părintești.

Iancu Țucărman a fost îmbrățișat de elevii 
Lauder-Reut și 20 de elevi violoniști de la 

Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti i-au cântat 
La mulți ani! alături de un cvintet profesionist, compus din 
Andrei Th eodoru (clarinet), Ana Maria Marian (vioară), Alexandru Marian (vioară), Iulian 
Popovici (viola) și Bogdan Postolache (violoncel), care au ținut și o lecție demonstrativă de 
dirijat, inedită pentru copii. 
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Școala Primară Lauder-Reut

Am ales să-l sărbătorim în preajma copiilor, dat 
fi ind că dumnealui, din pensia proprie, plătește copiilor 
studii de vioară, de mulți ani. Dumnealui este singur, 
fără familie și de aceea dorim să îi facem o onoare 
din partea a 120 de copii care îi vor oferi câte o fl oare 
cu binecuvântarea ad mea ve’esrim, cum se spune în 
ebraică, până la 120 de ani.

Tova Ben Nun-Cherbis a deschis evenimentul 
adresându-i domnului Iancu Țucărman urări de 
viață lungă și mulțumiri pentru prezența sa alături de 
prietenii Lauder-Reut, fi ind apoi intonate cântecele 
aniversare La mulți ani!, în limba română și Hayom 
Huledet Sameach, în limba ebraică.

Cristina MARIN
Lauder-Reut Projects & PR Manager
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Școala Primară Lauder-Reut

Cu ocazia aniversării a 95 de ani, compozitorul 
Iancu Tukerman a fost invitat de conducerea școlii 
Lauder-Reut pentru a participa la un recital susținut 
de un grup de elevi ai Colegiului Național de Muzică 
„Dinu Lipatti”. Am asistat cu toții la o sărbătoare a 
muzicii - arta care te poate purta într-un țărâm magic al 
armoniei. Au fost interpretate arii cunoscute, iar elevii 
ciclului primar au fost recunoscători pentru spectacolul 
inedit.

Cei care au susținut concertul au impresionat prin 
înalta ținută artistică, dăruire și bucuria de a încânta 
publicul. Sunetele instrumentelor păreau emise fără 
efort, fapt cu totul surprinzător, deoarece știm că sunt 
necesare multe ore de studiu pentru a putea ajunge să 
interpretezi corect. 

Sărbătoritul zilei, unul dintre supraviețuitorii 
Holocaustului, un om cu o poveste de viață uluitoare, 

a mulțumit copiilor pentru bucuria oferită, doamnei 
profesor Magdalena Ursu de la C.N. „Dinu Lipatti”, 
profesorilor de educație muzicală ai Complexului 
Lauder-Reut – Rodica Doija, Bogdan Lifșin și Victor 
Diacicov, reprezentanților Comunității evreiești care 
i-au fost alături în această zi specială și doamnei Tova 
Ben Nun Cherbis pentru surpriză.

Prof. Mirela CONSTANTIN
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Oxigenul este elementul necesar vieții. Și, pentru 
că Bucureștiul nu are sufi cient spațiu verde, elevii 
Complexului Educațional Lauder-Reut împreună cu 
Asociația Familie Sănătoasă au participat la activitatea 
de împădurire a zonei din apropierea orașului. Pentru 
aceasta s-au pregătit îndelung, ajutați de către Ocolul 
silvic Brănești, care a pus la dispoziția voluntarilor 
entuziaști puieții din pepiniera proprie. 

După mai multe amânări cauzate de condițiile 
meteo nefavorabile, în însorita zi de 25 noiembrie, copiii 
au pornit, alături de părinți, profesori și alți voluntari, 
către km 18 al Autostrăzii A2, unde au parcat mașinile. 
Apoi au străbătut, la picior, un drum anevoios, de câțiva 
kilometri, străduindu-se să evite bălțile. Obosiți de 
drum, au ajuns la locul destinat viitoarei păduri Mic și 
ecologist. Acolo, cu sprijinul adulților, copiii au săpat 
gropile și au plantat micii copaci.

Îi felicităm pentru spiritul civic de care au dat 
dovadă și îi încurajăm să participe și la alte activități 
similare.

prof. Anamaria PLOPEANU

Școala Primară Lauder-Reut

Un copil – un copac
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Suntem în 29 noiembrie, în ultima zi de școală 
înainte de Ziua Națională a României. Mai este puțin și 
începe festivitatea dedicată acestui eveniment cu totul 
și cu totul special pentru orice român. Copii frumoși, 
îmbrăcați în costume naționale, emoționați sau relaxați, 
veseli și plini de exuberanță, profesori atenți la detalii, 
tricolorul românesc, totul este pregătit. 

Doamna profesor de istorie Diana Gherasimiuc 
începe prin a-i întreba pe copii de ce este 1 Decembrie 
Ziua Națională a României, iar răspunsul unui copil de 
clasa I a fost dezarmant în sinceritatea sa: „Pentru că 
oricine are nevoie de o zi de naștere.” Un răspuns pe cât 
de simplu, pe atât de frumos în inocența sa. Au urmat 

apoi alte întrebări legate de eveniment, la care copiii au 
răspuns corect și cu mare plăcere.

Pentru a marca acest moment, copiii au spus 
poezii și au cântat, iar trei elevi din clasa a IV-a ne-au 
încântat prin punerea în scenă a unui scurt fragment 
din "Scrisoarea III" de Mihai Eminescu.

Ne bucurăm că cei mici știu să fi e români, că se 
bucură cu adevărat de acest moment și că prețuiesc 
România și pe români. Felicitări, copii, și să rămâneți 
mereu atât de frumoși la sufl et!

     prof. Raluca DOLOFAN
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Ajunsă la cea de-a şaisprezecea ediţie, Gala Prieteniei 

Magna cum Laude a avut loc pe data de 16 decembrie 

2017, la Sala de Recepţie a Palatului Parlamentului, cu 

sprijinul Camerei Deputaților, al Ambasadei Israelului 

în România, al Primăriei Sectorului 3 și al BCR. La acest 

eveniment de strângere de fonduri, destinate educaţiei 

de înaltă calitate, au participat, alături de preşedinta 

Complexului Educaţional Lauder-Reut, Tova Ben-Nun 

Cherbis, atât elevii, părinţii şi profesorii şcolii, cât și 

personalităţi din România sau de peste hotare.

Pe scenă au urcat elevii olimpici internaţionali, 

precum Victor Vescu, Andrada Pantelimon sau micul 

şahist Matias Silaghi, dar şi olimpici naţionali la 

multiple discipline, elevi cu care ne mândrim și care 

au fost felicitaţi de Jonathan Davis, vicepreşedintele 

Universităţii Herzliya.

De asemenea, elevii noştri s-au întrecut în 

momente artistice: dansuri israeliene şi gimnastică sub 

coordonarea prof. Mioara Stoian sau cor sub îndrumarea 

profesorilor de muzică Rodica Doija şi Bogdan Lifşin. 

Momentul mult aşteptat al serii a fost aprinderea 

luminilor de Hanuka de către Consulul Onorifi c al 

României în Israel, dr. Herman Berkovits împreună 

cu Jonathan, dar şi ale bradului de Crăciun, de către 

europaramentarul Andi Cristea.

prof. Simona DOBRIN
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Hanuka este sărbătoarea care celebrează minunea 
uleiului Menorei, care, având numai o cană de ulei, a 
ars timp de opt zile. Aceasta ar fi  ajuns în mod normal 
pentru o singură zi. Ceremonia are loc, de obicei, 
acasă, dar şi în sinagogi. Noi, marea familie Lauder, am 
sărbătorit-o la JCC (Centrul Comunitar Evreiesc).

  Am păstrat obiceiul de a ne alătura sfeșnicului și 
de a-l aprinde în mod simbolic, am spus rugăciunile și 
am cântat, ghidați de către talentata noastră profesoară, 
Rodica Doija.

Pentru ca Hanuka e una dintre puținele sărbători 
vesele din calendarul religios evreiesc, am continuat 
sărbătorirea participând la jocurile propuse de 
profesorii noștri de limba ebraica. Am primit chiar și 
bănuți... de ciocolată, însă.

  Fără gogosile umplute cu dulceață, „sufganiot”, 
și chift elele de cartofi  „latkes” sau „levivot”, care dau 
gustul specifi c sărbătorii, bucuria nu ar fi  deplină.

Prof. Mihaela CUCU

Tu Bishvat (sau Tu bișvat - a cincisprezecea zi a lunii Shvat) este 
o zi de sărbătoare în tradiția evreilor, cunoscută și ca Anul Nou al 
Pomilor. De Tu B’Shvat, fi ecare pom îmbătrânește cu câte un an.

În Israel, pomii nu sunt doar plante, ei sunt considerati pomii 
vieții. Omul are foarte multe în comun cu aceștia. La fel ca un copac, un 
om este puternic prin rădăcinile lui. Rădăcinile dau forță și putere atât 

omului cât și copacilor. Coroana unui pom este 
viața omului, fructele arborelui sunt copiii lui. 
Sărbătoarea Tu Bishvat este menită a trezi în 
oameni, începând din copilărie, dragoste și respect 
pentru natură.

În Israelul contemporan, Tu Bishvat a 
dobândit o nouă semnifi cație, devenind Ziua 
protecției naturii în întreaga țara!

Prof. Simona PETRE
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Sărbătoarea evreiască Purim reprezintă 
un moment foarte așteptat și cu totul aparte, 
datorită tradițiilor și obiceiurilor specifi ce acestor 
zile de veselie. Comunitățile evreiești de pretutindeni 
îmbracă haine festive, în amintirea evenimentelor care 
au salvat întreg poporul ales de la pieire. Atmosfera 
generală de bucurie, mesele organizate în familie sau 
în cadrul întregii comunități, carnavalurile, cadourile 
și bucatele traditionale fac din Purim o sărbătoare mai 
nonconformistă, dar foarte îndrăgită. 

În cadrul Complexului Educațional Lauder-Reut, 
atmosfera din zilele de Purim este una de carnaval: toți 
elevii poartă costume și măști, participă la parade și iau 
parte la activitățile specifi ce.

Anul acesta elevii au avut parte și de o surpriză: 
escape room cu tema Purim. Apoi au participat la o 
defi lare a costumelor condusă de maestrul de ceremonii 
Marius Drăguș și acompaniată instrumental de doamna 
profesor Rodica Doija. Fiecare elev a defi lat pe covorul 
roșu, prezentându-și la microfon costumul și personajul 
întruchipat. 

