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Dear friends and partners,

 

On behalf of our students, parents, teaching and managerial team, I am 
conveying our deep appreciation to all of you for the great honor invested 
in the Laude-Reut Educational Complex throughout the time and for your 
entire support in our educational mission for the future. 

We started this academic year under the Laude-Reut name, but with 
the same objectives: excellence in education – this is the flag carried by the 
Laude-Reut Educational Complex, whose founder and chair I have been 
for almost a quarter of a century now, under the blessing of Ambassador 
Ronald S. Lauder. Our goal 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 – these are the main values of life we pass on to the next 
generations.

Thus, we prepare the leaders of tomorrow from an early age in the fields 
of diplomacy, business, media, communication, public speaking and 
debate, 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 Affairs and the 
Diplomatic Institute, The Embassy of Israel to Romania, with His Excellency 
Ambassador David Saranga who is also Honorary President of the Laude-
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 and 
so forth. 

But there are many others, as our school and projects have always 
enjoyed great receptivity from the central and local authorities, The 
Bucharest City Hall and the City Hall of the 3rd District, through whose kind 
collaboration we started this academic year in a new location for the high 
school students - the Academician Nicolae Cajal Building. 



Together with the Laude-Reut Board of Trustees, whose contribution 
I salute and praise, I am proud to be a partner 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 
future experts in various fields, by participating to internships in embassies 
of foreign diplomatic missions accredited in Romania, in corporations of 
different trades, in banks and financial institutions, in media and television 
news rooms.

We inspire our students to work together, to develop and find solutions, 
to hone their public speaking, writing and negotiating skills while gaining 
exposure to different points of view and creating new friendships with like-
minded peers. We come in front of you with great academic results in 
numerous Olympiads and school contests. 



Our educational projects have turned into traditional events as is the case 
for the International Laude-Reut Conference on Diplomacy and Global 
Affairs for High Schools – 2Day Ambassador, the 8th edition this year, 
reaching out to students from more than 25 schools in Bucharest and Israel, 
the fourth participation in the March of the Living, this year for the first 
time along with the Romanian Prime-Minister, Viorica Dăncilă, as a sign 
of combating anti-Semitism and celebrating life while learning from the past, 
accepting the present and building the future. 

The fruit of our entire endeavor are the Laude-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. We keep our alumni close and 
consolidate our friendship as they are eager to give back to the school the 
experience they received in their turn, therefore the Laude-Reut Alumni 
Association is being established. Nine generations have graduated Magna 
cum Laude bringing us on the 1st position in the 3rd District and on the 
2nd place in Bucharest in Baccalaureate – congratulations and aiming 
higher!

Good luck to us all and thank you very much for your shared vision in 
education.

Tova Ben Nun-Cherbis

President & Founder
The Laude-Reut Educational Complex

The Reut Foundation 
(formerly The Ronald S. Lauder Foundation Romania)

The Magna cum Laude-Reut Foundation
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On 16th March 2016, Ambassador Ronald S. Lauder granted autonomy to the Lauder-Reut Educational 
Complex as a result of meeting all the performance criteria in education established by the founders.
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Starting with 1st September 2018, the Lauder-Reut School becomes the LAUDE-REUT Educational 
Complex, preserving the same values that have consecrated us and brought us prestige in the educational 
environment, for the noble mission assumed to raise the leaders of tomorrow's world.

We remain yours in building the future society through education of excellence in a multicultural 
environment, with dedicated teachers and proven results.

Thank you so much for your trust and support!
The LAUDE-REUT team
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ROMÂNIA 100 & ISRAEL 70 

Luni, 3 decembrie 2018, Primăria Municipiului 
București, prin Administrația Monumentelor și 
Patrimoniului Turistic, Primăria Sectorului 3, în 
colaborare cu Ambasada Israelului în România și 
Complexul Educațional Laude-Reut au organizat 
inaugurarea Pieței Leul Ierusalimului, în care a fost 
dezvelită statuia cu același nume, precum și a clădirii 
Academician Nicolae Cajal, sediul liceului Laude-Reut, 
din strada Cluceru Udricani nr. 12, sector 3, București.
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În urmă cu câțiva ani, Fundația Ronald S. Lauder 
România (actualmente Fundația Reut), prin Tova Ben 
Nun-Cherbis, în calitate de Fondator și Președinte, a 
luat inițiativa de a restaura o parte din vechiul cartier 
evreiesc, situat în perimetrul străzilor Sfânta Vineri, 
Cluceru Udricani, Olteni și Iuliu Barasch, în sectorul 
3 al Municipiului București. Astfel a apărut ideea de a 
aduce de la Ierusalim statuia Leul Ierusalimului, care 
este un simbol al poporului evreu și al Israelului – 
Leul este reprezentativ pentru poporul evreu încă din 
timpuri biblice, de mai bine de 3000 de ani. 

Fundația Ronald S. Lauder România (actualmente 
Fundația Reut) a realizat această misiune împreună 
cu compania israeliană ZIM, aducând statuia de la 
Ierusalim la București. Leul este o operă colectivă 
realizată în scop caritabil pe care municipalitatea 
Ierusalimului a donat-o Primăriei Municipiului 
București, în semn de prietenie, la ceas aniversar a 50 
de ani de la reunificarea Ierusalimului, a 70 de ani de 
la crearea Statului Israel și în onoarea a tot atâția ani 
de relații diplomatice neîntrerupte între cele două țări, 
într-un secol românesc.

În același perimetru al fostului cartier evreiesc, prin 
parteneriat public-privat între Primăria Municipiului 
București, Primăria sectorului 3 și Fundația Ronald S. 
Lauder România (actualmente Fundația Reut), a fost 
reabilitată clădirea în care studiază în acest moment 
elevii Liceului Laude-Reut, salvând astfel de la ruină 
un edificiu istoric, cu o arhitectură aparte, acordându-
i-se o nouă viață, atât prin consolidarea și renovarea ei, 
cât și prin suflul tineresc și entuziasmul adolescenților 
care se pregătesc aici să devină liderii lumii de mâine. 
Am creat o punte între trecut și viitor, cu o bază solidă 
în educație și dezvoltare personală și profesională, 
catalizator al renașterii și progresului. 
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Clădirea Laude-Reut poartă numele Academicianului Nicolae Cajal, savant al 

României, Președinte al Federației Comunităților Evreiești din România și al Academiei 
Române, fondator al Fundației Ronald S. Lauder România.

Au fost prezente personalități din administrația 
municipală și oaspeți din străinătate: doamna 
GABRIELA FIREA, Primar General al Bucureștiului, 
domnul ROBERT NEGOIȚĂ, Primarul sectorului 3, 
doamna TAMAR SAMASH, Ambasador al Statului 
Israel în România, doamna NATALIA INTOTERO, 
Ministru pentru românii de pretutindeni, domnul 
HERMAN BERKOVITS, Consul Onorific al României 
în Israel și medic personal al Prim-Ministrului 
israelian Benjamin Netanyahu, domnul JONATHAN 
DAVIS, Președinte al Raphael Recanati International 
School – Lauder School For Government, Strategy and 
Diplomacy – The Interdisciplinary Center Herzliya și 
Vicepreședinte Relații Externe, IDC Herzliya Israel, 
domnul EMIL HUREZEANU, Ambasador al României 
în Germania, domnul academician RĂZVAN 
THEODORESCU, alături de doamna TOVA BEN 
NUN-CHERBIS, președinte și fondator al Complexului 
Educațional Laude-Reut. 
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Acestora li s-au alăturat oaspeți distinși, părinți 
și elevi, care au împărtășit bucuria momentului și 
au adus un omagiu prieteniei româno-israeliene și 
Academicianului Nicolae Cajal. 

Cristina MARIN
Laude-Reut Projects & PR Manager
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The new wing of the Laude-Reut school is a historic 
milestone for the outstanding Educational Complex, even 
more so as it carries the name of the legendary late Professor 
Nicolae Cajal.

Never in my diplomatic career have I witnessed a person 
so much loved and respected as Professor Cajal, from the state 
presidents and prime ministers to the ordinary people. As the 
leader of the small Jewish community, he worked relentlessly 
to keep the community a respected part of the general 
Romanian society. He loved Romania and the Romanians 
in return presented him with a bouquet full with love and 
admiration. 

To me the Laude-Reut Complex – beyond its educational 
excellence – is and will be the best bridge of understanding 
between the Jewish community and the general public. How 
fitting it is that the new wing carries the name and heritage 
of the person who through his wisdom and kindness guarded 
the bridge of understanding between the community he led 
and the entire people of Romania.

Avi MILLO, Former Ambassador of Israel in Romania
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Bucureştiul s-a îmbogăţit cu un nou monument şi 
o nouă Piaţă, ambele în fostul cartier evreiesc. În faţa 
Şcolii Laude- Reut „Acad. Nicolae Cajal” a fost plasat 
un monument reprezentând „Leul din Ierusalim”, 
iar piaţeta în care se află a căpătat aceeaşi denumire. 
Demersul a fost rezultatul acţiunii celor care doreau 
să marcheze în acest fel prietenia dintre cele două ţări, 
Israel şi România, şi aici ar trebui enumerată o listă 
întreagă de persoane dintre care îi amintim pe Gabriela 
Firea, primarul Bucureştiului, dr.Herman Berkovits, 
consulul onorific al României în Israel, Tova Ben Nun-
Cherbis, preşedintele Fundaţiei Magna cum Laude-
Reut, Ambasada Israelului din România. 

Inaugurarea a avut loc la 3 decembrie, cu o 
participare impresionantă de personalităţi româneşti şi 
din Israel. „Ne vedem visul cu ochii”, a declarat primarul 
general al Capitalei, Gabriela Firea, care a povestit că 
„Leul” este un cadou de la primarul Ierusalimului „care 
ni l-a promis, l-a găsit, l-a expediat şi noi a trebuit doar 
să-l îmbrăcăm în bronz”. 

E.S. Tamar Samash, ambasadoarea Statului Israel, a 
considerat drept o mare onoare invitaţia de a inaugura 
monumentul şi a enumerat cele trei simboluri ale 
acestuia: al regatului Iudeea şi al Ierusalimului, faptul 
că a fost aşezat în vechiul cartier evreiesc în faţa Şcolii 
Laude-Reut şi un simbol al relaţiilor de prietenie Israel 
- România şi al Centenarului. 

Robert Negoiţă, primarul sectorului 3, a 
amintit rolul comunităţii evreieşti în acest cartier, 
cu care doreşte să colaboreze în continuare. Tova 
Ben Nun-Cherbis a vorbit despre miracolul care 
s-a întâmplat aici, în cea de-a doua zi de Hanuca, 
prin inaugurarea „Leului din Ierusalim” şi a 
Pieţei care va purta acelaşi nume. Ea a mulţumit 
tuturor celor care au ajutat-o şi care ajută şcoala 
ai cărei elevi obţin rezultate excepţionale. 
Vorbitoarea a evocat personalitatea acad. Nicolae 
Cajal, care a sprijinit înfiinţarea şcolii şi de aceea 
îi poartă numele. Dr. Herman Berkovits a relatat 
detaliat eforturile pentru a găsi monumentul cel 
mai potrivit. 

Personalitatea academicianului Cajal a fost 
evocată de acad. Răzvan Theodorescu, de E.S. 
Emil Hurezeanu, ambasadorul României în 
Germania, şi de Irina Cajal, care i-a mulţumit 
Tovei că a dat şcolii numele tatălui său. Paul 
Schwartz, preşedintele CEB, a vorbit despre 
colaborarea cu Nicolae Cajal, al cărui consilier 
a fost. În numele Comunităţii Evreilor din 
Bucureşti, el s-a angajat să sprijine orice activitate 
constructivă pentru Bucureşti şi pentru întărirea 
relaţiilor dintre România şi Israel şi i-a felicitat 
pe toţi cei care au făcut posibilă ridicarea 
monumentului. 

Eva Galamboș, 
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 530-531 (1330-1331) - 1 – 31 Ianuarie 2019
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Îmbogăţit cu o „casă” nouă şi sub un nume nou, pe 12 septembrie 2018 a început anul şcolar la Complexul 
Educaţional evreiesc „Laude-Reut”. Părinţi, bunici şi copii, de la trei la 18 ani, au fost de faţă la ceremonii care, 
în acest an, au avut un caracter aparte, deoarece a fost inaugurată noua clădire a şcolii, care poartă numele 
academicianului Nicolae Cajal. Ea adăposteşte clasele VIII-XII ale liceului şi este înzestrată cu tot ceea ce este 
necesar pentru desfăşurarea unui învăţământ de excepţie, nivel atins şi păstrat de şcoală şi până acum. 

Au avut loc trei ceremonii. 
Mai întâi, au fost salutaţi micuţii, 
copilaşii de la grădiniţă. Cei care se 
cunoşteau mai de mult s-au salutat 
cu bucuria revederii, iar cei noi, mai 
retraşi şi oarecum timizi, aşteptau 
să fie primiţi în grupe de educatoare 
şi de ceilalţi colegi (printre bunicii 
emoţionaţi se afla şi preşedintele 
Traian Băsescu, care i-a adus pe 
Sofia în grupa mare şi pe Traian în 
grupa mică). 

A urmat ceremonia de 
deschidere pentru şcoala 
primară şi gimnaziu. Aici 
invitatul de onoare a fost 
Teodor Drăghici, proaspăt 
absolvent al liceului, student 
la Polithnică şi deţinătorul 
celei mai mari medii de 
absolvire. În câteva cuvinte, 
el i-a îndemnat pe copii să 
profite de ceea ce le oferă 
şcoala în care el a petrecut 
15 ani. 
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Dar momentele cele mai solemne ale deschiderii 
anului şcolar au avut loc la noua clădire a complexului. 
În faţa celor prezenţi, printre care s-au aflat membri 
ai echipei Primăriei sectorului 3 şi consilieri locali, 
care au sprijinit realizarea noii şcoli, reprezentanţi ai 
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Tania 
Berg-Rafaeli, şef adjunct de misiune la Ambasada 
Israelului, membri ai Laude-Reut Board of Trustees, 
prieteni şi susţinători ai şcolii, preşedinta Complexului 
Educaţional, Tova Ben-Nun Cherbis, a vorbit despre 
importanţa obţinerii de performanţe. 

În acest context, au fost acordate nouă diplome 
Magna cum laude pentru cei mai buni absolvenţi din 

acest an ai liceului. Cei care au fost de faţă (o parte 
dintre ei fiind deacum în străinătate, unde vor urma 
diferite facultăţi) au mulţumit pentru distincţie şi şi-au 
manifestat ataşamentul faţă de şcoala pe care tocmai au 
părăsit-o. A urmat apoi tăierea panglicii roşii, gest care a 
semnificat faptul că de-acum clădirea aparţine copiilor. 
Onoarea tăierii panglicii i-a revenit inspectorului şcolar 
general Ioana Mihaela Neacşu şi lui Honorius Circa, 
City Manager al Sectorului 3, împreună cu Tova Ben-
Nun Cherbis.

O altă noutate: începând cu 1 septembrie 2018, 
Şcoala Lauder-Reut a devenit Complexul Educaţional 
LAUDE-REUT, care păstrează, sub numele nou, aceleaşi 
valori pe care această şcoală evreiască din România 
a promovat-o de la înfiinţarea ei, în urmă cu peste 
20 de ani. Şi aici, un rol esenţial a fost şi este jucat de 
excepţionalul corp de profesori, învăţători şi educatoare 
care se ocupă cu entuziasm şi conştiinciozitate de cei 
465 de elevi ai şcolii.

EVA GALAMBOS
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 522-523 

(1322-1323) 1 – 30 Septembrie 2018
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The new Laude-Reut wing for high school, which opened its gates for 
students starting September 2018 for this school year, houses the IDC Herzliya 
Romanian Desk as a symbol of the strong educational partnership we share with 
this prestigious academic institution in Israel.

Jonathan Davis, Vice President External Relations, Head of the Raphael 
Recanati International School – Lauder School for Government, Strategy and 
Diplomacy, IDC Herzliya – The Interdisciplinary Center Herzliya, Israel and 
Laude-Reut Board of Trustees member, visited us in December 2018 and March 
2019 and held meetings with students, parents and supporters of our school, 
presenting the study opportunities for high school graduates, in various fields 
of great impact nowadays and the future, such as: Computer Sciences, Businnes 
Administration, Economy, Entrepreneurship, Law, Psychology, Mass-Media and 
Communication, Diplomacy and Government Strategy.
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The lively meetings enjoyed 
large participation of the future 
university students from Romania 
who would like to attend IDC 
Herzliya, along with students from 
85 countries in the world who 
prepare themselves at excellence 
levels. 

Future starts today and we are 
certain our students will make it bright. Good luck to all!

Thank you, Mr. Davis! Toda raba, IDC Herzliya!

Cristina Marin, Laude-Reut Projects & PR Manager
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ROMÂNIA 100 & ISRAEL 70 

A 17-A EDIȚIE

Evenimentul a avut loc în Sala de Recepție 
a Palatului Parlamentului (intrarea A3 S2) 
și s-a desfășurat în organizarea Fundației 
Magna cum Laude-Reut, cu sprijinul 
Camerei Deputaților, al Ambasadei Israelului 
în România și al Primăriei Sectorului 3, în 
transmisiune directă realizată de Televiziunea 
Română, pe canalele TVR, TVR3, TVR 
Moldova și TVR Internațional.



1722 de ani de excelență Laude-Reut într-un Centenar românesc
Candelabrul de Hanuca a fost aprins de domnul doctor 

HERMAN BERKOVITS, Consul Onorific al României 
în Israel și medic personal al Prim-Ministrului israelian 
Benjamin Netanyahu, împreună cu domnul JONATHAN 
DAVIS, Președinte al Raphael Recanati International School 
– Lauder School For Government, Strategy and Diplomacy – 
The Interdisciplinary Center Herzliya și Vicepreședinte Relații 
Externe, IDC Herzliya, Israel, ambii membri ai Laude-Reut 
Board of Trustees.

Domnul europarlamentar ANDI CRISTEA a dat lumină 
bradului de Crăciun, în cadrul acestui spectacol strălucitor, al 
cărui tradiție pornește de la Casa Albă din Washington.
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Olimpicii Laude-Reut au fost premiați de personalități marcante ale României, printre 
care campioanele SIMONA HALEP și NADIA COMĂNECI, alături de domnul Doctor 
ADRIAN BARBU și doamna Inspector Școlar General IOANA MIHAELA NEACȘU. 

Cu această ocazie, Banca 
Națională a României a acordat 
elevilor merituoși patru bancnote 
aniversare dedicate împlinirii 
a 100 de ani de la Marea Unire 
din 1 Decembrie 1918, înmânate 
de domnul ȘERBAN MATEI, 
Director al acestei instituții.
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Au onorat cu prezența acest eveniment peste 500 de invitați, personalități ale lumii politice 

și diplomatice, reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai ambasadelor străine la București, 
lideri ai corporațiilor și oameni de afaceri. 

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 Magna cum Laude-Reut și 
al Complexului Educațional Laude-
Reut, inițiatoarea și promotoarea 
acestui minunat eveniment în 
România.
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Excelența Sa, Doamna TAMAR SAMASH, 
Ambasador al Statului Israel și Președinte 
de Onoare al Laude-Reut Board of Trustees, 
încheie în scurt timp mandatul diplomatic în 
România, iar membrii Laude-Reut Board of 
Trustees i-au dăruit, cu ocazia Galei Magna 
cum Laude, un trofeu în semn de prețuire 
pentru întreg sprijinul acordat misiunii 
educaționale pentru viitor, pentru legăturile 
strânse de prietenie și mentorat create. 

ROMÂNIA 100 & ISRAEL 70 

A 17-A EDIȚIE

22 de ani de excelență Laude-Reut într-un Centenar românesc
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Invitații s-au delectat cu un program 
artistic susținut de elevii Complexului 
Educațional Laude-Reut și momente 
muzicale de înaltă ținută în interpretarea 
artistului israelian Shlomo Josefsohn și a 
cântareței Mirabela Dauer, un spectacol 
strălucitor în regia TVR.

Gala Prieteniei este un eveniment de 
strângere de fonduri destinate educației de 
excelență căreia numele Laude-Reut îi este 
sinonim în cele peste două decenii de existență 
cu care se mândrește pe plan național și 
internațional.

Cristina MARIN
Laude-Reut Projects & PR Manager

22 de ani de excelență Laude-Reut într-un Centenar românesc
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ESTEEMED MEMBERS OF THE LAUDE-REUT BOARD OF TRUSTEES,
We would like to express our gratitude to each and every one of you for having joined 

the Laude-Reut Board of Trustees, offering your personal and professional experience for the 
success of our common mission in building the future of the world with education. 

Your individual contribution is precious and irreplaceable in giving the students a 
taste of so many different fields to explore through projects they are involved in, so that 
they knowingly choose their future path and career. You are a role model to them in your 
professional field and we greatly appreciate your openness and generosity in imparting 
knowledge to the younger generations.

Tova Ben Nun-Cherbis
Laude-Reut President & Founder

The Magna Cum Laude-Reut Foundation and the Laude-Reut 
Educational Complex are a true blessing for the warm ties between 
the Republic of Romania and the State of Israel. The cooperation and 
the coordination between our schools and our countries spearheads 
our bilateral relations. 

The outstanding students of the Laude-Reut School are the finest 
ambassadors of Romania, and we are blessed by the opportunity 
to share our lecturers with you and have these great students visit 
Israel and our campus on field trips. People to people make all of the 
difference, and these students and faculty are the finest of people! 
Wishing all of us a further year of visiting each other, learning from 
each other, and developing friendship between IDC Herzliya and the 
Laude-Reut Educational Complex. 

Lauda Tovei și elevilor ei
Sunt legat de Tova, de dascălii 

școlii ei, dar și de elevi. Dar care 
elevi, pentru că ei , prin definție, 
sunt mereu tineri și prezenți, în 
timp ce noi, mai vârstnici și, în 
orice caz, absenți de la strigarea 
catalogului în această dimineață, 
suntem doar foști elevi.

Între timp, elevii pe care i-am 
cunoscut acum 10 ani la Lauder 
cum Laude School sunt diplomați 
la Bruxelles, oameni de afaceri la 
New-York sau experți în practica și 
retorica anti-teroristă la Ierusalim. 
Buni cetățeni ai României.

Praise for Tova and her students
I am bound to Tova, to her 

school’s teachers, but also to her 
students. Students who are, by 
definition, always young and present, 
while ourselves, the elderly, and in 
any case, the absentees from this 
morning’s roll call, are just former 
students.

Students I met 10 years ago 
at Lauder cum Laude School have 
become, in the meantime, diplomats 
in Brussels, business people in New 
York or experts in anti-terrorism 
practices and rhetoric in Jerusalem. 
Good Romanian citizens.
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La Tova admir competența tenace, bunul simt, 

curajul de a antrena toate forțele capabile să urnească 
și să isprăvească treaba bună, umorul, puterea de a 
accepta diferențele dintre oameni, locuri și obiceiuri. 
Sunt mereu impresionat, când vizitez școala, între timp 
scolile! - de afectiunea cu care Tova îsi cunoaste copiii 
și este recunoscută de ei.

Drumurile comune ne-au purtat prin anii de 
diplomație mimată, primavară de primavară, la Two 
Days Ambassador, apoi chiar într-o ambasadă reală, 
la Berlin, unde Tova, prietenii și profesorii ei, elevii și 
cu mine, gazda lor, i-am întâlnit pe Norman si Cella 
Manea într-o după-amiază de mai transformată de noi 
în engrama restului vieții.

În primăvara acestui an, alături de elevii si 
profesorii scolii, și împreună cu ambasadorul nostru 
in Polonia, Ovidiu Dranga, am străbătut pe jos traseul 
simbolic al morții nedrepte dar și al dreptei memorii a 
morților, la Auschwitz.

Să mai spun că am ramas mut de uimire, când, 
apropiindu-ne de galeria oaspeților de seamă, în 
așteptarea președinților Revlin și Duda, Tova a fost 
invitată în față, în preajma șefilor statului major al 
armatei și Mossad, iar noua ni s-au făcut locuri pe care 
generali si ministri polonezi și israelieni le invidiau, în 
picioare, de pe margini?

Are o importanță secundară, desigur, această 
scenografie întâmplatoare a ordinii de precădere 
deturnate, în ritualul auster dar și întremător al epifaniei 
la The March of the Living, in memoria evreilor uciși în 
lagărele naziste.

Această întâmplare spune însă ceva în mod 
suplimentar despre Tova: ea este admirată și prețuită 
pretutindeni. În primul rând, pentru ce a făcut și face 
în România, la București, de atâția ani, primenind idei, 
limbi, oameni, vârste, țări, și pregătind o nouă generație 
performantă, în numele valorilor umanismului. Ferm, 
tolerant, cosmopolit, conștient și activ.

O salut de fiecare dată, cu afectuoasă și caldă 
prietenie, de aproape, de departe!

Emil HUREZEANU, Ambasadorul Extraordinar și 
Plenipotențiar al României în Germania

I admire in Tova her tenacious competence, her 
common sense, her courage in drawing on all capable 
forces to stir and accomplish good work, her humour, 
her ability to accept differences between people, 
places and customs. I am always impressed, when I 
visit the school or, meanwhile, the schools! - by Tova’s 
affectionate knowledge of her students and by their 
recognition of her.

Our common paths have led us through yearly 
diplomacy simulations, spring after spring, at the 
Two Days Ambassador event, then in a real embassy, 
in Berlin, where Tova, her friends and teachers, her 
students and I, their host, have met Norman and Cella 
Manea in a May afternoon, which left its mark on our 
lives.

In spring this year, together with students and 
teachers, as well as with our ambassador in Poland, 
Mr. Ovidiu Dranga, we walked through the symbolic 
path of unjust death, but also through the honourable 
memory of those who died in Auschwitz.

Should I also mention my amazement when, 
getting closer to the honoured guests‘gallery while 
waiting for presidents Revlin and Duda, Tova was 
invited to the forefront, right next to Chiefs of General 
Staff and the Mossad, while we were invited to take 
seats not even Polish ministers and generals had 
access to? 

This incidental turn of hierarchies was, naturally, 
of less importance, set against the austere and powerful 
ritual of The March of the Living, an epiphany in the 
memory of Jewish victims of Nazi camps. 

This experience, however, gives us some extra 
information on Tova: she is admired and cherished 
everywhere. Firstly, for what she has been doing for 
Romania, in Bucharest, for so many years, regenerating 
ideas, languages, people, ages, countries, and preparing 
new generations in the humanist tradition. Stable, 
tolerant, cosmopolitan, aware and involved.

With all my friendship, am sending my kind and 
affectionate regards to her, from a near, from afar!

Emil HUREZEANU, Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of Romania in Germany
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Complexul Educațional Laude-Reut este o școală 

de formare a valorilor, o instituție de învățământ ce 
îşi propune, axându-se pe promovarea respectului 
şi interesului pentru valorile culturii naționale şi 
internaționale și pe dezvoltarea și promovarea dialogului 
intercultural, să realizeze o instruire a tinerilor situată la 
cele mai înalte cote de performanță, pregătindu-i astfel 
pe absolvenți pentru cerințele societății contemporane 
şi pentru a-şi aduce contribuția profesională la progresul 
național şi internațional. 

Trebuie remarcat că în 
curricula Liceului Laude – Reut 
sunt incluse domenii la care tinerii 
ar avea acces doar în învățământul 
universitar, precum business, media, 
comunicare, tehnologii digitale și, 
mai ales, diplomație, urmărindu-
se astfel pregătirea elevilor la înalte 
standarde de învățământ pentru a fi 
competitivi în societatea românească și internațională 
contemporană și viitoare. Prin competența corpului 
profesoral, prin nivelul performant al tehnicilor de 
învățare modernă și prin calitatea și diversitatea 
programelor de învățământ – toate acestea fiind 
dovedite de rezultatele excepționale ale elevilor – și prin 
cultivarea valorilor diversității și multiculturalității, 
Complexul Educațional Laude – Reut se dovedește a fi 
nu numai o unitate de învățământ care oferă educație 
la un înalt nivel, ci și o instituție care oferă și asigură 
cultură, civilizație și – cel mai important – o perspectivă 
de viitor calitativ.

Tinerii sunt cea mai importantă resursă nu 
numai pentru viitorul unei țări, ci al întregii omeniri. 
De modul în care noi, cei de astăzi, știm să cultivăm 
această resursă, să oferim educație intelectuală, morală, 
spirituală și civică tinerilor depinde temeinicia și 
posibilitatea tuturor construcțiilor viitoare. 

Asemeni Complexului Educațional Laude – Reut, 
Asociația Marea Lojă Națională din România are ca scop 
cultivarea și promovarea acestor valori. Parteneriatul 
între instituțiile noastre este definit de coerența și 
soliditatea scopurilor comune urmărite, de încrederea 
noastră împărtășită în importanța fundamentală a unei 
valori înalte a educației ca garanție a modernizării și 
progresului societății și a unui viitor caracterizat de 
dezvoltare durabilă, conlucrare între popoare și accent 

The Laude-Reut Educational Complex is a school 
for forming values, an institution of education which 
sets the highest performance standards of instruction of 
the youth as its standard, while centering on promoting 
respect and interest for national and international 
cultural values and developing intercultural dialogue, 
and thus preparing its graduates for the requirements 
of contemporary society and to bring their professional 
contribution to national and international progress. 

We must note that the Laude-Reut High school 
curricula includes certain domains 
to which students would otherwise 
have access only during university, 
such as Business, Media and 
Communication, Digital Technology, 
and, most notably, Diplomacy, thus 
looking to prepare the students at 
high educational standards in order to 
be competitive in contemporary and 

future, international and Romanian society. Through its 
highly qualified teaching personnel, through the highly 
effective modern teaching techniques, and through the 
quality and diversity of the educational programs – the 
exceptional results of the students being the proof of 
all these – and through the cultivation of the values 
of diversity and multiculturalism, the Laude-Reut 
Educational Complex proves itself to be more than a 
school which offers a high level of education, but also 
an institution that provides culture, civilization, and – 
most importantly – the perspective for a quality future.

The youth is the most important resource not 
only for the future of a country, but for the entire 
humankind. The possibility and the thoroughness of all 
our future endeavors depends on the way in which we, 
the ones of today, seek to cultivate this resource and to 
offer intellectual, moral, spiritual, and civic education 
to the young.

Much like the Laude-Reut Educational Complex, 
the National Great Lodge in Romania seeks to cultivate 
and promote these same values. The partnership 
between our institutions is defined by the coherence 
and solidity of the common goals sought, by our shared 
trust in the fundamental importance of the high value 
of education as a guarantee for modernization and 
progress of society and for a future characterized by 
durable development, collaboration between peoples, 
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pus pe valorile socio-umane, pe drepturile omului și 
principiile democratice.

Cu prilejul Aniversării Centenarului României, 
aduc mulțumirile mele personale, în calitate de membru 
al Laude – Reut Board of Trustees, dar și de român, 
Excelenței Sale, Ambasadorul Statului Israel în România, 
Doamna Tamar Samash, care, pe toată durata șederii 
sale în România, a fost o susținătoare a Complexului 
Educațional Laude – Reut și a parteneriatului acestuia 
cu Asociația Marea Lojă Națională din România, dar 
mai ales a României.

Prof. dr. Radu BĂLĂNESCU
Mare Maestru al Marii Loji Nationale din România

and an emphasis on the socio-human values, on human 
rights, and on the democratic principles.

On the occasion of the celebration of Romania’s 
Centennial, I offer my personal thanks, as a member 
of the Laude-Reut Board of Trustees, but also as a 
Romanian, to Her Excellency, the Ambassador of the 
State of Israel in Romania, Mrs. Tamar Samash, who, 
throughout her stay in Romania, has been a supporter 
of the Laude-Reut Educational Complex and of its 
partnership with the National Great Lodge Association 
in Romania, but, most of all, of Romania.

Prof. dr. Radu BĂLĂNESCU
Grand Master of the National Grand Lodge from 

Romania

Sunt onorat să am ocazia de a 
evoca aici activitatea complexului 
Laude-Reut. În cele peste două decenii 
de existență, școala dumneavoasta 
a atins performanțe extraordinare 
iar renumele sau s-a extins dincolo 
de granițele țării. Tipul de educație 
pe care îl oferiți, multinațional și 
multicultural, este un exemplu de 
deschidere către ceilalți, profunzime și 
toleranță, într-o lume în care, așa cum 
spunea Newton, ai impresia uneori că 
se construiesc prea multe ziduri și prea puține punți. 
Am fost extrem de plăcut impresionat de calitatea 
elevilor dumneavoastră cu ocazia vizitei făcute la Paris, 
putând remarca excepționala interacțiune atât cu tineri 
francezi, cât și cu autoritățile de aici. În plus, pentru 
mine, dialogul despre diplomație și relații internaționale 
avut cu elevii dvs la ambasada României rămâne un 
moment de care îmi amintesc cu mare drag. Închei 
felicitându-vă încă o data pentru activitatea strălucită, 
personal pe doamna președintă Tova Ben Nun-Cherbis 
pentru viziunea, dinamismul și perseverența de care dă 
dovadă în promovarea complexului Laude Reut și vă 
doresc mult succes în continuare!

Luca NICULESCU, Ambasadorul Extraordinar și 
Plenipotențiar al României în Franța

I am honored to have the 
opportunity to recall here the work 
of the Laude-Reut Educational 
Complex. In the past two decades of 
existence, your school has achieved 
extraordinary performance and its 
reputation has expanded beyond the 
borders of the country. The type of 
education you provide, multinational 
and multicultural, is an example 
of openness to others, depth and 
tolerance, in a world where, as 

Newton said, you sometimes have the impression that 
too many walls and too few bridges are built. I was 
extremely impressed by the quality of your students on 
the occasion of my visit to Paris, where I could notice 
an exceptional interaction with both French youth and 
the authorities here. In addition, for me, the dialogue 
on diplomacy and international relations with your 
students at the Romanian embassy remains a moment 
I remember with great devotion. Congratulations once 
again for the excellent work of Mrs. Tova Ben Nun-
Cherbis on her vision, dynamism and perseverance in 
promoting the Laude Reut Educational Complex and I 
wish you success!

Luca NICULESCU, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Romania in France
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„Mihnea Constantinescu (MC) a fost un purtător 
onest de virtuţi rare – printre care devotamentul 
şi dedicaţia, demnitatea şi integritatea, eleganţa şi  
blândeţea –, virtuţi esenţiale pentru o diplomaţie 
responsabilă şi eficientă.

MC a ştiut să răspândească în jur aceste virtuţi 
în mod firesc, cu bunătate, politeţe şi generozitate. 
Mulţi au văzut în el o relaţie de armonie între 
profesionist şi om, când mulţi din spaţiul public 
dovedesc o disjungere între ceea ce spun şi ceea 
ce înfăptuiesc (şi cum o fac). MC a fost un model 
de congruenţă între gând şi fapt când, în spaţiul 
intelectual şi instituţional, unii cedează tentaţiei 
schizofreniei auto-handicapante a discordiei dintre 
ontologie şi axiologie.

Complexul Educațional Laude-Reut deplânge 
prematura trecere în neființă a Ambasadorului 
Mihnea Constantinescu, prieten valoros al școlii 
noastre și mentor al misiunii noastre educaționale, 
reper de umanitate, caracter și diplomație ce ne va 
însoți mereu.

Consiliul Director, elevii, părinții și întreaga 
echipă Laude-Reut transmit condoleanțe familiei și 
tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

Fie-i memoria binecuvântată!

The Laude-Reut Educational Complex mourns 

the premature passing of Ambassador Mihnea 

Constantinescu, a valuable friend of our school and 

mentor of our educational mission, a model of humanity, 

character and diplomacy that will accompany us forever.

The Board of Directors, the students, parents and 

the whole Laude-Reut team send their condolences to 

the family and to everyone who knew and appreciated 

him.

May his memory be blessed!

"Mihnea Constantinescu (MC) was an honest 
bearer of rare virtues - including devotion and 
dedication, dignity and integrity, elegance and 
gentleness - essential virtues for responsible and 
effective diplomacy.

MC knew how to spread these virtues around 
naturally, with kindness, politeness and generosity. 
Many have seen in him a relationship of harmony 
between the professional and the man, when many 
public figures show a distinction between what they 
say and what they do (and how they do it). MC was a 
model of congruence between thought and fact when, 
in the intellectual and institutional space, some give 
in to the temptation of self-disabling schizophrenia 
of the discord between ontology and axiology.
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MC nu şi-a pierdut încrederea în oameni, chiar 

şi când poate avea motive de dezamăgire, continuând 
să acorde cu seninătate credit în ceea ce a fost o 
înţelegere înţeleaptă a naturii umane şi condiţiei 
noastre.

Prin toate aceasta a fost un mentor pentru 
generaţii de diplomaţi români care au avut privilegiul 
întâlnirii destinale cu un model de conduită demnă 
şi responsabilă. Pentru aceasta a fost apreciat de 
partenerii externi ai României. Şi prin aceste virtuţi 
nobile şi pe cale de dispariţie în spaţiul public va fi 
purtat in memoria şi în gesturile morale ale celor atât 
de mulţi care l-au cunoscut şi apreciat ca diplomat, 
ca umanist devotat României, Europei şi lumii. Mai 
ales că nu a fost interesat de demolare şi dizolvare, ci 
de clădire, de a încuraja, de a stimula cu delicateţe, 
distincţie şi simţ al datoriei. În orice se implica – 
afaceri europene, cooperare regională, energie, 
studiul Holocaustului sau relaţia trans-Atlantică 
– o făcea cu dedicaţie, pasiune, ingeniozitate, 
perseverenţă şi rezultate, câştigând respectul şi 
încrederea echipei sale şi partenerilor. A fost prin 
aceasta o personalitate multiplicatoare pozitiv prin 
exemplu personal. Pe 13 decembrie ar fi împlinit 57 
de ani.

Generaţii de diplomaţi români post-decembrişti 
au putut vedea în MC colegialitate, competenţă, 
deschidere şi un tip de management bazat pe 
inspiraţie, corectitudine şi muncă. MC ne-a 
învăţat neobosit şi cu naturaleţe stilistica unei vieţi  
trăite frumos şi estetica relaţiilor inter-umane, 
în raport de frăţietate cu axiologia acţiunii 
instituţionale.

MC a avut vocaţia servirii interesului public. 
Binele public şi interesul comun au fost resorturile 
interne ale celui care personifica pentru mulţi 
termenul de «civil servant» în ultimele aproape trei 
decenii de post-comunism în România.

Independent de vremuri, te puteai baza pe MC 
cu o idee, cu înţelegere, cu sprijin sau cu acţiune 
concretă. Tinerii voiau să fie în echipa lui, să fie 
recunoscuţi de el. A promovat o cultură a deschiderii, 
a dialogului, a implicării în Ministerul de Externe. 
Colocviile MAE pe care le-a iniţiat şi susţinut, şi care 
au fost dedicate tinerilor diplomaţi ar trebui să îi 
poarte numele.

MC never lost faith in people, even when 
there may have been reasons for disappointment, 
continuing to credit serenity in what was a 
wise understanding of human nature and our  
condition.

Through all this, he was a mentor for generations 
of Romanian diplomats who had the privilege of 
destiny meeting with a dignified and responsible 
conduct pattern. For this, MC was appreciated by 
Romania's foreign partners. And by these noble 
and enduring virtues in public space he will be kept 
in the memory and moral gestures of so many who 
have known and appreciated him as a diplomat, as 
a humanist devoted to Romania, to Europe and to 
the world. Especially because he was not interested 
in demolition and dissolution, but in the building, 
encouraging, stimulating with delicacy, distinction 
and sense of duty. In everything MC was involved - 
European affairs, regional cooperation, energy, the 
Holocaust study, or the transatlantic relationship - 
he was doing it with dedication, passion, ingenuity, 
perseverance and results, winning the respect and 
trust of his team and partners. He was through this a 
positive multiplier personality by personal example. 
On December 13 MC would have been 57 years old.

Generations of post-December Romanian 
diplomats have seen collegiality, competence, 
openness and management based on inspiration, 
fairness and work in MC. MC has tirelessly and 
naturally taught us the stylistics of a beautiful life 
and the aesthetics of inter-human relationships, in a 
relationship framed with the axiology of institutional 
action.

MC had the vocation to serve the public interest. 
Public good and common interest were the internal 
springs of the person who personified for many the 
term "civil servant" in the last almost three decades 
of post-communism in Romania.

Independently of the times, you could rely on 
MC with an idea, with understanding, with support 
or concrete action. The youngsters wanted to be on 
his team, to be recognized by him. He promoted a 
culture of openness, dialogue, involvement in the 
Foreign Ministry. The MFA colloquies he initiated 
and supported, and which were dedicated to young 
diplomats, should bear his name.
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Looking to him, you had confidence and respect 

for the profession of diplomat. You realized that 
we can have a competent, responsible and efficient 
public administration." Shortly after the death of 
Mihnea Constantinescu, Petre Munteanu was the one 
who made a full description of him in the" International 
"publication.

Mihnea is ours, and now, with the hope that 
he watches at us and guides us from up there, family 
members have decided to keep his memory alive by 
continuing and perfecting his efforts and projects,  
along with those who, over time, have received his 
teachings.

The Non-profit Association project "Ambassador 
Mihnea Constantinescu - MC" is a soul project that 
wants to support activities of public interest in the 
field of diplomacy, energy security, anti-Semitism. 
We want, through this, to have Mihnea among us, to 
build a future in which everyone will contribute to the  
further development of his projects as a "puzzle". Thus 
we will succeed through each of us to make known, page 
after page, the book of devotion, dignity and integrity, 
which Mihnea entrusted to those who had listened to 
him.

The founding members of the Association will 
be the family with Mihnea's close friends and close 
associates for the above-mentioned fields, and the 
extension of the Association into a Foundation 
will unite, under a dome, all those who want to  
put in the right place at least a word they received from 
him.

The association intends to organize courses, 
colloquia, informative and charitable events, based on 
Mihnea's principles and projects, which, by borrowing 
from his discretion, will become known and help 
further.

Privind spre el, îţi revenea încrederea şi respectul 
pentru profesia de diplomat. Îţi reaminteai că se 
poate să avem o administraţie publică competentă, 
responsabilă şi eficientă.” La scurt timp după trecerea 
în neființă a omului Mihnea Constantinescu, Petre 
Munteanu a fost cel care a făcut o descriere completă a 
acestuia în publicația „Internațional”.

Mihnea este al tuturor și, acum, cu speranța că 
ne privește și ne îndrumă de sus, membrii familiei au 
decis să îi mențină amintirea vie, prin continuarea 
și desăvârșirea eforturilor și proiectelor sale, alături 
de cei care, în timp, au primit cât au avut nevoie din 
învățăturile sale.

Proiectul Asociației Non Profit „Ambasador 
Mihnea Constantinescu – MC” este un proiect de 
suflet, care dorește să susțină activități de interes 
public în domeniul diplomației, securității energetice, 
combaterea antisemitismului. Dorim, prin aceasta, să il 
avem pe Mihnea printre noi, să construim un viitor. Un 
viitor în care fiecare va contribui la ducerea mai departe 
a proiectelor sale, ca intr-un „puzzle”. Vom reuși astfel 
prin fiecare dintre noi să facem cunoscută, filă cu filă, 
cartea devotamentului, demnității și integrității, pe care 
Mihnea a predat-o celor care au avut de ascultat de la el.

Membrii fondatori ai Asociației vor fi familia 
alături de prieteni și colaboratori apropiați ai lui 
Mihnea, pentru domeniile sus-amintite, urmând ca 
extinderea Asociației în Fundație să unească sub cupola 
de membru, pe toți cei care doresc să pună la locul 
potrivit, poate doar și un cuvânt pe care l-au avut de 
la el.

Asociația are intenția de a organiza cursuri, 
colocvii, evenimente cu scop informativ și caritabile, 
având la bază principiile și proiectele lui Mihnea, pe 
care, împrumutând din discreția lui, să reușim să le 
facem cunoscute și de ajutor în continuare.
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Mihnea's untimely death has hit his many friends with shock and deep 
sorrow.

He was one of my diplomatic contacts –but more important a very dear 
and trusted friend –since my arrival as Israel's Ambassador in 1996 and 
throughout the years I served as President and Board member of Fundatia 
Caritatea. What a great human being he was and what a great Romanian 
diplomat! What a loss to your country and to the fine ideas he was carrying 
with such dignity and professionalism.

His shining memory will remain with us with great appreciation.

Avi MILLO, Ambassador of Israel in Romania

Într-adevăr sunt zile de mare tristețe, Mihnea 
a fost un om extraordinar, în adevăratul sens al 
cuvântului, adica ieșit din comun. Nu am cunoscut 
pe nimeni care să întrunească atâtea calități în 
același timp: de-o inteligență sclipitoare, erudit, 
foarte mare diplomat, de o finețe extremă, delicat, cu 
umor și auto deriziune și, mai ales, de o bunătate și 
o generozitate infinite… Am fost la Nisa la începutul 
săptămânii, să îmi iau rămas bun de la el într-un fel, 
am petrecut o seara în compania doctorului care l-a 
ingrijit în ultimul an și jumătate și care mi-a vorbit 
despre curajul și discreția cu care a trecut prin această 
boală cumplită, fără să se plângă niciodata. O enormă 
pierdere pentru noi toți, da.

