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Mesaj din partea domnului Ambasador Ronald S. Lauder

„Dragă domnule 
Președinte Vainer,
Dragă Tova,
Dragi oaspeți distinși,
Dragi prieteni,
Aș vrea să ne întoarcem 

în trecut, în urma cu 28 de 
ani. În anumite privințe, 
pentru mine pare că s-a 
întâmplat ieri. Când valul 
de schimbări politice s-a 

declanșat în Europa de Est 
la sfârșitul anilor ‘80, am 
intuit o mare oportunitate, 
am visat să reconstruiesc 

comunitățile evreiești 
importante de odinioară, 
care au fost distruse de două 
ideologii diabolice: nazismul 
și comunismul. Astfel, am 
înființat școli evreiești și 

mi-am asumat răspunderea 
pentru susținerea acestora în 
Budapesta și Varșovia, Praga 
și Moscova, Sofia și București. 

Tinerii evrei au început să învețe despre 
strălucirea trecutului și despre promisiunea 
viitorului lor. Una dintre valorile evreiești, pe care 
am vrut să o predau, a fost aceea a importanței 
asumării responsabilității pentru confrații evrei. 
Pentru mine, aceasta este una dintre cele mai 
importante valori și m-a determinat să deschid 
și să susțin aceste școli. Acesta este lucrul pe 
care am vrut să îl împărtășesc cu tinerii evrei 
din toata Europa. Însă acest ideal a adus cu 
sine o dificultate. Știu că nu îți poți asuma 
responsabilitatea pentru alți oameni, dacă nu îți 
asumi, mai întâi, responsabilitatea pentru tine. 
Știu că susținerea mea pentru școlile altor oameni 
le favorizează evitarea asumării responsabilității 
pentru ei înșiși. Cum ar putea, atunci, părinții și 
elevii din școlile mele să învețe valoarea evreiască 
esențială a responsabilității, mai întâi pentru ei și 
apoi pentru ceilalți?

Prin urmare, am înțeles că era necesar ca 
fundația mea să lucreze mai mult din prima zi, 
nu doar să îi învețe pe acești copii și să îi conducă 
spre absolvirea studiilor, ci și să conducă școlile 
spre dobândirea autonomiei față de fundație. 
Este singura modalitate prin care comunitatea 

reușește să aibă grijă de ea însăși, tocmai 
prin îndrumarea și consolidarea 

unei școli vechi, care ar putea îndeplini predarea 
unor importante valori evreiești. 

La 28 de ani de la înființarea fundației 
mele, sunt mândru să fiu martorul faptului 
că, una dintre școlile mele, și anume Școala 
Reut / a Prieteniei din București, a promovat 
la statutul de școală independentă. Acest 
succes reprezintă împlinirea viziunii mele și 
îmi oferă o satisfacție nemărginită. 

În același timp, nu mă surprinde faptul 
că în București se află prima comunitate 
evreiască pregătită să facă acest pas și există 
trei motive care stau la baza acestui lucru:

În primul rând, comunitatea evreiască 
din București este una mândră și puternică. 
Este adevărat că Holocaustul și deceniile 
ulterioare de persecuție a evreilor au afectat 
comunitatea ca număr și cunoaștere. De 
asemenea, este adevărat că nimic nu a putut 
diminua mândria și devotamentul comunității.

În al doilea rând, evreii din România au 
beneficiat de o conducere minunată în ultimele 
decenii, întâi prin regretatul Dr. Cajal. Acum, 
prin Dr. Vainer, Federația Comunităților 
Evreiești din România este condusă cu viziune și 
stabilitate. Și, cel mai important, este condusă, 
așa cum spunem noi, evreii, cu suflet, neshama.

În cele din urmă, al treilea motiv pentru 
care nu sunt surprins că Școala Reut este 
prima dintre școlile noastre care a dobândit 
autonomie deplină, se datorează liderului său 
extraordinar, Tova Ben Nun. 

Tova, am colaborat mai bine de două 
decenii; îmi amintesc momentul când ne-
am întâlnit prima dată și mi-am dat imediat 
seama ca îmi împărtășeai visul de a ajunge 
la tinerii evrei și de a le schimba viețile. Încă 
de pe atunci, ai reușit, cu ajutorul fundației 
mele, să construiești o grădiniță și o școală 
minunate. Ar trebui să fii mândră că școala ta 
este prima care a crescut și se susține singură. 

Chiar dacă, după ziua de azi, Școala Reut 
obține autonomia deplină, vom rămâne 
mereu prieteni. Sunt multe momente care  
ne-au unit, inclusiv parteneriatele cu 
numeroase alte școli și instituții de stat, 
ca IDC și Herzliya. Vă doresc încă mulți ani 
încununați de succes, atât ție, cât și școlii.

Dragii mei prieteni, îmi pare sincer rău că 
nu pot fi astăzi în București, dar vă transmit 
cele mai bune gânduri.

Mulțumesc și MAZEL TOV!”
(Continuare la pagina 2) 
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Din dorința de a revitaliza tradițiile 
evreieşti în Europa Centrală şi de Est, după 
distrugerile comunităților de către nazism 
şi comunism, Fundația Ronald S. Lauder 
a înființat, în ultimele două decenii, peste 
50 de grădinițe şi şcoli evreieşti care să 
ofere comunităților locale educație iudaică. 
Valoarea fundamentală care stă la baza 
viziunii şi a misiunii declarate a fundației 
este asumarea responsabilității şi, dincolo 
de sprijinul material şi moral, obiectivul 
pe termen lung este susținerea şcolilor în 
vederea dobândirii independenței.