În școala noastră există de asemenea, bucate 
tradiționale care se prepară numai cu prilejul acestei 
sărbători. O delicatesă obișnuită pentru Purim este 

Humentaschen (cunoscută sub numele de urechile sau 
buzunarele lui Aman). Aceste prăjiturele tringhiulare 
umplute cu gem sau cu semințe de mac, miere și nuci, 
trebuie să reprezinte pălăria cu trei colțuri a lui Aman, 
pe care elevii au consumat-o cu plăcere. Apoi, au făcut 
schimb de cadouri (mishloach manot) pregătite  cu grijă 
alături de părinții lor. S-au bucurat de micile daruri și 
au petrecut o zi de neuitat.

prof. Anamaria PLOPEANU

Școala Primară Lauder-Reut
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De la Zidul plângerii - locul din Ierusalim cel 
mai iubit de evreii din întreaga lume, s-a realizat 
o transmisiune în direct cu elevii Complexului 
Educațional Lauder- Reut.

Vise, dorințe, toate scrise pe bilețele au fost așezate 
cu grijă între pietrele istorice (vechi de mai bine de 
2000 de ani) ale Zidului de Vest. Elevii și profesorii 
afl ați la școală privesc în direct toată această procesiune 
cu încântare și fascinație. 

Piesa muzicală „Ierusalim shel zahav” („Ierusalimul 
de aur”), cu rezonanțele ei inedite, a aprins imaginația 
elevilor, inspirându-i să scrie dorințe, vise despre care 
simt deja că se împlinesc.

Prof. Rodica DOIJA
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Marți, în prima parte a zilei, au vizitat Muzeul Aviației. În spaţiile consacrate celor trei pionieri ai aviației 
române: Traian Vuia, Aurel Vlaicu şi Henri Coandă, sunt expuse replica avionului Vuia nr.1, machete ale unor 
avioane realizate de aceştia, precum și obiecte şi documente care i-au aparţinut 
inginerului Aurel Vlaicu. Erau expuse și uniformele celor mai cunoscute 
personalități ale momentului. Patrimoniul cuprinde obiecte culturale mobile 
ce constituie colecții unicate la nivel național, expozițiile purtând nume ca: 
„Aeronave” , „Motoare de aviație”, „Brevete și carnete de zbor”, „Scaune de 
catapultare”, „Ordine și medalii”, „Uniforme, costume de zbor și accesorii” și 
„Insigne și plachete”.

Copiii au afl at multe informații despre aviație și mijloacele de transport 
aerian ce erau folosite, fi ind foarte încântați de această vizită.

În următoarea zi, am fost cu elevii în vizită la T.V.R. Acolo copiii au 
fost în câteva platouri de fi lmat, au văzut diferite materiale pentru crearea 
decorului, și au avut posibilitatea să întrebe ghidul despre orice curiozitate 
de-a lor. Când am ajuns înapoi la școală, copiii au vizionat un documentar 
despre „Universul nostru” și au discutat despre lucrurile afl ate.

Joi, 29.03.2018, copiii au vizitat sediul Radiodifuziunii Române. În acestă locație, elevii au fost cei mai fericiți, 
pentru ca au fost într-un studio unde știrile se transmiteau live și au avut ocazia să își exprime propriile păreri 
despre „Săptamâna altfel”.

Școala Primară Lauder-Reut

În perioada 26 - 29 martie 2018, în Complexul 
Educațional Lauder - Reut s-a desfășurat „Săptămâna 
altfel”. 

În prima zi, elevii au participat la diverse activități 
cu titlurile : „Carte frumoasă- cinste cui te-a scris”, 
„Codul bunelor maniere pe înțelesul copiilor”, „Atelier 
de educație ecologică”.

Au vazut studiourile în care se 
întregistrează poveștile pentru copii și 
obiectele care se folosesc pentru imitarea 
suntelor din natură, pentru ca povestea să 
pară cât mai aproape de realitate.

 Pe lângă toate aceste vizite, elevii au 
învățat în școală, luni și vineri, într-un 
mod creativ, participând la următoarele 
ateliere: „Codul bunelor maniere”, 
„Marii scriitori români”, „Educație 
rutieră”, „Salvați planeta Pământ”, „Cum 
să mâncăm sănătos”. De asemenea, au 
vizionat fi lme educative despre universul 
în care trăim.

A fost cu adevărat o săptămână altfel!

Prof. Rebeca Ruth FRÎNCU



154

P
r

i
m

a
r

Școala Primară Lauder-Reut

În data de 26 martie 2018, 
majoritatea eleviilor claselor a II-a, a 
III-a și a IV-a au plecat pentru câteva 
zile din București, însoțiți de cadrele 
didactice. 

Drumul a fost lung și obositor, 
dar au ajuns cu bine la destinație în 
localitatea Ighiu, din județul Alba, în 
tabăra „Happy Faces” unde au fost 
cazați. După ce au fost repartizați 
în camere, elevii au ieșit în curtea 
complexului, unde au benefi ciat de 
facilitațile oferite: teren de baschet, teren de fotbal, de minifotbal, mese de ping-pong, terasă acoperită și bazin cu 
pești, unde au participat la diverse activități alături de coordonatorii taberei. 

Marți dimineța, după un mic dejun copios, copii au pornit către Salina Turda. Accesul în Slaină s-a făcut prin 
galeria Franz Josef, prin muntele de sare. Au vizitat Mina Josef, unde au fost fascinați de Sala Ecourilor, din care 
au trecut în Sala Crivacului, văzând astfel o mașinărie pentru extragerea sării. Au coborât în Salină, unde s-au dat 
în Roata Mare, înaltă de 20 metri, au jucat mini-golf și s-au distrat la locul de joacă pentru copii. La fi nal, cei mai 
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curajoși au urcat cu voioșie cele 172 de trepte pe care le 
coborâseră anterior. Apoi și-au achiziționat suveniruri 
din târgul din fața Salinei. După întoarcerea la tabără și 
un timp de joacă, o nouă drumeție s-a făcut la Muzeul 
etnografi c Buget de Advinoasa. Apoi au participat la 
un atelier tradițional de țesături și împletituri, luând 
astfel contact cu tradițiile și obiceiurile strămoșești. La 
fi nalul zilei au avut seara de cinema și au vizionat fi lmul 
„Paddington 2”. 

În cea de-a treia zi, elevii au vizitat cetatea Alba 
Iulia, au servit prânzul la un restaurant unde au servit 
pizza și au participat la un atelier în cadrul complexului 
Museikon, unde au tipărit o imagine cu ajutorul tușului 
prin presarea unei matrițe pe hârtie. Seara de disco și 
focul de tabără, unde s-au mâncat biscuiți cu bezele și 
ciocolată, au încheiat cu succes o zi minunată. 

Joi dimineață, după ce s-au trezit cu greu, cei mici 
și-au făcut bagajele și au plecat spre București, unde au 
fost întâmpinați cu drag și dor de părinții lor. 

A fost o tabără frumoasă!

Prof. Anamaria PLOPEANU

Cu ocazia sărbătorii de Pesah, simbolizând 

eliberarea poporului Israel din robia egipteană și 

ieșirea din Egipt, elevii Complexului Educațional 

Lauder-Reut au sărbătorit, alături de câțiva membrii 

JCC, în sala de sport.

 Acolo au vizionat un fi lm specifi c evenimentului, 

au intonat cântece alături de prof. Bogdan Lifșin și 

prof. Rodica Doija și au mâncat bomboane din 

ciocolată, matza (bineînțeles... cu ciocolată) și au băut 

lapte cu cacao, bucurându-se de un Pesah de ciocolată.

Plini de entuziasm, elevii au primit un ou Kinder și 

s-au bucurat de micile jucării.

Prof. Anamaria PLOPEANU
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În data de 19 aprilie 2018, elevii Complexului 
Educațional Lauder-Reut au sărbătorit a 70-a aniversare 
a statului Israel. 

Evenimentul  la care au participat clasele primare 
s-a desfășurat în curtea școlii. Cei mici s-au aranjat 
în cercuri și, sub îndrumarea doamnei prof. Mioara 
Stoian și a grupului de dans format din eleve din ciclul 
gimnazial, au învățat dansuri tradiționale.

În continuare, a fost un picnic israelian cu un 

meniu specifi c acestui eveniment (humus, falafel, cartofi  

prăjiți, pita, salată de varză și salată verde cu roșii). 

La sfârșit, fi ecare copil a primit ceva dulce.

Prof. Rebeca Ruth FRÎNCU
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  Cu ocazia 
sărbătoririi a 70 de ani de 
independență a statului 
Israel, elevii Complexului 
Educațional Lauder-Reut 
au participat la prima ediție 
a concursului de cântec 
și dans „Festizemer”, ce a 
avut loc în sala de festivități a Școlii gimnaziale nr. 5. 

Elevii claselor primare au cântat în limba ebraică și 
au dansat pe cântece israeliene, cu tematică referitoare 
la Ziua Independenței Israelului, sub coordonarea 
prof. Mioara Stoian și prof. Rodica Doija. 

Ne-au onorat cu prezența Excelența Sa, dna. Tamar 
Samaș, ambasador al statului Israel în România. 

Concursul a debutat cu o surpriză, elevii claselor 
pregătitoare de la clubul de ebraică făcând deliciul 
publicului. 

Ropote de aplauze au umplut sala după cântecele 
„Ereț Israel Șeri” („Țara mea Israel”), „Hadeghel Șeli” 
(„Steagul meu”), „Ani Israeli” („Eu sunt israelian”) și 
„Leiisrael eș iom huledet” („Țara noastră sărbătorește 
ziua nației”). 

Cât timp juriul format din elevi de la gimnaziu 
a deliberat, pe scenă au urcat elevii claselor a 
IV-a, cântând „Ani ve ata neșane et haolam” („Noi vom 
schimba lumea”).

Elevii clasei a III-a A au fost declarați câștigători 
și au fost invitați pe scena să-și prezinte încă o dată 
dansul, nu înainte ca dna. Tova Ben Nun-Cherbis 
să adreseze elevilor, părinților, bunicilor și celorlalți 
oameni prezenți în sală, câteva cuvinte de mulțumire.

Elevii au urcat pe scenă la fi nalul concursului 
pentru a cânta și a dansa.

Așteptăm cu nerăbdare cea de-a doua ediție!