Luca NICULESCU, 
Ambasadorul României în Franța

These are days of great sadness, indeed, Mihnea 
was an extraordinary man, literally, he was out of the 
ordinary. I have never met anyone else blessed with 
so many qualities at the same time: a brilliant mind, 
an erudite, a great diplomat, with an extreme delicacy, 
humour and the ability to laugh at himself, and 
especially an infinite kindness and generosity… I was 
in Nice at the beginning of the week, to say goodbye 
to him in a way, I spent an evening in the company of 
the doctor who took care of him during the last year 
and a half and who told me about the courage and the 
discretion with which he went through this terrible 
illness without ever complaining. An enormous loss 
for all of us, indeed.

Luca NICULESCU, 
Ambassador of Romania in France
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La inițiativa E.S. David Saranga, 
Ambasadorul Israelului în România, 
Complexul Educațional Laude-Reut a 
demarat proiectul „Drepți între Popoare” 
de origine română. Titlul de Drept între 
Popoare este unul onorific, fiind acordat 
de Statul Israel ne-evreilor care și-au riscat 
viața în timpul Holocaustului pentru a salva 
evreii de la moarte. 
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În momentul de față, în urma cercetărilor 
istorice, 65 de români au primit acest titlu (conform 
listei), oferit de către Yad Vashem, instituția oficială a 
Israelului dedicată păstrării memoriei Holocaustului și 
onorării Drepților între Popoare, prin plantarea unor 
arbori pe Aleea Drepților din cadrul Memorialului din 
Ierusalim, de pe muntele Herzl. 

Scopul proiectului este de a 
implica liceenii în cunoașterea istoriei 
Holocaustului și de a-i sensibiliza față de 
istoria celui de al Doilea Război Mondial 
și de contribuția poporului român în 
salvarea vieților evreiești în acele vremuri 
tumultuoase, aducând astfel mulțumiri 
succesorilor celor care au primit distincția 
de Drepți între Popoare.

Lansarea proiectului a avut loc recent, 
cu participarea Inspectoratului Școlar al 
Municipiului București, în prezența domnului 
inspector școlar Mihai Manea și a profesorilor 
de istorie de la școlile din Capitală.

Proiectul se înscrie ca act educațional 
pe tematica Holocaustului, din perspectiva 
intensificării tendințelor antisemite, xenofobe 
și intolerante în lume.
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Miercuri 29 Mai 2019, în sala bibliotecii 
Complexului Educațional Laude-Reut s-a 
desfășurat ce-a de-a doua întâlnire a proiectului 
„Drepți între Popoare de origine română” 
demarat la începutul acestui an la la inițiativa 
E.S. David Saranga, Ambasadorul Israelului în 
România, cu susținerea Inspectoratului Școlar 
al Municipiului București .

La evenimentul prezidat de către  
E.S. David Saranga, Ambasadorul Statului 
Israel în Romania, au participat, din partea 
Inspectoratului Școlar General al Municipiului 
București, doamna Inspector Școlar General 
Ioana Mihaela Neacșu, domnul Inspector 
Școlar Mihnea Manea, profesori de istorie de la 

mai multe licee din București (doamna Beatrice 
Adelaida Batista - Colegiul Național Mihai 
Eminescu, doamna Gabriela Corina Păun - 
Colegiul Național Elena Cuza, domnul Adrian 
Ilie Aichimoaie - Liceul Teoretic Alexandru 
Vlahuță, doamna Beatrice Ispas - Liceul Teoretic 
Marin Preda, doamna Mirela Alecu - Colegiul 
de Aeronautică Henri Coandă, doamna 
Mihaela Constantinescu - Colegiul Național 
Cantemir Vodă, doamna Iuliana Căplescu – 
Colegiul Național Matei Basarab), precum și 
doamna Tova Ben Nun-Cherbis, Președintele 
și Fondatorul Complexului Educațional Laude-
Reut, domnul Dan Șandru, Director de studii al 
Complexului Educațional Laude-Reut, doamna. 
Corina Voicu – bibliotecar Laude-Reut.
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În cadrul întâlnirii s-au discutat progresele avute de către 
profesorii implicați în proiect și de către elevii acestora în 
încercarea de a găsi succesorii celor care au primit titlu de „Drepți 
între popoare”, acordat de Statul Israel ne-evreilor care și-au riscat 
viața în timpul Holocaustului pentru a salva evreii de la moarte, 
sau persoane care dețin informații despre rudele acestora.

E.S. David Saranga, Ambasadorul Statului Israel în Romania 
și-a exprimat încă odată încrederea și mulțumirea față de poporul 
român, și speră în ducerea la bun sfârșit a acestui proiect până 
la data de 20 Mai 2020, atunci când o să aibă loc comemorarea“ 
Zilei Holocaustului”.
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Facem un apel la succesorii celor care au 
primit acest titlu, la familiile lor, precum și la cei 
care dețin informații despre rudele celor Drepți 
între Popoare să ne contacteze la adresa de email 
dreptintrepopoare@laude-reut.ro, pentru a deveni 
parte din proiect. 

Cristina MARIN, Laude-Reut Projects & PR Manager
Alina VLAD, Embassy of Israel in Romania
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Miercuri, 13 martie 2019, la invitația  

Prim-ministrului Viorica Dăncilă, Complexul 
Educațional Laude-Reut a participat la evenimentul  
co-organizat de Guvernul României, Institutul Național 
Elie Wiesel pentru Studierea Holocaustului în România 
și Ministerul Culturii și Identității Naționale, în 
parteneriat cu Federația Comunităților Evreiești din 
România și B'nai B'rith Romania Forum, având ca 
scop sprijinirea combaterii negării Holocaustului și 
promovarea memoriei Holocaustului. 

După publicarea raportului internațional al 
Comisiei Elie Wiesel pentru Studiul Holocaustului din 
2004, România a suferit un proces complex de asumare 
a trecutului său. Acest proces a implicat o serie largă de 
măsuri guvernamentale și ale societății civile îndreptate 
spre comemorarea victimelor Holocaustului, sprijinind 
eforturile educaționale în acest domeniu.

Experiența recentă a României în calitate de 
Președinte al Alianței Internaționale pentru Memoria 
Holocaustului din 2016-2017 a arătat că sunt necesare 
măsuri naționale suplimentare privind educația pe 

acest subiect, prin aceea că, în memoria victimelor 
Holocaustului,  elementele legate de responsabilitatea 
României în evenimentele care au avut loc în timpul 
Holocaustului, ar trebui diseminate mai bine în 
societatea românească.

În acest sens, unul dintre cele mai importante 
proiecte în curs de desfășurare în acest moment este 
deschiderea în România a Muzeului Național de 
Istorie Evreiască și a Holocaustului. Acest proiect 
implică mai multe organe decizionale, reunind sectorul 
guvernamental, comunitățile locale, comunitatea 
evreiască și partenerii internaționali.
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Din aceste considerente, reprezentanți ai celor mai 

reprezentative muzee guvernamentale din Europa care 
se ocupă de istoria Holocaustului s-au reunit, pentru a 
facilita schimbul de opinii cu privire la viitorul Muzeu 
Național de Istorie Evreiască și a Holocaustului din 
România. Viitorul muzeu va avea un rol educațional, 
memorial și academic în educarea societății românești 
în combaterea negării și trivializării Holocaustului.

La eveniment au participat numeroși parteneri 
internaționali ai Ministerului Afacerilor Externe și 
ai Institutului Național Elie Wiesel pentru Studiul 
Holocaustului din România, cum ar fi Muzeul Memorial 
al Holocaustului din Statele Unite, Yad Vashem, Muzeul 
Holocaustului din Berlin, Memorialul Shoah Paris, 
Kazerne Dossin, Federația Comunităților Evreiești din 
România, ONG-uri și mediul academic.

Agenda evenimentului a cuprins vizitarea expoziției memoriale Viorica Agarici – Drept între Popoare, aflată 
în clădirea Guvernului, și un concert susținut de violonistul Alexandru Tomescu la Templul Coral.

VIORICA AGARICI, EROINĂ A DOUĂ ȚĂRI
Deși ar merita măcar câteva rânduri în cărțile 

de istorie pentru curajul și demnitatea de care a dat 
dovadă, numele Vioricăi Agarici este prea puțin familiar 
românilor. În iulie 1941, în plină desfășurare a celei 
mai mari conflagrații mondiale, când frica devenise 
un mod de existență a celor rămași departe de linia 
frontului, Viorica Agarici a dat dovadă în primul rând 
de umanitate.

Gestul creștinesc al Vioricăi Agarici a dat un 
impuls și celorlalte filiale ale Crucii Roșii de pe traseul 
„trenului morții” să procedeze în același mod curajos 
și uman.

După 15 ani de activitate, ea renunță în 1943 la șefia 
Crucii Roșii din Roman. Gestul său, deși impresionase 
pe mulți, a generat și o sumedenie de reproșuri și gesturi 
reprobabile din partea unor romașcani.

Fapta doamnei Agarici din acel început de iulie 
1941 nu avea cum să fie uitată, chiar dacă mai-marii 
comuniști au interzis ca aceasta să fie evocată public. 
Excepție au făcut câteva articole apărute în „Revista 
cultului mozaic”. La 8 iunie 1983 Institutul Yad Vashem 
din Ierusalim i-a acordat, post mortem diploma și titlul 
de „Drept între popoare”.
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După 1989, din ce în ce mai multe dovezi de 

cinstire a memoriei Vioricăi Agarici s-au făcut 
remarcate. Printre acestea: atribuirea numelui său 
unei străzi din orașul Roman, ridicarea unui bust 
în Gara Roman, operă a sculptorului nemțean 
Florin-Mircea Zaharescu, comemorarea specială 
de la Roman din anul 2005, atribuirea titlului de 
„Cetățean de onoare al orașului Roman” în 2011, 
fixarea unei plăci comemorative pe locul unde 
odihnește eroina, la Cimitirul Bellu.

Evenimentul de la Palatul Parlamentului s-a 
desfășurat în prezenţa ambasadorului Israelului în 
România, David Saranga, care a și adus un omagiu 
curajoasei moldovence, salvatoare a sute de evrei.

„Astăzi, trăim într-o lume în care xenofobia, 
antisemitismul şi intoleranţa există în Europa 
şi acesta este un lucru foarte îngrijorător nu 
numai pentru noi ca evrei sau pentru noi statul 
evreu, ci este îngrijorător şi pentru Europa. Este 
îngrijorător fiindcă toleranţa este la baza ideii 
europene şi dacă Europa nu o să lupte împotriva 
acestor fenomene este ceva ce trebuie făcut. În 
acest context, ce se întâmplă astăzi cu România 
sau cu activitatea României în acest domeniu de 
a lupta cu antisemitismul, cu intoleranţa este 
ceva care este văzut într-un mod foarte pozitiv 
în întreaga lume şi mai ales în Israel, vorbim 
de înfiinţarea Muzeului Holocaustului. Mâine 
Guvernul o să organizeze la Bruxelles o conferinţă 
privind antisemitismul, vorbim de educaţie şi de 
alte lucruri pe care Guvernul român le-a făcut”, a 
declarat Ambasadorul Israelului.

La vernisaj au fost prezenți ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, preşedintele Camerei Deputaţilor, 
Liviu Dragnea, ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, ministrul Justiției, Tudorel Toader, ministrul Finanțelor, 
Eugen Teodorovici, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, Titus Corlățean, Liviu Beriş – supravieţuitor al Holocaustului 
şi nepoata Vioricăi Agarici însoțită de stră-strănepoții acesteia.
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Expoziţia este organizată 
în interiorul a două reproduceri 
de vagoane de tren, în care sunt 
prezentate fotografii ale evreilor 
care au urcat în Trenurile Morţii. 
Ulterior, expoziţia va deveni un 
muzeu purtând numele Vioricăi 
Agarici, care va fi amplasat în Gara 
din Roman.

Mulțumim din tot sufletul pentru că ați făcut posibilă deschiderea 
expoziției omagiale ,,Viorica Agarici". Mulțumim tuturor celor care au 
contribuit la realizarea acestui foarte mare și emoționant eveniment cu 
o încărcătură istorică imensă. Toată prețuirea și iubirea pentru bunica 
noastră, Viorica Agarici, un Om demn, cu imens curaj și o inimă MARE, 
plină de IUBIRE. Așa o purtăm în suflet pe minunata noastră bunică, 
Viorica Agarici. Totodată îi aducem un pios omagiu!

Mulțumiri și toate gândurile bune și frumoase pentru toți 
cei implicați în realizarea acestei expoziții. Toată familia vă este 
recunoscătoare pentru tot ce ați făcut în memoria bunicii.

Argentina Agarici, sotia d-lui Gheorghe Agarici și familia, 
Letiția Maria Agarici și Carina Maria Agarici (10 ani, respectiv 6 luni), 

stră-strănepoatele doamnei Viorica Agarici
Sursa preluată: https://www.qmagazine.ro/viorica-agarici-eroina-a-doua-tari/
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De asemenea, Complexul Educațional Laude-Reut 
a participat la Bruxelles, în 7 februarie 2019, la Conferința 
Lupta împotriva antisemitismului: o abordare comună 
pentru o mai bună protejare a comunităților evreiești din 
Europa – de la practici la acțiuni, prin invitația adresată 
Președintelui si Fondatorului Tova Ben Nun-Cherbis 
de către Prim-ministrul României, doamna Viorica 
Dăncilă, în contextul deținerii Președinției rotative a 
Consiliului Uniunii Europene.

Cu această ocazie, doamna Prim-ministru Viorica 
Dăncilă a reafirmat angajamentul constant al României 
în lupta împotriva antisemitismului și a mulțumit pentru 
implicarea Complexului Educațional Laude-Reut din 
București în derularea unor proiecte educaționale 
destinate tinerei generații, în prezența Președintelui 
Congresului Mondial Evreiesc, Ambasadorul Ronald 
S. Lauder, fondator al instituției noastre de învățământ 
și a reprezentanților organizațiilor evreiești europene și 
internaționale.
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La ambele evenimente, elevii Laude-Reut au luat cuvântul, alături de invitații de marcă, în 
calitate de ambasadori ai bunăvoinței și păstrători ai memoriei Holocaustului:
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Prezența elevilor Complexului Laude-Reut la acest eveniment nu 
este una întâmplătoare, ci este mărturia 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, 2018, 2019), Podurile Toleranței, traducerea și lansarea versiunilor 
în limba română a cărților Niciodată nu ești pe ultimul drum, scrisă de Felix 
Zandman, supraviețuitor al Holocaustului (aprilie 2016) și 186 de Trepte - 
Întâmplările unui adolescent evreu în lagărele de la Auschwitz, Mauthausen, 
Melk și Ebensee, scrisă de Alexandru Marton, evreu de origine română, 
supraviețuitor al Holocaustului (mai 2018), vizite de studiu în orașe europene 
marcate de această tragedie a umanității, precum Berlin și Paris (mai 2016), 
concertul Violins of Hope (2017).

Luptăm în continuare pentru multiculturalitate și toleranță și mulțumim 
tuturor celor care contribuie, prin educație, la asumarea trecutului și onorarea 
memoriei victimelor Holocaustului, depunând eforturi pentru o lume mai 
bună pentru fiecare. 

Cristina MARIN
Laude-Reut Projects & PR Manager
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Corul copiilor de la Şcoala „Laude- Reut” urându-i 
Mulţi ani trăiască! lui Iancu Ţucărman, la cei 96 de ani 
împliniţi în acest sfârşit de octombrie, a dat glas modului 
nostru de a sărbători un om-simbol pentru felul în care a 
traversat tragediile secolului XX, având capacitatea de a 
le cristaliza cu forţa emoţională a retrăirilor şi detaşarea 
lucidă a analizei din perspectivă contemporană. 

Un om trăind în prezent şi viitor, ieşean de baştină, 
aparţinând unei familii evreieşti din clasa de mijloc 
– tatăl lui era proprietarul unui magazin frecventat, 
deopotrivă, de iubitori ai muzicii şi ai automobilismului 
–, Iancu a primit educaţie tradiţională, învăţând  
alef-beth-ul şi-apoi buchisind Tanahul la heder; educaţie 
românească şi universală, dovedind în gimnaziu certe 
înclinaţii spre dramaturgie; educaţie muzicală, care 
avea să-i fie salvatoare în anii legislaţiei rasiale. Când 
elevii evrei au fost daţi afară din şcolile de stat, Iancu 

Ţucărman a alcătuit, împreună cu alţi prieteni, un 
grup teatral şi un trio cameral: el – vioara întâi, Mendi 
Rosenblum, devenit după război celebrul Mendi Rodan 
– vioara a doua, Dolfi Grimberg – violă. Ultimul avea 
să intre în istoria muzicii contemporane româneşti 
sub numele de Anatol Vieru, discipol al lui Constantin 
Silvestri.

Iancu Ţucărman a avut noroc. La 19 ani – atâţia 
avea în timpul Pogromului de la Iaşi, în ’41 – a lipsit 
doar o secundă să fie împuşcat, dacă soldatul cu mâna 
pe trăgaci n-ar fi fost oprit de unul dintre superiori: „Ai 
primit ordin să tragi?”. „Nu”. „Atunci pleacă imediat 
de-aici. Altfel, Curtea Marţială te mănâncă!”. A fost dus 
la Chestură şi a scăpat de măcel. A fost „plimbat” cu 
Trenul Morţii şi s-a aflat printre cei opt oameni rămaşi 
în viaţă, din cei 137 din vagonul „lui”, care au murit prin 
deshidratare şi asfixiere.
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Nevoia de „a simţi mirosul câmpului”, venită, poate, 
din acele momente teribile, avea să-l ducă, după război, 
spre profesiunea de inginer agronom. Înzestrările 
intelectuale l-au făcut repede remarcat. La scurt timp 
după munca de inginer-şef la o fermă din Buftea-Periş şi 
trei ani în Ministerul Agriculturii, este primul redactor-
şef al nou înfiinţatei Edituri Agrotehnice de Stat, Secţia 
Reviste. Numai şase luni, că nu era membru de partid. 
Nouă ani a fost redactor-şef adjunct. Când a fost creat 
Centrul de Calcul Electronic, a fost primul său director. 
Tot adjunct, din aceleaşi motive. 

Pasiunea pentru muzică l-a ajutat să trăiască bucurii 
dătătoare de echilibru lăuntric. Dar n-a fost vreodată 
introvertit. Dimpotrivă. Flerul de a descoperi talente 
muzicale l-a îndreptat spre tineri talentaţi de la licee 
de muzică, devenindu-i prieteni. Le-a facilitate drumul 
spre recunoaştere, ajutat, prin acte de filantropie (burse 
acordate tinerilor), de prietenul lui, Martin Sternin, şi 
el supravieţuitor al Holocaustului. Unul dintre cei mai 
bine cotaţi violoncelişti români ai momentului, Andrei 
Ioniţă, laureat al pretenţiosului Concurs Internaţional 
„Ceaikovski”, a reuşit să se impună în viaţa muzicală 
cu sprijinul lor. E doar un exemplu. Făptuirile lui sunt 
un triumf al existenţei întru Frumos şi Spirit asupra 
barbariei. Nu există eveniment comunitar de amploare 
fără ca Iancu Ţucărman, realizator al emisiunii de 

muzică clasică la Radio Shalom, voluntar al JCC 
Bucureşti, să nu zică „prezent!”.

Un indicator de preţuire pentru ceea ce reprezintă 
în obşte e şi faptul că preşedinta Fundaţiei Laude-Reut 
România, Tova Ben-Nun Cherbis, a făcut o tradiţie 
din aniversarea zilei sale de naştere la Complexul 
Educaţional Laude-Reut, condus de ea. Au fost oaspeţi 
subsecretarul de stat în Ministerul Culturii, Irina Cajal, 
preşedintele CEB, ing. Paul Schwartz, preşedintele BBR, 
ing. Jose Iacobescu, preşedintele AERVH, dr. Liviu 
Beris. L-a onorat cu prezenţa E.S. Cord Meier-Klodt, 
ambasadorul Germaniei la Bucureşti. I-au fost alături 
prietenul Martin Sternin, rude din SUA, Israel. Ing. Paul 
Schwartz i-a conferit Diploma de Membru de Onoare al 
comunităţii bucureştene. 

I-au făcut urări de viaţă lungă Tova Ben-Nun 
Cherbis, dirijorul corului, Bogdan Lifşin, E.S. Cord 
Meier-Klodt. Mulţumirile sărbătoritului s-au adresat 
tuturor, dar mai ales tinerilor: „Soarta lumii de mâine 
este în mâinile copiilor de azi. Le doresc s-o facă mai 
paşnică decât a fost cea de ieri”.

IULIA DELEANU,  
REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 526-527  

(1326-1327) - 1 – 30 Noiembrie 2018
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The International March of the Living is an annual 
educational program, bringing individuals from around the 
world to Poland and Israel to study the history of the Holocaust 
and to examine the roots of prejudice, intolerance and hatred.

Taking place annually on Yom Hashoah - Holocaust 
Remembrance Day - The March of the Living itself is a 
3-kilometer walk from Auschwitz to Birkenau as a tribute to all 
victims of the Holocaust.

În perioada 29 aprilie - 3 mai 2019, elevii 
Complexului Educațional Laude-Reut și colegii lor 
de la Colegiul Ion Creangă București au participat la 
MARCH OF THE LIVING, un program educativ 
anual, aducând peste 20.000 de persoane din întreaga 
lume în Polonia să studieze istoria Holocaustului și să 
înțeleagă rădăcinile prejudecăților, intoleranței și urii, 
ca o lecție de istorie pe viu.

Proiectul MARCH OF THE LIVING este unul 
de tradiție, ajuns la cea de a 31-a ediție anul acesta, 
iar participarea elevilor români se înscrie în tematica 
studiului Holocaustului, pentru ca, prin educație și 
cunoaștere, asemenea atrocități să nu mai fie repetate 
vreodată, dar nici să nu fie uitate, precum Inchiziția, 
după cum atrage atenția doamna Tova Ben Nun-
Cherbis, președintele și fondatorul Complexului 
Educațional Laude-Reut.
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România a făcut o prioritate din lupta împotriva 
antisemitismului, a xenofobiei, a intoleranței și a 
rasismului. Aceste valori constituie, de asemenea, 
o prioritate a Președinției Române a Consiliului 
European. În ultimii ani, România a fost un model în 
Europa în ceea ce privește educația pentru Holocaust 
și păstrarea memoriei pentru ca tragedia să nu se mai 
repete vreodată, a spus premierul României.

Pe durata acestei săptămâni, participanții au vizitat fostele cartiere evreiești din Varșovia și Cracovia, lagăre 
de concentrare (Treblinka, Auschwitz I și Auschwitz II-Birkenau), muzee, păduri și alte locuri aflate pe traseul 
tragediei ce a întunecat istoria, călătorie documentată de echipe TVR și Antena 3. 

În data de 2 mai 2019, de Ziua Holocaustului, delegația de tineri a efectuat un marș simbolic, în memoria 
victimelor, pe distanța de 3,5 km dintre Auschwitz și Birkenau, alăturându-se apoi ceremoniei comemorative în 
cadrul căreia, doamna Viorica Dăncilă, premier al României și deținător al președinției rotative a Consiliului 
Uniunii Europene, a aprins una din cele șase făclii simbol, în amintirea a 1,5 milioane de copii evrei uciși de naziști. 

Împreună cu delegația oficială, condusă de prim-ministrul Viorica Dăncilă, a participat la acest eveniment 
David Saranga, ambasadorul Statului Israel în România, care a transmis un mesaj pentru această zi cu semnificație 
specială, cu ocazia emisiunii televizate realizată de Mihai Gâdea și Carmen Avram (Antena 3) în seara zilei de 1 
mai, în cadrul frumoasei și vechii Sinagogi Remuh din Cracovia.

David Saranga reaminteşte de 
relaţiile istorice dintre România 
şi Israel şi îi îndeamnă pe evrei 
să fie mândri de ceea ce au reuşit 
să construiască după Holocaust: 
Faptul că guvernul român face 
multe pentru a combate xenofobia, 
antisemitismul, intoleranţa este 
un lucru care este văzut într-un 
mod pozitiv în lume, în general 
şi în Israel, în particular. Faptul 
că Statul Israel a fost construit 
după Holocaust înseamnă că noi, 
evreii care trăim în Israel, trebuie 
să fim mândri de tot ce am făcut 
în ultimii 71 de ani, a spus David 
Saranga, ambasadorul Israelului în 
România.

Ca în fiecare an, această ceremonie este una 
extrem de emoționantă și aduce împreună personalități 
direct implicate în lupta împotriva antisemitismului 
pe plan internațional, printre care Prim-Rabinul 
Israelului Yisrael Meir Lau, supraviețuitor al 
lagărului Buchenwald, Bartolomeu I, Arhiepiscop de 
Constantinopol și Patriarh Ecumenic și Yitzhak Herzog, 

președintele Agenției Evreiești pentru Israel. Anul 
acesta, au fost prezenți numeroși lideri ai comunității 
internaționale, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai 
cultelor religioase, organizații de studenți și elevi.

Cristina MARIN 
Laude-Reut Projects & PR Manager
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1 mai 2019, Sinagoga Remuh, Cracovia – Emisiunea Sinteza Zilei

Există cuvinte pe care le înțelege orice copil, există cuvinte asupra 
cărora nu avem niciun dubiu. Viață, moarte, ură, dragoste. Există 
cuvinte care, la nivel global, sunt la fel de cunoscute ca cele de mai 
devreme. Război, nazism, Auschwitz. E o ediție așa cum nu am avut 
niciodată. Nu se întâmplă în fiecare zi să fii la Porțile Auschwitzului, 
acolo unde a fost o fabrică de moarte, așa cum nu a existat niciodată în 
istorie. 

E foarte important ca acest eveniment global, simbolic, la care eu și 
alții participăm în aceste zile, numit „Marșul Vieții” să fie un eveniment 
simbolic care să ajungă în casele voastre pentru că mă tem că avem 
nevoie să înțelegem de ce e nevoie de un marș al vieții. Zeci de mii de 
oameni de peste tot din lume s-au întâlnit în aceste zile la Auschwitz 
pentru a parcurge acel drum al morții de după război.

Mihai Gâdea, 
realizatorul emisiunii „Sinteza Zilei”, Antena 3
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Un tânăr participant al Marșului Vieții de la 
Auschwitz a dedicat câteva versuri impresionante 
victimelor care au pierit în perioada 
Holocaustului. „Am să vă recit un cântec în care 
se descrie cum a fost tratată populația evreiască 
în timpul Holocaustului și, mai ales, că aceștia 
nu reprezentau absolut nimic pentru celelalte 
populații”, a spus Ștefan. 

La finalul emisiunii, elevii Laude-Reut au 
primit scrisori personale din partea părinților 
lor, care să îi sprijine pe parcursul acestei 
vâltori emoționale, făcându-i să aprecieze 
și mai mult tot ceea ce au, căldura familiei, 
drepturile și libertățile zilei de azi, spre 
deosebire de cei 1,5 milioane de copii uciși pe 
nedrept în Holocaust.
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Sursa emisiune: https://antenaplay.ro/sinteza-zilei/3EwUQCKjOt1
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Proiectul March of the Living 2019 a devenit realitate cu sprijinul 
doamnei RUTA ZANDMAN, soția și păstrătorul memoriei și moștenirii 
culturale a Dr. FELIX ZANDMAN (1928-2011), supraviețuitor al 
Holocaustului și autor al cărții Niciodată nu ești pe ultimul drum.
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The incredible story of Holocaust Survivor Dr. Felix Zandman

This story is almost unbelievable yet it is true. Felix, 

who died at 83 in June, 2011, co-founded Malvern, 

Penn., global giant, Vishay in 1962, which today 

has 22,000 employees and generates $2.75 billion in 

annual sales. He was a great businessman and scientist 

whose inventions are found in computers, cell phones, 

televisions, etc. But today’s story is not about business 

but how he survived the Holocaust, a story of hope 

against all odds.

Felix was born in 1927 in Grodno, Poland. His 

father was a Ph.D. chemist and his mother came from 

a rich Jewish industrialist family, the Freydoviczs, who 

employed Felix’s father and provided his family with a 

nice living. But unknown to Felix as a child, an event 

took place that would later save his life. 

A Polish couple, Jan and Janova Puchalski were 

caretakers of the Freydoviczs’ summer home and rental 

housing. The Puchalskis were a close knit family with 

five daughters. But one night in a drunken rage, Jan 

beat Janova, who at the time was pregnant with their 

2nd child and threw her out of the house. Desperate, 

battered and broke, she had no place to go and begged 

Felix’s grandmother Tema for help. Tema took Janova 

in to live with the family. She made arrangements 

for Janova, a Catholic, to have her baby in the Jewish 

Hospital and then paid all the bills.

This became crucial years later when in 1939, 

Germany and Russia agreed to seize and divide 

up Poland between them. Within weeks, World  

War ll began and the Nazis swept into Poland 

including Grodno, where Felix and his family lived and  

12-year-old Felix soon saw Jews being beaten and shot 

to death.

But it got worse. Late in 1941, the Nazis forced all 

Grodno Jews into ghettos, where families were forced to 

live practically elbow to elbow and food was scarce and 

sickness rampant. Many Jews died in these inhumane 

conditions. Then for Jews came the ultimate nightmare. 

On February 12th 1943, the Nazis began shipping them 

for mass execution as part of their “Final Solution.” 

But 15-year-old Felix was a slave laborer who worked 

outside the ghetto, which saved his life.

He fled but had no place to go other than to the 

home of Jan and Janova Puchalski and begged Janova 
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to hide him for a night. Janova knew to hide Felix from 

the Germans, endangered her entire family, for if the 

Nazis found out, they would all be lined up in front of 

the home and shot to death, as an example to anyone 

else who would hide Jews.

But recalling Felix’s grandmother Tema’s many 

kindnesses, particularly in her time of desperate need, 

Janova told Felix, “Stay here with us. I don’t want you 

going anywhere. God sent you to me as a gift. We’ll take 

care of you.” She added, “I will not let you perish, Felix. 

If you perish, we will all perish together.”

Meanwhile, heavily armed German troops and 

their attack dogs sought any escaped Jews. Soon after 

Felix joined the Puchalskis, his Uncle Sender fled there 

together with a Jewish couple and they too begged 

for help from Janova, who welcomed them in as well. 

Knowing the Nazis would be looking for them, Sender, 

an engineer and Felix and the couple that had fled with 

him dug a dirt pit under the house to hide. So that it 

wouldn’t be discovered, the pit was just five feet wide 

by five feet long and four feet deep, about the size of a 

small grave. 

For 17 months, all four people squeezed into that 

grave, living in the dark wet earth with lice and rodents. 

Each night, Janova would lift the hidden floor board 

and hand them food and water and empty their poop 

bucket and occasionally wash their clothes.

In a war ravaged country where food was scarce 

and rationed, for the Puchalskis to feed their own 

family and the four Jews, Janova had to shop in several 

places so as not to draw suspicion from those who’d 

tell the Germans. And because money was tight, the 

Jews gave her the gold pieces they had. The Puchalskis 

rationed their food among themselves and the four 

people they hid, as everyone grew very thin, including 

the Puchalski children. And because the Germans and 

their dogs could suddenly arrive, Janova hid the pit’s 

scent by scattering black pepper around it.

But in 1944, events grew worse. The Russian 

military had the Germans in full retreat, when the 

German orders came to make a last stand against the 

Russians on a wide front that included the Puchalski 

home. The fighting was brutal and 

the Germans forced the Puchalskis 

to leave.

Now the four Jews were left 

to fend for themselves, with no 

food and water and no clean poop 

bucket. But it got worse. German 

soldiers moved into the house. In 

desperation, the four Jews slipped 

out from under the floor board and 
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climbed through a window, while a German soldier 

slept in the room. Nearby was a forest, which they 

hoped to reach and then eat whatever they could find.

But 20 yards from the house, they suddenly heard 

“Halt,” screamed at them. A German soldier came to 

them, weapon at his hand, demanding to know who they 

were and where they came from. As they stood before 

him, rail thin and in their tattered filthy clothing, they 

said they were fleeing a nearby village from the Russian 

invasion. After looking them over, he let them go. With 

their hearts racing, they made it to the forest. They had 

come within a heartbeat of being shot to death right on 

the spot after 17 months of Hell, hiding in that filthy lice 

infested dirt pit. 

But in those 17 months, something fortunate had 

also happened, which would greatly uplift Felix’s life. 

To occupy their time in that dark pit, Sender taught 

Felix physics and math which would later make him 

enormously successful.

But in 1945, as the war ended, Felix’s spirit was 

broken. Nearly all of his family had been killed in the 

Holocaust and in the chaos after the war, even getting 

enough to eat was difficult. There were few Jews left in 

Poland and they were not welcome in a Catholic nation 

battered severely by war and struggling to reconstruct 

itself and feed its people.

But using the math and physics education he 

got in the dirt pit, Felix was able to enroll at Ecole 

Polytechnicum in Poland, being supported by his Uncle 

Sender who made money operating in the black market 

for food, guns and other valuable commodities.

And then the situation got even better. Recognizing 

the desperate plight of Polish Jews, French Jews arranged 

60 Visas for Jewish students to attend a supposed Paris 

conference. Felix and other Jewish students signed 

those Visas for themselves and their families with Felix 

taking his Uncle Sender. No-one had any intention of 

returning to Poland.

Despite not having attended school in the latter 

years of the war, Felix earned a Ph.D. in physics from 

the prestigious Sorbonne and became a professor and 

one of France’s top scientists. Soon he would be headed 

to America and to greater scientific fame and with the 

founding of Vishay, he would make a fortune, much of 

which he would largely donate anonymously to help 

mankind.
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Editor’s Note: The primary source for today’s story is: “Never The Last Journey,” a 1995 book by Dr. Felix Zandman with 

David Chanoff that I would strongly recommend to you if you would like to know more about Felix’s incredible story. Thank 
you to Mary Scavello, Felix’s former assistant, who was so helpful and for her putting me in touch by email with Felix’s widow 
Ruta.

Source: http://www.kazantoday.com/WeeklyArticles/dr-felix-zandman.html

Felix Zandman is known on Wall Street as the brilliant scientist-entrepreneur whose billion-dollar Fortune 500 
company, Vishay Intertechnology, reshaped the electronic component industry. But few are aware of Zandman's 
incredible personal story: as a teenager he spent a year-and-a-half in Nazi occupied Poland, and that harrowing 
experience gave him the drive, discipline, 
and generosity of spirit that made his later 
success possible.

His grandmother Tema taught him 
that the only measure of wealth is what you 
give away. 

One of his breakthrough discoveries 
became the basis for a company he 
named for his grandmother's shtetl. 
Vishay revolutionized an industry and 
today employs sixteen thousand people 
worldwide, among them the grandson of 
the woman who saved him.
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Mulțumesc pentru invitația de a 
adresa un mesaj în deschiderea acestui 
program educativ inițiat de Complexul 
de învățământ Lauder-Reut și felicit 
conducerea acestuia pentru stăruința de 
a aduce împreună, în fiecare an, mediul 
diplomatic și elevii pentru a descifra tainele 

diplomației.  Mulțumesc în mod deosebit conducerii Camerei Deputaților pentru 
generozitatea și înțelepciunea de a găzdui un asemenea eveniment unic în politicile 
publice din țara noastră.  Ca Președinte în exercițiu al Alianței Internaționale pentru 
Memoria Holocaustului salut inițiativa lansării cu acest prilej a volumului dedicat 
biografiei doctorului Felix Zandman, un supraviețuitor al Holocaustului, a cărui 
existență dramatică și în același timp luminoasă a inspirat tineri din întreaga lume.  Îi 
mulțumim doamnei Ruta Zandman pentru generozitatea de a fi astăzi alături de noi 
pentru a ne împărtăși din meritele tenacității și viziunii pe care reputatul om de știință 
ni le-a lăsat ca mărturie a victoriei vieții asupra întunericului, urii și intoleranței.     
Educația privind memoria Holocaustului este una dintre temele principale ale 
Președinției noastre la IHRA și avem sprijinul deplin din partea președintelui 
României, al conducerii Parlamentului și Guvernului României pentru a promova 
acest obiectiv în plan național, regional și internațional. Este mesajul afirmat cu 
claritate cu prilejul Zilei Internaționale pentru Comemorarea Holocaustului și de 
asemenea, va fi o temă importantă a dezbaterilor din cadrul Plenarei IHRA din luna 
mai de la București.   Oricine cunoaște câte ceva despre istoria Europei știe că una 
dintre bolile cele mai oribile ce au tulburat continentul nostru a fost antisemitismul. 
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Rememorând tragediile Holocaustului ne întrebăm ce poate fi mai hidos decât să regăsim în zilele 
noastre în spațiul public, în media, în social-media simpatii antisemite amestecate printre mesaje de 
extremă dreapta sau printre contemplații de intoleranță.   Este important că evenimentul de lansare 
a acestei cărți și a acestui program de educație a tinerilor are loc la parlament. Politicienii, în special 
membrii parlamentului, au o imensă responsabilitate de a fi primii care să ia atitudine, să mențină 
exigența responsabilității pe agenda publică, să arate generațiilor tinere că nu există niciun fel de 
toleranță față de ură și că nimic nu poate să justifice o astfel de toleranță perversă. Dar răspunsul cel mai 
potrivit în fața unor asemenea provocări, răspunsul vital pentru coeziunea și sănătatea democratică a 
societății noastre este educația, educația mai profundă, educația onestă și responsabilă.  Educația este 
instrumentul cel mai eficace pentru a feri națiunile de boala ignoranței, a intoleranței și indiferenței.     
Educația este agora unică pe care societatea noastră o are la dispoziție pentru ca fiecare elev, fiecare 
student și fiecare membru al său să își întâlnească idealurile personale cu cele ale semenilor săi.   Să nu 
pregetăm să folosim educația la școală, acasă sau prin mass media pentru ca fiecare cetățean să devină 
mai responsabil și mai conștient de amenințările bigotismului, ale urii și antisemitismului.  

Cel mai mare pericol pentru mersul înainte pe calea democratică este indiferența, mai mult decât 
orice. De aceea, îmi permit să vă adresez tuturor îndemnul de a ne facem datoria să încurajăm tinerii 
să își asume misiunea de nu fi niciodată indiferenți. Am convingerea că denunțarea oricărei forme 
de extremism, intoleranță, xenofobie și antisemitism este o responsabilitate mai importantă decât un 
act izolat de curaj iar acesta privește întreaga societate.  Cartea pe care o lansăm astăzi ne învață nu 
doar despre consecințele tragice ale indiferenței și urii dar are un mesaj mult mai profund, anume 
că deciziile individuale care au făcut în vremea Holocaustului diferența între viață și moarte pot face 
diferență între viață și moarte și în zilele noastre. Nimic nu poate să justifice iresponsabilitatea în 
deciziile și alegerile personale mai ales atunci când ele aduc atingere demnității și vieții semenilor 
noștri.  Oricine este expus la un episod din tragediile Holocaustului află că nimic nu poate fi mai 
dureros decât suferința copiilor, clipele de groază în fața prăpastiei morții. Aceasta ne amintește 
de cuvintele scriitorului român Norman Manea, care se regăsea ca un om bătrân la cei 9 ani ai 
copilăriei chinuite prin deportarea familiei sale în Transnistria. Asemenea sunt și relatările dramatice 
ale domnului Liviu Beriș, astăzi Președintele Asociației Evreilor din România supraviețuitori ai 
Holocaustului. Astfel de biografii dramatice nu trebuie să rămână simple acte de cercetare istorică 
sau de considerații academice. Ele trebuie aduse la lumina cunoașterii publice cât mai largi, în primul 
rând prin televiziunea publică dar și prin alte canale media sau social media, ca parte a unei politici 
responsabile, capabilă să ne ferească de tentațiile perverse ale ignoranței și negaționismului.  Mesajul 
vieții Doctorului Felix Zandman este un îndemn de a îndrăzni să facem  lucruri bune fără teamă. 
Este un îndemn de a ne depăși îndoielile și deznădejdea și mai ales de a nu ne lăsa niciodată copleșiți 
de amenințarea urii.    Să fim neobosiți în a combate acest demon vechi de veacuri, antisemitismul și 
intoleranța, care probabil nu își va găsi sfârșitul prea curând dar pe care avem datoria de a nu îl lăsa 
să infesteze mintea și sufletul tinerilor, viața și mersul înainte al societății noastre.
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Elevii Liceului Laude-Reut au participat marți,  
9 octombrie 2018, la ceremoniile organizate de către Institutul 
Național pentru Studierea Holocaustului din România  
Elie Wiesel (INSHR-EW), cu ocazia Zilei Naționale de 
Comemorare a Victimelor Holocaustului, desfășurate în 
București.

Însoțiți de președintele Complexului Educațional Laude-
Reut, Tova Ben Nun-Cherbis și de profesori, elevii Laude-Reut 
au depus o coroană de flori la Memorialul Holocaustului, în 
cadrul ceremoniei desfășurată în prezența 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. Mesajul pios al zilei de astăzi 
exprimă public compasiunea și respectul pentru memoria 
celor dispăruți nedrept pe criterii etnice și rasiale în perioada 
celui de al doilea război mondial, precum și îndemnul la luarea 
de atitudine în fiecare zi, în viața noastră cotidiană.
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Elevii Laude-Reut au susținut un moment 
ceremonial, în după-amiaza zilei de 9 octombrie, în 
Piața Elie Wiesel, la dezvelirea bustului lui Elie Wiesel, 
supraviețuitor al lagărelor de la Auschwitz - Buchenwald 
și laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Bustul 
este realizat de sculptorul american Marc Mellon, 
iar ceremonia a fost organizată de Primăria Generală 
a Municipiului București, cu sprijinul Institutului  
Elie Wiesel.

Cu această ocazie au luat cuvântul Primarul 
General al Capitalei, doamna Gabriela Firea, 
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, domnul Hans 
Klemm, Ambasadorul Statului Israel, doamna Tamar 
Samash, sculptorul care a creat statuia, domnul Marc 
Richard Mellon și domnul Alexandru Florian, director 
al INSHR-EW.



66 22 de ani de excelență Laude-Reut într-un Centenar românesc

Delegația de elevi și profesori Laude-Reut a fost invitată în aceași zi la Palatul Cotroceni, la proiecția filmului 
„Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari”, în regia lui Radu Jude, premiat cu Globul de Cristal 
la Festivalul Karlovy Vary, în vara 2018. Evenimentul a fost organizat de către Administrația Prezidențială și 
Institutul „Elie Wiesel”, prin bunăvoința regizorului. 

Prezența elevilor Complexului Lauder-Reut 
la aceste evenimente nu este una întâmplătoare, 
ci face 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, 2018, 
2019), Podurile Toleranței, traducerea și lansarea 
versiunilor în limba română a cărților Niciodată 
nu ești pe ultimul drum, scrisă de Felix Zandman, 
supraviețuitor al Holocaustului (aprilie 2016, 
martie 2019) și 186 de Trepte - Întâmplările unui 
adolescent evreu în lagărele de la Auschwitz, 
Mauthausen, Melk și Ebensee, scrisă de Alexandru 
Marton, evreu de origine română, supraviețuitor 
al Holocaustului (mai 2018), vizite de studiu în 
orașe europene marcate de această tragedie a 
umanității, precum Berlin și Paris (mai 2016).

Să nu uităm niciodată, fie-le memoria 
binecuvântată!

Cristina MARIN
Laude-Reut Projects & PR Manager
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Elie Wiesel a fost cel mai cunoscut supraviețuitor 
al Holocaustului din lume. În ziua în care a fost eliberat 
lagărul de concentrare Buchenwald, un fotograf anonim 
l-a fotografiat pe Elie Wiesel - astfel el a devenit simbolul 
eliberării de sub ocupația nazistă, rămânând astfel până 
în ultima sa zi de viață.

Eliezer Wiesel s-a născut în orașul Sighet din 
Romania, într-o familie de evrei religioși. În anul 
1940, Sighetul a fost luat sub ocupație ungară, iar după 
invadarea germanilor în zonă, familia lui Elie Wiesel a 
fost trimisă în lagărul de concentratre de la Auschwitz. 
Mama și sora lui mai mică au murit, Elie a rămas cu 
tatăl său, care și el a fost ucis inainte de eliberare.

După eliberarea sa, a fost trimis la un orfelinat în 
Franța și a studiat limba franceză. În timp ce se afla la 
orfelinat, a fost fotografiat pentru un articol de ziar. 
Când fotografia lui a apărut într-un ziar francez, una 
dintre surorile sale l-a identificat și astfel relația cu ea 
a fost reînnoită. Mai târziu, relația a fost reînnoită și 
cu cea de-a doua soră. Wiesel s-a căsătorit în 1969 cu 
Esther Marion Rose, care i-a tradus cărțile în limba 
engleză și, împreună, au un singur fiu. 

A studiat filozofia la Sorbona și a învățat limba 
ebraică. Ulterior a devenit jurnalist și a scris pentru 

ziarele franceze și israeliene, dar a refuzat să scrie sau să 
discute despre experiențele sale în Holocaust, deoarece 
a susținut că nu există cuvinte care să descrie atrocitățile 
prin care a trecut. Întâlnirea cu François Mauriac, un 
laureat al premiului Nobel pentru literatură și mai târziu 
prietenul său apropiat, i-a schimbat opinia și a început să 
descrie în idiș în cartea sa " Și lumea a tăcut", memoriile 
sale din lagărul de concentrare. Wiesel a editat ulterior 
cartea și a publicat-o în limba franceză sub numele de 
"Noaptea", carte în care descrie alungarea familiei sale 
la Auschwitz, cât și povestea vieții sale din lagărul de 
concentrare, până la eliberarea sa în anul 1945.