Prof. Anamaria PLOPEANU
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Role play can be defi ned as a type of play where 
children accept and assign roles, and then act them 
out. Th is type of play remains an integral part of the 
developmental learning process by allowing children to 
develop confi dence, creativity communication, physical 
development and problem solving. It is a time when 
they break through the walls of reality, they naturally 
pretend to be someone or something diff erent from 
themselves, and dramatize situations and actions to go 
along with the roles they have chosen to play. 

In being assigned and accepting diff erent roles 
and then acting them out, this type of play practices 
both verbal and non-verbal communication skills. 
When children group together and practice imaginary 
play, they negotiate roles and mutually agree diff erent 
terms. Th is helps children develop the skills they need 
to socialize and cooperate with their classmates. Th ey 
learn how to control impulses and how to respect the 
decisions of others, which is a central aspect of sound 
social skills. When children participate in dramatic types 
of play, they copy and practice the words they heard 
others saying, which ultimately develop vocabulary and 
language skills. In addition, children are aware that they 
need to listen to others in order to respond and follow 

the game in an appropriate manner. Not only does this 
type of play therefore promote the use of speaking, 
but it also promotes collaborative and listening skills. 
In observing, discovering and carrying out deductive 
reasoning, pretend play is critical for cognitive skills 
and helping children build the ability to solve problems 
and draw their own conclusions. In pretending to be 
someone or something else in a theatrical way, pretend 
play can help develop a child’s gross and fi ne motor 
skills. From putting their character’s costume on to 
putting the props away when the game has fi nished, role 
play builds hand-eye coordination as well as developing 
visual discrimination. 

Here in Lauder Reut Educational Complex, 
we give the children the opportunity to practice the 
role-play in both free time and curricular activities. In 
the classrooms there are special centers such as “Doll’s 
House”, “Builder’s Corner”, “Drama Corner”, where the 
children can play scenes that happen in various situations 
of life such as gas stations, building sites, department 
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stores, restaurants, theatres, hospitals, 
etc. It’s a fun way for the children to learn 
about diff erent professions or day-to-
day situations. Role play equipment for 
doctors, teachers, builders, police and 
shopkeeper is perfect for encouraging 
empathy between children. Allowing 
children to act out real life situations, 
such as grocery shopping, camping or 
driving gives them the opportunity to 
learn about real-life environments at 
their own pace. During the curricular 
activities the children act and play using 
hand puppets or costumes in diff erent scenes from the 
stories (e.g. Th ree Little Pigs, Th e Enormous Turnip, 
Little Red Hen) therefore recycling new vocabulary. In 
addition, they learn new things about diff erent jobs in 
Career Week impersonating constructors, fi refi ghters, 
police offi  cers or chefs.

Role play can help the children to cope with 
changes in the future. A change in life becomes easier 

through role play where they can visualize and literally 
play their role in the future. Its’ real value lies in the fact 
that it increases their understanding of the world they 
live in, while it works to develop  personal skills that 
will help them meet with success throughout their lives. 

Small Group Teachers: Anca DUMITRU, 
Adriana CALOFIR, Viviana VÎLCEA
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Education is an indispensable 
element for the correct and complete 
development of a person, and the path 

we choose in life should be based on knowledge. Th e 
child begins to learn in the family, then goes to the 
community stage - the kindergarten. In kindergarten, 
the child accumulates knowledge, develops skills 
in routine and daily activities that contribute to the 
harmonious development of his or her personality. 

Outdoor learning is widespread across Europe, 
taking the form of sensory based learning and pupils of 
all ages can benefi t from it in a variety of settings that 
improve educational attainment. Learning outdoors 
is active and increases kids’ physical, mental and 
social health. Most children learn better by using their 
senses, and outdoor environments provide wonderful 
hands-on experiences in nature. Many experts have 
documented that when children are allowed time 
outside, they are given the opportunity to: connect 
with nature, burn off  extra energy, develop leadership 
skills, increase attention span, develop muscle strength, 
increase problem solving skills, increase creative 
thinking, decrease hyperactivity and develop empathy. 
Also, the opportunities given to the kids to get out and 
explore equip them with the skills and enthusiasm 

to lead healthy lifestyles. Th ere is no substitute for a 
child smelling, listening to, and touching the natural 
world. Beyond the benefi ts in terms of fun, enjoyment, 
personal development and motivation, education 
outside the classroom allows kids to make connections 
that broaden their knowledge. Th ese are reasons why 
we promote engaging, authentic, and hands-on outdoor 
educational experiences.

Th e fi rst things children learn in outdoor activities 
are related to seasons.  Learning about seasons is part 
of any curriculum of any kindergarten around the 
world. Th e kids see the simple changes in seasons daily 
- when walking in the street, to the kindergarten or 
walking in the park. Th e school year starts in autumn 
and, in order to understand autumn better, we usually 
set off  on a journey into the wonderful world of this 
season, strolling through Carol Park to observe the 
changes in nature. Th e children could observe the 
leaves (changes in colour, falling off  the trees) and even 
the animals in the park (squirrels preparing for winter 
by collecting acorns, birds migrating etc.). One of  the 
fun moments this year was the contest "Who gathers 
the most multicolored leaves". Th ey also gathered 
chestnuts and acorns, that they used as ingredients to 
make various works (such as Autumn Pictures, Th e 

"Nature can serve you as a book, as a teacher, or even as a leader." (Ion Simionescu)
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Little Man). In winter, we  went out to the kindergarten 
yard to discuss the changes in the season. Th e children 
noticed that the weather was colder, sometimes with 
snow and frost, the trees had no leaves and the amount 
of daylight was very short. We were able to discuss what 
we should have worn according to the season and what 
could happen if they were not dressed properly. Th ey 
were quite happy when we organized the contest "Who 
makes the fi rst snowman?" and they had lots of fun. As 
spring arrived, the kids could see changes in the yard, 
with the weather getting warmer, the leaves growing 
and the fl owers blossoming. Waiting for the return of 
the migrating birds, the children 
prepared fi r cones with peanut 
butter mixed with sunfl ower seeds 
and then hung them in the trees in 
the kindergarten yard. In summer 
everybody smelled and picked up 
fl owers, noticed the trees with full 
green leaves and longer daylight. 
Th ey noticed what we were 
wearing at that time and made this 
connection to the warm weather 
outside. Th e fresh air, sunshine, 
and the smells of nature can’t be 
beaten! Summer is the time when 
kids build wonderful memories 
throughout the many trips they 
take in nature.

Children love outdoor activities. Th e enjoyable 
company, comfortable atmosphere, authentic materials, 
free communication, the joy of discovering the new, 
make them understand and appreciate the environment 
and their connection with it. Outdoor education does 
not eclipse indoor education, but it gives another 
dimension and consistency. It is a form of stimulation 
and "fulfi llment" by extending and applying new 
searches.

Middle Group Teachers: Lucia NEGOIȚĂ, 
Magda GRIGOR, Loredana DRĂGOLICI
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Sport should be a very important part of our 
everyday life because playing sports has a wide range 
of physical, emotional and interpersonal benefi ts, like: 
better vision, healthy weight, motor skills development, 
social skills development, self-confi dence, fair-play, 
fun and friendship. Since nowadays children spend so 
much time using diff erent gadgets, like smartphones, 
iPads, game consoles, unfortunately they tend to 
develop diff erent addictions to this kind of technology. 
And sadly, many children would most likely choose 
technology over sports. 

In order to promote practicing sports outdoors, 
we managed to make the Lauder Reut Kindergarten 
Mini Olympic Games an annual tradition. Th e main 
objective in the Olympics was to off er our children a 
fun, but educating experience through competitions. 
We also encouraged the fair play spirit and supportive 
attitude towards the other contestants. Of course, we 
were concerned about their safety, so on Th ursday 

morning, we started our Mini Olympics with helmets, 
knee and elbow pads.

Th e Olympic trials were: bicycles, scooters, two 
very challenging races of sacks and egg-and-spoon. 
Each group had a list of all the games and each child was 
encouraged to choose two of four trials to participate in. 

Everything went as planned – each group had their 
own time to shine and at the end there was a Award 
Ceremony and all the winners went up on the podium.

Th e atmosphere at the Mini Olympics was very 
entertaining, just like in the real Olympics. We had 
children and teachers and parents, brothers and sisters 
cheering their favorites from the side, music, balloons 
and even a refreshment corner with water and fresh 
orange juice, to help our contestants stay strong .

All the winners received medals and a special 
diploma for participating in the Lauder Reut 
Kindergarten Mini Olympics.

Th e winners were:

SMALL GROUP BICYCLE RACE SCOOTER RACE BALL AND CUP RACE SACK RACE
FIRST PLACE  Ilie Dragoș   Stancu David   Buduluș Tamara  Stroea Tudor 
SECOND PLACE Dumitrescu Albert  Stroea Tudor  Titirișcă Ingrid  Rădoi Teodora 
THIRD PLACE  Buduluș Tamara Rogin Rebeca  Velisarato Ianis  Părău Vlad 
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We look forward to seeing everybody next year !

Big Group Tecahers: Livia IOANA, 
Oana MILITARU, Mihaela TURCU

MIDDLE GROUP BICYCLE RACE SCOOTER RACE BALL AND CUP RACE SACK RACE
FIRST PLACE  Redeleanu Ingrid  Zaharia David  Stanciu Lana   Liberman Iadan 
SECOND PLACE Opriș Vlad   Cora Matei   Redeleanu Ingrid Opriș Vlad 
THIRD PLACE  Moia Marc  Stoian Sophia   Yassin Sarah   Moia Marc

BIG GROUP  BICYCLE RACE SCOOTER RACE BALL AND CUP RACE SACK RACE
FIRST PLACE  Gheorghe Alexia  Florescu Denis  Florescu Denis  Roma Ori
SECOND PLACE Dincă Matei   Roma Ori  Pînzaru Ilinca   Waldman Ida 
THIRD PLACE  Apostol David, Vlad Bogdan   Apostol David         Buduluș Tudor
   Buduluș Tudor,
   Sterschi Chantelle  
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Anul școlar 2017-2018 a fost un an bogat în 
activități și ceremonii organizate de catedra israeliană.

Întâlnire cu reprezentantul Zidului Plângerii 
din Ierusalim

La fi nalul activităților dedicate Zilei Ierusalimului 
din anul trecut, elevii s-au strâns la începutul anului 
și au privit un fi lmuleț documentar despre cum se 
pun toate bilețelele cu dorințe în crăpăturile Zidului 
Plângerii din Ierusalimul vechi.