În anii ‘60, după ce a emigrat în Statele Unite 
ale Americii, Elie Wiesel s-a dedicat campaniei de 
a menține vie amintirea evreilor uciși în timpul 
Holocaustului. În 1963, el a devenit cetățean al Statelor 
Unite, unde a început să lucreze la un ziar în limba idiș. 
A fost reporter pentru Yedioth Ahronoth și a scris cărți 
în limba franceză. A început activitatea publică pentru 
a comemora moștenirea Holocaustului și a devenit 
figura centrală în Statele Unite. Wiesel a încurajat alți 
supraviețuitori ai Holocaustului să-și povestească 
traumele experimentate și a publicat mai mult de 40 de 
cărți câștigând multe premii literare.
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În 1986, i-a fost acordat Premiul Nobel pentru 

Pace pentru munca sa în Comitetul Prezidențial pentru 
Rememorarea Holocaustului, pe care l-a prezidat. 

Între anii 1978-1986, printre altele, a participat la 
planificarea și inițierea înființării Muzeului Național al 
Holocaustului din Statele Unite din Washington DC, 
iar în 1993, împreună cu președintele Bill Clinton, i-a 
fost acordată onoarea de a aprinde focul etern în sala 
Memorialului, din cadrul muzeului, la ceremonia de 
deschidere a acestuia.

De-a lungul vieții sale, Wiesel a fost considerat un 
orator înzestrat cu arta cuvântului, unul foarte căutat 
și una dintre vocile clare și distincte ale victimelor 
Holocaustului și ale popoarelor asuprite. În afară de 
comemorarea Holocaustului, Wiesel a participat la 
activitati sioniste și pro-Israel, a acționat în scopul 
de a ajuta evreii sovietici și etiopieni, a victimelor 
apartheidului din Africa de Sud, a 
indienilor din Nicaragua, a poporului 
bosnian, a victimelor purificării etnice 
din fosta Iugoslavie, a luptei împotriva 
kurzilor și multe altele.

Comitetul Premiului Nobel a scris 
despre Wiesel că este "un emisar al 
omenirii care, în lupta sa de a-și accepta 
experiența personală a umilinței totale 
combinată cu munca sa pentru pace, 
a transmis un mesaj puternic de pace, 
reconciliere și demnitate umană". A 
primit cele mai semnificative onoruri 
civile în Statele Unite: Medalia 
Prezidențială a Libertății (1992), 
Medalia de Aur a Congresului (1985) 
și, de asemenea Decoratia Președintele 
Statului Israel în 2013. În 1973 a 
primit titlul de Doctor Honoris Causa 
acordat de Universitatea Bar-Ilan, iar 
în 1986 același titlu i-a fost acordat de 
Universitatea din Haifa.

Pozitiile și opiniile lui Wiesel au 
atras și critici vehemente exprimate de 
către politicieni de stânga din Statele 
Unite și Israel. Printre altele, a fost 
criticat pentru susținerea organizației 
“Etzel” în anii 1940 și a fost acuzat că a 
exploatat statutul său public în Statele 
Unite pentru stabilizarea statului 
Israel și pentru "comercializarea" 
Holocaustului, susținând că Wiesel 
a profitat de Holocaust în timp ce 
subestima alte evenimente istorice 
dificile.

Din 2001, Wiesel este membru onorific al 
Academiei Române.

În 2002, în timpul unei scurte vizite în România, 
Elie Wiesel a participat la Sighet la inaugurarea Casei 
memoriale Elie Wiesel, casa în care s-a născut și care a 
fost restaurată de către Guvernul României.

Până s-a stins din viață, a trăit în Statele Unite și 
a predat la Facultatea de Științe Umaniste din cadrul 
Universității din Boston.

Elie Wiesel a vizitat de multe ori Israelul, dar a 
refuzat propunerea primului ministru de atunci de a 
candida, în anul 2014, pentru președinția Statului Israel.

La 2 iulie 2016, la vârsta de 87 de ani, Elie Wiesel a 
încetat din viață la New York, fiind activ până în ultima 
clipă pentru menținerea păcii mondiale.

Vocea lui Elie Wiesel a răsunat și încă răsună 
pentru libertatea poporului evreu de pretutindeni.
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Ulterior a participat alături de doamna Tova Ben Nun Cherbis, 
președintele și fondatorul Complexului Educațional Laude-Reut și 
de elevii instituției la o suită de evenimente importante din istoria 
Statului Israel găzduite în Amfiteatrul Colegiul Național „Matei 
Basarab”.

Evenimentul a început cu comemorarea Yom HaShoah (Ziua 
Holocaustului) care a avut loc pe 2 mai, în amintirea celor 6 milioane 
de bărbați, femei și copii evrei uciși de către naziști în timpul 
Holocaustului și a fost marcat printr-o tradițională rugăciune, 
urmată de o cuvântare ținută de către domnul Nicolae Diță, director 
adjunct al Colegiul Național „Matei Basarab” și de către Excelența Sa 
domnul David Saranga, Ambasador al Statului Israel. Excelența Sa 
a reamintit legătura de sânge pe care poporul israelian o are cu cei 
numiți „Righteous Among the Nations” (Drepți între Popoare), titlu 
acordat ne-evreilor care, ignorând politicile antisemite, și-au riscat 
viața, existența familiilor lor și avutul personal pentru a salva evrei de 
la moarte. Elevii Laude-Reut, recent întorși de la evenimentul March 
of the Living (Marșul Vieții) la care au participat alături de peste 
20.000 de persoane într-un marș de 3 kilometri de la Auschwitz până 

Astăzi 8 mai 2019, Excelența Sa domnul David Saranga, Ambasador al Statului Israel 
la București, a vizitat tinerii elevi ai grădiniței și școlii primare și gimnaziale a Complexului 
Educațional Laude-Reut, semnând în „Cartea de Onoare” a instituției noastre.
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la Birkenau, purtând mesajul „A ști 
și a nu uita pentru a nu repeta“, au 
elogiat memoria celor „Drepți între 
Popoare” prin momente artistice 
emoționante. În sală a fost prezentă 
Smaranda Popoviciu, nepoată a 
doamnei Viorica Agarici, o imagine 
marcantă pentru lupta celor „Drepți 
între Popoare” în încercarea de a 
salva cât mai multe vieți. Momentul 
a fost marcat printr-un recital 
susținut de maestra violonistă 
doamna Rodica Doija, profesoară 
de educație muzicală în cadrul 
Complexului.

Intonarea imnului Statului Israel a 
marcat încheierea comemorării, urmând ca, 
în 9 mai, israelienii să înceapă celebrarea Yom 
HaAtzmaut (Ziua Independenței), prin care 
urăm lungă dăinuire tânărului Stat Israel, de 
71 de ani.

Cristina Marin
Laude-Reut Projects & PR Manager

Evenimentul a comemorat 
deopotrivă și Yom HaZikaron 
(Ziua Amintirii), cinstind memoria 
soldaților israelieni căzuți și a 
victimelor terorismului din scurta 
istorie de la înființarea statului 
Israel de doar 71 ani, pentru care s-a 
rostit tradiționala rugăciune urmată 
de recitarea de poezii și intonarea 
unor cântece specifice de către elevii 
Complexului Educațional Laude-
Reut, precum și de un recital susținut 
de soprana Liat Farris, profesoară de 
limbă ebraică Laude-Reut.
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În luna noiembrie 2019, o echipă de experți 
ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității 
în Învățământul Preuniversitar) a realizat evaluarea 
externă periodică în vederea atestării nivelului 
calității serviciilor educaționale oferite de Complexul 
Educațional Laude-Reut la toate nivelurile de 
învățământ. Conform legislației în vigoare, fiecare 
școală, de stat sau particulară, are obligația să inițieze 
acest proces după maximum cinci ani de la acreditare 
sau ultima vizită de evaluare.

Un alt obiectiv al acestei inspecții l-a constituit 
acreditarea clădirii liceului, finalizată în vara 2018 și 
inaugurată odată cu începerea anului școlar 201-2019. 

Timp de două zile, cei cinci membrii ai echipei 
ARACIP, au verificat spațiile școlare, auxiliare și 
administrative, au asistat la lecții, au observat și 

alte procese care se derulează în școală, au aplicat 
chestionare și au realizat interviuri cu elevi și părinți, 
partenerii educaționali, persoane din comunitatea 
locală precum și cu personalul instituției de învățământ, 
având ca scop identificarea gradului de satisfacție față 
de serviciile educaționale oferite, modul de comunicare 
cu aceștia. De asemenea, echipa a analizat documentele 
din diferite compartimente ale unității de învățământ. 

În urma evaluării externe, clădirea liceului a fost 
acreditată, membrii comisiei fiind încântați de condițiile 
de lucru și de dotările la standarde europene.

Totodată, s-a stabilit nivelul de realizare a celor 
43 de indicatori de performanță: Foarte Bine – 35 de 
indicatori și Excelent - 8 indicatori, ceea ce confirmă 
faptul că suntem o școală de top la nivel național. 
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 Indicatori de performanță – calificativ Excelent

S-a evidențiat faptul că există o comunicare 
permanentă și eficientă a managementului școlii cu 
beneficiarii de educație, cu celelalte instituții și niveluri 
de decizie din cadrul Complexului și implicarea 
efectivă a comunității în activitățile școlii. Conducerea 
Complexului mulțumește părinților pentru încrederea 
acordată și comunității locale pentru excelenta 
cooperare.

Rămânem în continuare în slujba educației de 
excelență într-un mediu multicultural, cu profesori 
dedicați și rezultate dovedite, insuflând tinerilor valori 
stabile pentru un viitor durabil, fapt dovedit prin 
rezultatele deosebite obținute de elevii LAUDE-REUT 
la examenele de bacalaureat și evaluare națională, dar 
și la numeroasele competiții școlare și extrașcolare, 
interne și internaționale, pe tematici diverse.

Dan Șandru, Director de studii

Cristina Marin, Laude-Reut Projects & PR Manager

 9 I04 Funcționarea curentă a unității de învățământ

 9 I07 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în 

activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului

 9 I22 Managementul personalului didactic şi de 

conducere

 9 I24 Existenţa ofertei educaţionale

 9 I25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai 

comunităţii 

 9 I26 Proiectarea curriculum-ului

 9 I28 Evaluarea rezultatelor școlare

 9 I42 Asigurarea accesului la oferta educațională a 

școlii
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Complexul Educațional Laude-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 20 de unități gimnaziale ale sectorului 
3. În final am ales 10 elevi dintre cei 28 participanți, care vor face parte din mediul 
academic - familial al complexului Laude-Reut.

După concurs, am fost curioși să aflăm motivațiile candidaților de a aplica 
pentru o bursă de studiu în cadrul Complexului nostru și impresii despre concurs. 
Ne-am bucurat și am fost mândri când am auzit câteva dintre ele, pe care vi le redăm 
aici.

Mariana Rosner, Director adjunct 
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Elevele Complexului Educațional 
Laude-Reut, Eliza și Elora Tolici, alături de 
părinții lor plecați în misiune în Statele Unite 
ale Americii, ne-au lansat provocarea de a 
contribui la bucuria unor copii din Uganda 
care își doresc să citească, însă nu au cărți.

Astfel ne alăturăm proiectului umanitar 
Bibliotecă pentru Africa, pentru a-i ajuta pe 
elevii școlii Bukula, situată în Insula Buwuma 
din lacul Victoria, la 150 km de capitala 
Kampala, o insulă cu circa 20.000 locuitori, 
majoritatea pescari ce trăiesc din ceea ce le 
oferă natura.

Școala Bukula a fost 
construita de ADRA Olanda 
în anii ’70, are două corpuri de 
clădire pentru sălile de clasă, 
două pentru dormitoare (băieți, 
respectiv fete) și câteva clădiri 
anexe. Nu există curent electric 
sau apă curentă, iar copiii 
străbat 500 m până la o pompă 
manuală pentru a aduce apa cu 
bidoanele. Școala cuprinde ciclul 
primar (clasele 1-7) și o clasă 
de grădiniță, cu un total de 230 
elevi, 9 profesori și 5 lucratori 
auxiliari. 

Pentru fete, terminarea 
școlii este esențială pentru 
viața lor, altfel multe familii își 
căsătoresc fetele la 12-13 ani 
pentru a scăpa de cheltuielile cu 
mâncarea.
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Școala nu dispune de cărți, nu are bibliotecă, 
iar despre manuale și rechizite, copiii știu doar 
din poveștile profesorilor întrucât au un singur 
manual la clasă, de multe ori un singur caiet 
pentru toate materiile și un singur creion.

Aproximativ 80% dintre elevi sunt orfani, 
fie de un părinte, fie de ambii, circa 100 de elevi 
sunt nevoiți să stea la internat. Au o singură 
uniformă care reprezintă toată garderoba lor și 
mulți dintre ei sunt desculți. 50 dintre cei mai 
defavorizați copii sunt sustinuți de România 

pentru a-și plăti taxele, pentru un copil internat la școală taxa fiind de $175/an. 
La școală nu există cabinet medical, iar pe insulă sunt doar câteva cadre medicale 

care lucrează în singurul cabinet medical din satul principal.
Sensibilizați de situația prezentată, elevii Laude-Reut s-au mobilizat și au adunat cărți 

în limba engleză, cumpărate în mod special sau pe care le-au citit deja și au considerat că 
pot fi un cadou frumos și pentru alți copii de vârsta lor.

Continuăm acțiunea și ne bucurăm când putem ajuta și aduce un zâmbet acolo 
unde este nevoie.

Echipa Laude-Reut
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Diplomația Laude-Reut 
sub Patronajul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

Joi, 28.03.2019, ora 09:00, la Sala Duca a Palatului 
Parlamentului, cu ocazia împlinirii a 13 ani de studii 
acreditate de diplomație, business și comunicare la 
Liceul Laude-Reut și de parteneriat academic între 
Fundația Reut (fostă Fundația Ronald S. Lauder 
România), Complexul Educațional Laude-Reut și 
Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic 
Român și Centrul Universitar israelian IDC Herzliya 
– Lauder School of Government, Diplomacy and 
Strategy și Raphael Recanati International School, 
elevii Complexului Educațional Laude-Reut, împreună 
cu peste 270 de invitați de vârsta lor – Consiliul 
Elevilor București, Asociația Elevilor din București și 
Ilfov, reprezentanții a 26 de unități de învățământ din 
București și din Israel – au participat la cea de a opta 
ediție a Conferinței internaționale Laude-Reut de 
diplomație și afaceri globale – «2Day Ambassador».

Gazdele evenimentului, E. S. Ambasadorul Statului 
Israel în România, domnul David Saranga și doamna 
Tova Ben Nun-Cherbis, Președintele Complexului 
Educațional Laude-Reut, au deschis Conferința, în 
prezența Ministrului pentru Românii de Pretutindeni, 
doamna Natalia Intotero, a Ambasadorului Statelor 
Unite ale Americii, Excelența Sa domnul Hans Klemm, 

a domnului Jonathan Davis, Vicepreședinte Relații 
Externe și Președinte Raphael Recanati International 
School - Lauder School of Government, Strategy and 
Diplomacy - IDC Herzliya Israel, alături de Laude-
Reut Board of Trustees și numeroși invitați speciali – 
secretarul de stat din Ministerul Educației Naționale, 
domnul Ionel-Florian Lixandru, personalități ale 
lumii diplomatice și politice interne și internaționale, 
miniștrii Adrian Năstase, Cristian Diaconescu, Lazăr 
Comănescu și ambasadorii Luca Niculescu, Sorin-
Dan Mihalache și Adrian Cioroianu. Moderatorul 
evenimentului a fost jurnalistul Ion Ioniță.
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Diplomația Laude-Reut 
sub Patronajul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

Invitații au vorbit despre coeziune, convergență, valori europene comune, precum și despre locul și importanța 
actuală a Uniunii Europene și rolul acesteia ca un actor global puternic. Aceștia s-au adresat tinerilor aspiranți la 
o carieră diplomatică, împărtășindu-le din sfaturile lor, punctând avantajele și dezavantajele de a fi diplomat, dar 
și dezvăluind din secretele succesului în diplomație.

Ambasadorul Israelului, David Saranga, 
s-a adresat elevilor, explicându-le ce presupune 
cariera de diplomat: „Ca diplomat, eşti posesorul 
unui instrument remarcabil prin intermediul 
căruia tu eşti artizanul imaginii care reflectă ţara 
ta. Tu reprezinţi ochii şi urechile statului pe care 
îl reprezinţi.” În viziunea sa, cheia către succes în 
diplomaţie stă în 3 calităţi deosebit de importante. 
În primul rând: „Îndrăzneşte! Nu-ţi fie frică de 
nimic!”, apoi „Fii creativ, încearcă să gândeşti 
diferit faţă de ceilalţi” şi nu în cele din urmă 
„încearcă progresiv să găseşti modalităţi şi soluţii 
pentru a preveni provocările”.

Ambasadorul a tratat şi subiectul social media, 
argumentând importanţa deosebită a acesteia şi 
impactul pe care îl are asupra mass-media tradiţionale. 
„Fiecare ţară din lume se confruntă cu probleme în 
ceea ce priveşte politica publică şi imaginea. Media se 
concentrează asupra conflictelor, dar ceea ce consider 
dezirabil este ca printre subiectele pe care le are în 
atenţie să prevaleze alte subiecte pentru realizarea 
unei mai bune conexiuni cu tânăra generaţie”. David 

Saranga a subliniat relaţia minunată existentă între 
Israel şi România în domenii precum cel economic, 
exprimându-şi dorinţa ca această relaţie bazată pe 
suport reciproc să rămână şi să reziste şi pe viitor, lucru 
pentru care trebuie să se investească timp şi eforturi 
pentru ca tânăra generaţie să cunoască realitatea: „Ceea 
ce vreau este ca tânăra generaţie să cunoască Israelul şi 
poziţia sa în ceea ce priveşte conflictul cu palestinienii.”

Ambasadorul Statelor Unite în România, 
Hans Klemm, le-a povestit tinerilor multe din 
experiențele sale personale, fapt deloc dificil, 
având în vedere că acesta și-a servit țara în 
nenumărate locuri de pe pământ precum: 
Afghanistan, Japonia, Coreea, Caraibe și 
multe altele. Acesta a făcut o prezentare 
laborioasă asupra a ceea ce presupune meseria 
de diplomat, cu avantajele și dezavantajele 
sale. În viziunea sa, principalele calități 
fundamentale pentru o carieră de succes în 
diplomație sunt: „dorința de a-ți servi țara 
și interesele sale, disponibilitatea de a trăi în 
străinătate, dorința de a studia și de a învăța 
limbi străine și de a folosi această abilitate 
ca instrument diplomatic într-o țară străină, 
precum și asumarea de riscuri.”
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Un alt subiect abordat a fost despre principala atribuție a României – în special în contextul deținerii 
Președinției Consiliului Uniunii Europene – aceea de a contribui la păstrarea identității naționale pretutindeni 
în lume prin programele pe care le desfașoară. „Principalul nostru proiect este investiția în educație. În egală 

măsură, cultura este importantă pentru noi, precum 
și susținerea existenței mass-mediei în limba română 
pretudinteni în lume și susținerea activității religioase 
a tuturor românilor din afara granițelor” a declarat, în 
cadrul discursului susținut, Natalia Intotero, Ministrul 
pentru Românii de Pretutindeni.

Ministrul a subliniat importanța contribuției prin 
mijloace diplomatice, alături de partenerii noștri, la 
expunerea și promovarea valorilor proprii în întreaga 
lume și de a le face cunoscute pretudindeni. În acest 
sens, cu sprijinul Academiei Române, a fost realizat 
primul volum al Enciclopediei Românilor de Pretutindeni, 
demers care se dorește a fi continuat.

Un moment emoționant al Conferinței 
l-a reprezentat vizionarea filmului The 
Final Victory, atașat cărții Niciodată nu 
ești pe ultimul drum, în prezența doamnei 
Ruta Zandman, soția lui Felix Zandman  
(1928-2011), supraviețuitor al Holocaustului 
și savant de renume mondial, fondator al 
companiei Vishay Intertechnologies. Elevii 
au avut parte de o lecție de viață, înțelegând 
că optimismul, generozitatea și munca 
asiduă stau la baza succesului, în virtutea 
motto-ului lui Felix Zandman care credea în 
3D: Dream, dare, do! – Visează, îndrăznește, 
înfăptuiește!
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De asemenea, informații importante pe tematici privind Orientul Mijlociu și lupta împotriva terorismului au 
fost prezentate elevilor de către profesori ai IDC Herzliya, specialiști și practicieni în domeniile amintite.

Ca în fiecare an, Conferința s-a bucurat de suportul 
misiunilor diplomatice străine la București, pentru 
activitatea de internship a elevilor și la panelurile de 
dezbateri: Argentina, Armenia, Austria, Canada, 
Croația, Cehia, Germania, Irlanda, Japonia, Olanda, 
Polonia, Rusia, Slovacia, Slovenia, Israel, Mexic, 
Statele Unite ale Americii și Sfântul Scaun. Liderii 
celor 18 ambasade, alături de Ministerul Afacerilor 
Externe și de Institutul Diplomatic Român au oferit 
elevilor Liceului Laude-Reut stagii de o zi la sediile lor, 
pentru aprofundarea practică a studiilor de diplomație 
pe care elevii le urmează în școală.

Conferința este inițiată și organizată de Fundația 
Reut (fostă Fundația Ronald S. Lauder Romania) - 
Complexul Educațional Laude-Reut și se desfășoară 
anual sub auspiciile Parlamentului României – Camera 
Deputaților, anul acesta aflându-se și sub Patronajul 
Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, 
cu motto-ul „Coeziunea, o valoare comună europeană - 
Cohesion, a common European value“. 

Conferința 2Day Ambassador are ca partener 
strategic tradițional BCR și a fost transmisă integral 
în direct de Adevărul Live. 
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Armenia Austria

Canada Croația

Irlanda Japonia
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Programul complet al 2Day Ambassador 2019

Pe data de 26.03.2019 elevii cursului de diplomație și relații 
internaționale de la Liceul Laude-Reut au participat la stagii de o zi în 
sediile misiunilor diplomatice partenere ale Conferinței, printre care: 

Mexic Olanda

Polonia Rusia

Slovenia Sfântul Scaun (Vatican)
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Programul complet al 2Day Ambassador 
2019

Pe data de 27.03.2019 – s-a desfășurat întâlnirea 
și masa rotundă cu campionii europeni și israelieni 
de la IDC Herzliya la competițiile internaționale 
de debating, la Hotelul Intercontinental, precum și 
concursul de public speaking în cadrul căruia elevii 
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. 

Andrei Nițulescu, ambasador Laude-Reut Maya Hecht, ambasador Israeli Youth Jonathan Davis, ambasador IDC Herzliya
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Câștigătorii concursului de public speaking 2019 ne-au uimit cu elocința lor și sunt:

Pe data de 28.03.2019 - 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 
răsplătiți elevii participanți, diplomele fiind înmânate 
de doamna europarlamentar Ramona Mănescu și 
doamna inspector școlar general, Ioana-Mihaela 
Neacșu.

Mulțumim pe această cale tuturor celor ce ne-au 
fost alături acum și întotdeauna: parteneri, invitați, 
vorbitori, moderatori, mass-media, susținători și vă 
invităm cu mare drag la ediția din 2020!

Cristina MARIN
Laude-Reut Projects & PR Manager

1. Miruna MLADIN, reprezentând Ambasada 
Germaniei, i-a făcut o surpriză Ambasadorului 
Germaniei, E.S. domnul Cord Hinrich MEIER-
KLODT, care s-a aflat in panelul vizând provocările și 
satisfacțiile din viața unui diplomat, alături de omologii 
săi, Ambasadorul Vaticanului, E.S. Mons. Miguel 
Maury BUENDIA, Ambasadorul Federației Ruse, E.S. 
domnul Valeriy KUZMIN, Ambasadorul Armeniei, 
E.S. domnul Sergey MINASYAN, adjunctul de misiune 
al Irlandei, diplomatul Patrick COLEMAN.

2. Daria GOLDENBERG, susținând poziția Israelului 3. Tudor COBREA, în postura de ambasador al 
Federației Ruse
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Message of H.E. Mr. Ambassador 
David Saranga on the occasion of 

2Day Ambassador Conference

It is my great pleasure to address the young leaders of 
tomorrow on the occasion of the 8th edition of the “2Day 
Ambassador - The International Lauder Conference on 
Diplomacy and Global Affairs for High Schools” organized 
by the Laude-Reut Educational Complex.

I would like to commend Mrs. Tova Ben-Nun Cherbis 
for her noble mission in putting together such a remarkable 
event that enables the students to enrich their academic 
and cultural horizons and at the same time allows them to 
take part in a meaningful conversation on the present and 
future challenges that shape the global framework.

Israel and Romania share not only a long-lasting 
friendship, but also centuries of joint history. It is the 
special bond between our two peoples that has contributed 
greatly to the development of this strong partnership in 
numerous fields like defense, cyber security, education, 
science, agriculture, health, IT, telecommunication, energy, 
culture. They not only translate into strong institutional 
ties, but also into innovative projects, better technologies, 
scholarships for students or awe artistic presence from one 
side to the other. 

The excellent relationship between our two countries has become an established reality 
and we are confident in the expertise and energy of the Romanian government and people in 
successfully accomplishing the goals of its first EU presidency. 

The past and future have always been linked and the re-emergence of nationalistic and 
extremist trends is a shocking reminder that anti-Semitism is still present in society. In this climate 
of hatred, we must confront and sanction every form of racial, religious, or ethnic discrimination 
and education is fundamental in this struggle. But educational programs cannot alone eradicate 
these poisonous attitudes. Efforts need to be strengthened in the spheres of law enforcement, the 
judicial system, and in the daily work of governments and institutions. In this regard Romania 
has demonstrated a very active role towards which we express our entire appreciation.

Despite all the challenges that Israel faces, we are strong. And our strength comes also from 
the partnerships we have built all over the world. In light of this friendship spirit, we dearly 
cherish our special relation with Laude-Reut Educational Complex which serves as a great bridge 
between Israel and Romania. The School`s strive for excellence and for enlivening the Jewish 
spirit and culture offers a valuable glimpse into the innovative and creative mind-set developed 
by Israel. I hope that our model will inspire you, dear students, in this journey as there are many 
opportunities, many doors for you to unlock. We will always be glad to share our experience and 
expertise in order to a create a better and safer world.
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„Complexul Educațional Laude-Reut s-a impus în școala 
românească nu numai ca un reper de excelență, seriozitate și 
creativitate, ci și ca un laborator de idei, acțiuni și formare a tinerilor 
în noul mediu internațional. Sunt sigur că viitorul nu va însemna 
decât creșterea gradului de excelență și de adaptabilitate la o lume în 
permanentă schimbare.”

Dan A. PETRE
General Director of the Romanian Diplomatic Institute
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“Please allow me to congratulate the Laude-Reut Educational Foundation, and 
its president and founder, Tova Ben-Nun Cherbis, for organizing the Ambassador 
Conference impacting almost 300 students, from 20 high schools, with the participation 
of 15 different countries.  This conference teaches the youngsters the art of diplomacy, 
debate, the development of interpersonal skills, and the importance of civil and peaceful 
discourse.  

It is an honor and privilege, for IDC Herzliya, Israel's first private and nonprofit 
university to play a role in this event. We are most gracious to the Romanian Government 
for hosting the opening ceremony, which paves the way for the dozens of activities which 
will be taking place in the coming days.   

The youngsters who will be learning the art of diplomacy and debate will hopefully 
become key leaders and learn how to conduct themselves when holding key positions in 
the future.  Perhaps even seasoned diplomats and adults may learn from the younger 
generation on how to promote peaceful relations and coexistence, in order to make the 
world a better place.”

Jonathan Davis
Vice President IDC Herzliya

Head of the Raphael Recanati International School
IDC Herzliya – The Interdisciplinary Center Herzliya, Israel

Lt. Colonel Reserves, IDF
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Ambasadorul Israelului, David Saranga, i-a primit 
în data de 25 februarie 2019 pe elevii Laude-Reut 
organizatori ai Conferinței LAUDErMUN, la o discuție 
pe tematica afacerilor internaționale, cu scopul de a-i 
îndruma în activitatea lor de tineri ambasadori care se 
pregătesc de pe băncile liceului pentru această profesie, 
pe cât de frumoasă, pe atât de plină de provocări.

Conferința LAUDErMUN, ajunsă la cea de a 
șaptea ediție, a avut loc în perioada 8-11 aprilie 2019, 
în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, 
sub auspiciile Ambasadei Israelului în România și 
Institutului Bancar Român. 

În cadrul Conferinţei LAUDErMUN 2019, elevii 
au jucat rolul unor delegaţi, reprezentând politicile, 

interesele şi obiectivele unui stat în cadrul unuia 
dintre cele 6 comitete simulate, și anume: Consiliul 
de Securitate al ONU, Comisia I a Adunării Generale 
(United Nations Disarmament Commission), Comisia 
a III-a (Social, Humanitarian & Cultural Issues), 
Comisia a IV-a (Special Political and Decolonization), 
ECOFIN (Financial and Economical Affairs) și Human 
Rights Council. 

Pe parcursul celor 4 zile de conferinţă, elevii au fost 
responsabilizaţi prin capacitatea de a reprezenta juridic 
şi politic statul ales în actele elaborate de instituţia 
internaţională simulată. Manifestările din cadrul acestui 
eveniment s-au desfășurat conform unui program ce 
poate fi consultat aici: http://laudermun.ro/. 

Cristina Marin 
Laude-Reut Projects & PR Manager
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All the very best, and Happy Passover.
 Sincerely,
  Perri
  Be'er Tuvia Regional High School
  Israel

Diplomația Laude-Reut 
sub Patronajul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

ECHOES OF THE LAUDEMUN 2019

Dear Tova,
We want to thank you, the students and your staff 

for being so wonderful during our stay in Bucharest. 
The delegation had an experience that will be with them 
forever. I know that I speak for my school, the delegates, 
their parents and myself that we were so honored to be 
part of LaudeMUN, and to have met your wonderful 
students. 

I hope this is just the first of more meetings between 
our two schools. 

Please find our students video on YouTube, edited by 
delegate Yali Zigdon, China/DISEC

https://www.youtube.com/watch?v=K_RAnTH4C78
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This was not my first time in Israel, not even my first time as an advisor for the 
TIMEMUN, but it was definitely the best experience I have ever had with students. 
The Israel Middle East Model United Nations (TIMEMUN) conference takes place 
in mid-February every year at the Walworth Barbour American International 
School in Even Yehuda, Israel. 

For the past few years our students have been part of a student exchange 
program with the Tichon Hadash high school in Herzliya so, come 15th of February, 
together with 11 students from 9th, 10th and 11th grade we left for what was going 
to be the experience of a life time. 

The best of part of the student exchange experience is the opportunity of 
staying with Israeli families who awaited us at the airport, with flowers, banners, 
balloons and all! The weekend was meant to help the students getting to know each 
other, to spend time with other teenagers, to prepare for what was coming! 
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I thought I would see a group of quiet, shy, awkwardly silent kids on Saturday evening, 
the first time we got together for an activity. Little did I know! Everybody was getting along, 
playing music, having fun, eating dinner as if they had known each other for years. 

The TIMEMUN conference took us to one of the most prestigious schools in Israel and 
I was proud to see the kids in the different comities doing very well or learning fast. To our 
delight, after the closing ceremony we changed clothes and it seemed like the best part of the 
trip was yet to come! It actually did! 

An evening in the Sarona Market in Tel Aviv can cater for the pickiest participant and 
we had a great meal, a nice walk, a peek in the shops and a mysterious night at the Escape 
Room. The following day, the nicest, warmest sun that spring in Israel can offer welcomed 
and accompanied us on a trip to the Negev, on a hike to Masada and a swim in the Dead 
Sea. We couldn’t leave Israel without going to Jerusalem so we went! A prayer at the Holy 
Sepulcher Church, a prayer and a note at the Wailing Wall, a guided tour of the old city gave 
us to a final grasp of the Holy Land.

All of the above are great things and brought us great joy but, as teachers, we were more 
delighted to see a group of young people getting along, finding things in common, emerged 
in a different culture or showing their culture, laughing and joking and enjoying themselves 
so much that when the moment came to say good bye it all ended with hugs and tears and 
lifelong promises!

Prof. Diana Gherasimiuc
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Prin generozitatea domnului Andi Cristea, 
europarlamentar și mentor al studiilor de diplomație 
Laude-Reut, elevii Laude-Reut beneficiază anual de o 
vizită de studii la Parlamentul European, în cele două 
sedii ale sale de la Bruxelles și Strasbourg, menită a 
le dezvolta cunoștințele despre rolul și importanța 
acestei instituții în realitatea geopolitică a lumii actuale, 
contribuind astfel la îndeplinirea misiunii pe care ne-
am asumat-o față de generațiile de viitor. 

În cadrul acestei vizite, elevii au ocazia de a se 
întâlni cu personalități marcante ale construcției 
europene, oameni dedicați și profesioniști dornici să 
le explice amploarea și secretele acestui proiect ce ne 
guvernează viețile, pentru a le putea călca pe urme, ca 
lideri ai lumii de mâine. Anul acesta, evenimentul s-a 
desfășurat în 15-17 octombrie 2018.

Astfel, elevii noștri sunt onorați la nivel înalt, fiind 
primiți cu deschidere la un dialog în care să exprime 
gândurile și aprecierile proprii despre Europa de astăzi, 
în calitate de cetățeni activi și implicați ai Europei de 
mâine – toate acestea se datorează viziunii domnului 
Andi Cristea de a investi cu încredere noua generație în 
construirea viitorului.

Elevii Laude-Reut au poposit și la Ambasada 
României de la Bruxelles, fiind primiți cu mare onoare 
de către Doamna Ambasador Luminița Odobescu și 
echipa instituției.

A avut loc o consfătuire plină de seriozitate, dar 
cu multă jovialitate tinerească, în cadrul căreia elevii au 
luat din nou contact direct cu activitatea diplomatică, 
cea căreia doresc să i se alăture în viitor, ca alegere 
asumată de carieră pentru care se pregătesc din anii 
de liceu în cadrul cursului de diplomație. Subiectul 
discuției a urmărit prioritățile și provocările României 
din perspectiva preluării de către țara noastră a 
președinției Consiliului Uniunii Europene în prima 
jumătate a anului 2019.

Purtând speranța de a deveni în curând noii colegi 
ai actualilor diplomați, elevii Laude-Reut își continuă 
periplul european și așteptăm să ne împărtășească 
impresii despre experiența dobândită cu această ocazie.

Mult succes la nivel european și internațional, 
sunteți ambasadorii României de mâine!

Cristina MARIN
Laude-Reut Projects & PR Manager
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As the school year draws to a close, we look back on these 9 months of debating and public speaking and 
reflect on the skills we’ve trained and the values we celebrated.

This year Serban Pitic and Radu Tiganas lead these activities, Serban teaching debate for high schoolers, with 
both Radu and Serban teaching public speaking to middle-schoolers. The core of these activities is very similar, 
even if applied differently: critical thinking and communication. Whether having a heated debate on difficult 
topics, trying to pitch a new product idea or just speaking games in general, meant to sharpen one’s skills and 
alleviate the fear of coming on stage and delivering a speech, in front of your peers.

The students that participated in the public speaking class had the opportunity to practice different types of 
communicative skills, with activities such as roleplaying, mime games that focus on non-verbal skills, trying to 
convey specific emotions or even finding secret words within a speech. In the last part of the 2nd semester, some 
of the public speaking groups engaged in a complex, interactive statecraft game, in which every group became 
a country, with a name, a president, values, specific roles for each student and had to decide on policies and 
the future of their country, perhaps even of the “neighbouring” countries. The students had the opportunity to 
negotiate, cooperate, compromise, and practice diplomatic skills, in an interactive way.

Meanwhile, the highschool students engaged in complex academic debates, stepping outside of their comfort 
zone, learning to collaborate within a team and being challenged to think outside the box, on contentious topics, 
ranging from education, rules in school, how best to entertain students interest and motivation to geopolitical 
issues, social issues and how best to ensure human rights around the world.
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The program focuses on building argumentation skills as well as speechcrafting and 
public speaking abilities in the 9th grade curriculum and more integrate forum debates and 
discourse building within the 10th grade curriculum. 

Outside of the classroom, the highschool students participated in the 2Day Ambassador 
program, which took place on the 26th and 27th of March. Dozens of Laude-Reut students 
had the opportunity to practice and display their argumentative and rhetorical skills in a 
diplomatic context, in front of a full auditorium of colleagues and peers.

It’s been a hectic year for the students 
of Laude-Reut, but they have all shown 
tremendous potential and drive to improve 
and challenge their own limitations. The debate 
and public speaking teachers have no doubt in 
their mind that they can and will excel at these 
activities in the future, if they choose to further 
pursue this path of communication and critical 
thinking. We wish them the best of luck and 
hope to see them again soon!
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A ști, a fi informat, dar și a cunoaște, a comunica și a-ți dezvolta creativitatea – dimensiuni 
esențiale ale formării spirituale a tinerilor – au fost, și în acest an școlar, obiectivele care au 
ghidat cursurile de media-comunicare. Au trecut 13 ani de când, la Laude-Reut, elevii de liceu 
au posibilitatea să pătrundă în domeniul aparent ușor, dar extrem de complex al comunicării 
interpersonale, mass-media și publicității. Provocarea este cu atât mai mare cu cât elevii au 
de ales între acest domeniu de studiu și cel al diplomației, atât de atrăgător pentru o carieră 
profesională. 

Diversitatea activităților din cadrul cursurilor de media-comunicare, dar mai ales a 
proiectelor în care elevii sunt antrenați constituie, an de an, surse de mulțumire și bucurie 
pentru alegerea făcută. Simpla enumerare a unor activități în care elevii au fost implicați este 
sugestivă pentru feedback-ul lor pozitiv: internship-uri și vizite în instituții media, participări 
la festivaluri internaționale de publicitate, prezența în juriul liceenilor la un prestigios festival 
internațional de film documentar, realizarea unor proiecte de marketing și publicitate, a unor 
videoclipuri tematice, ca și a unor interviuri și reportaje, exerciții de dicție și public speaking, 
dialogul cu diplomați din ambasade străine la București. Implicarea elevilor este, de fiecare 
dată, entuziastă, iar satisfacțiile pe măsură, așa cum reiese și din impresiile care ilustrează acest 
nou bilanț.  

În cadrul proiectelor de media/comunicare, 10 elevi au participat, vara 
trecută, timp de o săptămână, la un internship organizat în parteneriat cu 
grupul de media „DIGI”. Ei au fost implicați în activități concrete presupuse 
de munca într-o televiziune de știri, cum ar fi citirea de pe prompter, 
realizarea unui interviu și editarea de texte jurnalistice, filmări pentru 
diferite emisiuni și montajul acestora. 



109

L
i

c
e

u

Media, marketing și comunicare

Elevii au dat „probe” de 
prezentator la DIGI Sport și au asistat 
la realizarea unor emisiuni live.  Nu 
au lipsit exercițiile de autocontrol 
al emoțiilor în fața camerei de luat 
vederi. Tinerii jurnaliști au înțeles 
că, ceea ce aparent este simplu, 
necesită efort, stăpânire de sine și 
cunoaștere a regulilor. 

Sub îndrumarea atentă și 
răbdătoare a echipei DIGI, elevii au 
văzut ce înseamnă a lucra conform 
unor standarde jurnalistice înalte, 
profesioniste, într-un mediu 
stimulator și creativ.
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Tot în perioada de summer school 2018, a fost 
organizat un internship la Adevărul Holding și Prima TV. 
Timp de o săptămână, elevii au avut posibilitatea să afle 
ce înseamnă a lucra într-un trust de presă scrisă și într-o 
televiziune, și să înțeleagă cât de complexă este munca 
în echipă din spatele paginii tipărite și al ecranului TV. 
În studioul TV Adevărul Live, elevii au învățat cum 

se realizează o dezbatere de televiziune și cât de 
solicitantă este o emisiune în direct. Dincolo de 
jurnalismul propriu-zis, elevii au fost inițiați în 
tehnici de marketing și PR. La încheierea stagiului, 
ei au primit din partea trustului media diplome 
de participare și cadouri constând în publicații și 

ediții de colecție ale cotidianului Adevărul. După cum 
rezultă și din relatările lor, elevii au fost impresionați de 
ceea ce înseamnă munca într-o instituție media, ca și 
de disponibilitatea întregii echipe care i-a însoțit de a le 
organiza activități interesante și de a răspunde detaliat 
la numeroasele lor întrebări.

Media, marketing și comunicare
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O dată cu CANNES LIONS și EUROBEST Helsinki 
și Roma, prezența la marile festivaluri internaționale 
de publicitate a devenit o tradiție, liceenii de la Laude-
Reut fiind mereu cea mai tânără echipă participantă. De 
data aceasta, am deschis ușile Festivalului European de 
Creativitate ADC*E (Art Directors Club of Europe), 
aflat la a 5-a ediție, desfășurat la Barcelona (9-10 
noiembrie 2018) sub deviza plină de așteptări „Rewiring 
the Creative Machine” - „Repornind mașina creativității”. 
Un nou prilej pentru cei 11 elevi participanți de a asista la 
conferințe și workshop-uri în care se împărtășesc secrete 
ale unor produse și campanii publicitare de succes 
ori se caută soluții ingenioase pentru „realimentarea” 
inspirației și a creativității publicitare. Dar și un prilej de 
a discuta, în sesiunile de Q&A, cu publicitari renumiți și 
de a se face remarcați și apreciați de aceștia. 

Pe lângă participarea la festival, călătoria la Barcelona 
a fost o ocazie de a îmbina admirația cu uimirea în fața 
operelor lui Antoni Gaudi, cel despre care rectorul Școlii 
Superioare de Arhitectură afirma cu prilejul absolvirii: 
„Nu știu dacă această diplomă este acordată unui nebun 
sau unui geniu”. Când vezi construcțiile fascinante 
care au urmat, nu poți să nu te întrebi: cât geniu și câtă 
nebunie stau la temelia lor? Dincolo de răspunsul la 
această întrebare, pentru elevi rămâne lecția desăvârșită 
de  creativitate și inspirație oferită lumii de marele artist. 

Profesori: Liana Ionescu, Marilena Vîlciu

Pe tot parcursul excursiei, elevii au 
postat, pe blogul special creat, impresii 
despre experiențele avute, care pot fi accesate 
la: https://lauderbarcelona.wordpress.com/ 
Iată doar câteva dintre ele.
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Periplul început de elevii de la Laude-Reut, în urmă cu 
12 ani, în instituții de media a continuat în acest an școlar 
cu o vizită la Societatea Română de Radiodifuziune 
(S.R.R.), denumită pe scurt Radio România. Principalele 
momente ale vizitei, ca și impactul ei cognitiv și emoțional 
le regăsim în relatările celor 16 elevi care au participat la 
eveniment. Ca profesor coordonator al acestui proiect, 
menționez un singur aspect, tulburător. Este vorba 
despre reacțiile elevilor la vederea urmelor de gloanțe 
din decembrie ’89, de pe peretele exterior de la etajul 9 
al clădirii Radioului, acolo unde se află imensele antene 
parabolice. Elevii au început să pună întrebări, vrând să se 
asigure că au înțeles bine de unde provin acele urme. Iată 
cum, o mărturie cutremurătoare din istoria ultimilor 30 
de ani impresionează tineri de 15-16 ani și îi îndeamnă, 
probabil, la reflecție.
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Alexandra Raluca Mocanu, elevă în clasa 9 R, a făcut 
parte din Juriul liceenilor la Festivalul internațional de 
film documentar „One World Romania” (București, 
15-24 martie 2019). Este un festival dedicat drepturilor 
omului, ajuns la a 12-a ediție. În juriu s-au calificat cinci 
elevi de la licee din întreaga țară, pe baza unei competiții 
cât se poate de serioase. Candidații au avut de scris un 
eseu de 500 de cuvinte pe tema: „Descrie o societate 
sau o comunitate utopică, bazându-te pe propriile 
experiențe cu grupurile (mai mari sau mai mici) din 

care faci parte.”  În plus, candidații au avut de scris o 
motivație privind participarea la festival. Alexandra a 
precizat că este pasionată de media și film și că lucrează 
deja la realizarea unor videoclipuri tematice în cadrul 
școlii. Membrii juriului liceenilor au vizionat 12 filme 
propuse de organizatori, iar la finalul festivalului au ales 
câștigătorul, pe baza unei motivații scrise. Este pentru 
a doua oară când un elev de la Laude-Reut se califică 
în acest juriu. Pentru Alexandra a fost o experiență de 
neuitat, dar poate fi și un început de drum profesional.

„Cu toţii ne dorim un grup perfect de oameni care să ne înconjoare, 
însă suntem oare pregătiţi pentru a face asta? O comunitate utopică ar fi 
descrisă ca fiind bazată pe sinceritate, loialitate şi ajutor, cu mici conflicte 
care se rezolvă la fel de uşor ca o bătaie din palme. Cu toţii ar trebui să 
fim acolo mereu, unul pentru celălalt, pentru totdeauna. Suntem împinşi 
să ne creem astfel de iluzii, ideea fiind indusă în subconştientul nostru 
de către societate, de către toate poveştile cu final fericit şi filmele în care 
vedem că, în ciuda a tot ce s-ar întâmpla între două persoane, ele vor fi 
mereu acolo una pentru cealaltă.”