Reprezentanții zidului din Ierusalim au discutat 
față în față cu elevii școlii. Totodată ei au fost încântați 
să îi vadă pe elevii școlii cântând melodii cu tematica 
Ierusalim.

Sucot
Ca în fi ecare an, elevii claselor I-VI au vizitat 

deosebita Suca ce a fost construită în Sinagoga din 
vecinătatea școlii.

Elevii au cântat cântece cu tematica sărbătorii de 
Sucot și au creat, lucrând în echipă, o reprezentație pe 
tematica poporul evreu în deșert. În orele de limba 
ebraică, în clase, elevii au învățat cum poporul Israel 
a ieșit din Egipt și a fost eliberat din sclavie. Drumul 
prin deșert a durat în jur de 40 de ani, timp în care ei se 
odihneau în corturile numite Sucot. Astfel că pelerinajul 
prin deșert a fost redat în desene de către copii.
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Hanuca
De Hanuca profesorii Catedrei de Limbă Ebraică 

au avut activități de „Pregătire a macabeilor” adică 

elevii fost implicați în stații în care ei trebuiau să treacă 

de anumite încercări precum: căutarea unei comori 

în cutii încuiate, aruncarea chift elei de cartofi  - leviva 

- în vas, găsirea cheii magice, construirea unui sfeșnic 

(Hanuchia) imens din role de hârtie de toaletă, soluții 

pentru ghicitori și multe altele.

Tu Bi Shvat
După ce elevii au învățat în clase despre originile 

sărbătorii de Tu Bi Shvat, ei au avut activități specifi ce, 

alături de membrii Organizației Tineretului din Chibuț 

din Israel.

Elevii claselor primare au învățat „Povestea 

Pomului darnic” și s-au concentrat  pe tematica omul 

și mediul înconjurător, ceea ce oferă natura țării Israel, 

Organizația Ecologică din Israel.

Elevii claselor mai mari au învățat despre kibutz 

– ce este acesta, originile Organizației Ecologice din 

Israel și altele.

Tradiții iudaice
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Purim
Profesorii Catedrei de Limba Ebraică le-au 

construit elevilor școlii așa numita Escape Room, 

bazată pe povestea Esterei adaptată diferitelor vârste 

de copii din școală. Pe parcursul activităților de Purim 

copiii au trebuit să rezolve câteva enigme. Peste toate 

acestea a avut loc și nelipsita serbare a costumelor de 

Purim, toți elevii Complexului Educațional Lauder 

Reut, de la grădiniță și până la liceu au venit costumați 

la școală, totul arătând ca un tărâm de basm cu toată 

lumea fericită.

Pesah

Cu ajutorul reprezentanților Organizației de 

Tineret din Kibutz din Israel, activitatea de Seder 

(masa de Pesah) a fost organizată într-un mod deosebit 

în clasele de primar, și anume o masă de Pesah cu 

ciocolată. Oaspeții din Israel au redat povestea lui 

Moise de mic copil, elevii au participat activ la aceasta.

După ce fi ecare farfurie a fost „aranjată” cu bucate 

tradiționale de Pesah, elevii și profesorii lor au citit 

legenda de Pesah. Astfel că bucatele tradiționale de 

Pesah au fost transformate în mod simbolic într-un 

meniu cu ciocolată și dulciurile preferate ale copiilor.
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2DAY AMBASSADOR
Timp de o săptămână, școala noastră a găzduit 

delegația elevilor din Liceul Tichon Hadas Herzliya, 
care sunt partenerii noștri consecvenți și iubiți. 
Împreună cu elevii din Israel am plecat într-o excursie 
în zona Sinaia-Brașov, iar la școală au avut loc întâlniri 
cu altă delegație de elevi sosită în același timp. Astfel că 
fi ecare delegație a trebuit să vorbească despre școala sa 
și împreună au creeat o medalie care s-a numit REUT 
– PRIETENIE, medalie pe care au primit-o ca amintire 
din excursie. Elevii au participat la proiecte de vârf pe 
teme ale diplomației, care au avut loc la Hotelul Marriot 
si Parlamentul României.

Ziua Holocaustului
Delegația formată din elevii liceului Lauder-Reut, 

alături de elevii altor licee din București, însoțiți de 
2 profesori de la Catedra de Limba Ebraică, în frunte cu 
doamna președinte Tova Ben Nun-Cherbis, au ieșit la 
“Marșul Vieții" în Polonia.

Marșul a fost foarte emoționant, iar elevii au putut 
privi cu ochii lor realitatea acelor vremuri din istoria 
omenirii.

Tradiții iudaice
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Ceremonia Zilei Amintirii
Anul acesta am marcat Ziua Memorială a Durerii 

atât pentru cei pierduți în timpul Holocaustului, cât și 
pentru cei căzuți pe câmpul de luptă. Dubla ceremonie 
a fost pregătită de profesorii Catedrei israeliene. Elevii 
de liceu au participat la acest eveniment. Cu ajutorul 
unor fragmente din texte de specialitate, au fost redate 
episoade din marșul evreilor din ghetouri până în 
lagărele de concentrare în timpul Holocaustului, iar mai 
apoi din timpul războaielor Israelului și întemeierea 
statului Israel.

Sărbătorirea zilei de independență a 
Israelului – 70 de ani

Anul acesta, cu ocazia Zilei de Independență a 
Statului Israel, am sărbătorit în stil israelian cu dansurile 
specifi c israeliene pregătite de doamna profesoară 
Mioara Stoian și trupa de dans a școlii. De asemenea am 
avut onoarea să o primim în rândul nostru pe doamna 
Tamar Samash – ambasador al Statului Israel.

FESTI ZEMER – 70 de ani
Anul acesta am organizat concursul de cântece 

israeliene pentru clasele I-VI, în cinstea a celor 70 de 
ani de la înfi nțarea Statului 
Israel. Elevii au învățat 
cântecele în limba ebraică 
și apoi le-au interpretat pe 
scenă la concursul Festi 
Zemer. Audiența a fost 
formată din părinți și alți 
oaspeți importanți, printre 
care se numără și doamna 
Tamar Samash – ambasador 
al Statului Israel.
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Shavuot
Anul acesta am marcat sărbătoarea de Shavuot cu 

elevii claselor I-IV, împreună cu ceremonia de „Kabalat 
Shabat”. Elevii au cântat în curtea școlii cântece de 
Shavuot, alături de profesorii de muzică, totul în 
decorația specifi că sărbătorii. În această atmosferă de 
sărbătoare, fi ecare elev a primit un coșuleț cu specifi ca 
prăjitură cu brânză de Shavuot, o mică Hala și un fruct.

Lansare de carte 
Profesorii Catedrei Israeliene au pregătit elevii de 

liceul nostru, alături de elevii Consiliului Elevilor din 
București, o ceremonie extrem de emoționantă cu ocazia 
lansării cărții 186 de Trepte, tradusă în limba romănă. 
Este vorba despre povestea doctorului Alexandru 
Marton, fost supraviețuitor al Holocaustului, care s-a 
născut în România.

Ceremonia a avut loc în frumoasa sală a Teatrului 
Odeon din București. Prezenți au fost membrii ai 
familiei scriitorului, care a sosit la acest eveniment 
în mod special din Israel, oaspeți de la Organizația 
Mondială a Sionismului, elevi de liceu din diferite licee 
din București, și nu în ultimul rând elevii Complexului 
Educațional Lauder-Reut.

Povestea scriitorului, a doctorului Alexandru 
Marton, a fost pusă în scenă de Roy Nissim, profesor 
de limba ebraică, cu ajutorul unor fi lmulețe de familie 
și documentare. Tot atunci, audiența a putut vedea și 
fragmente din „Marșul Vieții” – pelerinajul la lagărele 
de concentrare din Polonia.

Această ceremonie are ca scop cunoașterea vieții 
unui supraviețuitor al Holocaustului ca o lecție de 
istorie – atrocitățile regimului nazist asupra evreilor.

Vacanță plăcută!
Vă urează,

Profesorii catedrei israeliene
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În spiritul celebrării a 120 de ani de la primul 
congres sionist desfășurat la Basel, în Elveția, Fundația 
Art Promo, Fundația Ronald S. Lauder – Complexul 
Educațional Lauder-Reut și Ambasada Statului Israel 
în România, în colaborare cu Federația Comunităților 
Evreiești din România, Comunitatea Evreilor din 
București și Jewish Community Center, prezintă, în 
avanpremiera Festivalului de Film Evreiesc, desfășurat 
între 14 – 21 octombrie 2017, reprezentațiile de teatru cu 
titlul Un vis devenit realitate – Statul Israel, susținute 
de actorul israelian Amichai Pardo: Janusz Korczak – 
Zece cutii de chibrituri și Herzl: Un vis devenit realitate.

Spectacolele au o mare valoare culturală și artistică, 
fi ind prezentate la nivel internațional, iar acum și în 
România, ca parte integrantă a Festivalului de Film 
Evreiesc, desfășurându-se la Complexul Educațional 
Lauder-Reut în zilele de 9 și 10 octombrie 2017, cu 
sprijinul World Zionist Organization Israel.

Janusz Korczak – Zece cutii de chibrituri

Spectacolul a fost prezentat în Marea Britanie, 
Statele Unite ale Americii, Japonia, Rusia și Polonia, 
obținând premiul pentru cel mai bun actor la Rainbow 
International Children’s Festival, în luna mai 2001, la 
Sankt Petersburg.

Amichai Pardo joacă rolul lui Janusz Korczak, 
așa cum este descris într-una din scurtele povestiri ale 
acestuia - „Zece cutii de chibrituri”.

Publicul face cunoştinţă cu zece personaje ale lui 
Korczak, elevii primesc un cadou de la el - o cutie de 
chibrituri goală. Spectacolul este ca o oglindă în care 
audiența se observă pe sine și pe prietenii din prezent, 
familiarizându-se in acelaşi timp cu viața copiilor din 
orfelinatul lui Korczak din Polonia. Una dintre reacțiile 
obișnuite ale copiilor spectatori a fost: „Am simțit că 
sunt unul dintre copiii lui Korczak și că tu (actorul) ai 
fost el cu adevărat”.