(Fragment din eseul Alexandrei Mocanu, 9 R)
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În cadrul evenimentului 2Day Ambassador, elevii 
de la media-comunicare participă, alături de cei de la 
cursul de diplomație, la vizitele care au loc în ambasade 
străine la București. În acest fel, ei iau contact cu un nou 
domeniu, numit diplomație publică, și cu modul concret 
în care se lucrează într-o ambasadă. De exemplu, din 
întâlnirea cu ambasadorul Sloveniei, domnul Mihael 
Zupančič, elevii noștri au aflat că, dincolo de aspectul 
strălucitor și zâmbetele protocolare, diplomația 
înseamnă negocieri, uneori dure, relații interpersonale, 
eforturi de cunoaștere directă a oamenilor și a țării 
în care ești acreditat. „Nu există o aplicație digitală 
pentru așa ceva și nu se învață din cărți.” le-a spus 
elevilor domnul ambasador. „Experiența este esențială. 

Trebuie, cum spune o zicală slovenă, 
să mănânci iarbă.” Și încă un sfat: 
„În această profesie, nu trebuie să 
arzi etapele, ci să înveți să iei decizii, 
să ai răbdare, iar într-o negociere 

să vezi partea plină a paharului.” Elevii au aflat și că 
diplomația înseamnă un volum mare de informații ce 
trebuie parcurse, gestionarea „depeșelor”, editarea unor 
rapoarte pe teme fierbinți și formularea unor puncte de 
vedere clare despre evenimente în derulare.

Toți elevii mărturisesc că sunt impresionați de 
modul călduros în care sunt primiți în ambasade, de 
încrederea ce le este acordată și de răbdarea cu care 
diplomații îi inițiază în aspectele mai puțin cunoscute 
ale acestei profesii. Elevii vorbesc despre o experiență 
unică și declară că așteaptă cu nerăbdare evenimentul 
de anul viitor.
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Facultatea de Comunicare și Relații Publice 
(FCRP) din SNSPA – partenerul academic al 
Complexului Educațional Laude-Reut – găzduiește în 
fiecare an ceremonia de absolvire a cursurilor de media, 
comunicare și marketing. La încheierea anului școlar 
trecut, doamna decan al FCRP, prof.univ.dr. Alina 
Bârgăoanu, i-a felicitat pe elevi, pe părinții care le-au  
oferit posibilități de studiu deosebite și pe profesorii 
îndrumători, subliniind că facultatea se mândrește cu 

acest parteneriat, devenit deja tradiție, și i-a invitat 
pe elevi să-și urmeze pasiunea pentru comunicare în 
cadrul acestei facultăți. Argumente solide în favoarea 
continuării studiilor la FCRP au venit din partea 
unui invitat: Șerban Burlică, fost elev la Laude-Reut și 
proaspăt absolvent al facultății, specializarea Publicitate. 
De altfel, în fiecare an, elevi de  la Laude-Reut aleg să 
devină studenți la FCRP, pregătindu-se pentru o carieră 
în comunicare, relații publice sau publicitate.
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Diplomele de absolvire sunt acordate de Complexul Educațional Laude-Reut 
împreună cu Facultatea de Comunicare și Relații Publice. În cadrul festivității, 
elevii au prezentat proiectele de absolvire, constând în videoclipuri tematice și 
activități de marketing – rod al competenței dobândite prin studiile de comunicare, 
dar mai ales al creativității de care sunt capabili. 

Profesor Liana Ionescu
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Unul dintre proiectele majore din cadrul cursului 
Business English se numește „Leadership - from 
challenges to achievements” și are drept obiectiv 
interacțiunea directă a elevilor din acest program cu 
oameni de afaceri de succes care sunt invitați în liceul 
nostru pentru a vorbi elevilor. Ei sunt role-models, 
reprezintă o adevărată sursa de inspirație, persoane 
din experiența cărora copiii au șansa uriașă de a învața 
direct și de a fi motivați. 

Întâlnirile încep cu un interval în care invitatul se 
prezintă, vorbește despre sine, despre toate provocările 
pe care le-a întâmpinat până la a ajunge în prezent în 

poziția de lider, despre soluțiile particularizate pe care 
le-a găsit pentru a depăși pe fiecare în parte și pentru a 
ajunge la succes. 

Însă, pe lângă drumul adesea plin de obstacole pe 
care fiecare dintre ei l-a parcurs, invitatul vorbește elevilor 
și despre pasiunile sale, ce l-a format ca personalitate în 
toți anii de până acum, despre importanța curiozității 
în procesul de învățare și despre numeroasele lecturi, 
dintre care face și câteva recomandări specifice elevilor. 

Această sesiune este întotdeauna urmată de 
sesiunea de întrebări și răspunsuri, cea mai animată 
parte. Elevii doresc să afle mereu mai mult și, de fiecare 
dată, curiozitatea le este din plin răsplătită. 

Printre invitați s-au numărat: 

1. Domnul Marius Meleșteu - CEO DON CAFE ROMÂNIA 

A vorbit elevilor de clasa a XI -a despre întreg parcursul profesional, despre ce înseamnă a conduce o afacere 
cu un anumit specific, dar mai ales a făcut o prezentare a carților de business care i-au influențat gândirea de 
afaceri. A răspuns la multe întrebări, a oferit ghidaj elevilor. 
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2. Domnul Robert Șerban, fondator GRAL MEDICAL 

A vorbit elevilor de clasa a XI-a despre specificul afacerii pe care o conduce, un centru medical de top, 
specializat în domeniul oncologic, liderul oncologiei în România. A vorbit despre pasiunile domniei sale, despre 
cum petrece timpul din afara activităților de birou, ce cărți citește, ce oameni îl inspiră. A avut o interacțiune foarte 
animată cu elevii în sesiunea de întrebări și răspunsuri. 
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5.  Doamna Ema Isachievici - DIRECTOR RESURSE UMANE ONEY ROMANIA 

A vorbit elevilor de clasa a X a despre piața resurselor umane din România, care sunt multiplele provocări cu 
care țara noastră se confrunta în aceasta perioada dar și mai important care sunt soluțiile pe care le putem găsi 
pentru dificultăți precum migrarea personalului și chiar lipsa resurselor umane în diverse domenii de activitate. A 
consiliat elevii asupra viitoarelor lor cariere și le-a vorbit despre meseriile viitorului. 

3. Alina Bojinca - departamentul juridic, 
compania ACCENTURE (prin programul Junior 
Achievement) 

A vorbit elevilor de clasa a X- a despre impresionanta 
sa carieră, foarte diversă, de la studiul celor șapte limbi 
străine pe care le vorbește fluent, la Diplomație, de la 
Științe Politice la Studii Juridice, de la studii la Paris 
și Viena, de la joburi în mari companii din Elveția la 
Accenture România. A fost o reală inspirație pentru 
elevi, a oferit sfaturi de carieră, i-a încurajat ca, indiferent 
ce domeniu profesional își vor alege, să nu uite niciodată 
importanța cunoașterii a cât mai multe limbi străine 
precum și aceea de a rămâne curioși și deschiși la toate 
oportunitățile vieții. 

4.  Echipa management de la AFI 

În cadrul parteneriatului pe care Laude-
Reut îl are cu AFI ROMÂNIA și înainte de 
începerea proiectului de internship în cadrul 
acestei companii, managerii echipei de marketing 
au venit în școala noastră și au vorbit elevilor 
claselor a X-a și a XI-a despre specificul acestui 
departament, despre ce cunoștințe sunt necesare 
precum și ce abilități au nevoie să dobândească în 
cazul în care vor dori să lucreze în viitor în acest 
domeniu. Au răspuns la multe întrebări și au oferit 
sfaturi de carieră. 
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6. Domnul Sorin Mîndruțescu – Country 
Manager ORACLE ROMANIA

Domnia sa s-a adresat tuturor elevilor de liceu 
printr-un discurs foarte captivant despre cariera sa, 
despre toti pasii pe care i-a parcurs până în prezent, 
a vorbit foarte mult elevilor despre procesul de 
învățământ, așa cum era atunci și cum este astăzi, despre 
tot ceea ce l-a format ca om. A doua parte a discursului 
s-a axat pe importanța de a da înapoi ceva societății, și a 
oferit exemplul domniei sale care se implică cu pasiune 
de mulți ani în organizarea celui mai celebru Festival 
de Istorie și Film din România, care se ține în fiecare 
vară la Râșnov. Cu această ocazie, a invitat elevi ai școlii 

noastre să participe la Școala de Vară a acestui festival, 
o școală formată din elevi și studenți de top în cadrul 
căreia, împreună cu celebre personalități naționale 
și internaționale, au loc dezbateri culturale de mare 
interes. De asemenea, elevii au fost invitați și la lansarea 
oficială a acestui festival, ediția 2019.

Ca și continuare a proiectelor de business, domnul 
Mîndruțescu ne-a oferit ocazia de a participa împreună 
cu elevii Laude-Reut la unul din bootcampurile de 
informare pe care compania Oracle le organizează 
periodic noilor angajați precum și, în viitor, un 
parteneriat care se va finaliza cu internshipuri pentru 
elevi în cadrul companiei Oracle. 
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7. Domnul Dante Stein – Stein Business

Miercuri, 21 mai, elevii liceului nostru au primit vizita domnului 
Dante Stein, ca parte a proiectului „Leadership - from challenges to 
opportunities”. Domnul Stein, om de afaceri romano-austriac, este 
membru Board of Trustees al școlii noastre și mentorul programului 
de Business numit „Young Entrepreneurs”. 

Domnia sa a răspuns la multe întrebări din partea elevilor legate 
de mediu de afaceri din România dar și mai multe țări din Europa; s-a 
insistat pe prezentarea mediului de afaceri din Elveția, acesta având 
câteva caracteristici distincte fata de țările UE. 

De asemenea, domnul Stein a răspuns copiilor 
la întrebările legate despre viziunea sa personală de 
a conduce o afacere, de a fi investitor, în ce condiții 
ar investi într-un start-up, care este abilitatea cea mai 
importantă pe care o caută atunci când angajează 
personal nou. 

În a doua parte a celor trei ore pe care domnul 
Stein le-a petrecut cu noi, a oferit mentorat asupra 
proiectelor de Business English care sunt în progres 
în acest moment în vederea prezentării finale. 
Feedback-ul său a fost foarte util pentru elevi care au 
astfel și o altă perspectivă asupra ideilor lor de afaceri.

Mihaela Rață, profesor
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Big Sibs-Little Sibs, programul de inițiere în 
afaceri adresat elevilor din clasele a VIII-a și a IX-a, a 
continuat și în acest an școlar care tocmai se încheie.

Programul a debutat la începutul anului cu o sesiune 
de team building în care elevii au înțeles rolul pe care îl 
poate juca fiecare într-o echipă. The Bridge - programul 
adus sub licența companiei canadiene Eagle’s Flight, 
unul dintre cei mai mari dezvoltatori globali de sesiuni 
de învățare experiențială, pune accentul pe contribuția 
pe care o poate avea fiecare individ în realizarea unor 
obiective mărețe

Pentru al treilea an consecutiv programul a 
cuprins și o simulare de negociere sub licența Program 
on Negotiation - Harvard Law School. Simularea de 
negociere Bakra Beverage a ajutat elevii să înțeleagă 
ce înseamnă interesul, dezvoltarea alternativelor, a 
variabilelor și a marjelor într-o negociere.

Ultima etapă a fost reprezentată tot de o simulare 
Eagle’s Flight cu accent pe planificare și eficiență 
personală.

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 
Laude-Reut. Elevii au dat dovavă de multă dăruire și 
de implicare în toate etapele parcurse, reușind să facă 
deseori paralele între noțiunile discutate în sesiuni cu 
cele din experiența lor zilnică.

Acest gen de programe educative extrașcolare 
oferite elevilor îi ajută 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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Inspirați de pictorul american Jackson Pollock 
și de arta modernă, orele de robotică au devenit ore 
de artă. Îmbinând culoarea cu programarea, elevii 
au transformat robotul SPHERO într-o pensulă și 
prin activități simple de DESEN (DRAW) și mișcare 
(DRIVE) au programat robotul să traseze linii complexe 
și expresive de-a lungul si de-a latul spațiului plastic 
(pânzei de mari dimensiuni), rezultând astfel nu doar o 
pictură abstractă, care să ilustreze sensibilități „umane” 
și stări de spirit, ci și un program complex în JavaScript.

Fondatorul companiei Brunswick, John Moses 
Brunswick a jucat un rol important în nașterea 
jocului de bowling fondând o companie cu scopul de 
a transforma jocuri precum bowlingul și biliardul din 
jocuri de societate în jocuri accesibile publicului larg. 
Accesibil și ușor de jucat a fost și pentru elevii de la 
primar, care s-au organizat pe echipe de câte doi sau 
trei jucători și au folosit un MiniSPHERO pentru a juca 
bowling în timpul orei de robotică, doborând astfel, 
rând pe rând, toate cele 9 popice.

Sunt elevi care se folosesc de orice ocazie pentru a 
putea lipsi, chiar și câteva minute, de la ore, alții însă, 
se folosesc de orice ocazie pentru a fi prezenti la cât 
mai multe ore. Un astfel de elev este și Bîlteanu Dragoș 
Constantin, elev în clasa a II-a, care a fost invitat la 
clasa I pentru a face o demonstrație de îndemânare și 
programare cu ajutorul robotului ALPHA. 

Felicitări și mulțumim pentru participare!

Simona Popescu
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Și anul acesta, la fel ca și anul trecut, elevii de la Complexul Educațional 
Laude-Reut au participat la Concursul de robotică First Lego League Junior 
ce a avut loc la Universitatea Politehnica, București în data de 16 februarie. 

La clubul de robotică, ce se desfășoară în cadrul școlii, sunt înscriși 
80 de elevi pasionați de robotică și programare, dintre aceștia jumătate au 
participat la concursul de robotică.

Tema concursului a fost „MISSION MOON - Cum supraviețuim pe Lună?”

În cadrul orei de robotică elevii au vizionat filme despre Lună 
cu scopul de a putea raspunde la urmatoarele întrebări: Ce trebuie să 
știm despre Lună că să putem trăi acolo? Ce vom mânca și bea? De 
unde vom lua energia? Cum vom respira? Cum ne vom distra? Ce alte 
probleme vom avea de rezolvat?

Îndrumați și ghidați de profesoara Simona Popescu elevii au 
construit o bază lunară din piese lego alături de care au integrat și un 
robot programabil.

Fiecare echipă și-a ales modelul de robot pe care 
să-l construiască: un rover lunar programabil, un robot 
ce sparge gheața din craterele de pe Lună și o transformă 
în apă, un robot pentru asigurarea și păstrarea energiei, 
un robot ce sparge piatra și extrage aerul sau un robot 
ce dă alarma în caz de incendiu sau când identifică 
obiecte străine în apropierea bazei lunare.

1. COSMIC LEGENDS – formată din elevele 
clasei a IV-a - Uysal Maria și Sonia Drumariu – 
PREMIUL pentru „PROFESIONALISM DEMN”

2. MOONSTARS – formată din elevii clasei 
a III-a - Maria Vrabie, Iris Petre, Matei Georgescu, 
Sașha Tarpan și Sara Tetruashvili – PREMIUL pentru 
„LUCRU ÎN ECHIPĂ”

3. ALL STARS – formată din elevii clasei a II-a - 
Robert Tănăsescu, David Mihai, Lucian Dinu, Andrei 
Pintilie, Daniel Rasin și Lucas Șerban – PREMIUL 
pentru „IMPLICARE EMOȚIONALĂ”

4. LRC2-0 – formată din 3 elevi de la clasa 
pregătitoare și 3 elevi de la clasa a II-a - Matei Gârbu, 
Iczkovits Miriam, Cosmin Stancu, Gabriel Dumitru, 
Beatrice Botnari și Vladimir Șerban – PREMIUL 
pentru „CONSTRUCȚIE MECANICĂ”

5. GRAVITY – formată din elevii clasei I A - 
Grimberg Rebecca, Raducu Sarah, Ciolan Elena și 
Renert Eri Eithan – PREMIUL pentru „ENTUZIASM”

6. APOLLO 11 – formată din elevii clasei I A 
- Dumitru Matei, Diana Niculescu, Rădulescu 
Kevin și Bogdan Mihnea – PREMIUL pentru 
„CONSTRUCȚIA MECANICĂ”

7. APOLLO 17 – formată din elevii clasei I B - 
Bălanoiu Petru, Ciama Rodrigues Theodor, Ion Andrei, 
Apfelbaum Vlad și Dumitru Rareș – PREMIUL pentru 
„PERSEVERENȚĂ”

8. INTERSTELAR – formată din elevii clasei I B 
- Nicula Alexandra, Movanu Mihai, Ivan Bianca Ana 
Maria, Burja Cezar și Victor Popp – PREMIUL pentru 
„PROGRAMARE”

La concursul de anul acesta s-au inscris 8 echipe.  
Ca urmare a muncii lor, au primit următoarele premii:
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În acest an școlar, clubul de robotică de la gimnaziu 
și liceu a beneficiat de un nou laborator, spațios și utilat 
cu cele mai noi echipamente din domeniu. Elevii au 
avut ocazia să experimenteze noi tipuri de roboți, să îi 
construiască și să îi programeze.

În luna decembrie ne-am întâlnit cu specialiști de 
la Institutul de Științe Spațiale și de la Agenția Spațială 
Română. Inginerii Mara Bucur, Ștefan Mihai și Cristina Stancu  
ne-au vorbit despre minisateliți, despre provocările pe care 
le întâlnește omul când ajunge în spațiu, despre tehnica 
utilizată în explorarea universului.

Alături de cei înscriși la clubul de robotică, au participat 
și alți elevi de la clasele a VI-a și a a IX-a.

Discuțiile s-au prelungit mult peste timpul alocat 
întâlnirii, copiii fiind foarte interesați de ceea ce au aflat de 
la experți.
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În luna februarie am fost în vizită la Institutul 

de Științe Spațiale. Elevii au prezentat proiectul de 
cercetare pe care l-au pregătit pentru concursul FIRST 
LEGO League în fața celoralate echipe și a unor oameni 
de știință. În  cadrul acestei întâlniri, echipa a obținut 
feedback pozitiv și sfaturi valoroase de la experți, care 
au condus la conturarea unor idei pentru dezvoltarea 
proiectului. De asemenea, echipa a avut o contribuție 
semnificativă în îmbunătățirea și rafinarea proiectelor 
colegilor de la alte școli din toată țara.

După prezentarea proiectelor, am fost invitați să 
vizităm și Institutul de Fizică a Pământului, unde am 
avut parte de o demonstrație referitoare la cutremure. 
Cu ajutorul unei simulări ni s-a demonstratat existența 
undelor transversale și a celor longitudinale produse de 
mișcările tectonice.

Echipa Space Riders, formată din 10 
elevi din clasele V-VII, a participat în luna 
martie la etapa națională a concursului 
FIRST LEGO League, cu tema „Into 
Orbit”, alături de alte 60 de echipe din 

întreaga țară. Au construit un 
robot care să rezolve misiunile 
de pe planșa de concurs și au 
prezentat un proiect de robot 
medical - RoboMed.

RoboMed este un proiect de robot medical de 
prim-ajutor care intervine în cazul accidentelor.
• ajută la diagnosticarea și tratarea leziunilor
• răspunde la apelul de urgență de pe brățara cu 

buton de panică
• are un modul de transport cu cameră hiperbară
• se aprovizionează automat
• se autoalimentează cu energie
• este modular
• utilizează inteligența artificială 

pentru diagnosticare.

În lunile aprilie și mai 10 elevi 
din clasele V-VIII au participat 
la Concursul de robotică online 
NEXTLAB.TECH și au pregătit 
proiecte creative pentru faza 1 a 
concursului.

Mulțumim tutror celor care ne 
susțin!

prof. Rica Pintilie
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Școala de Vară de Știință și Tehnologie de 
la Măgurele (27 august – 3 septembrie) a fost 
o oportunitate unică pentru mine de a lucra în 
interiorul celei mai mari platforme de cercetare 
din țară. În afara vizitelor la fiecare dintre 
instituțiile platformei, ceea ce m-a impresionat 
au fost cursurile cu privire la acceleratoare de 
particule, modul de funcționare al laserului și 
la automatizări folosind aplicația Labview. 

La Școala de Vară au fost acceptați 40 de elevi, formându-
se astfel echipe de cercetare din diferite domenii. Alături 
de Alex Trifanov de la liceul “Ovidius” din Constanța, am 
lucrat la tema “Aplicațiilor inteligenței artificiale în analiza 
datelor științifice”, fiind sustinuți de domnul Bogdan Popovici, 
cercetător la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”. Folosindu-ne de 
metode ale inteligenței artificiale de învățare automată și de 
rețele neuronale, am făcut predicții utilizând date provenite de 
la Evaluarea Națională din ultimii trei ani și am continuat prin 
a crea un algoritm de recunoaștere a imaginilor pe care l-am 
aplicat în digitalizarea buletinelor seismice ale Institutului 
Național de Fizica Pământului. Am studiat fizica particulelor 
elementare și am rămas cu planul de a analiza date furnizate 
de Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN) 
cu privire la particule, folosind metodele învățate. 

Săptămâna s-a încheiat cu un concurs de prezentare a proiectelor de cercetare câștigat de echipa 
noastră. Fiind un elev Laude-Reut, pot spune că am avut un avantaj față de ceilalți participanți pentru 
că nu a fost prima dată când mi-am prezentat ideile în fața unei mulțimi și am știut cum să captez 
publicul. Este evident că experiența de fizică aplicată dobândită la Concursul International Safe Cracking 
Tournament de la Institutul Weizmann din Israel, la care am participat doi ani la rând, mi-a fost de mare 
folos în această experiență, iar la finalul competiției am fost mândru să reprezint Complexul Educațional 
Laude-Reut la nivel național. 

Totodată, la Școala de Vară au participat și 30 de 
profesori din toată țara. Școala noastră a fost reprezentată 
de doamna profesoară Monica Vitan. În cazul profesorilor, 
sesiunea de formare a durat 4 zile și a avut un program 
complementar complex, fundamentat pe premise conform 
cărora educația STEM reprezintă un vector de impact 
asupra societății.

Acest stagiu a oferit profesorilor oportunitatea de 
a-și dezvolta orizontul profesional cu teme actuale, de a 
experimenta alternative pentru lucrul la clasă, precum și 
resurse online ce pot fi utilizate la clasă. 

Răzvan Turcu, 11 Real

Olimpicii Laude-Reut
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Răzvan Turcu, licean Laude-Reut, a participat în 28 septembrie 2018 la un nou 
concurs de prezentări de proiecte în cadrul FAMELAB, la Noaptea Cercetătorilor, 
cu ocazia Bucharest Science Festival, organizat de British Council.

Răzvan a prezentat proiectul Aplicații ale inteligenței artificiale în date 
statistice, la care a lucrat sub îndrumarea domnul Bogdan Popovici, cercetător la 
Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară 
“Horia Hulubei”, la Școala de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele (27 
august – 3 septembrie), ce s-a adeverit o oportunitate unică de a lucra în interiorul 
celei mai mari platforme de cercetare din țară. Cu această ocazie, Răzvan a câștigat 
concursul național de proiecte și îl felicităm încă o dată pentru dedicarea sa.

Mult succes mai departe, dragă Răzvan, ambiția și perseverența dovedite 
aduc rezultate pe măsură!

Cristina Marin
Laude-Reut Projects & PR Manager



136

L
i

c
e

u

Olimpicii Laude-Reut

Acum, când ne apropiem de finalul unui alt an 
școlar, aș putea afirma cu sinceritate că sunt fericit și 
totodată mândru că am ales să urmez cursurile liceului 
în cadrul Complexului Laude-Reut. Timpul aici trece 
repede alături de prietenii mei, iar cu fiecare an școlar 
parcurs culegem și roadele muncii și implicării noastre 
în activitățile școlare și extrașcolare la care participăm.

Pentru mine, rezultatele acestui an înseamnă mult. 
În privința cursurilor de la clasă am reușit să țin ștacheta 
sus, așa cum mi-am promis, iar în paralel am reușit să 
duc la bun sfârșit, în echipă, două proiecte ce au fost 
premiate la concursuri internaționale.

Împreună cu Răzvan Turcu din clasa a 11-a R am 
elaborat proiectul «Terraphi» cu care am participat la 
concursul «NASA Ames Space Settlement Contest», 

la categoria echipe mici, clasa a 11-a. Proiectul descrie 
modul în care se poate construi o stație spațială ce 
poate să fie locuită permanent și unde pot să fie tratate 
diverse afecțiuni cardiace și ale sistemului osos, în 
condiții specifice spațiului, cu gravitație redusă. Am 
lucrat împreună cu Răzvan încă din luna septembrie, 
timp de mai multe luni, iar rezultatele au fost anunțate 
în luna martie. Am reușit să obținem premiul III și am 
fost invitați să participăm la conferința care organizează 
festivitatea de premiere ce va avea loc în Statele Unite în 
luna iunie. Suntem amândoi foarte fericiți pentru acest 
rezultat ce a răsplatit munca și perseverența noastră. Nu 
a fost deloc simplu, atât datorită exigenței juriului cât și 
datorită concurenței: au fost evaluate 2691 de proiecte, 
iar participanții au atins impresionanta cifră de 12899 
elevi.

Începând din iarnă, împreună cu domnul 
diriginte Laurențiu Lambrinoc și cu colegul și 
prietenul meu Toma Moisescu am trecut din 
nou la treabă. De data aceasta ne-am apucat 
de programare și așa s-a născut «Lehrerin», o 
aplicație tip joc educațional, ce ajută pe oricine 
să învețe limba germană. Ne-am înscris la 
Infomatrix, am trecut de faza de selecție și am 
ajuns la faza finală, internațională. Pentru câteva 
zile, am avut un stand, unde am prezentat 
proiectul tuturor vizitatorilor și concurenților 
și totodată am fost evaluați de o comisie de 
specialitate. La festivitatea de premiere, vestea 
bună nu a întârziat să sosească: «Lehrerin» a fost 
medaliată cu aur, victorie!

Nu în ultimul rând, LaudeMUN a fost și el pe agenda mea anul acesta și am 
reușit să pun umărul, în calitate de Deputy Chief of Press, alături de colegii mei 
dragi, pentru a reuși să avem o organizare excepțională a acestui eveniment.

În încheiere, pot doar să spun că sper ca și anul viitor să fie la fel de palpitant, 
chiar dacă asta înseamnă mai multă muncă și determinare!

Tudor Coman, 10R
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Cea de a noua generație de absolvenți ai Liceului 
Lauder-Reut a primit rezultatele bacalaureatului 
2018 și se alătură panopliei generațiilor precedente care 
au trecut magna cum laude acest examen, cu 100% rată 
de promovare, cu medii extraordinare, în sesiunea 
lunii iunie. Astfel, elevii Complexului Educațional 
Lauder-Reut reconfirmă și anul acesta pregătirea asiduă 
de pe parcursul ciclului liceal, făcându-ne mândri și 
consolidând statutul de elită al școlii noastre, jumătate 
dintre absolvenți obținând medii peste 9,50, cea mai 
mare fiind 9,85, fapt pentru care vor primi trofeul 
Magna Cum Laude. 

Complexul Educațional Lauder-Reut se poate 
lăuda cu promovarea integrală cu note extraordinare 
la evaluarea națională și bacalaureat 2018, cu media 
9,34 pe instituție, fapt ce ne păstrează în topul școlilor 
pentru educație de excelență, în spiritul tradiției care 
ne-a consacrat în mediul academic din România.

Succesul misiunii asumate de 
Complexul Educațional Lauder-Reut în 
educație stă în munca depusă de elevi, 
în încrederea investită de părinți și în 
strădania acumulată a profesorilor, 
constând într-o reală și susținută 

instruire diferențiată pe tot parcursul anului școlar, 
ce asigură deopotrivă pregătirea individualizată și 
suplimentară a elevilor, sub exigentă îndrumare.

Echipa Complexului Educațional Lauder-Reut rămâne astfel dedicată educației de excepție prin care pune 
pilonii de rezistență ai viitorului, neobosită și stăruitoare, cu fiecare generație nouă căreia îi dă aripi pentru a 
cuceri lumea. 

Mulțumim tuturor pentru încrederea investită în Complexul Educațional Lauder-Reut!

Cristina MARIN
Laude-Reut Projects & PR Manager

Așteptăm generațiile viitoare de liceeni  
Lauder-Reut ce vor atinge performanțe nebănuite, 
atât la bacalaureat, cât și la numeroase olimpiade și 
concursuri. 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 Geografie, obținute în ultimii doi 
ani, și aurul absolut obținut la Olimpiada Internațională 
de Geografie din rândul a 165 de țări participante.
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NOI LE-AM DAT ARIPI, EI CUCERESC LUMEA!

2010-2018
9 GENERAȚII MAGNA CUM LAUDE

Laude-
Reut

Israel

Italia

Romania

Spania

FranțaElveția

Austria

Statele 
Unite

Olanda

Marea 
BritanieBelgia

- 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
- London South Bank University
- Falmouth University
- University of Warwick
- University of Oxford

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 și 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
- Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir

École hôtelière de Lausanne
SKEMA Business School - Sophia Antipolis

Southern Denmark University

Miami Ad School Madrid

Danemarca
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Miercuri, 12 septembrie 2018, a avut loc 
festivitatea de deschidere a noului an școlar la 
Complexul Educațional LAUDE-REUT, moment 
inaugural al noii clădiri a liceului, ce poartă numele 
Academicianului Nicolae Cajal. 

Construită în parteneriat public-privat cu Primăria 
Municipiului București și Primăria sectorului 3, clădirea 
Liceului LAUDE-REUT este modernă și luminoasă, 
având laboratoare digitale de ultimă generație, în 
care elevii vor urma cursuri variate, ce îmbogățesc 
oferta curriculară consacrată, cu sprijinul partenerilor 
educaționali de excepție, din țară și străinătate, printre 
care Ministerul Învățământului din Israel.
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Și pentru că toamna se numără 
bobocii, absolvenții celei de a noua 
generații Laude-Reut, care a trecut 
bacalaureatul în iulie 2018 cu medii 
foarte mari, au primit diploma 
Magna cum Laude, ca mărturie 
a succesului lor și ca motivație de 
a-și continua parcursul profesional 
cu perseverență și dedicare. Elevii 
Complexului Educațional Laude-Reut 
au reconfirmat și anul acesta pregătirea 
asiduă de pe parcursul ciclului liceal, 
făcându-ne mândri și consolidând statutul de elită al școlii, jumătate dintre absolvenți obținând medii peste 
9,50, cea mai mare fiind 9,85.

Absolvenții Laude-Reut
Alături de elevi și părinții lor emoționați, cu această ocazie, au fost prezenți membri ai echipei Primăriei 

sectorului 3 și consilieri locali, ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București, ai Ambasadei Statului Israel 
în România, membri ai Laude-Reut Board of Trustees, prieteni și susținători ai școlii. S-au rostit cuvinte calde, 
încurajări și urări de succes, s-au adresat mulțumiri și aprecieri pentru întreg sprijinul acordat educației, într-un 
moment emoționant pentru fiecare dintre participanți.

Onoarea tăierii panglicii a revenit doamnei inspector 
școlar general, Ioana Mihaela Neacșu și domnului Honorius 
Circa, City Manager al sectorului 3, împreună cu președintele 
Complexului Educațional Laude-Reut, doamna Tova Ben 
Nun-Cherbis. În această clădire vor studia, din cei 465 de elevi 
ai Complexului Educațional Laude-Reut, copiii cuprinși în 
clasele a VIII-a – a XII-a. 

Anul școlar 2018-2019 debutează în Noul An evreiesc 5779, sub titulatura 
LAUDE-REUT, ca urmare a dobândirii autonomiei instituționale în data de 
16 martie 2016, când Ambasadorul Ronald S. Lauder a acordat independența 
Complexului Educațional Lauder-Reut, pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de 
performanță în educație stabilite de fondatori.

Începând cu 1 septembrie 2018, școala Lauder-Reut a devenit Complexul 
Educațional LAUDE-REUT, păstrând aceleași valori care au consacrat-o și i-au 
adus prestigiul în mediul educațional, pentru nobila misiune asumată de a forma 
liderii lumii de mâine.

Rămânem în continuare în slujba educației de excelență într-un mediu 
multicultural, cu profesori dedicați și rezultate dovedite, insuflând tinerilor 
valori stabile pentru un viitor durabil, fapt prin rezultatele deosebite obținute de 
elevii LAUDE-REUT la examenele de bacalaureat și evaluare națională, dar și la 
numeroasele competiții școlare și extrașcolare, interne și internaționale, pe tematici 
diverse.

Cristina MARIN
Laude-Reut Projects & PR Manager
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Au trecut patru ani vii, încărcați de bucurii și de 
frământări, de pasiuni și de încercări. Ne aflăm în fața 
unui final pe care tind să îl privesc mai degrabă ca pe 
un început. Ne îndreptăm spre o altă parte a vieții, 
plini de entuziasm, dar și de îndoieli. E o lume noua, 
necunoscuta. Mai presus de notele obținute, în anii 
de liceu, am învățat să ne descurcăm în situații mai 
mult sau mai puțin obișnuite, să facem față emotiilor. 
Acestea sunt, în perspectiva mea, adevaratele comori 
pe care le-am dobândit la finalul liceului. 

Unii dintre noi aleg să urmeze drumul 
străinătății, alții rămân acasă. Însă, undeva, departe, 
peste hotare, gândul unui student care învață într-o 
sesiune se îndreaptă tot spre casă. Cei care pleacă lasă o parte din ființa lor, acasă, la părinți. 
V-ati intreba ce îi mai leagă pe cei plecați de Romania? În ciuda dificultăților, cei care pleacă 
sau cei care rămân au devenit oameni tot aici. Voluntar sau involuntar, ne întoarcem mereu de 
unde am plecat.

Timp de patru ani, am cunoscut ce înseamnă un spațiu cald, mic, dar nu restrictiv, am 
fost încurajați, împinși de la spate pentru a ne depăși limitele, am cunoscut munca de echipă. 
Fac parte dintr-o clasă vie, gălăgioasă, plină de oameni cu interese diferite, de la artisti, filosofi 
la visători și politicieni în devenire. Însa, în ciuda diferențelor, am reușit să devenim un tot și 
să ne remarcăm. 

Mulțumesc persoanelor care ne-au sprijinit în drumul nostru: profesorilor care, prin 
entuziasmul și toată munca depusă, ne-au format ca oameni, direcțiunii, pentru tot sprijinul 
oferit si pentru sansa de a participa la atâtea proiecte, parinților care ne-au dat curajul sa 
devenim ceea ce suntem azi și colegilor fără de care nicio amintire frumoasă nu ar fi fost azi 
completă. 

Închei printr-un cuvânt drag, care aparține lui Confuncius: Natura ne aseamănă, educația 
ne deosebește.  

Horvath Beatrice Anne-Marie, 
absolventă a clasei a XII-a Uman
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Onorați profesori, stimați oaspeți, dragi colegi, 
Astăzi noi vom zbura. 
Peste ani de liceu, peste teze și extemporale, peste bucurii 

și lacrimi, vom zbura. Și din zborul nostru, de sus, toate ne vor 
părea frumoase și dragi... Se spune că, în zborul ei, o pasăre nu are 
conștiința imensității pe care o parcurge. Asemenea ei, nici noi, 
parcă, nu ne dăm seama cât de vast ne-a fost drumul până aici. 
Privind în urmă, ne e greu să fim sinceri cu noi și să recunoaștem 
cât de mult ne-a marcat o școală. Ne e greu să trasăm corect și 
obiectiv harta marilor noastre descoperiri din ultimii patru ani. 
Cât de mult e pământul pe care l-am cucerit și cât de ademenitor 
e orizontul în față!

Purtăm în noi victoria profesorilor noștri! Purtăm în noi 
întreaga lor abnegație și putere de muncă. Purtăm efortul și 
sacrificiul lor ca pe un blazon, un însemn de mândrie. Nu vă vom 
trăda niciodată încrederea!

Dar cum am putea oare?  De la dumneavoatsră, dragi 
profesori, am învățat responsabilitatea, asumarea, implicarea 
și suveranul respect de sine pe care îl poate avea un om. Ne-ați 
cultivat valori și veți culege recunoștință.

Da, astăzi vom zbura. 
De sus, liceul, pierdut printre alte clădiri, ne va părea o clădire oarecare. Vom zâmbi șiret 

la gândul că altădată ne înfiora și îl consideram cimitir al tinereții. Vom zâmbi isteț la gândul 
vreunei ore de la care am chiulit sau la amintirea tezelor pentru care nu păream sa fim niciodată 
pregătiți. Și așa clădirea va prinde contur. În inimile noastre, dorul ne va chema înapoi.

Înapoi la profesori, înapoi la prietenii rămași în liceu. Înapoi la diriginți. Meritul de a ne 
fi răspuns binevoitor la toate inițiativele, bucuria cu care ne-ați susținut și, mai ales, puterea cu 
care v-ați asumat o atât de înaltă responsabilitate ne face să va mulțumim mai ales. 

Vom zbura! Da, sigur vom zbura. 
De acasă, de jos, ne vor urmări uimiți și, poate, ușor speriați, părinții. Au crezut în noi, cred 

în noi și poartă în ei certitudinea că îi vom face mândri. Îi știm că ne privesc cu dragoste și ne 
întrebăm ce alt noroc mai mare putem să avem...

Tot zburând în tării ne vor vedea și colegii rămași la liceu. Îi vom saluta prietenește și îi vom 
ruga să nu înceteze să facă din Liceul Laude o școală așa cum și-o doresc. Să ducă la bun sfârșit 
începuturile noastre, iar ei, la rândul lor, să pună temelia unor noi începuturi. 

Dar vai! Timpul nu mai stă pe loc! Cât de vastă e, totuși, harta descoperirilor noastre! Parcă 
ne e și frică să încercăm s-o cuprindem pe toată. Noi, cuceritorii, noi, învingătorii, avem atâția 
oameni care cred în noi, atât aici, cât și în ceruri.

Onorați profesori, dragi părinți, vă mulțumim pentru înaltul orizont, înaltul standard 
moral și civic spre care putem să tindem. 

Scumpi dascăli, iubiți părinți, noi astăzi vom zbura. Dar pe aripile noastre vă vom lua și pe 
dumneavoastră!

Vescu Victor, 
absolvent al clasei a XII-a Real



144 Absolvenții Laude-Reut

Ines-Maria Brătășanu
Falmouth University, Music, 

Theatre & Entertainment 
Management

Irina-Anastasia Damian
Universitatea București, 

Facultatea de Sociologie și 
Asistență Socială

Alexa Dobrin
Miami Ad School 

in Madrid, Art 
Direction

Horia Drăgoescu
London South Bank 

University, 
Fashion & Marketing

Andrei Frăsineanu
ASE București, Facultatea 

de Administrare a 
Afacerilor în limba engleză

Vlad-Cristian Grădișteanu
Skema Business School-Sophia 
Antipolis, Global Management, 

Franța

Astrid-Ioana Polivanov
Miami Ad School in Madrid, Art 

Direction

Beatrice Anne-Marie Horvath 
Southern Denmark University, 

Studii Europene

Andrei Niculae
Facultatea de Științe Politice a Universității 

București; Facultatea de Drept a Universității 
Creștine Dimitrie Cantemir

Maria Sara 
Crăciun

Cristina Roșca
Facultatea de Administrație și Afaceri 

a Universității București, Business 
Administration
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Suntem mândri 

de voi, mult 

succes în viață!

Călin Simescu
Facultatea de Medicină și 

Farmacie Carol Davila

Dan Constantin Ciorăscu
Universitatea Politehnică București, 
Facultatea de Inginerie Aerospațială

Mihai Iulian Cioroianu
University of Warwick, 

Computer Science

Theodor Andrei Drăghici
 Universitatea Politehnică 
București, Facultatea de 
Inginerie Aerospațială

Mara Andreea Dimciu
Facultatea de Medicină și 

Farmacie Carol Davila

Alexandra Maria Dumitrașc
École hôtelière de Lausanne, 

Elveția

Daria Militaru
Universitatea Politehnică 
București, Facultatea de 

Inginerie Medicală

Ioana Andrada Pantelimon
 Dartmouth College New 
Hampshire, United States

Nicoleta Adina Trandaș
Universitatea Politehnică 
București, Facultatea de 

Inginerie Medicală

Victor Vescu
University of Oxford, 

Earth Sciences
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Victor Vescu, absolvent 

Laude-Reut 2018 si olimpic 
internațional, este student la 
Oxford, în Marea Britanie, 
singurul student din Europa 
care, după interviu, a fost admis 
la specializarea Earth Sciences.

Victor are în palmares Aurul Absolut la Olimpiada Internațională în 
domeniul științelor - Geografie, obținut în Serbia în august 2017, cu punctaj 
maxim în rândul celor 45 de țări participante și 165 de concurenți.

Felicitari si mult succes mai departe, Victor! Suntem mândri de tine și 
așteptăm vești extraordinare despre parcursul tău profesional. 

Ceremonia de deschidere

Universitatea Oxford

Biblioteca universității

Parcul universității
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Andrada Pantelimon, absolventă 2018 a 
Complexului Educațional Laude-Reut și olimpică 
la nivel internațional, s-a acomodat foarte bine la 
Dartmouth College, în Statele Unite ale Americii, unde 
a plecat pe 27 august, singură cu două valize.

La Dartmouth a început cu o excursie cu cortul, 
apoi cazarea, orientation week și alegerea cursurilor 
din semestrul intâi. Anul universitar a debutat în 12 
septembrie, este organizat în trei trimestre și este 
foarte intens. În 12 septembrie, prima zi de școală, 
a devenit oficial studentă și toți bobocii au dat mâna 
cu președintele facultății. La sfârșitul lui noiembrie 
va avea deja examenele finale. Spre deosebire de alte 

universități, unde se direcționa clar pe economie cu 
matematică, la Dartmouth are un an la dispozitie să 
exploreze și alte domenii.

În ultima perioadă programul ei a devenit foarte 
încărcat. În afară de cursuri și teste pentru midterm, are 
2 job-uri la revista facultății ca blogger și writer, face 
sport la o sală de cățărări și face parte dintr-o formație 
de muzică a capela de fete, unde a fost primită în urma 
unor audiții în septembrie. 

Andrada ne-a transmis că va veni în vizită la școală 
în decembrie, când va sosi în țară pentru vacanța de 
iarnă. Precum e firesc, îi e dor de acasă, dar înțelegem 
că a regăsit la Dartmouth ceva din stilul de lucru și 
abordare cu care era obișnuită în școala Laude-Reut.

Dragă Andrada, te așteptăm cu mare drag acasă, 
suntem mândri de tine, mult succes!
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Acum zece ani, pe scena teatrului 
unde avea să se desfășoare serbarea 
finalului de an școlar, elevii clasei a opta 
se transformau în personaje istorice și 
literare cunoscute. Probabil că acela a fost 
momentul în care mi-am dat seama, cu 
adevărat, cât de mult au crescut. 

Probabil că atunci a fost prima dată când am încercat să îmi imaginez adulții care vor deveni. Nu am putut să 
o fac, din cel puțin două motive: aveam deja lacrimi în ochi și câțiva dintre protagoniști aveau nevoie de ajutor: cu 
replicile, costumele, tracul... Am fost nevoită să las emoțiile și să fac ce trebuie. 

 
Am avut ocazia să îi văd pe copiii mei adulți săptămâna trecută, la o ora de dirigenție specială, la aniversarea 

celor 10 ani de la terminarea gimnaziului. Băncile păreau mai mici, vocile mai mature... în rest, parcă timpul s-ar fi 
întors pentru încă un episod - cel mai frumos dintre toate, care mi-a dovedit, încă o dată, că a fi diriginte în școala 
Lauder e o bucurie care nu se încheie, pentru că elevii, oricât de mari, nu vor înceta niciodată să fie și copiii mei.

 
prof. diriginte Roxandra Cristescu
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Disciplina „Relații Internaționale și Diplomație” își 
propune să prezinte elevilor principalele provocări ale 
politicii internaționale de astăzi. În calitate de profesor 
al acestei discipline, am observat încă de la început că 
elevii tind să fie atrași mai mult de cuvântul „Diplomație” 
și am încercat să le explic că pentru a înțelege modul 
cum funcționează relațiile diplomatice au nevoie, mai 
întâi, de un set de cunoștințe solide despre modul cum 
sunt construite și funcționează relațiile internaționale. 

În primul rând, este necesară definirea și înțelegerea 
unor concepte fundamentale (stat, guvernare, putere, 
interes, conflict, cooperare, globalizare, etc) și aplicarea 
lor pe anumite studii de caz. Importanța exemplelor 
istorice, de la Primul Război Mondial la Războiul Rece, 
constituie o introducere necesară pentru înțelegerea 
mizelor actuale ale politicii internaționale. Aceasta 
este urmată de o abordare analitică a principalelor 
evenimente ale scenei internaționale de după Războiul 

Rece, respectând în același timp criteriul geografic, 
respectiv vor fi examinate zone ca spațiul trans-atlantic, 
Orientul Mijlociu, spațiul ex-sovietic sau Asia de Sud-
Est. Dar și tematici actuale precum terorismul, noile 
războaie, migrația, asistența umanitară.

De asemenea, disciplina urmărește cunoașterea 
detaliată a organizațiilor, a modului cum au apărut, 
s-au dezvoltat și transformat în contexte istorice 
specifice, în acest fel elevii având o imagine corectă 
asupra complexității vieții internaționale. România 
este membră atât a Uniunii Europene și a Organizației 
Tratatului Atlanticului de Nord, cât și a Fondului 
Monetar Internațional, Organizației pentru Securitate 
și Cooperare în Europa, Organizației Mondiale a 
Comerțului etc. Așadar, elevii trebuie să se familiarizeze 
și cu scopul, activitățile și rolul principalelor organizații 
internaționale și regionale spre a înțelege în mod 
adecvat politica externă și de securitate a propriei țări. 
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Astfel, vor avea un bagaj de cunoștințe extrem de util 
pe viitor dacă vor dori să lucreze în cadrul instituțiilor 
naționale diplomatice sau de securitate, precum și în 
structura diverselor organizații internaționale.

Această disciplină este destinată elevilor din 
clasele a IX-a, a X-a și a XI-a și reprezintă o mare 
provocare atât pentru ei, cât și pentru mine ca profesor 
pentru că trebuie să aduc un domeniu al cărui nivel 
de complexitate este extrem de ridicat (se studiază în 
mediul academic), la nivelul unor copii de liceu, însă 
am fost foarte impresionat să lucrez cu elevi extrem 
de inteligenți, curioși și implicați. În anul școlar  
2018-2019 am încercat să pun bazele teoretice, să 
le dezvolt gândirea critică și abilitățile de analiză și 
sinteză, să îi determin să vadă dincolo de aparențele 
unei probleme și să caute explicații concrete. A fost o 
provocare să îi îndepărtez de teoriile conspirației și să 
le explic importanța abordării științifice. Am încercat 
să îi învăț să aleagă sursele pertinente și am utilizat 
deseori pasaje din literatura de specialitate cu prestigiu 
internațional. Poate la început totul a părut mai dificil 
decât se așteptau, însă pe parcurs, după ce au început 

să înțeleagă, să facă conexiuni, să își cristalizeze un mic 
orizont de cunoaștere în acest domeniu, deschiderea 
față de disciplina pe care o predau și față de mine 
implicit a fost mult mai vizibilă. Consider că a fost un 
an de succes și acest lucru este întărit de prestațiile 
deosebite ale elevilor atunci când s-au aflat în situația 
de a pune în practică cunoștințele dobândite la clasă.    

Pe lângă pregătirea teoretică, elevii Laude-Reut au 
ocazia să își exerseze cunoștințele și abilitățile în diverse 
situații practice. Primul eveniment în acest sens are 
loc chiar la începutul anului școlar și este reprezentat 
de o vizită de studiu la Parlamentul European. În 
cadrul acestei vizite, elevii au oportunitatea să vadă 
pe viu modul în care funcționează una dintre cele mai 
importante instituții ale Uniunii Europene. În acest an 
școlar, vizita a avut loc în perioada 15-17 octombrie 
2018. Au participat elevi de la toate clasele. Impactul 
cel mai puternic consider că este întotdeauna asupra 
clasei a IX-a pentru că pentru ei este prima dată. De 
asemenea, și competiția pentru cele 16 locuri a fost una 
acerbă și fiecare dintre ei a depus un efort semnificativ 
pentru a se pregăti cât mai bine. Ca profesor, mi-a fost 
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foarte greu să fac această selecție pentru că sunt mulți 
copii extraordinari. Faptul că trebuie să lași acasă câțiva 
dintre ei, nu este deloc plăcut. Însă, competiția în acest 
caz este una pozitivă și îi determină să își dorească 
să fie cât mai buni. Am fost impresionat și de nivelul 
cunoștințe pe care l-au acumulat la alte discipline și 
modul în care l-au utilizat la interviu. Pot să spun că am 
avut fundația pe care am putut să construiesc clădirea 
disciplinei „Relații Internaționale și Diplomație”, iar 
pentru acest lucru le mulțumesc, fără reținere, tuturor 
profesorilor de la celelalte materii.

Un alt eveniment cu o încărcătură specială pentru 
elevii Laude-Reut este și conferința internațională 
anuală 2Day Ambassador. Aflată la cea de-a VIII-a 
ediție, putem spune că este deja o tradiție și un simbol 
pentru liceu. Chiar dacă evenimentul este dedicat 
elevilor înscriși la disciplina „Relații Internaționale 
și Diplomație” (prin prisma temelor și activităților 
desfășurate), acesta încearcă să îi implice pe toți, 
indiferent de alegerea exprimată la începutul anului 
școlar. Ca în fiecare an, 2Day Ambassador a debutat 
cu internship-ul pe care elevii îl fac la ambasade (anul 
acesta 25-26 martie 2019), unde au avut oportunitatea 
de a lua contact cu oamenii care lucrează în aceste 

instituții, cu activitățile și regulile aferente și de a învăța 
din experiența reală a șefilor de misiuni diplomatice. 
Pe baza discuțiilor cu ambasadorii și / sau membrii din 
staff-ul diplomatic, elevii desemnați ca speakeri și-au 
construit discursuri, care au fost prezentate în cadrul 
competiției de discursuri pe teme de diplomație din 27 
martie 2019. Practic, elevii au jucat rolul de ambasadori 
pentru statele unde au făcut internship-ul. La final, 
publicul (format din echipe de elevi de la mai multe 
licee din București) și juriul de specialitate a votat 
cele mai bune prestații atât la nivel de conținut, cât și 
la nivel de exprimare orală. Sistemul de vot este unul 
similar Eurovision Song Contest, ceea ce înseamnă că 
nu lipsește suspansul creat de răsturnările de situație 
din clasament. Primele trei discursuri au fost prezentate 
în ultima zi (28 martie 2019) în fața ambasadorilor 
și invitaților speciali din cadrul conferinței. Este o 
conferință grandioasă, care are menirea să le aducă 
elevilor Laude-Reut cei mai buni practicieni și experți 
în domeniile Relații Internaționale și Diplomație. Fără 
implicarea deosebită a conducerii (doamna președinte a 
Complexului Educațional Laude-Reut – Tova Ben Nun-
Cherbis, distinșii directori – doamna Mariana Rosner 
și domnul Dan Șandru, întregul staff administrativ și 
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întreg corpul profesoral) nimic nu ar fi fost posibil. 
Mulțumiri deosebite tuturor celor implicați! Profilul 
unic al acestui liceu în spațiul educațional românesc 
strălucește în lumina acestui eveniment.

Nu în ultimul rând, cel de-al treilea eveniment care 
consolidează pregătirea practică a elevilor Laude-Reut 
în domeniul Relațiilor Internaționale și Diplomației 
este LauderMUN. În cadrul acestui exercițiu, elevii 
sunt delegați ai unor state într-unul dintre cele șase 
comitete ale Organizației Națiunilor Unite (Consilul 
de Securitate, Comisia I a Adunării Generale – United 
Nations Disarmament Commission, Comisia a III-a – 
Social, Humanitarian and Cultural Issues, Comisia a 
IV-a – Special Political and Decolonisation, ECOFIN 
- Financial and Economical Affairs, Human Rights 
Council). În cele 4 zile ale conferinței (8-11 aprilie 
2019), elevii au încercat să reprezinte cât mai bine 
interesele statelor și și-au exersat vocabularul adecvat 
pentru domeniul Relațiilor Internaționale și practica 
Diplomației. Acest eveniment a beneficiat de sprijinul 
Ambasadei Israelului, un partener tradițional al 

Complexului Educațional Laude-Reut, și al Institutului 
Bancar Român. 

La final de an, un alt partener constant al 
Complexului Educațional Laude-Reut, Ministerul 
Afacerilor Externe, îi primește pe elevii care au absolvit 
disciplina „Relații Internaționale și Diplomație” în 
cadrul unei ceremonii solemne pentru a le fi recunoscute 
meritele și înmânate diplomele de absolvire. Este 
încununarea eforturilor depuse într-un an întreg. Le 
mulțumesc din suflet tuturor copiilor pe care i-am avut 
elevi! Deschiderea lor față de mine mi-a dat curaj și 
încredere, doi catalizatori esențiali pentru progres. Nu 
știu cât au învățat ei de la mine, însă eu am învățat foarte 
multe de la ei!    

În încheiere, aș dori să subliniez încă o dată 
mediul profesionist și de înaltă calitate care face 
posibilă dezvoltarea acestor copii minunați. Eforturile 
conducerii, personalului administrativ și corpului 
profesoral fac din Laude-Reut un liceu de elită, eclatant 
în spațiul educațional românesc.

Asist.univ.dr. Octavian SOFRONEA
Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

Profesor de Relații Internaționale și Diplomație, Liceul Laude-Reut



154

L
i

c
e

u

Liceul Laude-Reut

La finalul celui de al 12-lea an de parteneriat 
educațional cu Ministerul Afacerilor Externe - 
Institutul Diplomatic Român, Fundaţia Ronald  
S. Lauder România - Complexul Educațional  
Lauder-Reut au desfășurat luni, 11 iunie 2018, ora 
10:00, 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 s-a desfășurat în prezența Ministrului 
Afacerilor Externe, domnul Teodor Meleșcanu, a 
Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, domnul 
Victor Negrescu, 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 oficiali și membri ai corpului diplomatic acreditat la 
Bucureşti, diplomaţi de carieră, membri ai Lauder-Reut 
Board of Trustees, elevi, părinți şi profesori.

Ministrul Afacerilor Externe, domnul Teodor Meleșcanu, s-a declarat onorat să le 
înmâneze personal diplomele de absolvire elevilor Lauder-Reut, viitorii ambasadori ai 
României în lume, în acest context aniversar prilejuit de dubla celebrare a anului 2018: 
Centenarul românesc și 70 de ani de la înființarea Statului Israel, încununați de relații 
diplomatice bilaterale neîntrerupte între cele două țări. Domnul Ministru și-a exprimat 
aprecierile pentru inițiativa Complexului Educațional Lauder-Reut de a se adapta la cerințele 
societății actuale, inițiativă rezultată într-un parteneriat de 12 ani deja cu Ministerul 
Afacerilor Externe – Institutul Diplomatic Român, prin care elevii acestei instituții de 
învățământ beneficiază de studii de diplomație, întrucât investiția în educație este cea mai 
importantă pentru viitorul unei nații: … diplomația are nevoie de forțe proaspete, pregătite 
pentru confruntări complexe, potențialul și abilitățile pe care le aveți contribuie la promovarea 
României peste hotare, la întărirea valorilor democratice, a solidarității și toleranței. 
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Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, 
domnul Victor Negrescu, i-a sfătuit pe elevi să fie 
diplomați în fiecare zi, prin ceea ce fac în calitate 
de indivizi și i-a invitat să se alăture acțiunilor de 
voluntariat și internship deschise în cadrul ministerului 
pe care îl conduce, pentru a contribui la proiectul de 
preluare de către România a președinției Consiliului 
Uniunii Europene în 2019, prin care vom demonstra, ca 
țară, că am înțeles ce trebuie să facem la nivel european 
și îi vom coaliza pe ceilalți membri europeni pentru 
atingerea unui punct de vedere comun.

Întrucât agenda diplomatică nu i-a permis să 
participe anul acesta, ambasadorul Statului Israel, 
doamna Tamar Samash a transmis un mesaj de 
felicitare elevilor și conducerii Complexului Educațional 
Lauder-Reut: Trebuie să vă amintiți că diplomația este 
arma păcii, o armă a inteligenței și un joc fair-play, 
care implică dezvoltarea de abilități speciale pentru a 
menține echilibrul fragil al coexistenței umane, într-o 
lume care este din ce în ce mai expusă tulburărilor 
interculturale și coliziunilor. Deci, chiar și astăzi, nu 
mai puțin decât în trecut, nu există niciun substitut al 
diplomației profesionale.



156

L
i

c
e

u

Liceul Laude-Reut

De asemenea, elevii și invitații au primit un 
cuvânt de suflet transmis de domnul Paul Schwartz, 
Președintele Comunității Evreilor din București, care 
i-a îndemnat să studieze și să muncească, cât mai 
mult, întrucât se deschid oportunități extraordinare în 
această conjunctură internațională actuală, pe care cu 
toții o dorim pașnică. 

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 Bruxelles, 
internship la ambasade, Ministerul Afacerilor Externe 

și Institutul Diplomatic Român în cadrul Conferinței 
Lauder de Diplomație și Afaceri Internaționale pentru 
învățământul liceal – „2Day Ambassador” (20-22 martie 
2018), conferințele Model United Nations desfășurate în 
România și străinătate la Herzliyah, Maastricht, precum 
și cea de a 6-a ediție a Conferinței LauderMUN (8 – 11 
iunie 2018), care își încheie azi lucrările și pentru care 
s-a predat ștafeta între generații în cadrul ceremoniei de 
azi, de la Sala Gafencu.

Elevii au primit certificatele de absolvire din mâna 
domnului ministru Teodor Meleșcanu, fiind felicitați 
și încurajați de toți invitații, prezentând, la rândul lor, 
discursurile de mulțumire și apreciere.

Cristina Marin
Laude-Reut Projects & PR Manager
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Stimate domnule ministru Teodor Meleșcanu,
Stimate domnule ministru Victor Negrescu,
Stimate domnule Paul Schwartz,
Dragi invitați, prieteni, parteneri, elevi și părinți,

Permiteți-mi să încep prin a aduce mulțumiri pentru marea onoare cu care ați investit Complexul  
Lauder-Reut de-a lungul timpului, precum și pentru minunata noastră colaborare, din toți acești ani, ce stă la baza 
întăririi relațiilor de prietenie între România și Israel, acum la ceas aniversar a 70 de ani de la înființarea Statului 
Israel, într-un centenar românesc.

Educația de excelență este stindardul pe care Complexul Educațional Lauder-Reut, al cărui fondator și 
președinte sunt de aproape un sfert de secol, s-a angajat să îl poarte și să îl afirme cu fermitate. Îi învățăm pe 
copiii noștri matematică și științe ale naturii, limbi străine, istorie și științe umaniste, însă mai presus de toate le 
deschidem cadrul multicultural și de toleranță, prin sădirea prieteniei, generozității și acceptării diferențelor dintre 
oameni ca valoare și nu ca impediment. 

Pregătim liderii de mâine de pe băncile școlii în domenii precum diplomație, business, comunicare, media, 
având în spate parteneriate solide realizate cu instituții solide din Israel și din țară, precum Ministerul Educației 
din ambele țări, Ministerul Afacerilor Externe din România și Institutul Diplomatic Român, Ambasada Israelului 
în România, prin Excelența Sa Doamna Ambasador Tamar Samash, IDC Herzliya - Lauder School of Government, 
Diplomacy and Strategy, World Zionist Organization – Department of Education, Emissary unit Teaching, 
Weizmann Institute of Science, Center for Educational Technology și alții. 

Proiectele noastre sunt susținute cu mare receptivitate și devotament de către autoritățile locale, Primăria 
Municipiului București și Primăria Sectorului 3, Federația Comunităților Evreiești și Comunitatea Evreilor din 
București, alături de numeroase instituții educaționale și culturale – porțile se deschid și suntem primiți cu bucurie, 
în numele educației, pornind de la o strângere de mână ne așezăm în jurul unei mese unde se discută viziuni, se 
fac planuri și se construiește inovația însăși. Această țesătură fină, invizibilă, de la om la om, devine o conexiune 
stabilă care întărește prietenii, precum între statele noastre, Israel și România, având ca model 70 de ani de relații 
diplomatice neîntrerupte, pe care le dorim extinse și aprofundate, în domenii de importanță majoră precum 
economia, societatea, inovația, cultura, educația și schimbul academic.

Complexul Educațional Lauder-Reut este mândru să fie partener în formarea liderilor de mâine ai României, 
de la vârsta de 3 ani la majorat, pregătindu-i pentru viața reală și oferindu-le o platformă de instruire de pe care 
să își înceapă o carieră în domenii precum diplomație, media, comunicare, tehnologie. 

Le insuflăm copiilor noștri dorința de a lucra împreună, de a găsi soluții, le șlefuim abilitățile de negociere și 
comunicare în public și în scris, îi învățăm să respecte diferențele de opinii și prietenia cu cei de toate vârstele. Toate 
acestea sunt vizibile în rezultatele obținute la numeroase olimpiade și concursuri școlare, printre care medalia de 
aur la Balcaniada de Geografie și aurul absolut la geografie la nivel internațional, din 165 de țări participante.

Avem proiecte de tradiție, precum Conferința Internațională de Diplomație și Afaceri Globale 2Day 
Ambassador, ajunsă la cea de a șaptea ediție anul acesta, cu participarea elevilor de la 20 de școli din București, 
iar roadele se văd deja prin absolvenții Lauder-Reut cărora le-am dat aripi și au plecat să cucerească lumea: unii 
dintre ei lucrează în instituțiile de stat românești și europene, cu impact pentru viitorul nostru comun.

Cine face istoria? Fiecare dintre noi este creator de istorie, din postură de muncitor, profesor, doctor, om de 
știință, diplomat, eu și dumneavoastră, îndeplinindu-ne munca și misiunea. Rădăcinile istoriei sunt în cunoaștere, 
iar cunoașterea înseamnă educație. Liderii de viitor sunt misiunea noastră, ca instituție de învățământ. Și ne 
urmăm cu drag și dedicare această misiune, în strânsă cooperare cu autoritățile și toți cei prezenți aici.

Avem 12 ani de parteneriat în care am învățat și am crescut, iar azi încheiem și cea de a șasea ediție a 
Conferinței LauderMUN, organizată și desfășurată cu mare devotament de nivel academic, fapt pentru care aș 
dori să felicit comitetul implicat și îi invit aici pe elevi, pentru a preda ștafeta către generația 2019.

Mult succes nouă tuturor... ad mea ve’esrim! Vă mulțumesc mult.
Tova Ben-Nun Cherbis

Președintele Complexului Educațional Laude-Reut
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Webster University’s fifth edition of WebMUN 

in Vienna brought Laude-Reut students closer to the 

challenges of a complex phenomenon at the heart of 

our societies today: globalization. Between the 19th 

and 22nd of October 2018, a group of twelve 10 grade 

students participated alongside 100 high-school and 

university level students of different nationalities in some 

of the most heated debates on local and international 

matters. Not only did their skills and work as delegates 

contribute to their committees’ resolutions on ardent 

problems; they also led to a resounding success of the 

Laude-Reut delegation at the conference, bringing back 

home two Best Delegate awards out of a total seven 

and three Honorary Mentions.

A bit of immersion before starting their work 

as delegates in the United Nations Security Council, 

European Council and OPEC helped students go from 

imagining the UN environment to actually seeing 

it first-hand. A guided tour of the United Nations 

headquarters in Vienna offered by the organizers gave 

them a glimpse of how the institution was organized, 

of what it meant to work in the landmark building 

and to take part in scientific committee sessions. Both 

students’ and teachers’ curiosity and enthusiasm peaked 

at the sight of the lunar sample collected from the moon 

in the famous Apollo 15 mission, exhibited for visitors.
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Yet another dose of inspiration and motivation was provided by the keynote speakers invited by Webster 
University for the Opening Ceremony of this year’s WebMUN. Wolfgang Fengler (Lead Economist at the 
World Bank), Martin Nesirky (Director of the United Nations Information Service in Vienna), Dr. Oleksandr 
Vasylovych (Ukraine’s Ambassador in Austria)  and Joachim Honeck (International Relations Department, 
Webster University) have all brought arguments in favour of youth involvement in today’s social and political 
challenges. They showed the progress made to end extreme poverty at a global level and students were invited to 
monitor the process themselves online.

The three days of delegate work on some of the most pressing issues of globalization 
included positions and steps towards resolutions on the refugee crisis, border control 
and resettlement aids, peacekeeping reform and training programs, global terrorism, 
drug and arms trafficking across borders, all discussed in committee sessions and 
further negotiated by the delegates in the interconnectivity sessions. These were spiced 
up by both crisis scenarios and real-world news such as President Trump’s intent to 
withdraw the USA from the INF Treaty with Russia, of which they were informed by 
the Press Committee and their live news section on the conference website. 

Such a dynamic political and economic landscape was met by students with flexible 
and creative thinking, excellent public speaking skills and interventions, collaborative 
strategies and effective decision-making. Their problem-solving qualities made them 
stand out and be highly praised by fellow delegates and committee chairs. Moreover, 
their responses when dealing with unforeseen crises and wild cards increased their 
diplomatic skills. They have learned how to formulate positions and negotiate even in 
times of surprising events caused by other delegates’ positions and decisions on global 
matters. Their breakthroughs have brought confidence and optimism in their capacity 
to adapt and to use their diplomatic resources to reach common agreements. 
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 But one aspect all students and teachers had agreed upon from the start was that 
“all work and no play” was an undesired principle for a conference in Vienna. From the 
social events organized by the university where students could socialize with the other 
participants, the traditional foods and the less traditional gelato ice-cream in the city 
centre, to the fun bumper car rides in Prater, we greatly enjoyed the shared experience of 
Viennese walks, talks and closing party dances.  



161

L
i

c
e

u

Liceul Laude-Reut

Congratulations to all students for doing a fantastic job!

Prof. Adriana Mihai
Prof. Laurențiu Lambrinoc

“The WebMUN experience was a chance for me to develop both professionally, and socially. Both my 
colleagues and I consider that this trip has opened new opportunities to improve our diplomatic skills and 
to know ourselves better. The days spent in Vienna were highly interesting and I’ve had an extraordinary 
time.”

Rareș Bundă, 10 R
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At the 7th edition of LaudeMUN, which took 
place between the 8th and the 11th of April 2019, our 
core mission was to shape the youth in becoming the 
decision-makers of tomorrow. We are proud to have 
organized an international LaudeMUN conference, 
with the participation of a delegation from Israel, and to 
have benefitted from the wonderful collaboration with 
both the Embassy of Israel and the Romanian Banking 
Institute. We would like to express our profound 
gratitude to His Excellency, the Ambassador of Israel in 
Romania, David Saranga, for his guidance and presence 
at the conference, as well as to the General Manager of 
the Romanian Banking Institute, Gabriela Hartescu. 
They have both contributed immensely to making this 
year’s edition of LaudeMUN the best one yet. Moreover, 
we would like to thank the founder and president of 
our school, Tova Ben Nun Cherbis, for giving us an 
opportunity most people our age do not have, for giving 
this year’s team her full trust and for making the project 
which was once a dream reality.

No less than 5 committees were formed in this year’s 
LaudeMUN: the Security Council, the Disarmament and 
International Security Committee (DISEC), the Social, 
Humanitarian and Cultural Committee (SOCHUM), 
the Economic and Financial Committee (ECOFIN), 
and last but not least, the United Nations Extraordinary 

Session with a focus on Iran. The opening and closing 
ceremonies were hosted at the Romanian Banking 
Institute and the committee sessions took place in 
the newly inaugurated high school building. The core 
organizing team of this year’s edition was made up of: 
Robin Scrieciu, Conference Manager, Maria Progloff, 
Secretary General, Alina Niculae, President of the 
General Assembly, Miruna Mladin, Deputy Secretary 
General, Rareș Bundă, Deputy President of the General 
Assembly, Marc Varzariu, Chief of Press and Tudor 
Coman, Deputy Chief of Press. 

We worked with passion and commitment in 
making our conference well-organized, interesting and 
rewarding for our participants, keeping them updated 
on the selection process on Facebook and Instagram, as 
well as on the progress of the conference on our newly 
redesigned website, http://laudermun.ro/. 

LaudeMUN 2019 was a great opportunity for us to 
put into practice our public speaking skills, to research 
and gain more knowledge of international relations 
and diplomacy, while also developing and improving 
our debating skills. Based on the positive feedback 
we received from our participants, we are even more 
motivated to make next year’s edition a resounding 
success!

Prof. Adriana Mihai
Prof. Diana Gombos
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LaudeMUN 2019 - The organizing team:

1. Maria Progloff - Secretary General

2. Alina Niculae - President of the General 

Assembly

3. Rares Bunda - Deputy President of the 

General Assembly

4. Miruna Mladin - Deputy Secretary 

General

5. Antonia Grosu - Under Secretary 

General

6. Daniela Costea - Chief of housing

7. Iris Polihroniade - Chief of staff

8. Claire Raicu - Deputy Chief of Staff

9. Ana Cojocaru - Chief of Entertainment

10. Marius Tatarici - Deputy Chief of 

Entertainment

11. Gabriel Gheorghe - Chief of Finance

MUN AWARDS :
Anastasia Piperea, Best Delegate, SOCHUM.
Alexandru Mihai Ghiță, 10th grade, Best Delegate, 

United Nations Extraordinary Session.
Andrei Nițulescu, 11th grade, Best Delegate, ECOFIN.
David Nadir, 9th grade, Best Delegate, DISEC.
Ana Mihai, 9th grade, Honorary Mention, DISEC.
Felix Firescu, 11th grade, Honorary Mention, ECOFIN.
Elton Dinca, 10th grade, Honorary Mention, 

Extraordinary Session.
Tal Ionescu, 11th grade, Honorary Mention, 

Extraordinary Session.
Vlad Marin, 11th grade, Honorary Mention, 

Extraordinary Session.

WebMUN Vienna 2019:
Filip Gosu, 10th grade, Best Delegate in OPEC.
Alexandru Mihai Ghiță, 10th grade, Best Delegate, 

European Council.
Andreea Olteanu, 10th grade, Honorary Mention, 

OPEC.
Monica Stancescu, 10th grade, Honorary Mention, 

Security Council.
Alexandra Camarasan, 10th grade, Honorary Mention, 

OPEC.

MUN Club Trainers: Matei Vladescu, Tudor Cobrea, Irina Melesteu, Antonia Grosu.
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Luni, 25 iunie 2018, patru elevi ai liceului nostru, Theia Hartenis, Ruth Tzutziashvili, Daria Goldenberg și 
Matei Vlădescu, împreună cu o absolventă a liceului nostru, Mara Cristina, doamna profesoară Atalia Weissman, 
coordonatorul catedrei de limba ebraică, doamna profesoară Andreea Alter și președintele Complexului Educațional 
Lauder-Reut, doamna Tova Ben-Nun Cherbis, au participat la o videoconferință cu ministrul învățământului 
israelian, domnul Naftali Bennett și cu alți reprezentanți ai Ministerului Învățământului și ai Organizației 
Sioniste Internaționale.

Elevii au fost foarte emoționați, dar totodată mândri, pentru că au avut posibilitatea să prezinte domnului 
ministru câteva dintre multele activități pe care școala le desfășoară. 

Daria Goldenberg a prezentat unul dintre 
proiectele la care a participat în decursul acestui an, 
și anume vizita, împreună cu doamna Tova Ben-Nun 
Cherbis și alți elevi ai școlii noastre și ai unui alt liceu 
din București și licee din Republica Moldova, la lagărele 
de exterminare din Polonia. A fost foarte emoționată să 
povestească despre stivele de pantofi și de alte obiecte 
pe care le-a văzut, aparținând copiilor și adulților evrei 
care au fost incinerați în crematoriile din aceste locuri 
și despre marșul la care a participat alături de elevi din 
toată lumea, pe drumul care odată a fost ultimul pas 
înainte de moarte pentru mulți evrei. Daria a povestit 
că acest proiect, împreună cu alte proiecte organizate 
de școală, a ajutat-o să înțeleagă multe aspecte legate de 
identitatea ei evreiască. 
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Theia a povestit despre legătura sa cu Israelul, 

descriindu-ne familia ei. Bunicii sunt supraviețuitori 
ai Holocaustului, iar parte din familia ei a fost ucisă în 
prima zi când au ajuns în lagărul de concentrare. Ea a 
povestit despre legătura strânsă pe care o are cu bunica 
ei, care locuiește la Ierusalim și despre vizitele ei în 
Israel. De asemenea, a fost foarte important pentru ea 
să menționeze faptul că școala a ajutat-o să cunoască 
foarte multe locuri, personalități, obiceiuri și tradiții 
legate de Israel, aspecte care au făcut-o să se simtă ca 
acasă în toate vizitele pe care le-a realizat în Israel și 
au determinat-o să se gândească să urmeze studii 
superioare în Israel.

Matei a povestit despre vizita pe care a desfășurat-o 
la Institutul Weizmann și despre toate studiile efectuate 
acolo. De asemenea, a povestit despre schimbul de 
experiență cu Liceul Tihon Hadash, cu ajutorul căruia a 
fost găzduit la o familie din orașul Herzeliya, din Israel. 
La școală, a învățat diferite aspecte legate de viața în 
Israel, ca de exemplu mâncărurile tradiționale, obiceiuri 
legate de sărbători sau de Shabbat, iar la această familie 
a avut posibilitatea să utilizeze o parte din lucrurile 
învățate la școală. De asemenea, acolo și-a făcut mulți 
prieteni, cu care menține legătura până în prezent.

Ruth a transmis un mesaj elevilor și profesorilor din 
Israel, spunându-le că trebuie să fie mândri de existența 
statului Israel. Ea a mărturisit că Lauder reprezintă 
pentru ea Micul Israel, datorită informațiilor învățate la 
orele de ebraică și tradiții iudaice și datorită materialelor 
aflate în fiecare colț al școlii: poze și informații legate de 
sărbători, personalități, anotimpuri.  

Mesajul transmis de Daria și de Matei elevilor din Israel a fost că elevii școlii noastre se 
consideră prieteni și chiar frați de peste hotare, care sunt alături de ei și la bine, dar și în 
vremuri grele. 

Anii petrecuți la Complexul Lauder-Reut i-au determinat pe mulți dintre elevi să se 
gândească cu seriozitate la posibilitatea ca după terminarea liceului să își continue studiile 
superioare în Israel, precum absolvenți ai generațiilor anterioare care au urmat facultăți în 
cadrul IDC Herzliya, sau chiar să se înroleze în armata israeliană.

Mesajul final a fost transmis de dna Tova Cherbis Ben-Nun, care a mulțumit domnului 
ministru pentru tot ajutorul acordat școlii, trimițând profesori emisari. Școala noastră 
constituie o punte puternică între Israel și Romania. 

Catedra de limba ebraică, tradiții iudaice și studii israeliene
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 În data de 20 noiembrie 2018, elevii clasei XI Real, 
au participat, în cadrul proiectelor Business English, 
coordonați de prof. Mihaela Rață, la o vizită de lucru în 
cadrul companiei Don Cafe România, parte a grupului 
internațional Strauss, la invitația domnului Meleșteu, 
CEO Don Cafe România.

Vizita de lucru a avut un scop informativ, elevii 
s-au familiarizat cu specificul acestei afaceri. A început 
printr-o prezentare generală a companiei la sediul 
principal, apoi a continuat cu vizitarea fabricii de 
producție. Sub coordonarea unui îndrumător, am 
putut înțelege complexul proces de fabricare a cafelei, 
pornind de la momentul în care aceasta este adusă în 
România, importată din diverse colțuri ale lumii (cu 
toate explicațiile aferente procesului de cultivare a 

cafelei, ceea ce implică anumite condiții climaterice, 
un anumit tip de sol, o anumită altitudine, lucru care 
în final îi va da o aromă specifică), felul în care aceasta 
necesită să fie depozitată, apoi, în altă parte a fabricii, 
procesul prin care cafeaua este prajită, amestecată în 
diverse doze pentru a obține arome distincte și unice, 
apoi prăjita și împachetată. După împachetare, cafeaua 
este depozitată în anumite condiții înainte de a fi trimisă 
către vânzare retailerilor. Un moment special a fost 
prezentarea felului în care se obține cafeaua artizanală, 
dar și felul în care trebuie preparată pentru a valorifica 
proprietățile ei unice.

După încheierea vizitei în fabrică, elevii au fost 
conduși spre a vizita fiecare departament implicat 
în specificul acestei afaceri, tot ceea ce stă în spatele 
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producției și o susține: departamentul de Vânzari, 
Juridic, IT, Resurse Umane precum și, foarte 
interesant, un departament de training profesional 
pentru Barista.

Ziua s-a încheiat cu vizita biroului domnului 
director unde elevii au putut să adreseze multe 
întrebări și să afle răspunsuri despre ce înseamnă să 
gestionezi un proces atât de complex și o companie 
cu foarte mulți angajați, cu un prânz gustos și o 
degustare a diferitelor tipuri de cafea și ciocolată 
caldă pe care această companie le produce. Și, 
bineînțeles, cu foarte multe cunoștințe dobândite 
chiar la primă mână, de acolo de unde lucrurile se 
întâmplă. 

Mihaela Rață, profesor
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Cea de-a noua generaţie de absolvenţi ai Liceului 
Lauder-Reut a primit rezultatele bacalaureatului 2018 
şi, în actuala sesiune, se alătură panopliei generaţiilor 
precedente, cu 100% rată de promovare, jumătate 
dintre absolvenţi obţinând medii peste 9,50, cea mai 
mare fiind 9,85, fapt pentru care vor primi trofeul 
Magna Cum Laude. De altfel, toţi elevii de la Complexul 
Educaţional Lauder-Reut au primit note mari şi la 
evaluarea naţională şi la bacalaureat 2018, la „examenul 
de maturitate” media pe instituţie ridicându-se la 9,38, 
fapt ce permite unităţii de învăţământ să se menţină pe 
primul loc în topul celor mai bune licee din Bucureşti 
(conform ratei de promovabilitate la bac, coroborată 
cu media pe liceu) şi să îşi păstreze locul în topul 
şcolilor din România pentru educaţie de excelenţă. 
Trei componente asigură succesul şcolii: munca depusă 
de elevi, încrederea investită de părinţi şi strădania 

cumulată a profesorilor pentru o instruire diferenţiată 
pe tot parcursul anului şcolar.

„Aşteptăm generaţiile viitoare de liceeni  
Lauder-Reut ce vor atinge performanţe nebănuite, atât la 
bacalaureat, cât şi la numeroase olimpiade şi concursuri. 
Suntem convinşi că vor călca pe urmele colegilor lor, 
care au îmbogăţit palmaresul şcolii cu performanţe 
internaţionale, precum medaliile de argint şi de aur la 
Balcaniada de Geografie, obţinute în ultimii doi ani, şi 
aurul absolut obţinut la Olimpiada Internaţională de 
Geografie, la care au participat concurenţi din 165 de 
ţări”, se arată într-un comunicat primit la redacţie şi 
semnat de Cristina Marin, Manager de Proiecte şi PR.

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 520-521  
(1320-1321) 1 Iulie – 31 August 2018

Proiectele de Business English au debutat, în luna 
octombrie 2018, cu o vizită în cadrul Bursei de Valori 
București, efectuată de elevii claselor a XI-a, Uman și 
Real, sub coordonarea prof Mihaela Rață.

Elevii au audiat o conferință susținută de profesori 
de economie și de oameni de afaceri din România, 
având drept subiect importanța educației financiare de 
la o vârstă timpurie, încă din timpul școlii. 

Evenimentul a fost unul interactiv, elevii au putut 
adresa întrebări și au putut afla răspunsuri la temele care 
îi preocupă direct de la cei implicați în viața economică 
în țara noastră.

Au avut ocazia, în egală măsură, să înțeleagă cum 
funcționează Bursa de Valori, activitatea cotidiană a 
acestei instituții și pregătirea tuturor acelora care susțin 
acest complex mecanism. 

Mihaela Rață, profesor
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Experiența la concursul International Physics Safe-
Cracking Tournament (8-12 aprilie 2019), din cadrul 
Institutului Weizmann, a fost una minunată, deoarece 
am avut atât oportunitatea de a învăța lucruri noi, în 
domeniul științelor, cât și șansa de a lega noi prietenii 
și de a socializa cu persoane din părți diferite ale lumii.

Încă de dinaintea plecării, am primit de 
la profesorii noștri tot ajutorul și sprijinul 
necesar pentru a construi un seif care se 
baza pe două principii fizice. Chiar dacă am 
muncit mult să îl realizăm, pot spune că în 
același timp ne-am și distrat și, de asemenea, 
am creat o prietenie strânsă între membrii 
echipei.

Ajunși în Rehovot, la Institutul Weizmann, unde 
urma să ne petrecem următoarea săptămână, am fost 
întâmpinați cu căldură. Ne-am cunoscut colegii de 
cameră, care deși erau din părți complet diferite ale 
lumii, Hong-Kong și Angola, au fost foarte deschiși și la 
fel de entuziaști ca noi să ia parte la acest concurs.

Pe lângă concursul în sine, am asistat la o prezentare 
asupra materiei negre și una asupra modului în care 
fizicienii decid cel mai potrivit loc pentru ca o rachetă 
să aterizeze pe lună, din perspectiva sondei israeliene 
Bereshit care a încercat aselenizarea. De asemenea, am 
petrecut o zi însorită în Tel Aviv, alături de colegii noștri 
din Angola.

În ziua concursului, deși eram foarte emoționați, 
am reușit atât să răspundem bine la întrebările juraților, 
cât și să deschidem 5 dintre cele 8 seifuri la care am 
fost repartizați, constatând cu bucurie faptul că seiful 
nostru a putut fi deschis de numai două echipe. Ne-am 

clasat în rândul primelor 19 echipe 
din 146 participante. 

Experiența la acest concurs 
este unică și memorabilă, 
deschizându-ne noi orizonturi de 
cunoaștere.

Alexia MARTA, 10R
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Într-o dimineață ploioasă de luni, 15 aprilie 2019, cei nouă elevi ai clasei a XII-a uman au 
pornit spre Ardeal, insotiti de doamna dirigintă, Nora Pana și profesor Diana Gomboș. Cu toții 
am pornit cu gânduri și dorințe diferite, dar uniți de aceeași emoție de a petrece trei zile departe de 
agitația capitalei în inima Transilvaniei, Cluj-Napoca. 

Ajunși în orasul de pe Someș, liceenii și-au început periplul cu o vizita de studiu la Facultatea 
de Medicină, unde au avut șansa de a interacționa cu studenții și au participat la activități practice 
în cadrul săptămânii Școala Altfel. În oras, pe străzi, prin parcuri au facut fotografii și s-au bucurat 
de liniștea și vremea insorită, care ne-a întâmpinat înca din prima zi în Cluj-Napoca. Fascinați de 
multiculturalitatea orașului și minunatele obiective turistice vizitate, am pornit agale la ceas de 
seara spre Cetățuie, colina de deasupra orașului, unde am facut nenumarate selfie-uri la apus de 
soare. 

Cu speranța că și a doua zi ne va primi cu soare și căldură, am pornit spre Parcul Botanic, 
o oază de liniște în sulfetul agitat al orașului. Orele sunt lungi, vremea e schimbătoare, oamenii 
deschiși și primitori, iar timpul nu mai este o povară nesfârșită. Înconjurați de natură și vreme 
caldă, pașii ne poartă pe cărări printre mii de specii de plante aduse din toate colțurile lumii. Printre 
atracțiile Grădinii se numără și Grădina japoneză 
și Grădina romană, luate cu asalt de fetele 
grupului nostru, pentru a imortaliza frumusețile 
locului. Am făcut un popas la Turnul de Apă, 
în apropierea căruia se regăsesc numeroase 
specii de plante exotice, arbori seculari și flora 
luxuriantă. Spre seară am revenit în centrul 
vechi al urbei , admirând vederea panoramică 
a  orașului de la înălțime. În adierea plăcută de 
seară, am început să depănăm amintiri frumoase 
din cei patru ani de liceu, cu regretul că anii au 
trecut în grabă, lasând în urmă momente unice, 
dar și prietenii sincere.

 În cea din urmă zi ne-am încumetat să facem o vizită la salina Turda, în ciuda vremii 
ploioase și reci. Salina reprezintă un adevărat muzeu de istorie a mineritului în sare, iar starea 
excelentă de conservare a lucrărilor miniere și a utilajelor folosite la transportul sării au făcut ca 
istoria și legenda să se împletească armonios aici. Numărul tot mai mare de turiști, sosiți din cele 
mai îndepărtate arii geografice pentru a vizita salina Turda sunt o confirmare a valorii turistice 
și istorice. Revenind in spatial clujean, ne-am retras într-un spațiu comercial pentru a petrece 
ultimele ore inainte de plecarea spre București. Ajunși în aeroport, ne-am împărtășit impresiile la 
final de excursie, melancolici și dornici să mai hoinărim măcar o zi pe străzile orașului, în  speranța 
unei intarzieri de zbor. Am revenit acasă mai liniștiti, încărcați de emoție și plini de speranță că ne 
vom revedea curând.
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O saptămână altfel poate fi un gând altfel despre cum să te raportezi altfel la 
lume, la viață, la elevii tăi. Mulți dintre ei sunt altfel decât în clasă și nu se mai tem 
de evaluări, de termene limită, de concurența colegului, de părerea celorlalți. Așadar, 
excursia la Cluj-Napoca rămâne petru noi o amintire frumoasa, de care ne vom 
aminti cu melancolie peste ani de zile.

Profesori Nora Pană și Diana Gomboș
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Laude-Reut senior high school student, Ciprian Anghel, has been featured in an article written by Dana 
Tudose-Tianu, in the June issue of the English-language OZB magazine. The article covers the stories of four 
exceptional children, each from a different school in Bucharest, who have uncovered their vocations.

What follows is an excerpt of Ciprian’s interview with Dana. 
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www.ozb.ro
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In solidarity with the victims of the Pittsburgh synagogue attack that took 

place on 28th October 2018, the Laude-Reut students held a solemn moment 
for these atrocities to NEVER AGAIN happen.

May the memory of the victims be blessed!

After the terror events against the Jewish community of Pittsburgh, PA, 
USA,  Laude-Reut  5th and 6th graders  took initiative and made a support 
poster and wrote personal letters to the people of the Jewish community.
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November 2, 2018                                                         ד חשווןכ   התשע"ט"     

 

 

To the people of the Jewish community of Pittsburgh, PA 

We, at the Laude – Reut Educational Complex, want to share our condolences 
for the tragic loss of human lives in your community. Our thoughts and prayers 
are with you, and we all hope that the future holds better times for us; Times of 
tolerance, love and respect for humans, regardless of their religion, believes, 
skin color or the way they practice their faiths. 
 
Our 5th and 6th graders made a poster for you and wrote letters. We present them 
to you, hoping you will get stronger with time. 
 
When one Jewish community hurts, all of them hurt and staying together in 
thoughts and prayers keeps our nation united in good and bad times. 
 
 
 
Tova Ben Nun-Cherbis, President  
 
And the Faculty of School  
 
The Laude-Reut Educational Complex 
The Magna Cum Laude-Reut Foundation 
The Ronald S. Lauder Foundation Romania 
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30 de copii de la Școala Laude-Reut din Capitală, sub îndrumarea doamnei profesor 
Diana Gherasimiuc, au prezentat la finalul anului proiectul de semestru la istorie sub forma 
unei emisiuni radio, cu sprijinul Radio România (www.srr.ro). Acțiunea inedită are scopul 
de a familiariza copii cu procesul jurnalistic, de a îmbunătăți abilitățile de comunicare și 
lucru în echipă. 

Elevii au realizat, până la sfârșitul lunii aprilie, o emisiune radio ce cuprinde materiale 
cu teme din istoria României, documentate de elevii clasei a 8-a sub forma unor reportaje 
audio, care rulează pe un post de radio online, sub formă de podcasturi ce vor fi folosite în 
curând și în cadrul proiectului EU aleg Romania (www.eualegromania.ro), dezvoltat de 
Radio România Regional (www.romaniaregional.ro). 

La întâlnirile pe proiect, Maria Țoghină, realizator Serviciul de Noapte (https://www.
facebook.com/serviciuldenoapteluni/), și Andrei Crețoiu, designer web, de la Radio România, 
au prezentat tehnici de redactare, metode de organizare a podcasturilor, metode de lucru cu 
echipamente specifice, precum și bune practici pentru micii jurnaliști. Tot în cadrul acestor 
întâlniri, copii au fost familiarizați cu proiectul EU aleg Romania, ce cuprinde o serie de 500 
de documentare, realizate de Societatea Română de Radiodifuziune prin Departamentul 
Studiouri Teritoriale (http://www.romaniaregional.ro/2019/03/26/ora-de-istorie-ca-o-
emisiune-de-radio/).

Ascultați-i pe foarte tinerii jurnaliști aici
  http://laude-reut.go.ro:8000/Laude-Reut-Radio
Felicitări profesoarei de istorie, Diana Gherasimiuc, care a avut această idee, și copiilor 

pentru maniera serioasă în care au acceptat această provocare istorică!

Comunicat Radio România
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Pe o scară a dezastrelor naturale, evaluarea proiectelor la istorie se plasează pe un sigur loc 3, după războaiele 
mondiale și cutremurele de pământ. Sigur ați zâmbit, apoi v-ați gândit că cele mai serioase lucruri se spun în 
glumă, dar vă garantez că evaluarea  proiectelor este un exercițiu de viață, cel puțin la ora de istorie: ne alegem 
tema în funcție de interesul personal – și cât de  greu înțelegem că  nu se  poate face un proiect despre Evul Mediu 
sau despre Egiptul Antic– avem un termen intermediar, ca să ne asigurăm că nu e făcut în ultima noapte, înainte 
de prezentare - când nici Wikipedia nu ne mai poate ajuta – și nu în ultimul rând, îl repetăm pentru că cititul de 
pe slide-uri nu poate fi evaluat decât la  clubul de lectură, dar noi știm deja că nu despre asta este vorba.