Spectacolul ce se adresează copiilor de 7 - 12 ani 
a fost apreciat atât de către copii cât şi de profesori / 
educatori dar şi de foştii copii din orfelinatul lui Korczak 
ce au supraviețuit și ne-au ajutat în cercetare, spune 
Dr. Eliezer Marcus, președintele Asociației Janusz 
Korczak din Israel, care a declarat: „Cred că piesa 
este excelentă atât din punct de vedere artistic, cât și 
din punct de vedere educațional. Amichai reușește să 
stabilească un adevărat contact atât cu copiii cât și cu 
adulții, fi ind evident că este puternic implicat”.

Spectacolul permite copiilor spectatori să fi e 
aproape de Korczak, să se joace cu el, să râdă cu el să-și 
folosească imaginația și să gândească împreună cu el la 
problemele din viața copiilor.
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Herzl: Un vis devenit realitate

Piesa spune povestea vizionarului Th eodore Herzl 
care a transpus în realitate visul a milioane de evrei din 
întreaga lume și a schimbat astfel istoria, după cum o 
știm azi.

Spectacolul este construit pe elemente cheie care 
ce urmăresc întărirea viziunii sioniste și stimularea 
aspirației Statului Israel de a deveni o țară cât mai 
bună, precum puterea viziunii, credința și esența unei 
conduceri reale. Regizorul a ales să spargă bariera dintre 
public și actorul care produce teatru viu, original. 

Prin viața sa extraordinară și personalitatea 
furtunoasă, cunoaștem lumea lui Herzl: relația cu 
familia sa, călătoriile, întâlnirile cu liderii infl uenți ai 
lumii, visele și incertitudinile lui, momentele de bucurie 
pline de speranță dar și pe cele de criză și, mai presus 
de toate, stăruința si credința în viziunea lui. Toate 
aceste elemente se combină pentru a produce o piesă 
despre puterea viziunii, a credinței și a esenței 
„leadership”-ului adevărat.

Cristina MARIN
Lauder-Reut Projects & PR Manager
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Cu toții suntem la curent cu cele mai noi fi lme de la 
cinema, cu cele mai faimoase titluri cinematografi ce și cu 
cele mai cunoscute fi guri din industria fi lmului. Dar oare câți 
dintre noi mergem la festivaluri de fi lm? Oare câți dintre noi 
apreciază arta făcută în afara Hollywood-ului? Oare câți dintre noi știm 
ce fel de fi lme rulează la festivalurile de fi lme din lumea întreagă? Invitații 
noștri s-au gândit că ar fi  bine să ne dea astfel de exemple și să discute 
deschis cu noi spre astfel de evenimente. 

În prima zi, i-am avut ca invitați pe Elite Zexer și Eitan Green, doi 
regizori din Israel, profesori la Universitatea din Tel Aviv și două persoane 
absolut captivante.

Elite Zexer este o tânără regizoare, absolventă a facultății din Tel Aviv, 
care a regizat două fi lme cu un subiect sensibil și unic: beduinii. Ne-a 
povestit cum a reușit să fi lmeze scene autentice în saturi de beduini din sudul 
Israelului numai datorita faptului că a avut o relație foarte bună și apropiată 
de câțiva membri din această comunitate. Fără o astfel de conexiune, este 
imposibil ca israelienii să intre și să fi lmeze în satele lor. Mama lui Elite, 
fotograf fi ind, a creat relații de încredere și prietenie cu diverși beduini, 
care au cunoscut-o pe fi ica ei de mică, și astfel, nu numai că a fost primită 
cu brațele deschise de comunitate, ci a și fost ajutată și protejată de săteni. 
Tasmin este un fi lm de scurt metraj, pe l-am vizionat prin bunăvoința 
lui Elite. Studenții noștri l-au găsit foarte interesant și deosebit de orice 

au văzut până acum. Filmul ne-a 
oferit o perspectivă asupra 
societății beduine tradiționaliste și 
conservatoare, unde femeile nu au 
dreptul la o opinie și la a lua parte la 
discuțiile dintre bărbați și unde soții 
pot să își ia mai multe neveste, cu 
condiția să întrețină toate familiile 
pe care și le creează. Elite ne-a 
vorbit despre bugetul incredibil 
de mic pe care l-au avut pentru 
turnarea acestui fi lm, lucru care 
ne-a uimit pe toți, având în vedere 
încărcătura emoțională transmisă. 
Sand Storm este cel mai recent fi lm 
al lui Elite, bazat de asemenea pe 
viața contemporană a beduinilor; 
un fi lm care are ca subiect lupta 
crâncenă dintre tradițional și nou, 
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dintre societatea beduină și societatea modernă, lupta 
unei femei beduine care își dorește o viață proprie și 
împlinită, dar mii de ani de cultură beduină atârnă greu 
pe umerii ei și o copleșesc cu interdicții. Cu acest fi lm, 
Elite a câștigat titlul de cea mai bună regizoare în cadrul 
Ophir Award. 

Eitan Green este regizor, scriitor și profesor. A 
câștigat două premii cu It All Begins at Sea, 2008: 
Innovation Award în cadrul Festivalului Mondial 
de Film din Montreal și Platinum Award în cadrul 
WorldFest Huston. Noi am putut viziona zece minute 
din ultima lui producție, Indoors, care a fost pe gustul 
elevilor noștri. Povestea unui băiat de liceu, un foarte 
bun jucător de baschet, dar a cărui performanță este 
strict legată de relația cu tatăl lui. Odată ce are susținerea 
acestuia, nimic nu-i mai poate sta în cale, iar tatăl lui 
își găsește salvarea, la rândul său, prin redescoperirea 
fi ului.

Încântați de cele două vizionări, elevii noștri au 
fost foarte motivați să pună întrebări interesante despre 
realizarea unui fi lm, întrebări la care cei doi invitați au 
răspuns în detaliu și au dat exemple relevante pentru a 
se face înțeleși. 

În ce-a de-a doua zi, ne-a vizitat renumitul regizor și director al 
Festivalului de Film Evreiesc din Argentina, Luis Gutmann. Aceasta 
discuție a întregit informația primită cu o zi în urmă, și astfel am afl at 
mai multe despre comunitatea evreiască din Argentina, greutățile prin 
care a trecut aceasta și rolul important pe are l-a avut Luis în promovarea 
culturii și a identității evreiești în Argentina și în lume. Tot de la dânsul 
am descoperit și diferențele dintre fi lmele de la cinematografele comerciale 
și fi lmele din cadrul festivalurilor de fi lm. Pentru adevărații cinefi li, este 
necesar să experimenteze și acest gen de fi lme, create cu bugete mici, dar 
cu mult sufl et. 

Elevii noștri, chiar și cei 
care nu au în vedere o carieră în 
cinematografi e, au arătat interes 
real pentru subiectele discutate, 
au afl at lucruri noi și au dezvoltat 
un apetit pentru fi lmele din cadrul 
festivalurilor. A fost într-adevăr 
o onoare să ii cunoaștem și să 
discutăm liber cu domnii regizori!

Cristina MARIN
Lauder-Reut Projects & PR Manager
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Pentru prima dată în România, în data de 16 octombrie 2017, Complexul Educațional Lauder-Reut a 
intrat în videoconferință live cu Zidul Plângerii din Ierusalim, ca parte a unui proiect amplu de cunoaștere și 
consolidare a tradițiilor evreiești studiate în școală.

Astfel, în decursul anului școlar 2016 – 2017, 
elevii Lauder-Reut au participat la cursuri în cadrul 
cărora au afl at informații de mare interes despre orașul 
Ierusalim. Cu ocazia Zilei Ierusalimului, în 24 mai 2017, 
sărbătoare națională israeliană ce marchează reunifi carea 
Ierusalimului și preluarea controlului asupra Orașului 
Vechi de către evrei ca urmare a Războiului de șase zile 
din 1967, elevii s-au familiarizat cu părțile orașului și 
și-au notat dorințele pe bilețele ce au fost trimise la Zidul 
Plângerii. 

Administratorii Zidului de Vest au fost extrem de 
impresionați de acțiunea elevilor și ne-au sugerat să 
organizăm o videoconferință, prin intermediul căreia 
elevii să fi e purtați virtual pe străzile Ierusalimului 
cu ajutorul unor ghizi locali, care le prezintă în direct 
istoria locurilor, iar la fi nal, inserează bilețelele cu 
dorințele exprimate între pietrele calcaroase ale 
Zidului Plângerii, în virtutea tradiției.

Evenimentul este unic ca modalitate de realizare, 
inedit și în premieră pentru România și sperăm să îl 
perpetuăm, spre bucuria elevilor și participanților invitați 
la acest moment special.

Cristina MARIN
Lauder-Reut Projects & PR Manager
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Cultură și artă

Pentru elevii clasei a VII-a, a fi  scriitor 
este o opțiune atractivă. Iar pentru fetele 
care au scris mai jos, aventura scrisului are 
darul de a le transforma... în ce vor ele.
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Art Safari, eveniment anual desfășurat sub 
patronajul Primăriei Municipiului București, este unul 
dintre cele mai mari și mai interesante evenimente 
de artă din Europa de Est. Au fost prezentate, 
într-un concept unic, capodopere românești și artă 
internațională pentru aproape 90.000 de vizitatori, în 
Pavilionul Central, Pavilionul Muzeelor, prin programul 
internațional și programele educaționale. Curatoriate 
de experți români și internaționali apreciați, Pavilionul 
Muzeului și Pavilionul Central au prezentat arta istorică 
și nouă pentru publicul nostru.

În perioada 11 -20 mai 2018, elevii de liceu ai 
Complexului Educațional Lauder-Reut au fost voluntari 
la expoziția ART SAFARI 2018, continuând tradiția 
începută anul trecut. În fi ecare seară a expoziției, elevii 
noștri au fost prezenți și au participat la buna desfășurare 
a evenimentului. Copiii au fost foarte entuziasmați încă 
de la prezentarea proiectului, înscriindu-se ca voluntari 
un număr de 27 de elevi de liceu din clasele 9 -11. Prof. Irina ROTH
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Quest’anno è stato molto speciale per me in ciò che 
riguarda la lingua italiana. Mi sono sentita benissimo 
ogni volta che la campanella suonava e sapevo che 
entravo nell’aula a stuzzicare la curiosità dei miei 
allievi. Mi rallegro di vedere intorno a me ragazzi 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 
e il sorriso permanente che hanno sul viso sono stati 
motivi estremamente importanti che mi hanno 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 off rire ai miei allievi un’esperienza completa 
in ciò che riguarda la lingua e la cultura italiana. Vederli 
crescere, volendo 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 signifi cato molto lavoro insieme ai miei allievi, 
ma ha anche   portato   dei   risultati   eccezionali   al   
livello   nazionale.   Sono stati tre gli allievi che hanno 
rappresentatato il Complesso Educazionale Lauder-
Reut al più alto livello possibile: Maria Bahnă, dalla VII 
classe, che ha ricevuto in terzo premio, Miruna Milea, 
dall’ VIII B classe, che ha ricevuto un premio speciale 
e Rareș Bundă, IX Indirizzo Realistico, che ha ricevuto 
un premio speciale. Apprezzo non solo la loro passione, 
ma anche il fatto che sono tanto disposti a fare sforzi 
per migliorare se stessi.  