Acum poate vă este un pic mai clară dilema mea ca profesor și ca om 
– zvonurile sunt adevărate, natura mea umană a fost dovedită - legată de 
cât de mult trebuie să mă adaptez noii generații, care oricum pare să se 
schimbe odată la 4 ani din punct de vedere al capacității de înțelegere și de 
reproducere a informației, căci, până la urmă, este o evaluare, nu? Nu am 
îndeajuns de multe cuvinte să îmi exprim admirația pentru acei virtuoși ai 
galaxiei care pot reproduce pe dinafară propoziții fără sens, nume și ani și 
date fără număr! Eu nu pot și nu am putut vreodată! 

Toate acestea fiind spuse, pot să merg mai departe și să explic de ce 
evaluarea la istorie a devenit cel mai iubit lucru și s-a mutat de pe lista 
dezastrelor naturale pe ce cea cu “100 de lucruri pe care să le faci în viață”. 
Termenul de progres tehnologic nu se mai poate folosi cu ușurință pentru 
că se schimbă mai des decât vremea și totuși mă avânt și afirm că minunata 
salvare a proiectelor la istorie a fost făcută de el. 

Nimic nu este imposibil celui care are un ajutor potrivit, iar de această 
dată, eu am avut-o alături pe doamna Maria Țoghină, care este cunoscută 
pentru emisiunile realizate și pentru incredibilele proiecte în care este 
implicată și care pentru mine este mama Anei. Am învățat cum să facem un 
podcast și am văzut un proiect despre centenarul Marii Uniri și, mai mult 
decât orice, am avut acel sprijin care m-a convins definitiv că orice lucru care 
pare greu, este de fapt realizabil cu un pic de ajutor. După câteva săptămâni, 
cu inima la gură, am ascultat primul podcast de istorie din viața mea, realizat 
de cei mai talentați și mai frumoși copiii de clasa a VIII -a. 

Niciun proiect nu e finalizat, dacă nu există un feedback, iar încântarea 
copiilor, modul în care și-au însușit informația istorică, entuziasmul doamnei 
Țoghină și perspectivele pe care le avem, fac din emisiunea de radio de la ora 
de istorie un lucru pe care în mod sigur vrei să îl repeți.

Diana Gherasimiuc, profesor
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În acest an în cursul săptămânii „Să știi mai 
multe, să fii mai bun”, cele două clase a V-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, 
într-un mediu diferit de cel școlar.

În prima zi, am vizitat Pădurea Comana, 
Rezervația Naturală, unde am fost întâmpinați 
de un ghid  tânăr, primitor și, nu în ultimul rând, 
foarte bine pregătit în domeniul lui de specialitate 
(silvicultura). 

În rezervație, elevii au vizitat atât pădurea, 
cât și pepiniera și au descoperit drumul parcurs 
de o plantă de la sămânță la arbore, au identificat 
diferitele specii de arbori din padurea Comana 
și condițiile necesare creșterii acestora. În 
același timp, au putut observa specii care cresc greu din 
cauza lipsei condițiilor climatice. A fost, într-adevăr, 
o experiență informativă uimitoare! Elevii au discutat 
cu interes și plăcere; au pus întrebări competente și au 
primit răspunsuri satisfăcătoare, formulate simplu și 
clar. 

În următoarea zi, am vizitat mai multe obiective: 
- Ploiești, Muzeul ceasului;  
- Ploiești, Muzeul „Casa de Târgoveți”;
- Târgoviște, Complexul Palatului Domnesc și  

 Turnul Chindiei. 

Sub îndrumarea ghizilor, copiii au descoperit 
monumente și obiecte importante din istoria țării 
noastre și din istoria evoluției instrumentelor de 
măsurare a timpului.

În ziua a treia, la Edenland Balotești, copiii  
și-au exersat spiritul de orientare și de îndemânare prin 
activități de cățărare, mers pe bicicletă, tras cu arcul, 
parcurgerea unor trasee prin copaci cu niveluri diferite 
de dificultate și ping pong. Programul zilei s-a finalizat 
cu vizitarea grădinii zoologice din incinta complexului 
și a spațiului pentru echitație.
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În ziua a patra, în Pitești la Muzeul viticulturii și 
pomiculturii de pe domeniul Golești, sub îndrumarea 
ghidului, copiii au descoperit case țărănești cu 
dependințe din toate zonele României în care erau 
specifice pomicultura și viticultura. De asemenea, au 
putut admira Conacul Golești și au aflat rolul acestuia 
și al familiei Golescu în istoria recentă a țării noastre.

Ziua a cincea a avut ca scop consolidarea 
cunostințelor obținute în cele patru zile de excursii și 
relaxarea prin jocuri de perspicacitate și de strategie.

Gimnaziul Laude-Reut

Noi, profesorii, am fost plăcut impresionați de 
cunoștințele elevilor noștri in diferite domenii, modul 
lor de a interacționa, de receptivitatea la informatiile 
prezentate de ghizi. Îm general, am avut cu toții parte 
de o săptămână educativă și distractivă, o pauză bine-
meritată de la activitățile cotidiene. Nu putem decât să 
sperăm să avem parte de astfel experiențe inedite în 
fiecare an!

Ancuta Bontaș   Daniela Pițigoi
Ioana Ivan   Victor Diacicov
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Cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii Materne, sărbătorită la data de 

21 februarie, Guvernul României – Departamentul pentru Relații Interetnice 

a marcat acest eveniment prin postarea unor scurte filme, prin intermediul 

cărora să se promoveze studiul limbilor materne ale minorităților din 

România. Ca răspuns la această invitație, Federația Comunităților Evreiești 

din România l-a desemnat pe David Solomonovici, revenindu-i astfel onoarea 

de a realiza filmulețul, din partea etniei noastre. 

Dragă Tova, te rog să accepți recunoștința noastră pentru educația de 

prim rang de care te îngrijești s-o primească de la un colectiv minunat, care 

se dăruiește neîncetat pentru ca rezultatele copiilor să fie la cel mai înalt nivel.

Mulțumim din toată inima,

Cu mult drag,
David, Silvia și Bogdan Solomonovici

Clasa a V-a B
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Copiii s-au simțit foarte bine în această ,,aventură,, 
de trei zile, una dintre atracțiile principale fiind 
plimbarea prin stațiune cu trenulețul, decizia fiind una 
spontană, care ne-a încântat pe toți.

În prima zi...
Primul popas a fost la Muzeul Ceasului, unde arta 

fină a realizării acestor exponate (obiecte de decor sau 
bijuterii) ne-a ajutat să înțelegem trecerea timpului, 
ilustrativ fiind filmulețul despre viața fondatorului 
muzeului. Următoarea oprire a fost la Castelul 
Cantacuzino unde copiii au fost impresionați de istoria 
familiei și în special de povestea pavajului care ar fi 
trebuit să fie din monede de aur, dar și de istețimea 
regelui care a evitat efectuarea acestuia. Nu trebuie să 
uităm că a fost distactiv să ne jucăm pe iarbă, să ne dăm 
în leagăn și să ne bucuram de copilărie. Deși locația 
unde am fost cazați a fost ,,ascunsă,, în pădure și am fost 
departe de agitația stațiunii, copiii s-au bucurat de aerul 
curat, de soarele, care, surprinzător, a apărut după mai 
multe zile întunecate. Seara...la fel ca în orice excursie... 
voie bună, muzică și... dans.

Ziua a doua...
Marea aventură:  Escalada și  Traseul curajoșilor!
După instructaj, copiii au avut parte de câte două 

trasee de nivel mediu , fiind în permanență supravegheați 
de către personalul autorizat, dar și de către diriginți. Au 
fost doi ,,foarte,, curajoși, o fată și un băiat care au reușit 
să atingă limita maximă de înălțime. După-amiază.... 
o nouă aventură! A trebuit să găsim, utilizând busola, 
comori ascunse în pădure. 

Ziua a treia...
Bucuria și tristețea ultimei zile au mers mână 

în mână. Ne-am bucurat de o priveliște minunată la 
castelul Peleș, ne-am plimbat prin grădini și am făcut 
multe fotografii, apoi am vizitat Pelișorul. Împreună, am 
luat masa la Cabana Schiori și, dacă în toate zilele a fost 
soare, când am plecat, a început să ningă! 

O elevă nou-venită în clasă, la finalul excursiei, ne-a 
trimis următorul mesaj: ,,Excursia aceasta a fost una 
dintre cele mai frumoase în care am participat și m-am 
distrat mai mult ca în celelalte.”

În ultimele două zile din Săptămâna Altfel am mers 
în parc și la film. Așteptăm cu nerăbdare următoarea 
excursie!
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Am plecat la drum, dis-de-dimineață, spre localitatea 
Moroeni din județul Dâmbovița. Aici am stat 5 zile, timp 
în care am vizitat locuri noi - Zimbrăria Neagră Bucșani 
- care adăpostește 47 de zimbri, toate exemplarele de aici 
având nume care încep cu Ro: Romario, Roberta, Rococo, 
Rotunda, Rogojan și chiar „Robokap”; Mânăstirea Dealu 
1499 - unde a fost îngropat Capul lui Mihai Viteazul, 
peștera Ialomitei - cea mai lungă peșteră din Bucegi. 

Am avut parte și de o lecție inedită și provocatoare 
de cățărare și tiroliană, unde curajul ne-a fost pus la grea 
încercare timp de două ore la Vărăria Mică. Însă cel mai 
mult ne-au plăcut drumețiile făcute la cabana Padina și 
cabana Bolboci. Peisajele de basm, fulgii de zăpadă care 
ne făceau sufletele să zâmbească, zgomotul râsetelor 
noastre, izvoarele zglobii și brazii măreți, toate acestea 
ne-au făcut să petrecem niște clipe de neuitat. 

După-amiaza am continuat porțiile zdravene de râs 
la piscina hotelului, unde ne-am relaxat și jucat împreună.

Au fost 5 zile pline de voioșie, de copii fericiți, de 
lucruri nou-învățate, de joc și joacă, de prieteni minunați 
și de momente speciale.

Prof. Elena Caloian
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Am plecat într-o dimineață mohorâtă de primăvară, 
plini de entuziasm și nerăbdători să petrecem timpul 
împreună, să ne cunoaștem mai bine și să descoperim 
locuri noi. Primul popas a fost la peștera Dâmbovicioara, 
în rezervația naturală Piatra Craiului. Soarele care ne-a 
întâmpinat aici, ne-a asigurat că vremea va fi de partea 
noastră. Ne-am bucurat de frumusețea peisajului, de 
liniștea locului și de misterele peșterii.

În a doua și a treia zi, Brașovul a reușit să ne 
surprindă prin frumusețea și diversitatea sa: Biserica 
Neagră, unul dintre cele mai reprezentative monumente 
de arhitectură gotică din România, datând din secolele 
XIV-XV, Strada Sforii, una din cele mai înguste străduțe 
ale Europei. Văzut la pas, în tihnă, orașul și-a dezvăluit 
și alte frumuseți: Prima Școală Românească, construită 
în 1495 cladirea muzeului păstrează elementele stilului 
baroc, Muzeul de Etnografie Braşov este consacrat 
etnologiei regionale din sud-estul Transilvaniei, 
ilustrând prin patrimoniul său valoros civilizaţia 
comunităţii rurale. Un loc încărcat de istorie, plin de 
povești din alte vremuri, Cetatea Prejmer, a reprezentat 
un alt obiectiv al excursiei noastre. Cetatea adăposteşte 
Biserica Fortificată din localitate, fiind  una dintre cele 
mai bine păstrate fortificaţii din Europa, dar şi cel mai 
vechi monument istoric din Braşov. De asemenea, este 
singurul obiectiv turistic din România care a primit trei 
stele în Ghidul Verde Michelin, destinat turismului.
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O altă zi, o nouă poveste ... Castelul Bran a reprezentat un bun prilej de a ne aduce 
aminte de evenimente din istoria noastră. Inițial, a fost o fortăreață construita de Ordinul 
Cavalerilor Teutoni în anul 1212, ce a fost cucerita de sași spre sfârșitul secolului al XIII-lea. 
Construit pe o stâncă, Castelul adăposteşte în prezent muzeul Bran, muzeu ce se întinde pe 
cele patru etaje ale sale. Am încercat să descoperim limita dintre legendă și realitate, Vlad 
Țepeș fascinându-ne deopotrivă. 

Una dintre cele mai frumoase și emoționante amintiri din această excursie, este legată 
de vizita Rezervației de urși din Zărnești. Prima rezervație naturală de la noi din țară, 
căminul a peste 100 de urși, toți au fost salvați de la o viață crudă și abuzivă de captivitate. 
Cei mai mulți urși din rezervație au trăit în  cuști minuscule, fiind doar motiv de distracție 
pentru restaurante, hoteluri etc. Clasa noastră a adoptat pentru un an un ursuleț; îi plătim 
o parte din costurile legate de hrană și medicamente. Credem că prin puterea exemplului, 
prin implicarea în astfel de acțiuni, putem face lumea în care trăim un loc mai bun. Noi știm 
că ne vom implica în creșterea lui King, așa se numește ursulețul clasei, și în viitor. 

Impresii ale copiilor:

Roxandra Cristescu, Director adjunct gimnaziu
Oana Rogoz, profesor
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Deși vremea a fost mohorâtă, elevii clasei 
a VII-a au pornit cu bucurie și curiozitate în 
excursia mult așteptată.

În prima zi, ne-am oprit la mănăstirea 
Curtea de Argeș unde am admirat arhitectura 
impresionantă a clădirii și am ascultat legenda 
meșterului Manole. Tot aici am descoperit 
mormântul domnitorului Neagoe Basarab și 
mormintele regilor României.

Ajunși în Sibiu, ne-am cazat la cel mai vechi 
hotel din România - Împăratul Romanilor, a 
cărui istorie datează încă din anul 1544, dupa 
care am pornit la o scurtă plimbare prin centrul 
vechi al orașului, capitală culturală europeană, 
care îmbină farmecul orașului medieval cu 
clădirile moderne.
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Ziua a doua a fost destinată vizitării 
cetății Alba-Carolina, unde am fost însoțiți 
de un ghid care ne-a prezentat istoria cetății, 
vechea fortăreață de apărare a imperiului 
Habsburgic.

Tot aici, am vizitat Catedrala Încoronării, 
construită special, într-un timp foarte scurt, sub 
îndrumarea arhitectului Ateneului Român din 
București, Victor Ștefănescu, în anul 1921, pentru 
ceremonia de înscăunare a Regelui Ferdinand și a 
Reginei Maria. În apropierea acesteia, se află cea mai 
veche catedrală romano-catolică din România, cel mai 
valoros monument de arhitectură gotică și romanică 
din Transilvania.

Ultima zi a fost rezervată Muzeului 
Bruckental, primul muzeu deschis în Europa 
Centrală și de Est, unde am admirat expoziția de 
stampe japoneze, cu tema Teatrul Kabuki. Lângă 
muzeu, ne-a surprins interesanta expozitie de 
reptile și șerpi, de care copiii au fost fascinați.

La întoarcerea spre București, ne-am oprit la 
ctitoria domnitorului Mircea cel Bătrân, Mănăstirea 
Cozia, aflată pe malul râului Olt, una dintre cele mai 
frumoase așezări monahale din România.

Voia bună, umorul și muzica ne-au însoțit pe 
parcursul acestei excursii.

Cătălina Ungureanu
Raluca Duca

Adina Boerescu
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Anul acesta clasa a VIII-a a avut un program variat 
şi deosebit de interesant în Şcoala Altfel. În prima zi a 
acestui program am organizat un eveniment special 
numit Eşti Comunist în cadrul căruia a fost prezentat 
regimul comunist în România şi modul în care a afectat 
societatea contemporană. Prezentarea a fost făcută 
de profesor Diana Gherasimiuc şi a continuat cu un 
workshop organizat de doamna Cristina Lupu, director 
executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent. 
Workshopul a fost centrat pe ideea de totalitarism şi 
fenomenul de fake news ca instrument al acestui sistem. 
Activitatea a avut un succes real și doamna Lupu ne-a 
fascinant cu o aplicaţie prin care fiecare elev a înţeles 
cu adevărat mecanismul de funcţionare şi implicaţiile 
fenomenului de fake news. În a doua parte a zilei a avut 
loc o întâlnire în cadrul programului Big Sibs, Little Sibs. 
La întâlnire, elevii claselor a VIII-a și a IX-a au trecut 
în etapa a treia a proiectului lor, învăţând prin joc arta 
negocierii.

Marţi, clasa a VIII a avut o simulare FCE şi apoi 
a luat masa în oraş, de unde am participat la două 
sesiuni extraordinare de Laser Maxx şi o oră de jocuri 
electronice. Atât elevii cât şi diriginţii au fost incredibil 
de amuzaţi de această activitate. 

Miercuri am participat la o zi de Escape Room unde 
5 echipe au intrat în 5 camere în care au găsit indicii 
pe care le-au folosit pentru a ieşi învingători: 4 din cele 
5 echipe au reuşit să iasă din camera cu mistere, iar 
bucuria lor a fost pe măsura greutăţii provocărilor. Ne-
au impresionat în mod deosebit cele 3 fete din camera 
I spy care nu s-au lăsat deloc intimidate de gradul de 
dificultate şi nici de numărul mic al membrilor echipei 
şi au iesit victorioase în mai puţin de o oră. Nici o zi nu 
este perfectă fără o vizită la magazinele de cărţi Diverta 
şi Cărtureşti. 
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Ziua de joi a fost dedicată jocurilor de echipă şi 

individuale Am petrecut cea mai mare parte a zilei în 
mall Afi Palace unde am jucat fotbal electronic, billiard, 
bowling şi am încercat cu disperare să eliberăm o 
maimuţă de pluş din cuşca ei de sticlă. Varietatea 
locurilor unde am putut mânca ne-a bucurat şi mai tare 
şi am încheiat astfel a patra zi din programul Şcoala 
Altfel. 

Vineri copiii au decis să înlocuiască activităţile cu 
odihna şi astfel s-a încheiat a patra şi ultima ediţie din 
ciclul gimnazial al acestui proiect. 

Diana Gherasimiuc, Diana Popescu
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Vrem să avem copii performanți, vrem să cunoască 
engleza, vrem să cânte la pian, la vioară...

Dar...
Îi întrebăm și pe copii ce vor să facă, ținem cont dacă 

au timp liber pentru ei înșiși, timp în care să exploreze 
singuri acele domenii care îi interesează, momente în 
care se întâlnesc cu alți copii de aceeași vârstă?

Cam greu să răspundem la aceste întrebări ... 

Facem comparații cu alte generații și constatăm 
că nu mai știu copiii să se joace, că sunt mai atrași de 
telefon, de tabletă, de calculator...

Simțim că trebuie să schimbăm ceva. Putem să-i 
ajutăm să regăsească sau să dobândească plăcerea de a 
se juca, să-i învățăm să simtă bucuria jocului chiar și 
atunci când au pierdut.

Astfel de gânduri ne-au mobilizat atunci când 
ne-am propus ca, în cadrul Școlii Altfel, să avem un 
interval în care copiii să se joace între ei diferite jocuri 
de societate pe care le-au practicat în familie. 

Așa că, zi de zi, câte patru copii din clasă au adus 
„jocul preferat”, au prezentat regulile, au condus jocul.  
Copiii au așteptat cu interes fiecare joc, au ascultat 

regulile cu atenție și le-au însușit cu ușurință, s-au jucat 
cu plăcere, au discutat, la sfârșit, despre ce le-a plăcut si 
ce nu.

Scopul ascuns al învățătoarelor a fost de a oferi 
copiilor o alternativă de petrecere a timpului liber, de 
a-i ajuta să înțeleagă importanța regulilor și a respectării 
lor, de a simți nevoia de a planifica, de a face o strategie 
pentru obținerea unui rezultat. 

De la joc de strategie la performanță mai e doar 
un pas. Copiii care, în familie, în cercul de prieteni sau 
la școală, își petrec timpul jucându-se cu board games-
uri sunt printre aceia care au o receptivitate mare la 
cerințele  sarcinilor de lucru, sunt flexibili, manifestă 
ușurință în luarea unor decizii, au soluții numeroase de 
petrecere a timpului liber. 

Să adăugăm la lucrurile pozitive văzute din 
perspectivă didactică și oportunitatea de a petrece timp 
de calitate cu copilul, atunci când ne jucăm în familie. 

Așadar, schimbarea stă în puterea noastră...

Înv. Mihaela CUCU
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- Voi știți ce floare e aceasta, copii? 
- ……?

Și, pentru că învățăm mai 
bine observând natura în mod 
direct, am propus copiilor o 
plimbare.

În parcul din apropierea 
școlii, Parcul Unirii, flori de 
primăvară ne întâmpină cu 
zâmbete multicolore.

Cu voie bună și plini de curiozitate, copiii claselor pregătitoare au pornit pe 
alei, admirând fiecare floare în parte, întrebând cum se numește.

Apoi, împărțiti în grupuri mici, au fost dirijați să le studieze în detaliu: 
lalele, zambile, narcise, liliac, păpădii. Au observat elementele de care au nevoie 
pentru a crește, au fost atenți la culoarea petalelor, forma și mărimea frunzelor.

Încântați de spectacolul florilor, au înțeles, în mod firesc, cât de important 
este să le ocrotim.

Soare, miresme, culori, mare pierdere să le ignorăm.

prof. Simona Petre
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În urma invitației adresate de cadrele didactice, în 
luna aprilie, reprezentanți ai editurii Sigma Educațional 
au organizat un Club de lectură pentru elevii Complexului 
Educațional Laude-Reut.

În cadrul activității, la care au luat parte elevii claselor 
I – IV, au fost prezentate cărțile din portofoliul editurii. 
Copiii au intrat în pielea personajelor, citind pe roluri 
fragmente din lucrările prezentate. Pentru a face activitatea 
și mai atractivă, s-au folosit marionete și machete de mari 
dimensiuni ale personajelor. Poveștile inedite, personajele 
jucăușe și ilustrațiile deosebite au cucerit inimile celor 
mici. 

Fie că a fost vorba despre „Corbul Ciorăpel” sau 
despre „Grimax, Călătoria în Adâncuri”, copiii au fost 
ajutați să desprindă mesajele textelor. La final, au întocmit 
fișe de lectură.

A fost o călătorie de neuitat în lumea minunată a 
cărților!

prof. Dora Veress
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Vineri, 16 noiembrie, elevii claselor I a și I B au vizionat spectacolul 
„Onix și Barton” la Opera Comică pentru Copii. Este o poveste superbă 
despre prietenie, familie și frumusețea animalelor de companie, realizată 
de tinerii artiști, câștigători ai concursului organizat anual de către Opera 
Comică pentru Copii pentru proiecte de teatru inovatoare destinate 
spectatorilor tineri.

Copiii i-au însoțit pe cei patru prieteni, într-o serie de aventuri 
spectaculoase: au trecut de un pod foarte aglomerat, au ajuns la un zoo 
unde ei credeau că se află Paradisul animalelor, au fost prinși de hingheri, 
dar au reușit să treacă peste toate aceste piedici și în final au fost adoptați 
de familia pisicii Onix.

Povestea pisicuței Onix, care își regăsește familia pierdută cu ajutorul 
unui câine vagabond și a doi papagali este inspirată de o întâmplare reală.

Cele două personaje principale reprezintă de fapt o întreagă lume în 
miniatură: un colț de bloc al fiecăruia, un cuplu familiar și ușor de îndrăgit, 
care ne povestește despre cum anume putem reacționa la lucruri întâlnite 
în jur precum sărăcia, excluderea, lipsa empatiei și a toleranței.
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Astăzi, într-o zi de vineri, elevii 
clasei IB au participat la o oră de lectură 
mai puțin obișnuită. Cu sprijinul 
editurii Corint, care la parterul școlii a 
deschis un stand de carte, copiii au luat 
parte la o oră interactivă. Ei au răsfoit 
cărți și au vorbit despre povești cu 
personaje fantastice, dar au și ascultat 
povestea lui Bondărel în căutarea 
fericirii, scrisă de Britta Sabbag, Maite 
Kelly și Joelle Tourlonias. Frumoase 
au fost desenele realizate de copii 
după faptele eroilor poveștii, dar și 
întrebările adresate de micii cititori. 
Ei au aflat despre munca scriitorilor, a 
graficienilor, a tipografilor și a tuturor 
celor cărora li se datorează existența 
minunatelor cărți pentru copii.

Orice ocazie de familiarizare a 
celor mici cu cărțile și apropierea lor de 
minunatul univers al lumii fantastice 
pe care acestea ni le deschid, este un 
bun prilej de fructificat. Astfel, de mici, 
își apropie cărțile ce le vor deveni, mai 
târziu, prieteni de nedespărțit.

prof. înv. primar Lavinia Popa



195

P
r

i
m

a
r

Școala Primară Laude-Reut

Vineri, 19.10.2018, elevii clasei a II-a, însoțiți de 
doamnele profesoare Aura Mateescu, Simona Dobrin și 
Corina Branischi, au vizitat parcul de aventură Extreme 
Park, din localitatea Cernica. În cadrul Extreme Park 
Cernica elevii s-au bucurat de următoarele activități: 
tiroliană, tir cu arcul, 9 trasee de aventură printre 
copaci, 2 trasee galbene pentru copiii de peste 6 ani și 
adulti.

Elevii au avut parte de aventuri inedite, desfășurate 
în completă siguranță. 

Scopul acestei execursii a fost acela de a crea 
experiențe unice, memorabile și pline de satisfacții. 

Adrenalina oferită de activitățile parcului, precum 
și liniștea și prospețimea naturii sunt ingredientele 
perfecte pentru o zi de toamnă. 

A fost o experiență minunată. Toți copiii s-au simțit 
foarte bine, au participat cu plăcere la toate activitățile 
desfășurate, întorcându-se acasă cu amintiri deosebite. 
Paleta largă de activități și abordarea relaxantă și 
prietenoasă a acestora au făcut ca timpul petrecut acolo 
să fie unul de neuitat.

Prof. Aura-Elena Mateescu
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Pentru a se bucura de o zi de toamnă  într-un cadru diferit 
de cel obișnuit, de școală, elevii clasei a II-a s-au deplasat la 
Complexul Turistic Potcoava, din localitatea Runcu județul 
Dâmbovița, pentru a desfășura trei activități, după cum urmează: 
călarie, atelier de făcut pâine și atelier de plante medicinale.

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

Odată ajunși  la complexul turistic, copiii au fost întâmpinați 
cu ceai cald și fructe. Apoi, în trei grupe mici, ei au început 
activitățile.

O grupă a vizitat grajdurile, copiii aflând detalii despre 
îngrijirea și hrănirea cailor, dar și despre echipamentul pe 
care trebuie să îl poarte în timpul călăriei. De asemenea, au 
experimentat personal țesălarea și perierea calului și s-au 
bucurat să mângâie un ponei. 

În tot acest timp, o altă grupă a s-a bucurat de cursul de 
echitație, în aer liber, sub îndrumarea instructorilor, iar la interior 
s-a desfășurat atelierul de făcut pâine. Experiența frământării 
aluatului a fost, deopotrivă, relaxantă și amuzantă. Cei care au 
dorit, au putut adăuga semințe în compoziția aluatului.

După masa de prânz, copiii au aflat informații despre plante 
medicinale și au degustat ceaiuri și siropuri. 

Înainte de a pleca spre București, gazdele le-au oferit 
copiilor pâinicile coapte pe care aceștia le-au realizat în cadrul 
atelierului.

Elevii au păstrat amintiri deosebite legate de această zi, cei 
mai multți dintre ei experimentând pentru prima dată echitație, 
realizarea unei pâini și degustarea unor siropuri din plante.

Prof. Corina Branischi
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Începând cu a doua jumătate a 
lunii februarie, elevii clasei a II-a au 
avut ocazia să ia parte la un proiect, în 
premieră pentru școala noastră și anume 
acela de a urmări cum, sub ochii lor, 
eclozează ouăle. 

A fost achiziționat un incubator, 
pe care l-am ținut în clasă timp de trei 
săptămâni. Câțiva părinți ne-au ajutat 
prin a aduce ouă, iar dna. Mariana, 
membră a personalului auxiliar, ne-a 
ajutat pe întreg parcursul procesului, cu 
sfaturi și experiență.

Scopul acestui proiect a fost acela de 
a dezvolta la copii sentimentele de grijă 
și atenție pentru ființe, dar și atenția și 
responsabilizarea față de o activitate a 
întregului grup. 

Ouăle au  necesitat întoarcerea de două ori pe zi, 
în fiecare zi a săptămânii, inclusiv în weekend, când 
doamnele învățătoare s-au ocupat de acest aspect. 
Copiii au fost implicați și ei în acest proces, învățând 
să mânuiască delicat, cu grijă, ceea ce adăpostea o mică 
vietate, dar și să păstreze liniștea în încăperea în care 
aveau să mai bată o mulțime de inimioare. 

Am putut remarca entuziasmul cu care așteptau 
și urmăreau trecerea celor 21 de zile, la finalul cărora 
avea să apară primul pui. Și acest moment nu s-a lăsat 
așteptat, fiind unul încărcat de multă emoție, dar și 
entuziasm. Copiii s-au întrecut în a alege nume pentru 
primul pui, 

Elevi și profesori de la alte clase ne-au vizitat 
pentru a vedea puișorii. Pentru mulți copii experiența 
a fost unică, dar și pentru unii profesori. Pentru alții, în 
schimb, acesta a fost un prilej minunat de întoarcere în 
timp, în copilăria petrecută la bunici.

prof. Corina Branischi
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Ziua de 19.02.2019 va rămâne multă vreme în amintirea 

elevilor din Laude-Reut. Vizita handbalistului de talie europeană 
Iulian Stamate, fost pivot al naționalei, actual antrenor al echipei 
de junioare 2 la CSM București, i-a entuziasmat pe copii. Dublul 
câștigător al Cupei Challenge (Steaua 2006 și Potaissa Turda 
2018) a fost asaltat de o ploaie de întrebări la care handbalistul, 
un munte de om (199 cm, 112 kg), a răspuns cu răbdare și cu un 
surâs în colțul gurii (“ Câți ani ai? Ai copii? Ce casă ai? Câte goluri 
ai marcat? Câte ore te antrenezi zilnic? De ce ai ales handbalul? 
Dacă mă apuc de handbal, o să cresc așa de mare ca tine?”…).

Pe un ton blând, Iulian le-a povestit copiilor despre cariera 
lui, care a început de la vârsta de 9 ani, despre importanța pe 
care sportul (indiferent de ce natură) o are în viața fiecărui om, 
despre faptul că utilizarea îndelungată a device-urilor moderne 
le deformează postura și le-a atras atenția asupra poziției corecte 
în bancă. De asemenea, le-a explicat că, pentru a ajunge sportivi 
de performanță, trebuie să fie perseverenți, să se antreneze foarte 
mult, însă fără a neglija școala și să se hrănească sănătos. Pentru 
a întări cele spuse, antrenorul a adus câteva adolescente din 
echipa condusă de dansul, care și ele la rândul lor, au subliniat 
importanța unui regim de viață sănătos. 

Copiii s-au desprins cu greu de lumea fascinantă pe care Iulian a creionat-o cu șarm și numai faptul că acesta 
le-a propus să iasă în curtea școlii pentru a juca handbal i-a determinat pe aceștia să părăsească sala de sport. 
La sfârșitul activității, fiecare copil a plecat cu zâmbetul pe buze, fericit că a avut șansa să paseze și să primească 
mingea de la cel care a participat la cupele europene cu Steaua, Pick Szeged (Ungaria) și CSM București.

prof. Anamaria Mussulis
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Târgul de Turism al României s-a bucurat, și în acest an, de prezența Israelului printre 
țările expozante. Cu pachete turistice  atractive și, mai mult decât atât, cu un program artistic 
de excepție, Israelul a reprezentat, în prima zi a târgului principala atracție pentru vizitatori. 

Lansarea oficială a standului Statului Israel la Târgul de Turism al României a avut loc pe 
21 februarie, în jurul orei 12.00 și a început cu un concert- surpriză susținut de către celebra 
actriță Maia Morgenstern, acompaniată de orchestra Teatrului Evreiesc de Stat. Momentul 
artistic antrenant a fost urmat de un discurs al Excelenței Sale David Saranga, Ambasador al 
Statului Israel la Bucuresti. Prezența Excelenței Sale la cel mai important eveniment turistic al 
anului a fost apreciată de către cei prezenți și grație faptului că, la nici două luni de la numirea 
în funcție – mandatul său a început pe 10 ianuarie -, vorbește românește impecabil. În cadrul 
discursului său, E.S. David Saranga a evidențiat potențialul turistic al Israelului și numărul tot 
mai mare de români care doresc să viziteze această țară: numai anul trecut, numărul turistilor 
din România care au venit ca turiști în Israel a fost cu 50% mai mare decât în 2017, ajungând 
la peste 100 de mii. 

Un alt moment deosebit și îndelung aplaudat atât de către oficialii prezenți, cât și de 
participanții la târg a fost miniconcertul susținut de către o parte din corul elevilor Complexului 
Educațional Laude-Reut. Grupul de copiii pregătiți și acompaniați de profesorii Rodica Doija 
și Bogdan Lifșin a oferit publicului o călătorie muzicală în cele două țări, România și Israel. 
Piesele muzicale interpretate de elevii claselor a II-a, a III-a, a IV-a și a VI-a sunt celebre în 
repertoriul israelian, respective românesc și, tocmai de aceea, toți cei prezenți au intrat imediat 
în atmosfera de spectacol, aplaudând și cântând alături de copii. 

Și de pe scenă, evenimentul a fost perceput cu aceeași intensitate. Elevii Complexului 
Educațional Laude – Reut s-au simțit copleșiți de primirea publicului și au spus că experiența 
a fost pentru ei una deosebită:

„Mi-a plăcut foarte mult experiența de a cânta în fața atâtor oameni foarte importanți și 
m-am simțit foarte bine” a spus, la finalul concertului, Shirin Nadir, elevă în clasa a IV-a A. O 
experință frumoasă a fost și pentru colegul ei, Tudor Părău care este de părere că evenimentul 
a fost nu doar interesant, ci și „foarte distractiv”, iar Sophie Costache, elevă în clasa a IV-a A, 
a apreciat, în plus, organizarea. 

Prof. Alina Dan
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Într-o zi însorită de toamnă, copiii clasei 
a IV-a A au pornit plini de entuziasm către 
Muzeul de Geologie. Această vizită a reprezentat 
o călătorie în timp întrucât am descoperit nu 
numai evoluția rocilor, a dinozaurilor, ci și a 
omului, atât în țara noastră, cât și pe Pământ.

La intrarea în muzeu, copiii au fost 
impresionați de o masă imensă de sare, 
realizată la Salina Slănic și premiată la Expoziția 
Internațională de la Paris la 1899.

La parterul muzeului, s-au familiarizat 
cu tipurile de roci și minerale, fiind curioși să 
descopere denumirea acestora și proveniența 
lor. Aici au putut admira cea mai completă 
colecție de roci, au analizat textura, culoarea 
și caracteristicile lor, unele datând de acum 1,9 
miliarde de ani.
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Copiii au descoperit de asemenea 
informații despre istoria Pământului, 
apariția omului și evoluția acestuia pe 
Pământ. Momentul mult așteptat de 
către toți copiii a fost explorarea zonei în 
care se află o expoziție de dinozauri, unii 
provenind din România, din zona Hațeg. 

A fost o experiență minunată, atât 
pentru adulți, cât și copii.

Prof. Iuliana Ciotîngă

Doamna Costache Dana, părintele elevei Sophie 

Costache, s-a oferit să susțină o activitate cu elevii 

clasei a IV-a A în vederea inițierii în tainele negocierii și 

medierii conflictelor.  În data de 18 octombrie 2018, în 

sala de clasă, le-a prezentat copiilor anumite concepte 

familiare, acelea de negociere și mediere. Aceasta 

a introdus ideea de negociere, oferindu-le exemple 

cunoscute copiilor, din viața de zi cu zi. A subliniat 

faptul că negocierea se bazează pe mai multe principii 

fundamentale, precum avantaj reciproc (câștig/

câștig) sau “Dau dacă dai” (oferă/primește). Copiii 

au prezentat situații personale în care au susținut o 

negociere cu prietenii sau părinții. Au sublinat și faptul 

că negociatorii trebuie să dispună de numeroase calități 

pentru a reuși în procesul de negociere. 

Le-a vorbit copiilor despre mediere ca fiind o 

variantă ajutătoare în vederea negocierii. De asemenea, 

le-a comunicat că, în orice mediere, există mediatorul 

și părțile mediate. Mediatorul este cel care ajută părțile 

să găsească o soluție comună. În cele din urmă, le-a 

prezentat copiilor o situație de mediere în domeniul 

vânzărilor, în ideea de a-i familiariza cu acest proces.

Copiii au participat cu mult entuziasm la activități, 

dovedind un real interes pentru subiectele abordate. 

Suntem deschiși în permanență pentru activități 

care trezesc interesul copiilor și ne bucură inițiativa 

părinților de a aborda subiecte din actualitate.

prof. Iuliana Ciotîngă și prof. Mirela Constantin
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Marți, 30 octombrie 2018, unul dintre supraviețuitorii Holocaustului, un om cu o poveste 
de viață uluitoare, compozitorul Iancu Tukerman a fost invitat de conducerea școlii pentru a-și 
sărbători ziua de naștere alaturi de elevii și profesorii Complexului Educațional Laude-Reut. 

Elevii i-au cântat acestuia un călduros „La mulți ani!” precum și multe alte cântece în limba 
ebraică, sub conducerea profesorilor de educație muzicală ai Complexului Laude-Reut – Rodica 
Doija, Bogdan Lifșin și Victor Diacicov. 

Cu ocazia aniversării celor 96 de ani, alături de domnul Tukerman au stat ambasadorul 
Germaniei la Bucureşti, domnul Cord Meier-Klodt, doamna președinte Tova Ben Nun-Cherbis, 
numeroși reprezentanți ai Comunității evreiești, precum și elevii și profesorii Complexului 
Educațional Laude-Reut.

La final, sărbătoritul zilei a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în această zi specială, 
pentru bucuria oferită și pentru frumoasele urări și toată lumea s-a delectat cu o felie delicioasă 
de tort. 

„Mazal Tov”, domnule Tukerman !

Prof. Anamaria Plopeanu
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Ați auzit vreodată de numele Greta Thunberg? 
Este o tânără suedeză de 16 ani, nominalizată 
la Premiul Nobel pentru Pace. Lupta sa pentru 
conștientizarea pericolului în care se află acum 
planeta noastră ne-a impresionat pe toți cei de la 
clasa a IV-a B, gândindu-ne că poți lupta pentru 
binele generațiilor viitoare, dacă vrei, indiferent cât 
ești de tânăr.

Acesta a fost punctul de plecare pentru 
proiectul semestrial la științe la clasa a IV-a B. 
În acest semestru am studiat mult despre mediul 
înconjurător, factori dăunători, poluare...  teoria este 
cunoscută. Fapt demonstrat corect și în detaliu de 
elevii clasei, în prima parte a proiectului, cea scrisă. 

Dar apoi m-am gândit: "Cum ar fi să depășim 
această barieră a teoriei? Cum ar fi să și facem ceva, 
cu adevărat?" În consecință, le-am propus copiilor 

să vină cu propuneri realiste prin care să pună în 
practică cele învățate... 

Propunerile au fost variate și unele chiar 
amuzante prin simplitatea lor, precum afișul "Stinge 
lumina când ieși din cameră" ce a fost creat de una 
dintre elevele clasei special pentru părinții săi, care 
nu prea fac lucrul acesta.

Una dintre propuneri, venită din partea lui 
David și a lui Marc, a fost însă îmbrățișata de toată 
clasa - plantarea câtorva puieți, în curtea școlii 
noastre. Nu e mult, dar cu siguranță este un început. 
Și, de ce nu, un motiv în plus de mândrie pentru 
copii, care încep să înțeleagă cu adevărat cuvintele 
Gretei " No one is too small to make a difference"

Prof. Raluca Dolofan
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Un eveniment inedit pentru 
elevii claselor a IV-a și a V-a din 
cadrul Complexului Educațional 
Laude-Reut a avut loc în luna 
noiembrie, și anume întâlnirea cu 
scriitorul contemporan Peter Bunzl. 
Pentru prima dată, micuții cititori 
au stat față în față cu un autor străin 
și au putut avea o discuție liberă cu 
acesta.

La propunerea editurii Corint, câțiva elevi au citit, 
înaintea acestei întâlniri, cartea autorului „Inimă cu 
cheiță”pentru a se familiariza cu opera acestuia.

Apoi, în data de 27 noiembrie, în sala de sport a 
Complexului Educațional Laude-Reut, a avut loc o 
dezbatere relaxată pe marginea acestei cărți, dezbatere 
ce a fost filmată și înregistrată de către postul Digi 
24.  Elevii au putut adresa întrebări, și-au satisfăcut 
diverse curiozități despre carte, au citit alături de autor 
și au interpretat rolurile unor personaje la adăpostul 
măștilor. Pe parcursul întâlnirii, elevii au  descoperit 
evenimente și fenomene ascunse în substratul textului. 
Autorul a dezvăluit din tainele scrierilor sale.

La finalul întâlnirii, elevii au putut să achiziționeze 
cărți ale autorului de la standul amenajat în  holul școlii 
și  să primească autografe cu dedicație.

Câțiva elevi au participat la un mini-interviu 
televizat, unde și-au expus impresiile despre întâlnire și 
despre carte, interviu difuzat pe postul Digi 24 în data 
de 16 decembrie în cadrul emisiunii „Jurnalul copiilor”. 

Elevii au rămas impresionați de această întâlnire și 
au mulțumit autorului pentru deschidere, sinceritate și 
bunăvoință.

Prof. Anamaria Plopeanu
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Pe parcursul anului școlar 2018-2019, elevii clasei 
a IV-a B au participat la un proiect internațional propus 
de către ESA (European Space Agency), proiect ce 
i-a ajutat să învețe despre clima văzută ca un sistem 
complex și în continuă schimbare, accentuându-se, 
totodată, importanța respectării acestuia. Echipa s-a 
intitulat Waste Hunters si a avut ca obiectiv găsirea 
unor soluții care să conducă la un număr din ce în ce 
mai mare de persoane care reciclează responsabil și 
periodic.

Proiectul s-a desfășurat în trei etape. Prima dintre 
acestea a avut ca obiectiv identificarea unei probleme 
climatice și realizarea planului de investigație. Echipa 
Waste Hunters a realizat planul de investigație, l-a trimis 
responsabililor din cadrul ESA si a primit, ulterior, un 
feedback pozitiv. 

Investigația propriu-zisă s-a realizat în cadrul celei 
de-a doua etape, cu începere în primele zile ale lunii 
februarie și cu termen de finalizare până la mijlocul 
lunii aprilie. Elevii au avut ocazia de a participa la 
un webinar moderat de către oamenii de știință de la 
ESA. Totodată, echipa clasei a IV-a a realizat un sondaj 
pe care l-a distribuit în rândul elevilor și părinților 
Complexului Educațional Laude-Reut, de la toate 
ciclurile de învățământ. În urma primirii răspunsurilor, 
elevii au reușit să își facă o idee generală asupra 
nivelului de conștientizare a acțiunilor de reciclare în 
rândul bucureștenilor. Investigația a continuat prin 
abordarea mai multor instituții din România pentru 
a afla amprenta de carbon existentă la nivelul orașului 
București.

De la mijlocul lunii aprilie, echipa Waste Hunters 
a dat startul ultimei etape a proiectului Climate 
Detectives, încercând, printr-o serie de activități, să 
trezească interesul elevilor și părinților acestora față 
de creșterea nivelului de reciclare. Aceștia au fost 
încurajați să strângă sticle, să le recicleze la stațiile de 
reciclare existente în București și să aducă la școală 
bonurile primite, astfel încât să se poată realiza un top 
al celor mai activi elevi în domeniul reciclării.  Mai 
mult decât atât, în cadrul orelor de Științe ale naturii, 
elevii clasei a IV-a B au plantat pomi în curtea școlii, 
simțindu-se mândri că au reușit să ofere un ajutor real 
mediului înconjurător.

Toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului 
Climate Detectives au avut ca scop transmiterea unor 
valori morale tuturor elevilor școlii încurajându-i să 
continue procesul de colectare selectivă a deșeurilor și 
ajutându-i, totodată, să devină cetățeni responsabili ai 
țării noastre.

prof. Luiza Bayassi
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La mijlocul lunii decembrie, elevii 
clasei a IV-a B au participat la un atelier 
cu tema “Etaje de vegetație”, organizat 
în cadrul Grădinii Botanice „Dimitrie 
Brandza" a Universității din București. 

Activitatea a avut durata de o oră, 
timp în care elevii au trecut prin toate 
camerele Muzeului Botanic, observând 
exponatele expuse și aflând informații 
interesante despre acestea. 

Prima cameră a Muzeului Botanic 
a reprezentat introducerea în lumea 
plantelor, elevii fiind ajutati să înțeleagă 
de ce denumirile acestora sunt altele 
decât cele cu care sunt ei obișnuiți. Spre 
exemplu, au aflat că denumirea științifică 
a ghiocelului, Galanthus Nivalis, îi 
oferă acestuia un loc universal în lumea 
plantelor, un nume prin care să fie 
recunoscut în toată lumea. 