Aspetto con impazienza il prossimo anno scolastico 
e sono convinta che la lingua italiana continuerà a 
suscitare l’interesse dei miei allievi, così com’è successo 
fi no adesso. 

Prof. Diana Maria POPESCU
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Acest an a fost foarte special pentru mine în ceea ce 
privește limba italiană. De fi ecare data când clopoțelul 
suna de intrare mă bucuram deoarece știam că intru 
în sală pentru a stârni curiozitatea elevilor mei. Mă 
bucur să fi u înconjurată de copii care îmi împărtășesc 
pasiunea: limba și cultura italiană. 

Și în acest an școlar, clasele ciclului primar au 
avut posibiliatea să lucreze cu mine și să învețe primele 
cuvinte în italiană. Curiozitatea lor și surâsul pe care îl 
au mereu pe buze au fost cele mai importante lucruri și 
m-au făcut să-mi creionez lecțiile în mod atractiv, prin 
folosirea imaginilor și a jocurilor didactice. 

Elevii ciclului gimnazial și liceal m-au mișcat 
prin interesul lor vădit către limba pe care le-o predau. 
Nevoia lor de a ști mai multe, puterea lor de muncă și 
motivația lor interioară de a învăța sunt lucrurile care 
mă fac să mă gândesc mereu la aceste lecții ca momente 
de maximă satisfacție Prin exerciții de gramatică și 
vocabular, prin proiecte și discuții libere în italiană, 
am încercat să le ofer elevilor mei o experiență cât mai 
completă în ceea ce privește limba și cultura italiană. 
Să-i văd crescând, vrând să cunoască mereu mai multe 
și putând să vorbească corect sunt lucrurile care m-au 
făcut mereu fericită de fi ecare dată când am intrat sau 
am ieșit de la orele de italiană. 

Acest an a reprezentat multă muncă alături de 
elevii mei, dar a adus și rezultate excepționale la 
nivel național. Au fost trei elevii care au reprezentat 
Complexul Educațional Lauder-Reut la cel mai înalt 
nivel posibil: Maria Bahnă, clasa a VII-a, care a primit 
premiul III pe țară, Miruna Milea, clasa a VIII-a B, 
mențiune specială și Rareș Bundă, clasa a IX-a Real, 
mențiunea a III-a. Le apreciez nu numai pasiunea, ci și 
faptul că s-au arătat atât de disponibil la efort, făcându-l 
cu scopul de a deveni mai buni. 

De abia aștept anul școlar viitor și sunt convinsă 
că limba italiană va cotinua să stârnească interesul de 
până acum.

Prof. Diana Maria POPESCU
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Cette année, les classes de français ont été plus 
dynamiques que jamais. Les contenus ont été abordés 
dans une perspective actionnelle. Les élèves ont dû 
accomplir des tâches concrètes et agir dans des contextes 
bien défi nis – se présenter et présenter quelqu’un, faire 
des listes des achats, décrire leur chambre, rédiger des 
annonces en tant qu’agent immobilier, 
s’orienter dans une ville, commander 
au restaurant, réserver une chambre, 
défendre ou combattre un point de 
vue etc. 

Les élèves se sont bien amusés 
en réalisant des projets vidéo 
individuels ou en équipe. Les tâches 
ont été diverses -  réaliser et présenter 
un journal tv, décrire leur maison, 
préparer un plat, inventer des pièces 
de théâtre, participer à un procès 
comme avocat, être professeur etc. 

Au club de français, les enfants en 1ère 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 bandes dessinées et ont présenté un défi lé de mode

Comme chaque année, nos élèves ont obtenu de 
bons résultats à l’Olympiade de la Langue Française – 
Ana Iosep (7ème), Mihnea Dumitrașcu (7ème), Alexandra 
Roceanu (8ème), Th eia Hartenis (8ème) et Matei Vlădescu 
(9ème) se sont distingués à ce concours.

Prof. Elena CALOIAN

Si j’étais une….Si j’étais une….Si j’étais une….
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Le coin français

Colțul francez
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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.

Diana GOMBOȘ, teacher
Head of the English Department

Limbi străine

English has always been an important subject in our 
school and this is why we off er our children the chance 
to study it from as early as the fi rst year of kindergarten. 
Th ey also have the opportunity to study various topics 
with native speakers and develop their speaking skills.

As far as the external recognition is concerned, we 
prepare our students for the most important Cambridge 
Exams for each level. Th us, 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.  Th e fact that we off er Cambridge exam 
preparation to our students has brought us, for the fourth 
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 2017, our level of membership in the 
Addvantage Programme is now Silver. 

Th e Lauder-Reut Educational Complex is also 
successfully represented by many of our students 
throughout diff erent national English contests and 
competitions. Th is signifi es that they are well-prepared 
and that they possess all the necessary language skills 
which are relevant in today's society. 
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În data de 25.05.2018, Complexul Educațional 
Lauder-Reut a găzduit a cincea etapă (prima ediție) și 
ultima a competiției de șah între școli din Bucuresti și 
Ilfov, numită „Interschool Chess Challenge” în cadrul 
căreia au dorit să participe și să fi e gazde la acest turneu 
de șah următoarele școli: Școala Avenor College - 
gazda primei etape (a cincea ediție); Școala Europeană 
București (prima ediție) - gazda celei de-a doua etape; 
Școala Olga Gudynn Int’l School (a doua ediție) - 
gazda celei de-a treia etape; Școala Little London 
International Academy - gazda celei de-a patra etape. 

În etapa a cincea a competiției de șah International 
Interschool Chess Lauder-Reut, din cadrul 
Complexului Educațional Lauder-Reut au participat 
un număr de 50 de jucători, copii ce fac parte atât din 
școli private (școli ce au găzduit etapele turneului de 
șah) Avenor College, Școala Europeană București, Little 

London International Academy, dar și din școli de stat 
cum ar fi  Școala Regina Maria (fostă 198), Școala 174, 
Școala 206.  

De asemenea, etapa a cincea și ultima din cadrul 
acestui turneu de șah „Interschool Chess Challenge” 
a reușit să producă bucurie, să dezvolte forța de joc, să 
măreasca istoricul de podium unor jucători, să transmită 
plăcerea de a juca șah debutanților ce practică sportul 
minții și, nu în ultimul rând, să mențină vie această 
ramură a sportului, șahul, în sufl etele copiilor și nu 
numai. În cadrul turneului International Interschool 
Chess Lauder-Reut s-au format următoarele grupe de 
joc: grupa de 8 ani, grupa de 10 ani, grupa de 12 ani, 
grupa de 14 ani, grupa de 16 ani, iar rezultatele obținute 
de concurenții Lauder-Reut în urma partidelor jucate 
de micuții șahiști și de debutanții acestui sport au fost 
următoarele:
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La categoria de sub 7 ani:
Dumitru Matei (clasa pregătitoare A)
  - locul 3 

La categoria de 8 ani:
Silaghi Radu Matias (clasa I)
  - locul 1 

La categoria de 10 ani: fete și băieți care au jucat 
împreună și în urma rezultatelor au fost premiați 
conform programului licențiat deținut de arbitru 
omologat de Federația Română de Șah

Colomei Th eodor (clasa a III-a B)
  - locul 1

La categoria de 12 ani: fete și băieți care au jucat 
împreună și în urma rezultatelor au fost premiați 
conform programului licențiat deținut de arbitru 
omologat de Federația Română de Șah

Ivas Maria (clasa a V-a)
  - locul 2 

La categoria de 14 ani: fete și băieți care au jucat 
împreună și în urma rezultatelor au fost premiați 
conform programului licențiat deținut de arbitru 
omologat de Federația Română de Șah

Mocanu Vlad (clasa a VI-a B)
   - locul 1
Nicorescu Tudor (clasa a VI-a B)
  - locul 2 
Nadir David (clasa a VIII-a B)
  - locul 3 

La categoria de 16 ani: fete și băieți care au jucat 
împreună și în urma rezultatelor au fost premiați 
conform programului licențiat deținut de arbitru 
omologat de Federația Română de Șah

Gheorghian Mihai (clasa a VI-a A)
  - locul 2 
Stan Mihnea (clasa a VI-a A)
  - locul 3 

Competiția a fost arbitrată de arbitrul FIDE și 

internațional atestat și licențiat de Federația Română 

de șah dar și de Federația Internaționala de Șah. 

În încheiere, Școala de șah „Jocul Celor 3 Cai” 

mulțumeste conducerii și staff -ului Complexului 

Educațional Lauder-Reut pentru organizare, susținere 

în dezvoltarea sportului minții și promovarea acestuia 

în rândul copiilor. 

Victor SURDU, antrenor
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Pe Matias îl cunoaștem încă de anul trecut. În sezonul 
competițional 2017-2018, micul nostru campion a avut o 
activitate remarcabilă.

Luna septembrie 2017 îl găsește pe Matias la 
Campionatul European de la Mamaia (locul 11). Era doar 
începutul unui lung șir de turnee naționale și internaționale, 
încununate cu mult succes. Menționăm aici o parte din 
aceste competiții: Turneul internațional Del Carso, Italia 
(locul 9), Turneul Sfântul Sava, Serbia - premiul „Th e 
Best Youngest Foreign Participant”, Turneul ROMD 
CHESS, Malta (locul I), Trofeul Compact RB Continental, 
București (locul I), Trofeul Speranțelor, București (locul 
III), Festivalul de șah „Cupa CARO”, București (locul III), 
Cupa Micul Șahist, Comarnic (locul I). 

Elevul Patrick Țica a 
câștigat locul al doilea la 
Cupa Moldovei Mercedes-
Benz, Karate Kyokushin. A 
fost un concurs greu la care 
s-au înscris participanți 
din 7 țări. 