Elevii au discutat apoi despre importanța plantelor, despre 
biodiversitatea lumii vegetale și au admirat un biotop de stâncărie. 
Următoarele încăperi din cadrul Muzeului Botanic au cuprins 
informații, exponate, imagini și hărți referitoare la formele de 
relief din România. Apelând la bagajul de cunoștințe însușit 
anterior în cadrul orelor de științe ale naturii și de geografie, 
elevii au răspuns la întrebări aflând, totodată, informații noi și 
parcurgând traseul formelor de relief existente în țara noastră: 
munți, dealuri, podișuri și câmpii. Au discutat despre motivul 
pentru care nu există copaci pe vârful muntelui, au analizat 
plantele de munte (inclusiv pe cele protejate de lege), au evidențiat 
diferența între pădurile de foioase și cele de conifere și au admirat 
animalele de munte, împăiate și expuse în interiorul muzeului. 
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De asemenea, camerele destinate zonelor de deal 
au adus informații interesante pentru elevi. Au analizat 
principalele diferențe între zona de munte și cea de 
deal, referindu-se la temperatură, copaci, frunze, pomi 
fructiferi, viță de vie, ciuperci dăunătoare plantelor, 
animale din zona respectivă, precum și la plantele 
parazit. 

Următoarea formă de relief, câmpia, a fost apreciată 
cel mai mult de către elevi, datorită crocodilului expus. 
Deși acesta nu era din România, copiii i-au admirat 
lungimea și s-au fotografiat bucuroși alături de el. Au 
discutat, de asemenea, despre cerealele pe care le pot 
întâlni în zonele de câmpie, despre ciupercile care le pot 
face rău cerealelor, despre animalele care trăiesc acolo 
(caprioară, vulpe, bursuc, arici, dropie, rozatoare care 
deranjeaza culturile de cereale), despre plante acvatice 

și palustre, plante suculente, ciuperci comestibile și 
necomestibile (pălăria șarpelui a fost o ciupercă asupra 
căreia și-au orientat, cu precădere, atenția, aflând cu 
surprindere că este foarte frumoasă, dar și otrăvitoare). 
Fetele au fost impresionate de faptul că ciupercile pot fi 
prelucrate, obținându-se poșete sau chiar pălării. 

La finalul activității, elevii s-au bucurat să afle câteva 
curiozități din lumea plantelor,   amuzându-se pe baza 
acestora. Înainte de a părăsi clădirea Muzeului Botanic, 
copiii și-au dorit foarte mult să lase mesaje în cartea de 
onoare a muzeului, dovedind, astfel, că atelierul pregătit 
pentru ei     și-a atins în totalitate scopul, contribuind 
la dezvoltarea bagajului de cunoștințe, precum și la 
creșterea interesului față de alte noțiuni asemănătoare.

Prof. învățământ primar Luiza Bayassi
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Anul acesta sărbătorim 71 de ani de independenţă a Statului 
Israel , sărbătoare care marchează proclamarea statului Israel cu 
o zi înaintea încheierii mandatului britanic.  Ziua Independenţei 
(Yom Ha’atzmaut)  a fost precedată de Yom Hazikaron, Ziua 
Memoriei soldaţilor morţi şi a victimelor terorismului.

În data de 8 mai 2019, Excelența Sa domnul David Saranga, 
Ambasador al Statului Israel la București, diplomat a cărui 
carieră a început în urmă cu 20 de ani în România în poziția 
de viceambasador, a vizitat elevii grădiniței, școlii primare și 
gimnaziale a Complexului Educațional Laude-Reut, semnând în 
“Cartea de Onoare” a instituției noastre. Elevii l-au întâmpinat 
cu mare bucurie fluturând mândri steagul  Israelului.  Excelenţa 
Sa, alături de doamna Tova Ben Nun-Cherbis, președintele și 
fondatorul Complexului Educațional Laude-Reut și de elevii 
instituției a luat parte la un număr de evenimente importante 
din istoria Statului Israel, găzduite în Amfiteatrul Colegiul 
Național "Matei Basarab".

prof. Elena Stoenică
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Decembrie - luna cadourilor și a surprizelor, a 
evenimentelor special și a speranței. Așa a fost și pentru 
elevii Complexului Laude-Reut, o lună decembrie cu 
un repertoriu de cântece bogat, deoarece pregătirea a 
fost intense pentru evenimentele de inaugurare a Pieței 
Leul Ierusalimului și nu în ultimul rând Gala Prieteniei.

3 Decembrie, zi cu un frumos soare cu dinți 
ascuțiți în strada Cluceru Udricani, cartierul evreiesc. 
Multă lume, care mai de care, personalități politice, 
artiști, jurnaliști, invitați… Și, dacă e mare eveniment, 
atunci nu se poate să lipsească crème-de-la-crème, 
Corul Complexului Educațional Laude-Reut, format 
din elevi talentați, conduși de către subsemnata și 
domnul profesor Bogdan Lifșin. Programul artistic a 
inclus cântece despre Ierusalim: Sisu et Yerushalaim, 
Yerushalaim shel Zahav, Ladi Yerushalaim. 

Repertoriul atent ales și glasurile copiilor au încălzit 
inimile prezentului auditoriu și au ridicat gradele 
gradele termometrului în cortul special amenajat.

prof. Rodica Doija
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Ziua Națională a României a fost sărbătorită și 
anul acesta de către elevii ciclului primar din cadrul 
Complexului Educațional Laude-Reut printr-o serie 
de activități desfășurate atât în sala de sport, cât și în 
holul principal al școlii. Conform tradiției, atât elevii, 
cât și cadrele didactice au purtat bluze specifice portului 
național românesc, au organizat o expoziție cu obiecte 
tradiționale românești (vase, ulcioare, linguri, ștergare, 
căciuli) și au realizat o colecție de mesaje pentru 
următorii 100 de ani ai României, intitulând-o „Ce-ți 
doresc eu ție, dulce Românie...". Cartea a fost prezentată 
în cadrul festivității Zilei Naționale a României, fiind, 
ulterior, păstrată la loc de cinste în cadrul bibliotecii 
Complexului Educațional Laude-Reut. 

Seria activităților desfășurate în sala de sport a 
școlii a debutat prin intonarea Imnului Național, urmat 
de jocuri la care au participat toți elevii ciclului primar. 
Au primit, astfel, provocarea de a răspunde la ghicitori, 
de a desluși personalitățile „ascunse” în spatele unor 
caricaturi, de a continua versuri din cântece și poezii 
binecunoscute din cultura țării noastre, de a numi 
monumente, zone specifice României și personalități 
marcante ale României, precum și de a completa un 
rebus a cărui soluție finală a fost cuvântul „CENTENAR”. 
Pe tot parcursul festivității, elevii au intonat cântece 
tradiționale românești, din diferite zone ale țării, sub 
coordonarea profesorilor de Educație Muzicală, Rodica 
Doija și Bogdan Lifșin.

prof. Înv. Primar: Luiza Bayassi și Laura Georgescu
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În perioada 8 – 12 aprilie, clasele pregătitoare s-au 
bucurat de o Săptămână Altfel, o săptămână în cadrul 
căreia s-au desfășurat diferite activități educaționale, 
dar prezentate într-o manieră ludică, amuzantă.

Cea mai plăcută activitate a fost excursia la 
Pitești – Golești, organizată de învățătoarele claselor 
pregătitoare. Ajunși acolo, am desfășurat mai multe 
activități. Am vizitat Muzeul Viticulturii și Pomiculturii 
Golești. Tare entuziasmați au fost copiii când au 
început să țeasă la gherghef, iar la Grădina Zoologică 
din Pitești i-au încântat atât expoziția de păsări exotice, 
cât și exemplarele de mamifere (tigrul și ursul au fost 
preferatele lor).

Un spectacol de care s-au bucurat copiii a fost 
„Clara și timpul liber”. Personajul,  o secretară care a 
uitat să fie copil, a creat un moment de amuzament, 
interactiv, la care elevii au participat cu drag.

Copiii s-au implicat cu mare interes în atelierul 
„Energia într-un pahar”. Într-un mod accesibil , 
trainerii de la Orășelul cunoașterii au transmis copiilor 
informatii legate de energie, au aplicat confecționâd 
jucării din materiale reciclabile. Asadar, pentru copiii 
de la clasa pregătitoare, a fost foarte usor să înțeleagă ce 
este energia, cum se transformă și de ce este importantă 
pentru noi. 

Pe lângă toate aceste activități, elevii au învățat origami, crafturi cu flori de 
primavară, în sala de clasă. Am folosit diverse materiale precum lipici, foi colorate, 
foarfecă, bețisoare de urechi și plastilină. 

Am jucat „Jocul meu preferat”, adus de acasă, în ideea de a face cunoscute copiilor 
cât mai multe jocuri și a le oferi o alternativă la modul de petrecere a timpului liber (la 
televizor, pe telefon) .

A fost o săptămână cu foarte multe activități interesante și totuși „prea scurtă”, 
după părerea copiilor!
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Duminică, 14 aprilie 2019, elevii claselor I-IV, 
însoțiti de doamnele învățătoare, au plecat către 
localitatea Arefu, județul Argeș pentru a participa la 
tabăra ,,Aventura în natură”.

În drum spre destinație, copiii au putut afla 
povestea meșterului Manole, oprindu-se la Mănăstirea 
Curtea de Argeș. 

În cadrul taberei, sub atenta îndrumare a 
animatorilor și a cadrelor didactice, elevii s-au bucurat de 
activități variate: de la ateliere ce presupun îndemânare 
și creativitate în domeniul culinar, arte și lucru manual 
(modelare cu marțipan, pizza, confecționare brelocuri 
și rame foto), la jocuri de echipă în natură, activități în 
parcul de aventură, trasee cu bicicleta și drumeție.

Drumeția a avut ca scop orientarea pe hartă și 
identificarea posturilor stabilite, precum și testarea 
rezistenței la efort. De asemenea, între ateliere, copiii 
s-au putut relaxa la piscina interioară și la sala de jocuri, 
iar seara au dansat pe melodiile preferate. 

Entuziasmul cu care copiii au participat la aceste 
activități și încăntarea cu care au privit nelipsitul foc 
de tabără ne îndreptățesc să afirmăm că și anul acesta, 
ȘCOALA ALTFEL a fost reușită! 

Prof. Simona Dobrin
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Distracția a continuat și la scoală, pentru elevii care au ales să participe la alte activități 
decât cele din tabără. Pentru aceștia, Școala Altfel a început cu o plimbare prin Orășelul Copiilor, 
într-o dimineață mohorâtă, însă plină de atracții. Au devenit șoferi pentru 3 minute, testându-și 
abilitățile în spațiul special amenajat mașinuțelor 
electrice. S-au bucurat, apoi, de senzațiile oferite 
de o „caracatiță” pe ale cărei tentacule s-au așezat 
nerăbdători, au experimentat tehnologia oferită 
de cinematograful 7D și s-au distrat în locurile de 
joacă special amenajate pentru ei. 

Marți, copiii au aflat povestea lui Figaro, 
spectacol în premieră la Opera Comică pentru 
Copii, în regia maestrului Cristian Mihăilescu, 
o adaptare după opera ,,Bărbierul din Sevilla” a 
compozitorului Gioachino Rossini.

Miercuri, copiii au avut ocazia de a vizita Muzeul CFR, locul în care au cunoscut istoria 
de peste un secol a uneia dintre cele mai spectaculoase invenții omenești - calea ferată, 
bucurându-se, printre altele, de punctul de atracție al muzeului, o dioramă demonstrativă 
de traseu feroviar românesc, cea mai mare din România. 

Următoarea zi a adus pentru elevi bucuria de a se simți 
mai aproape de stele. La Observatorul Astronomic „Amiral 
Vasile Urseanu”, punctul de atracție pentru elevii nostri 
a fost reprezentat de activitatea de ordonare a planetelor, 
având ocazia, totodată, de a explora Sistemul Solar, stelele și 
galaxiile. 

Fiecare după-amiază petrecută la școală, cât și ultima zi a 
săptămânii, au adus zâmbete pe chipurile copiilor, oferindu-
le activități cât mai interesante, cum ar fi cele de arts&crafts, 
lectură, diverse jocuri și robotică.

Prof. Luiza Bayassi
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The transition from family to kindergarten is a 
normal process of evolution with many changes that all 
family members need to adapt to. We could therefore 
say it marks beginning of a new phase of life, not just for 
the child, but for the entire family.

The process of adapting a child to the kindergarten 
depends on many factors and it is difficult to determine 
how long it will last and how it will take place because 
it is each child's individual process. For some kids it 
might last a week as an example, for others it would take 
a month or even longer to have a complete adaptation.

Strong feelings like curiosity, fear, anxiety, and 
anticipation take over parents and children. Children 
do not know what to expect, while parents are worried 
about the smooth integration of their child into the 
new group. No matter how nicely the kindergarten is 
decorated or how many toys there are in the classroom, 
children will most probably experience the feeling of 
abandonment at some point.

In order to make this process smoother, here in 
Laude Reut Kindergarten we have special guests like 
Mickey Mouse, Elsa, Snow White, Spiderman. For the 
first 2-3 weeks they entertain the children so that they 
feel like there is a party here every day.

Children form relationships with their teachers 
that reflect and affect the quality of child-teacher 
interactions as well as the degree of support that 
children receive as they adjust to kindergarten. The 
child-teacher relationship's closeness reflects the 
degree of warmth, sensitivity, and openness between 
the teacher and the individual child. Close relationships 
with teachers provide a significant source of emotional 
security to help children adapt to the kindergarten's 
social-emotional demands.

Following this direction, us, the teachers, tried to 
connect with their feelings and helped them feel safe 
and understood all they were going through. Thus, we 
used the main activity at this age – playing – as a tool, 
first by free play on the playground or in the classroom 
and then, little by little, we introduced structured games 
in learning activities. Using the special centers in our 
classroom such as “Doll’s House”, “Builder’s Corner”, 
“Drama Corner”, they had the opportunity to play 
scenes that happen in various situations of life such 
as schools, building sites, fire stations, supermarkets, 
restaurants, hospitals and so on. 

As far as social skills are concerned, this is often 
the point where many children start moving away from 
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parallel play (where children play close to each other) 
to group or interactive play (where they cooperate 
and play with each other). They build skills that help 
them with friendships now and in the future as they 
play with others. These are skills such as sharing, taking 
turns, cooperating, listening to others, managing 
disagreements, and negotiating various ways of thinking 
about things. All these things imply rules. Rules are also 
taught through games. If at the beginning some of them 
completely rejected the idea of playing any game that 
implied following rules, now they have learnt that if 
they don’t follow the rules, they won’t play.

Most of their basic skills like eating using cutlery, 
dressing up, drinking from a cup, using the toilet, 
washing their hands and so on, were less developed 
at the beginning. In order to help them achieve these 
skills, we practiced over and over again. While the 
children progressed, they became more confident and 
our mutual trust grew.

Even though this was a challenging year, with lots 
of milestones to overcome, we have got to the end of the 
small group, bigger, better, brighter, stronger  and we 
are looking confidently towards the middle group.

Small Group teachers
Livia Pomană, Oana Militaru & Valentina Fătu
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There are many reasons why learning 
about science in early childhood education 
is essential. At the core, science provides the 
answers to many of the questions that young 
children ask, such as “Why is the sky 
blue?” and “What makes the colors in 
a rainbow?” It perfectly complements 
a child’s natural curiosity. As young 
children discover the world around 
them, the more they will learn 
about and develop a thirst for science. Science helps children develop vital life-skills such as problem-solving, 
communication and research. A lot of the time, scientific results do not happen immediately and so it also teaches 
children to be patient and to persevere. Science is one of the most important subjects a child can learn because 
of its relevance to our lives and its capacity to apply these vital life-skills to everyday activities. These skills help 
children to generate ideas, make decisions and to use evidence to understand key issues.

Grădinița Laude-Reut 

- Bringing the world to the 
classroom and the classroom to life  

“All life is an experiment. The more experiments you make the better.”

Ralph Waldo Emerson
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Enquiry and scientific method are integral to science education 

and practice. Through scientific enquiry, the study of science enhances 
critical thinking skills that can be applied to any area of learning. Critical 
thinking cultivates curiosity and is essential to understanding and solving 
problems. It allows children to find meaning in their learning and make 
real-world connections that impact their lives.

Science teaches children not to take information for granted. It helps 
them separate fact from fiction. Children are taught to seek information 
from multiple sources and to rely on evidence to determine truth. This 
process provides a solid foundation for them to form independent 
opinions and make decisions, a skill that will serve them well throughout 
all facets of their life and academic pursuits.  To harness their propensity 
for curiosity, young children should learn science through first-hand 
investigative experiences and active involvement. They should ask 
questions, seek answers, collect data and conduct investigations. This 
way, science becomes a way of thinking and a platform from which to 

understand the world.
This school year, 

the children were involved in a variety of activities where they 
enthusiastically developed various experiments using the simple 
things around them (e.g. stones, sand, soil, wool, water, oil, sugar, 
vinegar, and leaves), experiments that had immediate results and 
others that required more time and patience. They learnt about the 
texture of materials (e.g. soft, rough, cold, and warm) using their 
feet, they used the hair dryer to melt the ice, or boil and freeze the 
water in order to understand the water cycle. Another time, they 
understood why it is very important to brush their teeth twice a 
day by observing what happens with the shell of an egg, when it is 
soaked in vinegar and in colored water. To help children understand 
that everything has density and some things are more or less dense 
than others, we took some ingredients (e.g. sugar, oil, water, food 
coloring) and mixed them, tried to predict the reaction and at the 
end discovered what the result was. Watching seeds grow is an 
amazing science lesson for kids. Our seed germination experiment 
gave kids the opportunity to see up close how a seed grows and 
what would actually be happening under the ground.

Our awesome seed growing activity turned out 
amazingly well, and we loved checking on the progress 
each day. When we talked about farm animals the 
children were interested how milk, which is a liquid, 
becomes cheese, which is a solid, so we let them figure 
it out by trying the process themselves. The kids were 
amazed by how easy it was to prepare curds and yogurt.

All the kids were very interested and happy to be 
part of these activities, they asked many questions and 
learned many new things. They felt part of each activity 
and shared their experiences with their parents. All these 
amazing experiences turn into unforgettable learning 
experiences that can inspire and motivate children to 
want to learn and explore more on their own.  

Middle Group Teachers Anca Dumitru
Adriana Calofir

Viviana Vîlcea
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In kindergarten, students learn 
and begin to develop numerous 
fundamental skills that can have a 
lasting impact on them well into 
their future school years. There 
are numerous benefits and skills to 
receiving a kindergarten education 
like sitting and paying attention, 
focusing on a task, working with 
others, learning the alphabet, learning 
numbers and so on; to summarize in 
a phrase, developing the necessary 
behavioral, social and cognitive 
attitudes. 

Therefore, this school year, the 
children from the Big group have 
experienced lots of activities meant to 
prepare them for school. For example, 
language skills were developed in 
activities and games that were meant 

to improve their communications skills, the ability to build complete, correct and complex sentences, how to 
follow a conversation and answer the questions and how to interact with other children through language. Also, 
they developed storytelling skills by learning how to use different linking words in the right way (for example, 
“then”, “now”, “when”, “before”, “while” and “although”), establishing connecting links and causes for events (for 
example, “the boat sank, so everybody had to swim to the beach”). In addition, they used appropriate pronouns 
(for example, “he”, “she” or “they”) instead of names, they left out less important details from the story and focused 

more on the setting of the story and the plot.
Early writing is part of a set of important 

foundational literacy skills that serve as 
necessary precursors to conventional reading, 
including developing understanding of both 
print (tracing concept- print goes from left to 
right, letters are traced in a certain way, words 
can be written down using letters) and sound 
aspects (phonological awareness, beginning 
sounds, alphabet knowledge - letters got names 
and make sounds). There were many games and 
exercises in which children assimilated all these 
abilities in a fun way and here are few of them: 
playing board games with pictures and letters 
(recognizing the beginning letter and sound), 
pointing out ABC’s everywhere (pointing letters 
on a wall with the alphabet, going on alphabet 
hunts, hiding letters around the classroom), 
watching videos where they recognize sounds 
and letters, solving alphabet floor puzzle 
(jumping on large letters on the floor, assembling 
the alphabet in the correct order) and writing the 
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ABC’s (writing the letters with the finger in the air, on 
their back, on the table, on the window, tracing letters on 
a paper).

In maths, they understood and compared sizes (big-
bigger-the biggest etc.), shapes (circle, square, triangle, 
rectangle) and solved patterns, count forward and 
backward from 1 to 10, recognized numerals (the first, 
the second, the third… the last), identified  more and less 
of a quantity, understood one-to-one correspondence, 
built up groups of objects according to different numbers  
and in the end, they learned how to trace numbers on 
dotted lines and without support.

During science activities, children were encouraged 
to develop their curiosity about the world around them 
and to make observations. They learned about fruits and 

vegetables, about the weather and changes in nature, about animals, 
about land forms and the universe or observed how the seeds grew. 
Throughout these experiences, they developed organized and analytical 
thinking as well as problem-solving skills.

The physical education classes 
gave the children the chance to 
learn about the relationships 
between exercise and health, while 
acquiring basic body management 
skills such as the ability to stop and 
start on signal, to run in different 
ways, to jump, to climb, spatial 
awareness, body part identification, 
balance and control, cooperation 
and playing cooperatively with others while also practising fair play. 

Additionally, they developed their skills through art, crafts and music, 
where they played and had fun with colors and sang lots of songs and 
played games. Art instruction helps children with the development of motor 
skills, language skills, social skills, decision-making skills, risk-taking, and 
inventiveness while music helped them to practice pronunciacion skills, how 

to change the rhythm, singing louder or silently, helping them be much more self confident and independent. 
And last, but not least, social and emotional development which is just as important for a succesful school 

experience as cognitive development. This development begins before the child even sets foot in a classroom and 
continues unabated throughout her entire academic career. So, during the school year, we try to improve the  most 
important social skills like: understanding the difference between right and wrong and understanding that there 
are consequences for their actions, using words to express their 
needs and feelings, understanding that others have feelings too, 
sharing, taking turns, using nice words when playing with other 
children, playing  nicely alone or with other children, making 
decisions independently and taking risks, while remaining safe.

Being well prepared in every important social and academic 
area, we are sure the children will have an easy and successful 
start in their future school life!

Kindergarten teachers: Drăgolici Loredana, 
Grigor Magdalena, 

Lucia Negoiță
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• The Hebrew Department uses software and 
interactive books from the C.E.T. (Center of 
Educational Technology) organization in Israel 
and JI-Tap application that enables them to play and 
create learning games. Hebrew classes vary and match 
students in different levels. During Hebrew classes, the 
students are divided into study groups, where they can 
maximize their skills in Hebrew language.
• Students from all levels can learn Hebrew in 
an interesting manner according to a specified plan. 
Hebrew is learned in classes, info labs, with games and 
via conversation on different topics.
• In addition, the Hebrew department offers 
“Hebrew Clubs” for various ages, from kindergarten to 
adult classes:

 ▶ For kindergarten age, the language is learned 
through songs in Hebrew about different topics.

 ▶ For Primary, Gymnasium and High-School 
the students learn Hebrew by using applications 
and software for foreign languages.

 ▶ For adults, teaching is being held through 
presentations, and use of software and digital 
means.

Choosing the light

• Laude - Reut students participated 
in an international Hebrew writing 
competition - "Choosing the Light". 
Our students wrote short stories 
in Hebrew in 3 levels: beginners, 
intermediate and advanced.

• Rebecca Nicolau from 6A 
grade won the 2nd place in the 
beginner level for middle-school. 
Her story will be published in the 
Jerusalem Post newspaper in Israel. 
Congratulations!!!!
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 ב• במחלקה לעברית אנו משתמשים בתוכנות
)מרכז מט"ח  מבית  אינטראקטיביים   ובספרים 
JI-TAP ובאפליקציית חינוכית(   לטכנולוגיה 
משחק תוך  ללמוד  לתלמידים  מאפשרת   אשר 
 וליצור בעצמם משחקי למידה. שיעורי העברית
 מגוונים ומותאמים לתלמידים ברמות השונות.
 במהלך שיעורי העברית, מתחלקים התלמידים

 .לקבוצות ולומדים בהתאם לרמתם.ש
 ב•  תלמידים מכל הרמות לומדים עברית בכיתה,
ובאמצעות משחק  כדי  תוך  המחשבים,   בחדר 

 שיח בנושאים שונים.ש

"מועדוני גם  מקיימת  לעברית  המחלקה   ב• 
מגן-ילדים החל  גיל,  לכל  המתאימים   למידה" 

 ועד למועדון לימוד למבוגרים:ש
 ב* במועדון הלמידה לגן, לומדים התלמידים
שונים נושאים  על  שירים  דרך  השפה   את 

ומגוונים בעברית.ש
חטיבת הספר,  בבית  הלמידה  במועדוני   ב* 
את מחזקים  התלמידים  והתיכון,   הביניים 
שימוש ידי  על  שלהם  העברית   יכולות 
ייעודיות למידה  ותוכנות   באפליקציות 

לשפות זרות.ש
הלמידה למבוגרים,  הלמידה  במועדון   ב* 
 נעשית באמצעות מצגות ושימוש בתוכנות

למידה ואמצעים דיגיטליים.ש

לבחור באור 

השתתפו הספר  בית  תלמידי   ב•  
 בתחרות כתיבה בינ"ל בשפה העברית.
קצרים סיפורים  כתבו   תלמידינו 
השונות: התחרות  רמות   והשתתפו 

מתחילים, מתמחים ומתקדמים.ש
6A6מכיתה ניקולאו  רבקה    ב•  
 זכתה במקום השני ברמת המתחילים
שלה הסיפור  חטיבה.  גילאי   עבור 
 JERUSALEM POST LITE  יפורסם

בעיתון בישראל. כל הכבוד!!!!ש
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Aluf Israel

• Students from Laude Reut 
participated in an interactive 
competition.
• Every month, we learned about 
a unique place in Israel, the stories 
behind it and its importance in our 
times.
• Classes played a “Kahoot” match 
and answered questions about the 
place discussed in class.
• Students with the best results 
played in the final event and the 
winners were declared “Aluf Israel” on 
the Independence Day celebrations.

March of the Living

• Laude-Reut high school students, joined by Tova Ben-Nun Cherbis and teachers from the school 
faculty, represented our school in the annual March of the Living in Poland. The students visited the 
concentration camps and historical sites, and shared respect to the victims of the Holocaust.

Traditions

• At the beginning of the year we celebrated ROSH 
HASHANA, the Jewish New Year. The students greeted 
each other with SHANA TOVA, Happy New Year, 
created cards and wrote their decisions and hopes for 
the year that was about to start. We learned about the 
meanings of greetings for ROSH HASHANA, ate apples 
with honey for a sweet year and sang songs to welcome 
the new year. 

• Before YOM KIPPUR we discussed the meaning 
of fasting and the self-thinking everyone has to do on 
that day. The students expressed their personal feelings 
and regrets regarding the year that has passed, and 
added ways for them to maintain good relations with 
their colleagues in the upcoming year. 

• In every Jewish holiday, students from Kindergarten to high school 
experienced special activities regarding these Jewish holidays.
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אלוף ישראל

בתחרות השתתפו  לאודה-רעות  הספר  בית  תלמידי   ב•  
אינטראקטיבית.ש

 ב•  בכל חודש, חקרנו מקום בישראל )עיר, איזור או אתר
הסטורי( ולמדנו על תולדות המקום וחשיבותו הנוכחית.ש

 ב•  בכל כיתה, השתתפו התלמידים בחידון קהוט עבור כל
נושא שנלמד במהלך החודש.ש

ביותר הגבוהות  התוצאות  את  צברו  אשר  התלמידים   ב•  
ישראל אלוף  של  הגמר  באירוע  השתתפו  השנה   במהלך 

והמנצחים הוכתרו בחגיגות יום העצמאות.ש

מצעד החיים
 ב•  תלמידי תיכון לאודה-רעות, מלווים על ידי טובה בן-נון קרביס ומורים נוספים מהמחלקה
 לעברית ומבית הספר, ייצגו את לאודה-רעות במצעד החיים השנתי אשר נערך בפולין. התלמידים

ביקרו במחנות הריכוז ובאתרים הסטוריים נוספים וחלקו כבוד לקורבנות השואה.ש

חגים ומסורת
 ב•  בכל חג, תלמידי הקומפלקס החינוכי לאודה-רעות מגן ועד

.תיכון משתתפים בפעילויות חוויתיות הקשורות לחג

ראש את  חגגנו  השנה,  של  בתחילתה   ב•  
יצרו עמיתיהם,  את  בירכו  התלמידים   השנה. 
 כרטיסי ברכה וכתבו החלטות אישיות ותקוות
 משל עצמם לשנה החדשה שבפתח. למדנו על
אכלנו לשנה החדשה,  הברכות   המשמעות של 
 תפוח בדבש לשנה מתוקה ושרנו שירים לכבוד

ראש השנה.ש

 ב•  לקראת יום כיפור, דיברנו על המשמעות של
 הצום ועל חשבון הנפש שכל אדם צריך לעשות
 ביום זה. התלמידים הביעו את רגשותיהם ביום
 זה ודיברו על מעשים שהם מתחרטים עליהם
 ועל דרכים בהם יוכלו לשמור על יחסים טובים

בין חברים בשנה הקרובה.ש
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• In the week of Sukkot, all of the students visited 
the SUKA, decorated it, sang songs and learned about 
the 4 species of Sukkot. In addition, we celebrated in the 
SUKA of the synagogue that hosted our school, as every 
year. MR. Reuven Deich from HABAD Romania, who 
was a student at our school, arrived at the SUKA and 

explained about the species and the differences between 
them, referring to the characteristics of people. The 
students blessed over the ETROG, HADAS, LULAV, 
ARAVA (the 4 species) and ate in the SUKA according 
to the tradition in Israel.

• In the week of Hanukkah, we celebrated with the 
story of the MACCABIM, learned about the meaning 
of the holiday of lights from MR Reuven Deutch and 
also lit the candles of Hanukkah and ate traditional 
SUFGANIOT. As an activity, they made special crafted 
Menorah from Israel and class decorations with symbols 

of the holiday of lights. The kindergarten children 
preformed in an exciting Hanukkah play: every group 
performed a dance, song or a Hanukkah blessing. The 
kindergarten students lit Hanukkah candles and made 
a greeting for every candle.
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ביקרו התלמידים  כל  סוכות,  של  בשבוע   ב•  
 בסוכה של בית הספר, קישטו אותה, שרו שירי
 חג ולמדו על 4 המינים של סוכות. כמו כן, במהלך
 ימי חול המועד, התלמידים חגגו בסוכה של בית
 הכנסת שאירח את בית ספרנו, כמדי שנה. מר
 ראובן דייטש מחב"ד רומניה, אשר היה תלמיד

לתלמידים והסביר  לסוכה  הגיע  הספר,   בבית 
 על ההבדל בין המינים ומשמעותם בהקשר של
 אופיים של כל בני האדם. התלמידים בירכו על
 האתרוג, ההדס הלולב והערבה, ואכלו בסוכה

כמסורת בישראל.ש

 ב•  במהלך שבוע חנוכה, חגגנו עם סיפורי המכבים, למדנו על המשמעות של סיפור חנוכה מפיו
יצרנו הספורט.  באולם  חנוכה  נרות  והדלקנו  סופגניות  אכלנו  חב"ד,  מבית  דייטש  ראובן   של 
 חנוכיות מיוחדות מערכות שהגיעו מישראל וקישוטים לחלונות הכיתה בצורות של סמלי החג.
 ילדי הגן הופיעו במחזה חנוכה מרגש בנוכחות ההורים : כל קבוצת גן יצרה מופע קצר של ריקוד,

 שירה, נגינה או דקלום וכמו
 כן הדליקו את נרות החנוכה
מלבבות ברכות   בצירוף 

בעבור כל נר.ש
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• On the day of Tu Bishvat, we 
learned about the significance of 
preserving our natural environment 
and celebrated with the nature. 
The students learned about the 
importance of recycling, they 
created environmental statues and 
suggested solutions for a sustainable 
future, and published them on a 
class poster. In addition, Primary 
school pupils created trees from 
re-used materials. All the students 
got a re-usable plastic bag with fruit 
and nuts according to the israeli 
tradition.

• For Purim, we held an amazing carnival: every class 
cooperated and decided on creating a special station 
for the rest of the school students. In the week prior to 
Purim, the students worked on their class station and 
on Purim day all the students visited and enjoyed their 

colleagues’ stations. We ended up in a colorful parade, 
where all the students presented their costumes and 
ate delicious OZNEI HAMAN. Afterwards, every class 
received an award for a different category.
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 ב•  בט"ו בשבט למדנו על חשיבותה של הסביבה הטבעית לאדם וחגגנו
 עם הטבע. התלמידים יצרו פסלים סביבתיים מחומרים בשימוש חוזר,
 למדו על חשיבות המחזור וכן
בר- לעתיד  פתרונות  הציעו 
הספר בית  תלמידי   קיימא. 
עצים קישוטי  יצרו   היסודי 
עם כיתתיים  שלטים   ויצרו 
 דגשים לשמירה על הסביבה.
 בנוסף, כל תלמיד קיבל שקית
בפירות מלאה  חוזר   לשימוש 

ואגוזים כמסורת החג.ש

ססגוני קרנבל  ערכנו  הפורים,  חג  לכבוד   ב•  
פעולה שיתפו  כיתה  כל  תלמידי   :  וצבעוני 
שאר עבור  משחק  תחנת  יצירת  על   והחליטו 
פורים שלפני  בשבוע  הספר.  בבית   התלמידים 
צוות, בעבודת  התחנות  את  התלמידים   הכינו 

 וביום החג התלמידים ביקרו ונהנו בתחנות של
 עמיתיהם. לסיום, חגגנו בתהלוכה מגוונת וכל
 התלמידים הציגו את התחפושות שלהם, ואכלו
 אזני המן מסורתיות. לאחר מכן, כל כתה קיבלה

פרס על זכייה בקטגוריה שונה.ש
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• We celebrated the story of 
Exodus in the holiday of Pesach. 
The Students discussed about the 
meanings of slavery and freedom in 
the 21st century and what this means 
for every one of us, personally. The 
kindergarten students learned 
about Pesach with a play, made a 
traditional burning of HAMETZ 
and baked MATZA in the oven. 
We had a traditional SEDER and 
we read the HAGADA story with 
MR Reuven Deutch, sang songs, 
learned about the Pesach plate and 
ate the Pesach meal according to the 
HAGADA.   

• The ceremony for Commemorating and remembering the victims of the Holocaust 
and the fallen soldiers for Israel’s independence was held at Sala Basarab and his Excellency, 
the Ambassador of Israel in Romania, Mr. David Saranga and the granddaughter of Viorica 
Agarici, righteous among the nations. The Ambassador visited our school and was welcomed 
by our students. During his visit, Mr. Saranga wrote in the Laude-Reut Book of Honour.  
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 ב•  את חג יציאת מצרים ציינו התלמידים בדיונים
 על עבדות וחירות במאה ה-21 ומשמעותה של
 החירות האישית עבור כל אחד. ילדי הגן למדו
ידי המחזה מותאמת  את סיפור חג הפסח על 
ואפו החמץ  ביעור  מסורת  את  ,ערכו  זה   לגיל 
 מצות בטאבון. כל תלמידי בית הספר חגגו ליל
 סדר בית ספרי, קראו מההגדה, ברכו את ברכות
שירי שרו  המתאימים,  המאכלים  עם   הפסח 
גם ומאפייניה.  הפסח  צלחת  על  ולמדו   פסח 
 בליל הסדר הגיע מר ראובן דייטש ונשא דרשה

.על משמעות סיפורי הפסח ש

 ב•  הטקס לציון יום הזכרון לשואה ולגבורה וליום הזכרון לחללי מערכות ישראל
 ונפגעי פעולות האיבה התקיים באולם בסארב, בנוכחות שגריר ישראל ברומניה,
 מר דוד סרנגה ונכדתה של חסידת אומות העולם, ויוריקה אגריץ'. כבוד השגריר
 ביקר בבית ספרנו ונערכה עבורו קבלת פנים מרגשת מהתלמידים. במהלך הביקור,

כתב מר סרנגה בספר הכבוד של בית הספר לאודה-רעות.ש
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• Israel’s Independence Day was celebrated in an 
Israeli – style party:  the students ate traditional Israeli 
food, participated in a trivia questionnaire about the 
state of Israel and had traditional dances. The festivities 
took place in the gym hall, which was decorated with 
flags of Israel and with many creations and decorations 
made by the students. During the Independence Day 
festival, we announced the winners of ALUF ISRAEL 
competition.

• The kindergarten students heard the story of 
LAG BA-OMER and learned about the tradition of 
MEDURA, BAR-COHVA, and also created a personal 
traditional symbol of LAG BA-OMER. The school 
students discussed the topic of the great uprising against 
the Roman Empire and about the famous sentence of 
Rabi Akiva “VE’AHAVTA LE’REACHA CAMOHA.                            
In addition, the students created a game sketch for 
learning about LAG BAOMER.

• For the holiday of SHAVUOT, we all gathered in school for a 
celebration, which included the presentation of the new coming 1st graders 
with SHAVUOT songs. All the students wore white clothes and made baskets 
for first harvest in their classes. The students sang holiday songs and danced 
to its traditional sounds. 
We ate cheesecake, which 
is also a holiday custom. 
In addition, during the 
week of SHAVUOT every 
class learned about the 7 
species and made a project 
presentation about one of 
them. In the SHAVUOT 
ceremony, the projects 
about those 7 species were 
presented. 
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 ב•  חגגנו את יום העצמאות עם מסיבה בסגנון
 ישראלי : התלמידים אכלו מטעמים ישראליים
 אותנטיים, השתתפו בחידון טריוויה על מדינת
מסורתיים. ריקודים  במסיבת  וסיימו   ישראל 
קושט אשר  הספורט  באולם  נערכו   החגיגות 
יום לכבוד  רבות  וביצירות  ישראל   בדגלי 
 העצמאות אשר נעשו בכיתות במהלך השבוע.
תחרות של  הפרסים  חולקו  החגיגה   במהלך 

 "אלוף ישראל" לזוכים.ש

בעומר ל"ג  סיפור  על  למדו  הגן  ילדי   ב•  
יצירה, כפעילות  המדורות.  מסורת   ועל 
ילדי אישיות.  "מדורות"  התלמידים   הכינו 
הספר, ובבית  בר-כוכבא,  על  גם  למדו   הגן 
המרד נושא  על  בדיונים  התלמידים   עסקו 
 ברומאים, רבי עקיבא ועל מסורת "ואהבת
 לרעך כמוך". כמו כן, יצרו התלמידים סקיצה
 של משחק המלמד על מסורות ל"ג בעומר.ו

ילדי קבלת  את  הכוללת  לחגיגה  הספר  בבית  התאספנו  השבועות,  חג  לכבוד   ב•  
לבנים בבגדים  הגיעו  הספר  בית  ילדי  כתפינו".  על  "סלינו  בשירת  א'  לכיתה   הגן 
 והכינו סלי ביכורים בעבודה כיתתית. התלמידים שרו משירי החג ורקדו לצליליו
 המסורתיים. הילדים אכלו עוגת גבינה כמנהג החג. במהלך השבוע של חג השבועות
 כל כיתה קיבלה את אחד מ 7 המינים ולמדה אודותיו. בטקס החג הציגה כל כיתה

את הזן שקיבלה.ש
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Project: Spaces - Aran Junior High, 
Holon 

• Students from IX Uman grade participated in 
“SPACES” project along with “Aran” Junior High from 
Holon, Israel. The students went into a virtual space 
of their communities, talked, chatted and got familiar 
with their colleagues from Israel.
• Parts of the project were online with the Aran 
school in the virtual space and other parts were with 
all the schools together, including schools from USA, 
Canada and different cities in Israel. 
• The Students from 9U grade presented their school 
space to virtual visitors from the Ministry of Education 
in Israel and to their student-colleagues, which were 
very impressed by the different contents presented.

Project: Jewish Peoplehood - Rabin 
Elementary School, Nesher

• Laude -Reut students from 1B corresponded with 
2nd grades from Rabin school, in Nesher. They wrote 
self -introductions greeting cards and about different 
experiences. 
• The creations made by Laude-Reut students from 
1B were sent to “Rabin” school for an exhibition .
• 4th & 5th grades corresponded live through 
Skype with Rabin school students. They talked about 
their weekly schedules, favorite profession and their 
hobbies.
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SPACES – בשיתוף עם חטיבת "ארן" בחולון

SPACES ב•  תלמידי כיתה   9 השתתפו בפרויקט 
עם ביחד  קהילתי  וירטואלי  למרחב   ונכנסו 
שוחחו, התלמידים  "ארן".  חטיבת   תלמידי 

התכתבו והכירו את עמיתיהם הישראלים.ש
 ב•  חלק מהמפגשים התקיימו בשיתוף עם כלל
בתי ונכחו  זה,  בינלאומי  בפרויקט  הספר   בתי 

ספר מארה"ב, קנדה וערים שונות בישראל.ש
 ב•  התלמידים יצרו מרחב וירטואלי בית ספרי
פעילויותיו ואת  הספר  בית  את  מציג   אשר 
 הרבות, ונציגים של משרד החינוך עם תלמידים
 מבתי ספר אחרים ביקרו בו והתרשמו מהתכנים

השונים המוצגים בו.ש

U

 פרויקט עמיות יהודית –
בי"ס יסודי "רבין", נשר

 ב•  תלמידי כיתה   1 התכתבו עם תלמידי כיתה ב'
 בבית הספר "רבין". התלמידים החליפו כרטיסי ברכה,

דפי הצגה אישית וכן ברכות מוקלטות לחגים.ש
נשלחו לאודה-רעות  תלמידי  שהכינו  התוצרים   ב•  

לבית הספר "רבין" והוצגו בתערוכה.ש
עם סקייפ  דרך  שוחחו  ו-5   4 כיתות  תלמידי   ב•  
השגרה על  דיברו  התלמידים  מישראל.   עמיתיהם 
 השבועית שלהם, מערכת השעות, מקצועות אהובים

ותחביבים.ש

B



234 Tradiții iudaice

Project: Time M.U.N – 2 Day Ambassador – Tichon Hadash 
High School, Herzelyia.

• Students from 9-11 grades participated in a project with 10 students from „Tichon 
Hadash” high school in Hertzelya. The students met and got fimiliar with ewach other 
in a SKYPE session. During the month of February, we traveled to Israel, where our 
students were hosted by their fellow Israelis. 

• Our students participated in the M.U.N conference with their Israeli colleagues. 
During the confrence, the students had many discussions about global issues and ways 
to solve problems that are on the global agenda.

• Our students explored Israel and its culture and return excited and full of 
experiences. This process is very meaningful for students from both schools and builds 
long –lasting relations that bring Romania and Israel closer.

• During the month of March, the students from “Tichon Hadash” high school came 
to Romania for the first time and stayed with our students. We visited Sinaia, Brasov 
and Sighisoara in addition to Bucharest. The Israeli students came to our school and 
learned about it and about Romania. The high note of the visit was the participation of 
all the students in the diplomacy studies event, which took place in the Intercontinental 
hotel and in the palace.
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 פרויקט מודל האו"ם – שגרירים ליומיים –
תיכון "חדש", הרצליה

10 עם  יחד  תאומים  ספר  בתי  בפרויקט  השתתפו  ט-י"א  כתות  תלמידי   ב•  
  תלמידים מבית ספר "תיכון חדש", הרצליה. התלמידים נפגשו והכירו אחד את

.SKYPE השני במפגש
 בחודש פברואר נסענו לישראל כאשר תלמידנו התארחו בביתם של התלמידים 

.הישראלים
 ב•  תלמידינו השתתפו בוועידת מודל האו"ם עם עמיתיהם הישראלים. במהלך
בעיות לפתור  ודרכים  גלובליים  נושאים  על  רבים  דיונים  נערכו   הוועידה 

שנמצאות על סדר היום העולמי.ש
 ב•  בנוסף על כך, התלמידים טיילו ברחבי הארץ, חוו את מדינת ישראל ואת
 תרבותה, וחזרו נרגשים ומלאי חוויות. תהליך זה הינו משמעותי עבור התלמידים
משני בתי הספר ובונה קשרים ארוכי טווח אשר מקרבים בין רומניה וישראל.ש
 ב•  בחודש מרץ התלמידים הישראלים התרגשו להגיע בפעם הראשונה לרומניה
ומספר סיגישוארה   – ברשוב  בסינייה-  יחד  ביקרנו  תלמידנו.  אצל   והתארחו 
 מקומות בבוקרשט. כמו כן, התלמידים ביקרו בבית הספרנו ולמדו מתלמידינו על
 בית הספר ועל רומניה. שיא הביקור היה השתתפותם של התלמידים הישראלים,
אינטרקונטיננטל במלון  הדיפלומטיה  לימודי  של  באירוע  תלמידנו  עם   יחד 

ובארמון.ש
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Project: Photos and Places - Bar-Lev High School, Petah-Tikva

Project: Twin Junior High – Peoplehood - Ironi H, Tel Aviv

• This project enabled students from Romania and Israel to meet each other for dynamic conversations around 
Jewish culture, Jewish peoplehood and issues that can stimulate youngsters at this age, promoting connections and 
relations between Romanian and Israeli teen-agers.
• The students mate for a SKYPE session, in which, they got to be fimiliar with each other and shared their 
personal thoughts about this process.