Felicitări Patrick!

Pe 25 mai 2018, Matias (8 ani, ELO 1001) 
ocupă locul I la grupa lui de vârstă în cadrul 
evenimentului „Interschool Chess Challenge”.

În vara lui 2018 Matias va participa la Turneul 
Echiquier Medocain din Franța.

Prof. Virgilius TEODORESCU

Prof. Mioara STOIAN
Prof. Nicu STOIAN
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Sâmbătă, 3 martie 2018, s-a desfășurat un concurs foarte disputat 
ce a reunit peste 120 de sportivi, atât la proba Kata, cât și la Kumite, fi ind 
un foarte bun test pentru cei care participă la Balcaniadă, Campionatele 
Europene și Mondiale.

Campionii Lauder-Reut sunt:
LOCUL III- GRIMBERG REBECCA - KUMITE FETE 5 -6 ANI
LOCUL III- ERI RENERT - KUMITE BAIETI 6 ANI
LOCUL I – TANASESCU ROBERT - KUMITE BAIETI 7 ANI
LOCUL II- POPP VICTOR - KUMITE BAIETI 7 ANI
LOCUL III- LAVI KFIR - KUMITE BAIETI 7 ANI
LOCUL III – STANCU COSMIN GINO - KUMITE BAIETI 7 ANI
LOCUL II- GAGA CAROL - KUMITE BAIETI 11 ANI

În 6 mai 2018, a avut loc competiția Karate Kyokushin Cupa “Stejarii Country Club”. 
Iată și câștigătorii Lauder-Reut:
LOCUL III- GHEORGHIU CALIN - KUMITE BAIETI 7 ANI
LOCUL II –GRIMBERG REBECCA - KUMITE FETE 5-6 ANI
LOCUL III-SERBAN LUCAS - KUMITE BAIETI 8 ANI

Felicitări și la cât mai multe victorii!
Prof. Mioara STOIAN

Prof. Nicu STOIAN
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Vineri, 20 octombrie 2017, a avut loc a V-a ediție a Crosului LAUDER-REUT. 
La cros au participat toți elevii ciclului primar și gimnazial, pe categorii de vârstă, 
separat fete și băieți. Rezultatele crosului Lauder-Reut sunt:

PRIMAR

Clasa Pregătitoare
Fete: Locul I  Manolescu Mara
   Locul II Cristea Emma
   Locul III Nicula Alexandra

Băieți: Locul I  Lavi Kfi r Jonathan
   Locul II Pateșan Radu
   Locul III Istrati Luca Albert

Clasa I
Fete: Locul I  Dumitrașcu Ana Sofi a
   Locul II Florea Maria
   Locul III Stroea Carla Antonia

Băieți: Locul I  Caciur Andrei
  Locul II Tănăsescu Robert
   Locul III Gherman Steinberg David

Clasa a II-a 
Fete: Locul I  Vrabie Maria
   Locul II Oltenescu Sara Maria
   Locul III Mihai Maia Ecaterina

Băieți: Locul I  Radu Richard David
   Locul II Tarpan Sasha Ion
   Locul III Badiu Sasha Constantin

Clasa a III-a A și B
Fete: Locul I  Muraru Maya Valentina
   Locul II Leizer Nicole
  Locul III Caciur Aleandra

Băieți: Locul I  Stan Călin Gabriel
   Locul II Cioponea David
   Locul III Dumitru Denis Gabriel

Clasa a IV-a
Fete: Locul I  Durbac Anais Stefanie
   Locul II Cosașu Maia
   Locul III Șaguna Anastasia

Băieți: Locul I  Roventa Victor Andrei
  Locul II Florea Mihai
  Locul III Matei Tudor Șerban
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Felicitări tuturor participanților!

Prof. Mioara STOIAN
Prof. Liviu Iulian POPA

Clasa a V-a A și B
Fete: Locul I  Roșu Catinca Medeleine
 Locul II Roșu Ilinca Odette
 Locul III Gâlceavă Leia

Băieți: Locul I  Barbu David Constantin
 Locul II Muraru Kaan Ștefan
 Locul III Dudău David Toma

Clasa a VI-a A și B
Fete: Locul I  Crișan Elena
 Locul II Stănciulescu Mara Ioana
 Locul III Boiangiu Ama Alexandra

Băieți: Locul I  Țica Armand
 Locul II Nicolescu Agastain Ian
 Locul III Burlacu Alexandru

Clasa a VII-a 
Fete: Locul I  Maxim Ilinca
 Locul II Cioponea Ana
 Locul III Diaconescu Sarah

Băieți: Locul I  Dumitrașcu Mihnea Alexandru
 Locul II Deleanu Luca
 Locul III Grosu Tudor Cristian

Clasa a VIII-a A și B
Fete: Locul I  Marin Irina Maria
 Locul II Mihai Ana Alexandra
 Locul III -

Băieți: Locul I  Lobonț Andrei Cristian
 Locul II -
 Locul III
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HONORARY PRESIDENT

Tamar SAMASH
H. E. Ambassador of Israel to Romania

DIPLOMATS

Emil HUREZEANU
Ambassador, Embassy of Romania in the Federal Republic of Germany, Berlin

Our mentor for diplomatic studies

Adrian CIOROIANU
Parent of a Lauder-Reut student

Ambassador, Permanent Delegate of Romania to UNESCO, 
Romania’s Permanent Delegation to UNESCO, Paris

Minister of Foreign Aff airs (2007-2008)
Our mentor for diplomatic studies

Dr. Herman BERKOVITS
Honorary Consul of Romania in Israel

Personal physician of Mr. Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel

Cristian DIACONESCU
Minister of Foreign Aff airs(2008 – 2009, 2012) and Minister of Justice (2004)

Lazăr COMĂNESCU, PhD
Ambassador

Senior Adviser (Foreign Relations) to the President of the Chamber of Commerce and Industry of 
Romania, Minister of Foreign Aff airs (2015-2017)

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

Andi-Lucian CRISTEA
Member of the European Parliament

 Chair of the Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee 
Parent of a Lauder-Reut student

In Recognition of the Special Contribution to Our Educational Mission
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ACADEMICS

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 – Th e Interdisciplinary Center Herzliya, Israel

Alexandru FLORIAN, PhD
General Director of the “Elie Wiesel” National Institute for Holocaust Study in Romania

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)

Liviu ROTMAN, PhD Professor
Grandparent of a Lauder-Reut student

Head of Center for Israeli Studies, NUPSPA, Bucharest

Aura RĂDUCU
Grandparent of a Lauder-Reut student

Former Minister for the European Funds

Madlen ȘERBAN
Visiting associated professor, University of Bucharest

Former director of ETF, EU Agency

MAT MESSERSCHMIDT
Founder and Owner, the Arbor Learning Company

Former Lauder-Reut teacher

In Recognition of the Special Contribution to Our Educational Mission
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CORPORATES

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

Dr. Adrian BARBU
Honorary President, B’nai B’rith Romania

Worldwide Businessman

Dante STEIN
Businessman, Stein Business, Austria & Romania
Our Business Mentor for Young Entrepreneurs

Mugur ȘTEȚ
Deputy Director, National Bank of Romania

Parent of a Lauder-Reut alumnus 

Șerban MATEI
Director International Relations Department, National Bank of Romania

Parent of a Lauder-Reut student

Corneliu CHERBIS
Engineer, MBA

Casia HOSZKO
Director, Management of Documents and Protocol Department, CEC Bank

Carlo BURCI
Seasoned professional in the fi eld of soft ware development, 

specialized in media and consumer products in the United States of America

Horia MIHĂLCESCU
Managing Partner, Kirchhoff  Consult Romania
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LAWYERS

Alice DRĂGHICI

Parent of a Lauder-Reut Educational Complex alumna 

who attended Master’s degree courses in Germany

Parent of a Lauder-Reut student

Reputed lawyer in Romania

Alexandru MORĂRESCU

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 Master’s degree courses in Brussels 

Reputed lawyer in Romania

Lucian Dan VLĂDESCU

Parent of a Lauder-Reut student

Reputed lawyer in Romania

Doru Mihai GIUGULA

Parent of a Lauder-Reut student

Reputed lawyer in Romania

Laurențiu MIHĂILĂ

Reputed lawyer in Romania

Lawyer of the Lauder-Reut Educational Complex for the last 20 years

Mădălina ROȘU, PhD

Parent of two Lauder-Reut students

Director of the Legal Department, the National Council against Discrimination
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JOURNALISM & MEDIA

Ion M. IONIȚĂ
Senior-editor for Adevărul

Editor-in-chief for Historia magazine

Alexandru CUMPĂNAȘU
Parent of two Lauder-Reut students

President of the National Coalition for a Modern Romania

Radu TUDOR
Journalist, politics and military analyst

JEWISH ORGANIZATIONS

Silvio JOSKOWICZ
Chairman of the Education Department

World Zionist Organization

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)

Jose IACOBESCU
President of B’nai B’rith Romania

Irina Sanda MARIN CAJAL
Under-secretary of State, Ministry of Culture and National Identity

Paul SCHWARTZ
President of the Jewish Community Bucharest
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Bogdan AURESCU, Minister of Foreign Aff airs

Avigdor LIEBERMAN, Minister of Foreign Aff airs – State of Israel

Madicke NIANG, Minister of Foreign Aff airs – Republic of Senegal

Cristian DIACONESCU, Presidential Adviser, President of the Senate, former Minister of Foreign 
Aff airs, former Minister of Justice

Daniel IONIȚĂ, State Secretary, Minister of Foreign Aff airs, Romania

Dan PETRE, General Director, the Romanian Diplomatic Institute

Sergiu NISTOR, Presidential Advisor

Iulian FOTA, Presidential Adviser, Head of the National Security Department

Ambassador Dan BEN ELIEZER – State of Israel

Ambassador Jiři ŠITLER – Czech Republic

Ambassador Werner Hans LAUK – Federal Republic of Germany

Ambassador Mathijs VAN BONZEL – Kingdom of the Netherlands

Ambassador Michael SCHWARTZINGER – Republic of Austria

Ambassador Diego BRASIOLI – Italian Republic

Ambassador Claudio PEREZ PALADINO – Republic of Argentina

Ambassador Marek SZIGYIEL – Republic of Poland

Ambassador Gerard CORR – Irish Republic

Ambassador � eodor PALEOLOGU

H.E. Mr. Gerhard REIWEGER, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary in Romania and 
Republic of Moldova – Austria