• In addition to all the great activities mentioned above, 
the Hebrew Cathedra faculty teachers travelled to Frankfurt, 
Germany and took place at a special seminar for teaching 
Hebrew as a second language. This three- day-long seminar was 
hosted by the World Zionist Organization. During the seminar 
we discussed methods for teaching Hebrew in schools outside 
of Israel, promoting technology in education, teaching through 
experiences and matching the levels according to age and skills.

• We took pictures at the school according to subjects we received from the 
Ministry of Education in Israel.
• One of the topics we presented was: "The place I like best in school“ - The 
students photographed the place they like best in school, and the results were 
sent to Israel.
• The students held a SKYPE confrence call and discussed their opinions 
regarding the project the what it meant to them.
• At the end of the project, the photos were presented in a special exhibition 
in Israel.



237Tradiții iudaice
פרויקט תמונות ומקומות

תיכון "בר-לב" פתח-תקווה
ב•  תלמידי כיתה ה' צילמו תמונות בהתאם לנושאים שהתקבלו ממשרד החינוך.ש

 ב•  התלמידים התמקדו בנושא "המקום האהוב עליי בבית הספר" – התלמידים
צילמו תמונות של המקומות האהובים עליהם והתוצרים נשלחו לישראל.ש

באמצעות בישראל  עמיתיהם  עם  אינטראקטיבי  מפגש  ערכו  התלמידים   ב•  

SKYPE ושוחחו על התהליך שעברו בעקבות הפרויקט.ש

ב•  התמונות שצולמו, יוצגו בתערוכה מיוחדת בישראל.ש

פרויקט עמיות – תיכון "עירוני ה'", תל-אביב
 ב•  הפרויקט מאפשר לתלמידים מרומניה ומישראל להיפגש לשיחה דינמית סביב הנושאים
 של תרבות יהודית, עמיות יהודית ונושאים נוספים אשר חשובים לצעירים בגילאים אלו.

הפרויקט מקדם קשרים ויחסים הדדיים בין תלמידים רומנים וישראלים.ש
 ב•  התלמידים נפגשו לשיחת        ובה הכירו אלו את אלו לעומק וחלקו את

מחשבותיהם האישיות בנוגע לתהליך.ש
SKYPE

בשנת לעברית  הקתדרה  ידי  על  שאורגנו  הפעילויות  לכל  בנוסף   ב•  
 הלימודים, כל מורי המחלקה לעברית נסעו להשתלמות ייעודית להוראת
 העברית בפרנקפורט, גרמניה. ההשתלמות נערכה במשך 3 ימים על ידי
להוראת בשיטות  עסקנו  ההשתלמות,  במהלך  הציונית.   ההסתדרות 
 עברית כשפה זרה, קידום טכנולוגיות לימודיות בהוראת העברית, לימוד
עברית באופן חווייתי והוראה באופן מותאם לפי קבוצות גיל ורמות.ש
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Megapetrecere dedicată concursului Eurovision, 

organizată de Ambasada Israelului

Ambasada Statului Israel, cu sprijinul Ministerului Culturii 
din România și al Ministerului Turismului din Israel, a organizat 
în data de 9 mai 2019 Eurovision Dance Party, „Destinația Tel 
Aviv”, la Teatrul de Operetă Ion Dacian din București, cu ocazia 
Zilei Independenței Statului Israel.

În 2019, orașul Tel Aviv este gazda concursului internațional 
Eurovision, eveniment care se bucură de un entuziasm uriaș în 
Israel.

Nu mai puțin de 400 de invitați - fani din România 
ai Eurovisionului, bloggeri, influenceri, jurnaliști, elevi și 
absolvenți ai Complexului Educațional Laude-Reut - au dansat 
și au cântat melodiile care au făcut istorie de-a lungul anilor în 
competiția muzicală.
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Finala concursului internațional Eurovision va 

avea loc pe 18 mai 2019, la Convention Center din 

Tel Aviv, unde artiști din 41 de state se vor lupta 

pentru trofeu. 

Imagini video și foto de la petrecere puteți 

găsi pe conturile de Facebook, Instagram si 

Twitter ale Ambasadei Israelului în România: @

IsraelinRomania 
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La invitația TVR și a Ambasadei Statului Israel în România, elevii 

Complexului Educațional Laude-Reut au participat, în calitate de invitați, la 

Marea Finală a Selecției Naționale pentru Eurovision 2019, ce a avut loc la Sala 

Polivalentă din București pe data de 17 februarie 2019.  

Finala a fost câștigată de melodia „On a Sunday“ interpretată de Ester 

Peony. Elevii au petrecut o seară emoționantă și plină de culoare, deschisă și 

încheiată printr-un recital al invitatului surpriză, câștigătoarea ediției din 2018, 

excentrica și nonconformista Netta Barzliai, din Israel.

Complexul Educațional Laude-Reut urează mult noroc reprezentanților 

României în finala celei de-a 64 finale Eurovision Song Contest ce are loc în 

data de 18 mai 2019, în Israel, la Tel Aviv.

#DARETODREAM - Să îndrăznim să visăm că vom câștiga în Israel, iar 

ediția de anul viitor se va desfășura la București!



242 Cultură și artă

Proiectul Rețelele privirii, inițiat de Muzeul Național al Țăranului 
Român cu sprijinul Ambasadei Germaniei la București, își propune obiective 
actuale care vizează celebrarea multiculturalității și promovarea creativă a 
patrimoniului cultural, prin accesibilizarea colecțiilor de fotografie veche 
din arhiva muzeului. 

Într-un spațiu neconvențional, pus la dispoziție de Institutul Goethe 
din București, a fost realizată o expoziție interactivă care a dat elevilor din 
clasele aVI-a posibilitatea să exploreze obiecte și fotografii vechi, aparținând 
comunităților culturale de români, sași, aromâni și unguri. Artiști iscusiți 
au creat cutii pe al căror capac s-au putut admira fotografii din colecțiile 
arhivei, alături de o serie de povești, ziceri și explicații redactate pe hârtie 
realizată manual. Fiecare comunitate s-a dezvăluit privitorului curios 
în interiorul a 9 cutii care conțineau obiecte de port de mici dimensiuni 
(podoabe, accesorii), reinterpretate într-o cheie contemporană. Explorarea 
spațiului a fost completată de un atelier interactiv în cadrul căruia elevii 
s-au putut costuma și fotografia pe 
un fundal special creat în acest sens, 
iar la sfârșit au plecat acasă cu o 
fotografie printată pe loc.

Proiectul aflat la început de drum 
va fi dezvoltat în perioada următoare, 
propunându-și să dea cu împrumut. 
școlilor sau altor instituții interesate, 
din București sau din țară, inclusiv 
pentru spații neconvenționale, o parte 

din cutiile create. Proiectul se va regăsi și pe o platforma web ce va fi lansată 
în curând. Vizitatorii vor avea posibilitatea să pună poze și selfie-uri pe 
rețele, cu hashtagul #reteleleprivirii.

Toată această experiență a venit în continuarea a ceea ce elevii din 
clasele aVI-a învățaseră deja în cadrul obiectului Educație socială care a 
propus noțiuni legate de multi și interculturalitate. Și după cum spunea 
una dintre zicerile aromânilor, Casa pe cal și averea pe om, am plecat și noi 
îmbogățiți în gânduri și simțiri.

Anca Mândru, Prof. Consilier 
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Zilele culturii ruse la București, sub 
forma unor manifestări cultural-artistice, au 
loc în luna septembrie. Având în vedere, că  
în ultima perioadă, relațiile și colaborările 
între Complexul Educațional Laude-Reut 
și Ambasada Rusiei sunt foarte strânse, 
Școala de pe lângă Ambasada Rusiei, cu 
un grup de profesori și elevi, a venit într-o 
vizită de schimb cultural. Acest eveniment 
s-a desfășurat în mai multe etape care aveau 
ca scop prezentarea elementelor din cultura 
rusă, stabilirea unor puncte comune în 
sistemele de educație, îmbogățirea culturală 
a elevilor participanți la acest eveniment și 
stabilirea, pentru anul școlar viitor, a unor 
activități (muzicale, științifice, sportive) în 
comun.

După ce delegația de la Școala de pe 
lângă Ambasada Rusiei a făcut turul școlii 
noastre, a urmat un schimb cultural prin 
prezentarea unui program artistic. Acesta a 
avut ca scop îmbogățirea culturală legată de 
tradiția unei țări. Astfel copiii de la Școala 
de pe lângă Ambasada Rusiei au prezentat 
un program ce a inclus cântece populare 
rusești, dansuri tradiționale, lucrări clasice 
remarcabile ale compozitorilor ruși.

La rândul nostru, un grup de elevi 
pregătiți de profesorii Lifșin Bogdan și Doija 
Rodica, au avut ocazia să scoată în evidență 
elementele tradiționale specifice școlii 
noastre și a folclorului românesc.

În încheiere, profesorii Lifșin Bogdan și Doija Rodica, 
au prezentat un minirecital ce a cumprins cântece și lucrări 
remarcabile din repertoriul rusesc.

A fost o activitate care a putut arăta 
că indiferent de naționalitate, tradiția, 
folclorul, cultura, reprezintă baza fiecărui 
popor, iar noi, profesorii, avem obligația 
să menținem legăturile strânse cu alte 
instituții școlare și cultura acestora.

Victor Diacicov, profesor Laude-Reut
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Zilnic, săptămânal și permanent, elevii Complexului 

Educațional Laude-Reut lucrează și expun compoziții de artă 

plastică inedite, personale, în care sunt conținute, în mod 

evident rigori teoretice și tehnice.

Subiectele lucrărilor sunt în mare măsură inspirate de 

repertoriul sărbătorilor evreiești și adaptate cu lejeritate, de 

către mine, tematicilor și problematicii Programei Școlare 

pentru Educație Plastică. Împreună cu acestea, elevii au și 

abordări personale cu subiecte din imaginarul lor cotidian, 

specific fiecărei vârste psihologice.

Elevii își realizează compozițiile pe suporturi de tipuri și 

dimensiuni diferite, iar de curând au participat cu lucrări pe 

pânză, de mare calitate artistică, la o acțiune organizată de 

Statul Israel, pentru un amplu mesaj de Pace.
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La scurt timp au participat la o altă acțiune, cu expoziție 

tematică „Să respirăm prin culoare” organizată cu ocazia Zilei 

Mondiale a Astmului.

Cele scrise mai sus, le realizez împreună cu colegul meu 

Răzvan Borțea, de asemenea artist plastic, cu care am fost coleg 

la Universitatea de Arte București.

Marius Frățilă, Prof. ed. plastică
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Anche quest` anno è stato uno molto impegnativo, 
emozionante e pieno di momenti di felicità. La lingua 
italiana rimane una materia di studio a cui gli allievi 
vengono gioiosi e per cui lavorano con il sorriso sulle 
labbra. 

Per i più piccoli, la lingua italiana si studia come un 
club a cui partecipano gli allunni dal ciclo inferiore di 
insegnamento, cioè dalla 1° e dalla 2°classe. Tramite vari 
giochi, loro sono riusciti ad imparare qualche parola ed 
a capire la bellezza di questa lingua straniera. 

Per gli allievi dalla 5° alla 12°classe, la lingua 
italiana rappresenta una materia a cui loro dedicano 
due lezioni alla settimana. Sono lezioni divertenti, che 
gli stuzzicano l`interesse per voler saperne di più. La 
parte più attraente è la cultura italiana, che viene a loro 
insegnata tramite materiali di studio creati in tal modo 
da coinvolgere anche grammatica e vocabolario. 

Già considerata una tradizione, la partecipazione 
alla fase finale del concorso nazionale è stata ottenuta 
da 3 allievi: Maria Bahnă, ottava classe (secondo 
premio), Miruna Milea, nona classe (diploma di 
partecipazione) e Rareş Bundă, decima classe (diploma 
di partecipazione). Con due diploma di partecipazione 
e uno per il secondo posto, la nostra scuola gode di 
bellissimi risultati. Apprezzo tutto il loro sforzo, la 
loro dedicazione e la loro capacità di impegnarsi in un 
lavoro così difficile, ma, allo stesso tempo, così pieno di 
soddisfazioni. 

Per me, le lezioni di italiano sono un piacere, mai 
un obbligo. Loro rappresentano un`occasione per me di 
offrire ai miei allievi un po` dal mio amore per questa 
lingua e per questa cultura, di farli cunoscere non solo 
una lingua straniera, ma una mentalità diversa. Ed 
i loro sorrisi, insieme agli ottimi risultati ottenuti, mi 
fanno fiera di loro e fiera di essere la loro professoressa. 
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Şi acest an a fost unul solicitant, emoţionant şi plin 
de fericire. Limba italiană rămâne o materie de studiu 
la care elevii vin fericiţi şi la care lucrează cu zâmbetul 
pe buze. 

Pentru cei mai mici dintre ei, limba italiana se 
studiază sub formă de club. Participă elevii din ciclul 
primar de învăţământ, şi anume clasele I şi a II-a. Cu 
ajutorul multor jocuri, aceştia au reuşit să înveţe câteva 
cuvinte şi să înţeleagă frumuseţea acestei limbi străine. 

Pentru elevii claselor a V-a – a XII-a, limba italiană 
este o materie la care participă două ore pe săptămână. 
Sunt lecţii distractive, care le stârnesc interesul pentru 
a dori să ştie mai mult. Cea mai atractivă parte este 
cea a culturii italiene, care le este predată cu ajutorul 
unor materiale de studiu anume create astfel încât să 
cuprindă şi gramatică şi vocabular. 

Deja devenită o tradiţie, participarea la faza 
naţională a Olimpiadei de limba italiană a fost câştigată 
de trei elevi: Maria Bahnă, clasa a VIII-a (premiul al II-
lea), Miruna Milea, clasa a IX-a (diplomă de participare) 
şi Rareş Bundă, clasa a X-a (diplomă de participare). 
Cu două diplome de participare şi una pentru al doilea 
loc national, şcoala noastră se bucură de nişte rezultate 
foarte frumoase. Apreciez întregul lor efort, dăruirea 
lor şi capacitatea de a se implica într-un proiect atât de 
dificil dar, în acelaşi timp, plin de satisfacţii. 

Pentru mine, orele de italiană sunt o plăcere, 
niciodată o obligaţie. Ele reprezintă o ocazie pe care 
o am de a dărui elevilor puţin din iubirea mea pentru 
această limbă şi această cultură, de a-i face să cunoască 
nu numai o limbă străină, ci un mod diferit de a gândi. 
Şi zâmbetele lor, împreună cu minunatele rezultate 
obţinute, mă fac mândră de ei şi mândră că le sunt 
profesoară. 

Diana Maria Popescu, profesor
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English has always been an important 
subject in our school and this is why we offer 
our children the chance to study it from as 
early as the first year of kindergarten. They 
also have the opportunity to study various 
topics with native speakers and develop their 
speaking skills.

As far as the external recognition is 
concerned, we prepare our students for 
the most important Cambridge Exams for 
each level. Thus, in the primary school, 
our experienced English teachers prepare 
our students for the PET exam, which is 
taken every year at the end of the fourth 
grade, and all of the children registered 
for this examination manage to pass with 
outstanding results. Middle school ends with 
the FCE exam,which is annually taken with 
success by our eighth graders. 

The Laude-Reut Educational Complex is also successfully represented by many of our students 
throughout different national English contests and competitions. This signifies that they are well-prepared 
and that they possess all the necessary language skills, which are relevant in today's society.

High-school classes are geared towards the CAE and IELTS 
examinations and the good results obtained give our students the 
possibility to enter the best universities in the world.  The fact 
that we offer Cambridge exam preparation to our students has 
brought us, for the fourth consecutive year, the membership in the 
Addvantage Programme developed by the British Council. 

We would like to congratulate our middle school 
students for their hard work and wonderful results 
obtained in the last stage of the Creativity Olympiad: 
Rares Varjan VIIB – 1st prize, Vlad Namolosanu VIIB 
– 2nd prize, Cristina Ciornei VII A – 2nd prize, Vlad 
Spataru VIIA – 3rd prize, Maria Bahna VIII – 2nd 
prize, Tsur Mia VIII – 3rd prize, Ilinca Dumitrescu 
VIII – 3rd prize.

We also congratulate our high-school students 
for the wonderful results they received in the English 
Olympiad at the municipal level: Alexandra Roceanu 
IXR  – 1st prize, Monica Stancescu XR – 1st prize, 
Claire Raicu XIU – 1st prize, Andrei Nitulescu XIR – 
1st prize. We want to show our special consideration 
for Alexandra Roceanu’s outstanding result, as she 
was awarded second prize in the national stage of the 
English Olympiad.

All things considered, we can conclude that it has been a fruitful year and we are 
more than proud of our students’ results, as they are exceeding our expectations each 
and 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 Gombos
Head of the English Department
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Wir leben heutzutage in einer multikulturellen 
Gesellschaft, daher müssen unsere Schüler so viele 
Fremdsprachen wie möglich beherrschen.

Während des Deutschunterrichts teilen wir 
zwischen Sprechen, Lesen und Schreiben, auch viele 
kulturelle Informationen. Unsere Projekte machen 
immer Spaß und sind praktisch. Studenten organisieren 
Workshops oder Kahoot! Spiele für ihre Kollegen, 
die eine moderne Möglichkeit bieten, neue Dinge zu 
entdecken. Das Lernen durch persönliche Recherchen, 
Spiele, Wettbewerbe, Kunsthandwerksprojekte und 
andere nicht-formale Methoden, hält die Studenten an 
der deutschen Sprache interessiert und motiviert, das 
Studium fortzusetzen.

Die Freude in den Gesichtern der Schüler ist 
unbezahlbar, wenn sie ein persönliches Projekt 
abschließen oder selbst interessante Fakten über die 
deutsche Kultur entdecken. Die Sprachen und ihre 

Kulturen greifen wunderbar ineinander und bilden 
zusammen ein Gesamtbild einer Nation oder einer 
Gemeinschaft.

Ob es um Essen, Trinken, Orte, Hobbys, Träume 
oder lustige Fakten geht, unsere Schüler haben ihre 
eigenen einzigartigen Meinungen und sie haben keine 
Angst, diese in einer Sprache zu formulieren.

Die Ergebnisse der Laude-Reut Schule, sprechen 
von selbst.

Fast jedes Jahr haben unsere Schler bewiesen, dass 
Sie mit Olympiaden und anderen Sprachfertigkeiten 
sich durchschlagen konnen und sehr gute Preise 
erworben haben!

Wir sind stolz auf unsere Schuler und hoffen auf 
weitere Erfolgen , hier in der Lauder-Schule!

Bravo! Gut gemacht auch in diesem Schuljahr!

Silvia Patrascu
Luciana Musat
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Cine nu a auzit măcar de una din ele? Cine nu s-a 
entuziasmat măcar o dată la ideea de a experimenta 
Japonia, în toată splendoarea și complexitatea ei?

Cu toate acestea, și răbdarea ne-a fost 
testată în cadrul atelierelor de nengajou și washi 
ningyou. Bineînțeles că am făcut față și am 
creat niște felicitări tradiționale de anul nou 
minunate și păpuși din hârtie japoneză, absolut 
drăgălașe.

Pot spune că cireașa de pe tort au fost 
cursurile de manga, adică benzi desenate în 
stil japonez, atât de îndrăgite de pasionații de 
cultură japoneză și nu numai. 

Cultura japoneză oferă multe domenii 
și arii de interes, pentru toate vârstele și 
gusturile. Așadar, sperăm ca de la an la an, mica 
nostră comunitate să crească, să aibă realizari 
frumoase și să găsească alături de noi, clubul 
de japoneză, un loc de relaxare, învățare prin 
experiențe distractive și, nu în ultimul loc, un 
loc de prietenie, unde oricine este binevenit!

Silvia-sensei (Silvia Patrascu)

Pentru câțiva din pasionații de limba și cultura japoneze, am înființat în 
acest an o oportunitate unica: clubul de japoneză! 

Am pornit împreună într-o călătorie inedita să cunoaștem Țara Soarelui 
Răsare. Am învățat despre cele trei sisteme de scriere japoneză, elegante și ... 
îmbârligate. Am satisfăcut ochii curioși ai elevilor noștri atât prin inițierea în 
limba japoneză, cât și prin multe workshop-uri culturale.

Nicio altă cultură nu îmbină atât de armonios tradițiile străvechi, păstrate 
intacte până în ziua de azi, cu tehnologia de ultima oră și cele mai recente 
inovații contemporane. Japonia este astfel, o lume a opusurilor, a extremelor, a 
șocului cultural în adevăratul sens al cuvântului.

Am ascultat cu interes evoluția muzicii și a dansurilor. Și cum altfel să simți 
mai degrabă ritmul decât să te miști, să dansezi? Exact asta am făcut și noi, 
descrețindu-ne frunțile și relaxând corpurile!
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Los alumnos de las clases de español aprenden 
a través de la experimentación. Es decir, en lugar de 
decirles como se hace, aprenden mas si lo descubre 
para sí mismos.

Ellos aprenden poniendo a prueba sus habilidades, 
los habitos y actitudes de los que lo rodean y su propio 
mundo.

Por ejemplo, los alumnos de secundaria aprenden 
a través de los proyectos hechos en grupos con el 
vocabulario aprendido. Presentar a los compañeros de 
la clase sus ideas originales, hablar en español, les da 
confianza. 

Además, hay clases cuando bailan y gesticulan 
mientras escuchan canciones españolas. Ellos 
desarrollan el lenguaje, relacionan palabras y acciones, 
ya la vez se divierten.

Los libros de cuentos tradicionales representan 
una buena oportunidad para mejorar la pronunciación 
y la intonación. Y como ellos son muy buenos actores 
y directores de obras de teatro, organisamos concursos, 
”La mejor interpretación”. Representan un cuento y así 
su lenguage se enriquece y solamente se divierten sino 
que además se van familiarizandose con cultura que el 
idioma representa.

Cuando aprenden por medio de actividades que 
interesan como ir de compras, cocinar, jugar, cantar, 
actuar, el idioma se vuelve algo vivo dentro de ellos.

Por otro lado, los alumnos de liceo tienen 
actividades que les estimulen, actividades propias de su 
edad. 

Las peliculas, los libros, los amigos hispanos, los 
viajes dan la oportunidad de explorar el idioma más. El 
aprendisaje de los alumnos se adquiere prácticamente 
sin esfuerzo.

Junto a mi compañera, la profesora Cristina Sava, 
profesora que desarrola también su actividad en el 
Instituto Cervantes, ayudamos a los alumnos de liceo 
prepararse por los exámenes DELE.

Para concluir, por medio del afecto, del amor, de la 
paciencia de hacer y ser puede resultar más constructivo 
y al mismo tiempo más educativo.

Profesora de español
Diana Surduleac

Elevii claselor de spaniolă învață experimentând, 
aceștia preferând să descopere prin propriile lor eforturi 
și mai puțin prin indicațiile profesorului.

Ei învață punându-și în valoare abilitățile, felul 
lor de a fi, învață despre ceea ce îi înconjoară și despre 
propria existență.

De exemplu, elevii din clasele gimnaziale 
învață limba spaniolă realizând proiecte de grup cu 
vocabularul aprofundat. Atunci când prezintă colegilor 
propriile idei, copiii devin mai încrezători.

Mai mult decât atât, sunt ore în care elevii dansează 
și mimează în ritmul cântecelor în limba spaniolă. 
Astfel au oportunitatea să-și îmbogățească vocabularul, 
să relaționeze cuvinte și acțiuni și în același timp să se 
simtă bine și să se conecteze la tradițiile și obiceiurile 
spaniole.

Cărțile cu povești tradiționale reprezintă o 
oportunitate de a-și îmbunătăți pronunția și intonația. 
Și pentru că sunt foarte buni actori și regizori de 
teatru, organizăm concursuri, cu titlul “Cea mai bună 
interpretare”. Pun în scenă o poveste și astfel limbajul se 
îmbogățește, nu doar se distrează ci și se familiarizează 
cu limba și cultura.

Atunci când învață folosind limba în situații reale 
precum să meargă la cumpărături, să gătească, să se 
joace, să cânte, să interpreteze, limba devine vie în ei.

Pe de altă parte, elevii de liceu au activități care-i 
stimulează, activități specifice vârstei lor.

Filmele, cărțile, prietenii hispanici, călătoriile 
le oferă posibilitatea să exploreze limba, tradițiile și 
obiceiurile din Spania și țările hispanice. Astfel, ceea ce 
dobândesc prin învățare se face practic fără efort.

Alături de colega mea, doamna Cristina Sava, 
profesor care-și desfășoară activitatea și la Institutul 
Cervantes, îi ajutăm pe liceeni să se pregătească pentru 
examenele DELE.

În final, felul în care un profesor transmite elevilor 
pasiune, căldură și răbdare, poate fi constructiv și 
educativ.

Profesor,
Diana Surduleac
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Les classes de français se sont déroulées, comme d’habitude, dans une 
atmosphère ludique. 

Ainsi, les élèves ont eu l’occasion d’apprendre les règles de prononciation, 
d’enrichir le vocabulaire, d’appliquer les notions grammaticales, parfois 
difficiles, et de développer leurs capacités conversationnelles d’une manière 
drôle et interactive.

On s’est bien amusé, tout en créant des sondages et des rubriques de 
téléachats, en préparant des recettes des plats typiquement français ou en 
décrivant nos personnages préférés et nos maisons.

Les petits tests nous ont aidés à 
appliquer peu à peu et d’une manière 
de plus en plus correcte les règles 
grammaticales dans des situations 
concrètes de communication écrite 
et orale. 

Cette année, notre école a 
signé un partenariat avec l’Institut 
Français de Bucarest. Madame 
Ruxandra Boitan, le responsable 
des certifications, nous a rendu 
visite et a parlé aux étudiants 
inscrits au français sur les examens 
DELF et les activités proposées par 
l’Institut. Durant cette rencontre, 
on a aussi simulé une épreuve de 
compréhension orale de niveau A2.
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Comme chaque année, nos élèves ont 
obtenu de bons résultats à l’Olympiade de 
la Langue Française –  Ene Sofia (7ème) et 
Hartenis Theia (9ème) se sont distinguées à 
ce concours.

Elena Caloian, profesor

Au club de français, les enfants 
ont appris les premiers mots et 
expressions de la plus belle langue 
de l’univers. Ils ont eu l’occasion 
de créer eux-mêmes des rebus, des 
mots-croisés ou des anagrammes 
pour retenir plus facilement les 
notions abordées. En mai, on a eu 
un concours de bande dessinée 
« Une famille…autrement », 
concours destiné aux élèves en 1ère 
et en 2ème. Les créations des élèves 
ont été très originales et amusantes.
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Elton Dincă, elev Laude-Reut, are un 
palmares extraordinar la scrimă, fiind la ora 
actuală numărul doi mondial și numărul 1 la 
nivel național. Elton a câștigat în septembrie 
2018, la Iași, Cupa României, ajungând de opt ori 
campion național, în martie 2018 a luat medalie 
de bronz cu echipa la Campionatul European 
de la Soci (Rusia), iar la Concursul Camden de 
la Londra din octombrie 2018, etapa de Cupă 
Mondială, locul 3 pe echipe.

Felicitări, Elton!
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În ziua de 15 noiembrie 2018, elevii claselor a III-a si a 
IV-a din Complexul Laude Reut s-au bucurat de vizita doamnei 
Gabriela Szabo, directorul general al clubului CSM București. 
Întâlnirea a fost una caldă, copiii au început prin a cânta “La mulți 
ani!”, fiind încântați de faptul că au avut ocazia să o întâlnească 
pe marea sportivă în preajma zilei acesteia de naștere. Vizita a 
avut ca scop promovarea mișcării sub orice formă. 

Elevii ciclului primar au fost curioși să afle câteva lucruri 
din cariera de atletă a doamnei Gabriela Szabo și au adresat 
întrebări sincere la care au primit răspunsuri încurajatoare. Cu 
toții au fost impresionați de rezultatele excepționale obținute de 
marea atletă și de pasiunea acesteia pentru sport. Ca români, 
ne mândrim cu faptul ca în anul 1999 Gabriela Szabo a fost 
desemnată cea mai bună atletă a lumii și cel mai bun sportiv 
al Europei. Ei au aflat că este posibil să ai parte de performanță 
în sport, fără a neglija școala. De asemenea, surpriza a fost 
posibilitatea de a interacționa cu câțiva sportivi care activează 
în cadrul grupului CSM la rugby, volei și handbal. Aceștia au 
răspuns tuturor întrebărilor, iar apoi le-au arătat școlarilor care 
sunt regulile jocurilor practicate de ei. Copiii au fost împărțiti în 
trei grupe și au experimentat ce înseamnă să faci parte dintr-o 
echipă. 

La final, toți elevii au obținut autografe de la doamna 
Gabriela Szabo și de la sportivii Clubului CSM.   

Profesor Iuliana Ciotângă

Joi, 15 noiembrie 2018, elevii 
Complexului Educațional Laude-Reut au 
participat la Campania “Sportul ne unește” 
– un proiect care are ca scop promovarea 
sportului și importanța acestuia în viața de 
zi cu zi.

Gabriela Szabo, directorul general al 
CSM București le-a vorbit copiilor despre 
sportul de performanță și despre educația 
prin sport. 

Copiii au avut ocazia să cunoască 
sportivi de performanță care activează 
pentru CSM București la secțiile de handbal, 
volei și rugby. Aceștia le-au povestit elevilor 
cum au început sportul de performanță și 
apoi le-au făcut câteva demonstrații fiecare 
la ramura sportivă unde activează.

Profesor Mioara Stoian
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În 9 martie 2019, la Clubul Stejarii a avut loc Cupa 
Budo Master la Karate, sub îndrumarea profesorului 
Nicolae Stoian.

Elevii Laude-Reut au obținut următoarele rezultate pentru care îi felicităm:

KUMITE FETE 6 - 7 ANI
LOCUL III – Florea Daria
  Laude-Reut & 700 Fit Club

KUMITE BĂIEȚI - 6 ANI, – 24 KG
LOCUL I – Roma Ori
 Laude-Reut

KUMITE BĂIEȚI 8 ANI, + 30KG
LOCUL I – Tănăsescu Robert
 Stejarii & Laude-Reut
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Vineri 14 Septembrie 2018 a avut loc meciul tradițional de fotbal 
între echipa liceului si foștii absolvenți ai liceului Laude Reut.

A fost o bucurie sa-i revedem pe terenul de sport al școlii si ii 
așteptam in fiecare an cu mult drag sa revină acasa.

Prof. Mioara Stoian

În 6 aprilie, la Craiova, 
s-a desfășurat competiția 
de karate Kyokushin „Cupa 
Olteniei”,  cu rezultatul 
următor:

KUMITE BĂIEȚI 8 ANI

Tănăsescu Robert 
clasa a II-a

LOCUL I
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Vineri, 12 octombrie 2018, a avut loc a VI-a ediție a Crosului 
LAUDE -REUT. La cros au participat toți elevII ciclului primar, 
gimnazial și liceal pe categorII de vârstă, separat fete și băieți.

Rezultatele crosului Laude-Reut sunt :
Primar

Clasa Pregătitoare
Fete: Locul I - Waldman Ida
  Locul II - Pînzaru Ilinca Miriam
   Locul III - Gheorghe Alexia Maria
Băieți: Locul I - Apostol David
  Locul II - Șerban Vladimir Constantin
  Locul III - Buduluș Tudor

Clasa I
Fete: Locul I - Manolescu Mara
  Locul II - Gheorghe Aida
  Locul III - Nicula Alexandra
Băieți: Locul I - Istrati Albert
  Locul II - Pateșan Radu
  Locul III - Lavi Kfir

Clasa a IV-a
Fete: Locul I - Muraru Maya
  Locul II - Uysal Maia
  Locul III - Bodomoiu Noemi
Băieți: Locul I - Stan Calin
  Locul II - Pateșan Tudor
  Locul III - Berbecaru Vlad

Clasa a II-a 
Fete: Locul I - Dumitrașcu Ana
  Locul II - Stroea Carla
  Locul III - Kehaiyan Sofia
Băieți: Locul I - Pintilie Andy
  Locul II - Gârbu Matei
  Locul III - Caciur Andrei

Clasa a III-a 
Fete: Locul I - Vrabie Maria
  Locul II - Oltenescu Sara
  Locul III - Mihai Maia
Băieți: Locul I - Tarpan Sasha
  Locul II - Abramovici Yan
  Locul III - Badiu Sasha
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Gimnaziu

Clasa a V-a 
Fete: Locul I - Cosașu Maia
  Locul II - Durbac Anais
  Locul III - Săndulescu Ana Maria
Băieți: Locul I - Dincă Pietro
  Locul II - Manolescu Alex
  Locul III - Stăvărescu Darius

Clasa a VI-a
Fete: Locul I - Roșu Ilinca
  Locul II - Roșu Catinca
   Locul III - Kehaiyan Maria
Băieți: Locul I - Tetruashvili Daniel
  Locul II - Barbu David
  Locul III - Muraru Kaan

Clasa A VII-A 
Fete: Locul I - Crișan Elena
  Locul II - Stanca Miruna
  Locul III - Alter Rotem
Băieți: Locul I - Nicorescu Tudor
  Locul II - Burlacu Alexandru 
  Locul III - Barbu Ionel

Clasa a VIII-a 
Fete : Locul I - Maxim Ilinca
  Locul II - Isailă Maria
  Locul III - Marin Irina
Băieți: Locul I - Dumitrașcu Mihnea
  Locul II - Gheorghiu Vlad
  Locul III - Deleanu Luca

Liceu

Clasele IX-XII

Fete: Locul I - Jugănaru Ioana
  Locul II - Hafner Alexia
  Locul III - Scutelnicu Ana Maria
Băieți: Locul I - Szokoly-Gurduban Teodor
  Locul II - Udrescu Liviu
  Locul III - Vlădescu Matei

 Felicitări tuturor participanților!
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Vă aduceți aminte când vă 
jucați avionul cu copilul vostru? 
Bucuria nemărginită pe care o crea 
acel simulator de zbor din vârful 
picioarelor voastre și uimirea celor 
mici resimțită la decolare? Acroyoga 
păstrează vie aceea amintire din 
copilăria noastră!

 Așa cum știți, școala noastră 
este unică prin faptul că include 
cursul opțional de yoga în programă 
de mai bine de 3 ani. Astfel că marți, 
21 mai, copiii au avut parte de o 
surpriză atunci când Raja Sabra, 
instructor de acroyoga pentru copii 
și adulți, a poposit la noi la curs 
pentru ședințe de zbor. 

L-am cunoscut pe Raja în 
timpul turneului său european, 
turneu prin care și-a dorit să 
viziteze acele țări ce au comunități 
de Acroyoga. Încă din anul 2018, 
România este pe această hartă 
datorită voluntarilor inimoși din 
comunitatea Acroyoga Bucharest 
România, primul grup care 
organizează evenimente dedicate 
acestui sport de dezvoltare fizică și 
psihică.
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Raja lucrează de mulți ani cu copii, iar în ultima perioadă 

se dedică unei cauze nobile prin intermediul unui ONG oferind 
cursuri destinate refugiaților sirieni din regiunea Akkar, în nordul 
Libanului. Acum 3 ani a început să lucreze cu copiii din taberele 
de refugiați în parc. Atunci când l-am întrebat ce îl determină să 
se implice, mi-a răspuns că Acroyoga este bucuria libertății din 
copilărie pe care o retrăim. Și-a dorit să împartă această bucurie cu 
copiii din taberele de refugiați ale căror momente fericite sunt mai 
rare decât ale celorlalți copii. 

Situată la granița de nord cu Siria, regiunea Akkar 
și zonele din proximitate au devenit refugiu pentru 
mai bine de 1 milion de sirieni nevoiți să fugă în fața 
războiului.  

Întâlnirea copiilor de la cursul opțional de yoga cu 
Raja a fost un moment special și a generat o mulțime de 
zâmbete. Un moment pe care Raja nu îl va uita niciodată 
fiindcă demonstrează ce experiențe minunate pot să fie 
create între un instructor de acroyoga de origine arabă 
și copiii noștri. 

Carmen Magdalena Sascău
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Grădiniță

Grupa mică

Grupa mijlocie
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Grădiniță

Grupa mare
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Școala primară

Clasa pregătitoare A

Clasa pregătitoare B
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Școala primară

Clasa I A

Clasa I B
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Școala primară

Clasa a II-a

Clasa a III-a



267
Promoții 2018-2019

Școala primară

Clasa a IV-a A

Clasa a IV-a B
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Gimnaziu

Clasa a V-a A

Clasa a V-a B
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Gimnaziu

Clasa a VI-a A

Clasa a VI-a B
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Promoții 2018-2019

Gimnaziu

Clasa a VII-a A

Clasa a VII-a B
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Gimnaziu

Clasa a VIII-a
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Liceu

Clasa a IX-a Real

Clasa a IX-a Uman



273
Promoții 2018-2019

Liceu

Clasa a X-a Real

Clasa a X-a Uman
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Liceu

Clasa a XI-a Real

Clasa a XI-a Uman
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Liceu

Clasa a XII-a Real

Clasa a XII-a Uman
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The Laude-Reut Board of Trustees 
In Recognition of the Special Contribution to Our Educational Mission
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Visiting associated professor, University of Bucharest

Former director of ETF, EU Agency

MAT MESSERSCHMIDT
Founder and Owner, the Arbor Learning Company

Former Laude-Reut teacher 

CORPORATES

MARJORIE FEDERBUSH
Founder of Ronald S. Lauder International Foundation, New York

Founder of the former Ronald S. Lauder Foundation Romania, Bucharest, currently the Reut Foundation
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
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SORIN MÎNDRUȚESCU
Country Leader, Oracle Romania

MUGUR ȘTEȚ
Deputy Director, National Bank of Romania

Parent of a Laude-Reut alumnus

ȘERBAN MATEI
Director International Relations Department, National Bank of Romania

Parent of a Laude-Reut student

CORNELIU CHERBIS
Engineer, MBA

CASIA HOSZKO
Director, Management of Documents and Protocol Department, CEC Bank

CARLO BURCI
Seasoned professional in the field of software development, specialized in media and consumer products  

in the United States of America

HORIA MIHĂLCESCU
Managing Partner, Kirchhoff Consult Romania

LAWYERS

ALICE DRĂGHICI
Parent of two Laude-Reut Educational Complex alumni 

Reputed lawyer in Romania

ALEXANDRU MORĂRESCU
Parent of Laude-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 Laude-Reut student

Reputed lawyer in Romania

DORU MIHAI GIUGULA
Parent of a Laude-Reut student

Reputed lawyer in Romania

LAURENȚIU MIHĂILĂ
Reputed lawyer in Romania

Lawyer of the Laude-Reut Educational Complex for the last 20 years

MĂDĂLINA ROȘU, PhD
Parent of two Laude-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 Laude-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

GILA BEN-HAR
Former CEO, Center for Educational Technology, Israel

ATALIA WEISSMAN
Representative of the Israeli Ministry of Education

Former Head of the Laude-Reut Israeli and Hebrew Studies Cathedra
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Bogdan AURESCU, Minister of Foreign Affairs

Avigdor LIEBERMAN, Minister of Foreign Affairs – State of Israel

Madicke NIANG, Minister of Foreign Affairs – Republic of Senegal

Cristian DIACONESCU, Presidential Adviser, President of the Senate,  
former Minister of Foreign Affairs, former Minister of Justice

Daniel IONIȚĂ, State Secretary, Minister of Foreign Affairs, Romania

Dan PETRE, General Director, the Romanian Diplomatic Institute

Sergiu NISTOR, Presidential Advisor

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 Theodor 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
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Ambassador Paul BRUMMEL – United Kingdom

Ambassador Agustín GUTIÉRREZ CANET – Mexico

Ambassador Tove BRUVIK WESTBERG – Norway

Apostolic Nuncio Francisco-Javier LOZANO – Vatican

Chargée d’affaires Venita SMITH – Republic of South Africa

Chargé d’affaires Luis TEJERO GONZALES – Spain

Chargé d’affaires Duane BUTCHER – United States of America

Chargé d’affaires Dean THOMPSON – United States of America

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 Conflict Studies (GPA 95.5), 
Valedictorian Lauder School of Government – Israel,  

Member of student delegation to NATO Headquarters, Brussels

Ely KARMON, PhD, Senior Research Scholar at The 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 CounterTerrorism (ICT) IDC Herzliya, Israel
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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

Dr. Radu DUDĂU, Associate Professor at Bucharest University, founder and mentor,  
8 years of service as first teacher of diplomacy and int’l relations at Laude-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 Lazăr COMĂNESCU, Minister of 
Foreign Affairs

Daniela GÎTMAN, State Secretary, Minister of Foreign Affairs

Sandra PRALONG, State Advisor to the President of Romania

Ligia DECA, State Advisor to the President of Romania

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 Affairs

Edward IOSIPER, Ambassador, Minister of Foreign Affairs

Mr. Carlos Alberto HERNANDEZ, Chargé d’affaires – Republic of Argentina

Mr. Rodrigo GUZMAN BARROS, Counsellor and Consul, Chargé d’affaires – Chile
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Mr. Serge RAMEAU, Honorary Consul – Republic of Madagascar

Ms. Maria Leonor ESTEVES, Consul – Portugal

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 Th. RUTJENS, Deputy Head Political Affairs – 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 Office – 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 Affairs & Good Governance)

Ruta ZANDMAN, Director, Vishay Intertechnology Inc.

Bogdan OLTEANU, Vice Governor, National Bank of Romania

Lucian ANGHEL, President, Bucharest Stock Exchange

Valentin LAZEA, Chief Economist, National Bank of Romania



284 Over a Decade of Mentors Honoris Causa 2006 – 2019
Maria SARAFIAN, Diplomat, Asymmetric Risks and Non-proliferation Department,  

Ministry of Foreign Affairs, Romania

Daniel APOSTOL, MBA, Senior Journalist

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 The Alternative School for Creative Thinking

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’ officers, 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
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Andrzej KALINOWSKI, Counsellor – Consul, Embassy of Republic of Poland

Adina BĂDESCU, II Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Romania

Călin FABIAN, Head of the OSCE, Asymmetric Risks and Non-proliferation Department,  
Ministry of Foreign Affairs, Romania

Doru COSTEA, Ambassador, Ministry of Foreign Affairs, 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 fighting 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 Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Romania
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Ionuț VULPESCU, Minister of Culture and National Identity, Romania

Gustav MEISELES, PhD Professor, Head of Division, Arabic Teaching Division, Tel Aviv University

Gabriela SZABO, World Champion Runner, former Minister of Youth and Sport

Gabriela CREȚU, Chairwoman of the European Affairs Committee - Romanian Senate

Gabriela MATEI, Adviser to Deputy Director, Romanian Intelligence Service

Jeremy Elijah DANZIG, Interdisciplinary Center Herzliya - Lauder School of Government,  
Willamette University - College of Liberal Arts, class of 2017

Ezra D. FRIEDMAN, Bachelor of Arts, Government, Global Affairs, Counter Terrorism,  
Conflict Resolution, The Lauder School of Government, Diplomacy, and Strategy,  

Interdisciplinary Center Herzliya, Israel, class of 2017

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

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



287Over a Decade of Mentors Honoris Causa 2006 – 2019
Christopher DUGGAN, Political Counsellor, Embassy of Canada

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 Scientific Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs

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



288 Over a Decade of Mentors Honoris Causa 2006 – 2019
Doron HARI, Travel Guide March of the Living, Israel

Amichai PARDO, actor, Orna Porat Theatre, Israel

H.E. Mr. Derek FEELY, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary – Ireland

H.E. Mr. Karol MISTRIK, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary – Slovak Republic

H.E. Mr. David SARANGA, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary – State of Israel

H.E. Msgr. Miguel Maury BUENDIA, Apostolic Nuncio in Romania and Republic of Moldova

H.E. Mr. Valery KUZMIN, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary –  Russian Federation

H.E. Mr. José Guillermo ORDORICA ROBLES, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary –  
United Mexican States

H.E. Mr. Dl. Hitoshi NODA, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary –  Japan

Vasilica-Viorica DĂNCILĂ, Prime-Minister of Romania

George CIAMBA, Minister Delegate for European Affairs

Luminița ODOBESCU, Ambassador, Permanent Representative of Romania to the European Union 

Andreea PĂSTÎRNAC, State Advisor to the Prime Minister of Romania, Ambassador

Andi CRISTEA, Member of the European Parliament, Chair of the Delegation  
to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee

Victor MICULA, State Secretary, Ministry of Foreign Affairs

Sabin GÎLCEAVĂ, trainer and negotiation expert, Laude-Reut mentor for business skills

Victor NEGRESCU, Minister Delegate for European Affairs

Mr. Christopher DUGGAN, Political Counsellor, Embassy of Canada

Mrs. Saskia SCHMIDT, Secretary I Cultural Diplomacy, Embassy of Germany

Mr. Arthur DEN HARTOG, Deputy Head of Mission, Embassy of the Netherlands

Mrs. Anaeli VICTORICA, Cultural Affairs Responsible, Embassy of the United Mexican States
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