Ambassador Maria CUEVAS BERNALES – Chile

Ambassador Vladimír VÁLKY – Czech Republic

Ambassador Francois SAINT PAUL – France

Ambassador Paul BRUMMEL – United Kingdom

Ambassador Agustín GUTIÉRREZ CANET – Mexico
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Ambassador Tove BRUVIK WESTBERG – Norway

Apostolic Nuncio Francisco-Javier LOZANO – Vatican

Chargée d’aff aires Venita SMITH – Republic of South Africa

Chargé d’aff aires Luis TEJERO GONZALES – Spain

Chargé d’aff aires Duane BUTCHER – United States of America

Chargé d’aff aires Dean THOMPSON – United States of America

Deputy Chief of Mission David COSTELLO – Ireland

Deputy Head of Mission Tomáš VOSTRÝ – Czech Republic

Deputy Head of Mission Jürgen HEISSEL – Austria

Deputy Chief of Mission Hersel AREZOO – Israel

First Secretary Joseph KARL – Germany

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 Confl ict Studies (GPA 95.5), 
Valedictorian Lauder School of Government – Israel, Member of student delegation to NATO 

Headquarters, Brussels

Ely KARMON, PhD, Senior Research Scholar at Th e International Institute for Counter-Terrorism 
(ICT), fellow at the Institute for Policy and Strategy (IPS) at the Interdisciplinary Center (IDC), 

Herzliya, Israel

Nir TORDJMAN, Researcher & Communication Manager, International Institute for Counter-
Terrorism (ICT) IDC Herzliya, Israel

David MORĂRESCU, Lauder-Reut Alumnus, Bachelor of Arts in Diplomacy, Lauder School of 
Government, Diplomacy and Strategy, IDC Herzliya, Master of Arts in Diplomacy, University of 

Kent, Brussels School of International Studies, Trainee at the European Parliament
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Dr. Radu DUDĂU, Associate Professor at Bucharest University, founder and mentor, 8 years of 
service as fi rst 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

Bogdan PRISECARU, adviser, Romanian Intelligence Service;

Dr. Liviu MUREȘAN, Executive President EURISC Foundation (European Institute for Risk, 
Security and Communication Management)

Lazăr COMĂNESCU, Minister of Foreign Aff airs

Daniela GÎTMAN, State Secretary, Minister of Foreign Aff airs

Sandra PRALONG, State Advisor to the President of Romania

Ligia DECA, State Advisor to the President of Romania

Professor DHC Sanda-Maria ARDELEANU, MP, Commission for Education, Science, Youth & 
Sport

Ambassador Mihnea CONSTANTINESCU, Chair, International Holocaust Remembrance Alliance

Ambassador Emil HUREZEANU – Embassy of Romania to the Federal Republic of Germany

Ambassador Adrian CIOROIANU – Romania’s Permanent Delegation to UNESCO

Ambassador Luca NICULESCU – Embassy of Romania to the Republic of France

H. E. Mr. Marcin WILCZEK, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Poland

H. E. Mr. Mihael ZUPANČIČ, Ambassador of the Republic of Slovenia in Bucharest

H. E. Mons. Miguel Maury BUENDIA, Ambassador of the Holy See / Vatican, Apostolic Nuncio to 
Romania and Moldova, Archbishop of Italica

Sorin-Mihail TĂNĂSESCU, Ambassador, Minister of Foreign Aff airs

Edward IOSIPER, Ambassador, Minister of Foreign Aff airs

Mr. Carlos Alberto HERNANDEZ, Chargé d’aff aires – Republic of Argentina

Mr. Rodrigo GUZMAN BARROS, Counsellor and Consul, Chargé d’aff aires – Chile

Mr. Serge RAMEAU, Honorary Consul – Republic of Madagascar

Ms. Maria Leonor ESTEVES, Consul – Portugal
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Arkadiusz MICHONSKI, Minister Counselor & DCM, Embassy of Republic of Poland

Mr. Zdenko GALBAVÝ, Counsellor, D.C.M. – Slovak Republic

MSc. Elizabeta KIRN KAVČIČ, I.Counsellor, Deputy Head of Mission - Republic of Slovenia

Mr. Ryohei TOBIBAYASHI – First secretary, Chief of Political Section – Japan

Mr. Iwan � . RUTJENS, I Secretary – Kingdom of the Netherlands

Mr. Alexey SAMSONOV, I Secretary – Russian Federation

Mme. Katalin KISSNÉ HLATKI, I Counsellor – Hungary

Mr. Jesús Alfonso NIETO ZERMEÑO, Counsellor / Head of Offi  ce – United Mexican States

Mrs. Sevil ÖZGÜR, Counsellor - Republic of Turkey

Mr. Ronald E. HAWKINS, P.A. Counsellor – United States of America

Adi FRIEDLAND, Head of the Diplomacy Department, Tichon Hadash School, Herzliya, Israel

Maria VOICA, Projects Coordinator – Project Development and Implementation International 
Organization for Migration (IOM)

Lesley G. TERRIS, Academic Director and Assistant Professor, International Program, Lauder 
School of Government, Diplomacy and Strategy, IDC Herzliya, Israel

Michal COTLER-WUNSH, LL.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 Aff airs & 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

Maria SARAFIAN, Diplomat, Asymmetric Risks and Non-proliferation Department,

Ministry of Foreign Aff airs, Romania

Daniel APOSTOL, MBA, Senior Journalist
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Vasile IUGA, Managing Partner of PwC for South-Eastern Europe (SEE) and Country Managing 
Partner of PwC Romania

Călin RANGU, Director Financial Supervision Authority, President of Insurance Management 
Institute, NUPSPA Lector, Co-founder CIO COUN CIL 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 Th e Alternative School for Creative Th inking

Laurențiu DAMIAN, PHD Professor, Film Director, President of Romanian Filmmakers Union

Ion IONIȚĂ, Senior-Editor for Adevărul, Editor-in-Chief for Historia magazine

Alexandru CUMPĂNAȘU, 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’ offi  cers, Member of the International Academy of Astronautics, 

UNCOPUOS Representative for Romania

Gheorghe C. PELTECU, MD, PhD, FA CS, Professor – Carol Davila University of Medicine & 
Pharmacy, Director – Filantropia Hospital

Alexandra ȚIGĂNAȘ, 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 BĂDESCU, II Secretary, Ministry of Foreign Aff airs, Romania
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Călin FABIAN, Head of the OSCE, Asymmetric Risks and Non-proliferation Department, 
Ministry of Foreign Aff airs, Romania

Doru COSTEA, Ambassador, Ministry of Foreign Aff airs, Romania

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 BRÂNZEA, 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 BÂRGĂOANU, PhD Professor and Dean of the Communication and Public Relations 
Faculty, NUPSPA Bucharest, European Commission expert on fi ghting fake news 

Madlen ȘERBAN, 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, Deputy Prime Minister, Vice Prime Minister for Romania’s Strategic 
Partnerships’ Implementation, Minister Delegate for European Aff airs, Ministry of Foreign Aff airs, 

Romania

Ionuț VULPESCU, Minister of Culture and National Identity, Romania

Gustav MEISELES, PhD Professor, Head of Division, Arabic Teaching Division, Tel Aviv 
University
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Gabriela SZABO, World Champion Runner, former Minister of Youth and Sport

Gabriela CREȚU, Chairwoman of the European Aff airs 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 Aff airs, Counter Terrorism, Confl ict 
Resolution, Th e Lauder School of Government, Diplomacy, and Strategy, Interdisciplinary Center 

Herzliya, Israel, class of 2017

Or BARZEL, Research Fellow, Institute for Policy and Strategy (IPS), IDC Herzliya, Assistant 
Academic Director of the International Program in Government, Raphael Recanati International 
School (RRIS), IDC Herzliya, Teaching Assistant, Lauder School of Government, Diplomacy and 

Strategy, IDC Herzliya, Israel

H.E. Mrs. Tamar Samash, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary – Israel

H.E. Mr. Kisaburo Ishii, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary –Japan

Sorin-Dan MIHALACHE, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Romania in the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Adi Yahalomi MOSHE, Director of the Department for Jewish Education in the Diaspora at the 
Israeli Ministry of Education

Nir ALKABETS, Advocate, 23 years of service as Head of Investigations and Deputy Chief of Unit 
in the National Cyber Unit of the Israeli Police, co-owner of CMOS LTD

Gila BEN-HAR, CEO of Center for Educational Technology (CET), Israel

Cătălin AVRAMESCU, Ambassador, Romanian philosopher and author

H. E. Mr. Felipe Guillermo ALVAREZ DE TOLEDO, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Argentina

H. E. Mr. Sergey MINASYAN, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Armenia

H. E. Mrs. Isabel RAUSCHER, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Austria

H. E. Mr. Kevin HAMILTON, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Canada

Christopher DUGGAN, Political Counsellor, Embassy of Canada
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H. E. Mr. Cord Hinrich MEIER-KLODT, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
Germany

Kai HENNIG, Plenipotentiary Minister, Embassy of Germany

H. E. Mr. Vassilis PAPADOPOULOS, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the 
Hellenic Republic

H. E. Mr. Marco GIUNGI, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Italy

H. E. Mrs. Stella RONNER-GRUBAČIČ, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the 
Kingdom of the Netherlands

H. E. Mrs. Lise Nicoline Kleven GREVSTAD, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
the Kingdom of Norway

H. E. Mrs. José Guillermo Ordorica ROBLES, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
the United Mexican States

H. E. Mr. Hans KLEMM, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of 
America

H.E. Mr. Dimitris HATZIARGYROU, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary – Cyprus

Corina CREȚU, European Commissioner for Regional Policy

Doru DUMITRESCU, School inspector for History, Ministry of Education

Mihai MANEA, School inspector for History, Bucharest School Inspectorate

Mirela GRECU, Director, Public, Cultural and Scientifi c Diplomacy, Ministry of Foreign Aff airs 

Cătălin PAUNA, Senior Economist, World Bank

Dan BULUCEA, Country Manager, Google Romania

David MORRIS, Political Counselor, USA Embassy

Mayo NISHIIKE, Political Counsellor, Embassy of Japan

Simona SPINARU, Director, Institutul Diplomatic Român

Radu ONIGA, Secretar I, Institutul Diplomatic Român

Doron HARI, Travel Guide March of the Living, Israel

Amichai PARDO, actor, Orna Porat Th eatre, Israel
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