Complexul Educațional Lauder-Reut 
din Bucureşti este prima dintre unitățile de 
învățământ Lauder care a ajuns la nivelul 
la care poate funcționa independent. 
Ronald S. Lauder, președintele fondator 
al fundației internaționale care îi poartă 
numele și președintele Congresului Mondial 
Evreiesc, a predat integral ştafeta misiunii 
şi a obiectivelor educaționale doamnei Tova 
Ben Nun-Cherbis, președintele fondator al 
filialei din România, pentru a le continua şi 
dezvolta independent.

Ambasadorul Ronald S. Lauder a ținut să 
adreseze distinşilor invitați un mesaj video în 
care îşi exprimă satisfacția pentru împlinirea 
viziunii sale:

conFerința „2day ambaSSador” – „ambaSador aStăzi”
10 ani de parteneriat cu miniSterul aFacerilor externe/inStitutul diplomatic român 

pentru curSuri de diplomație, aFaceri globale, protocol, comunicare
Liceul Lauder-Reut – un deceniu de excelență și de 

serviciu public în educație: Conferința Internațională Lauder 
de Diplomație și Afaceri Globale „Ambasador Astăzi”, 
ediția a V-a, a depășit cifra de 1200 de elevi participanți, din 
zeci de școli din România, Israel, Bulgaria și Ungaria

La sfârșitul lunii martie a acestui an, Sala Duca a Palatului 
Parlamentului i-a găzduit din nou pe elevii din Lauder-Reut și pe 
invitații lor din 23 școli din România și din Israel, la a cincea ediție a 
„Ambasador Astăzi – Conferința Internațională Lauder de Diplomație 
și Afaceri Globale”. 

De la început, Conferința s-a definit ca un program educațional 
unic în țară și străinătate, care promovează studiul diplomației, 
comunicării publice si afacerilor internaționale în rândul tuturor 
elevilor din învățământul preuniversitar.

În acest an, Conferința a marcat o aniversare memorabilă – 10 ani 
de parteneriat academic exclusiv cu Ministerul Afacerilor Externe, 
Institutul Diplomatic Român și reputatul Centru Universitar israelian 
IDC Herzliya - Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy 

și Raphael Recanati International School, parteneriat care oferă 
elevilor liceului Lauder-Reut cursuri acreditate de diplomație, afaceri 
internaționale, business, media și comunicare.

Inițiată și organizată de Fundația Ronald. S. Lauder Romania – 
Complexul Educațional Lauder-Reut, Conferința se bucură de auspiciile 
Parlamentului României – Camera Deputaților, Ministerului Afacerilor 
Externe, Institutului Diplomatic Român, Ministerului Educației Naționale,  
Primăriei Sectorului 3 și ale Inspectoratului Școlar al Municipiului 
București. Nu mai puțin, Conferința se bucură de suportul a zeci de 
misiuni diplomatice străine la București – la această ediție alăturându-i-se 
21 de ambasade, respectiv cele ale Argentinei, Austriei, Cehiei, Ciprului, 
Chile, Federației Ruse, Germaniei, Italiei, Japoniei, Madagascarului, 
Mexicului, Olandei, Poloniei, Slovaciei, Sloveniei, Statului Israel, SUA, 
Turciei, Ungariei și Vaticanului. Cele 21 ambasade, alături de Ministerul 
Afacerilor Externe, de Institutul Diplomatic Român și de liderii corpurilor 
diplomatice, i-au găzduit în stagiile diplomatice anuale pe elevii liceului 
Lauder-Reut care urmează cursurile de diplomație.
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În pragul aniversării a 20 
de ani de existență, filiala din 
România a Fundației Ronald  
S. Lauder a absolvit „Magna cum 
Laude” toate etapele de performanță 
şi de dezvoltare instituțională pentru 
o autonomie deplină

Acest moment aniversar, atât pentru 
filiala din România, cât și pentru întreaga 
comunitate evreiască, a fost marcat printr-
un eveniment de gală, sub noul nume 
al Fundației, „Magna cum Laude-Reut”, 
dobândit pe deplin merit. Ziua Absolvirii 
„Magna cum Laude-Reut” a fost sărbătorită 
pe data de 16 martie a.c., la Sinagoga Mare 
din București, sub egida Ambasadei Statului 
Israel şi a Federației Comunităților Evreiești 
din România. Dna Tova Ben Nun-Cherbis şi  
Dl Joshua Spinner, Vicepreşedintele executiv 
şi C.E.O. al Fundației internaționale Ronald  
S. Lauder au oferit un brunch cuşer, iar 
dna Maia Morgenstern a fost un minunat 
maestru de ceremonii, prezentând foarte 
inspirat momentele şi invitații.

La eveniment au venit special din 
străinătate majoritatea fondatorilor: 
Marjorie Federbush din New York (preşedinta 
Strategies&Synergies International), Dr. 
George Ban din New York (membru în Consiliul 
director al Fundației Ronald S. Lauder), Miriam 
Millo din Ierusalim (prezentă împreună cu 
soțul, ambasadorul Avi Millo), Robert Bandner 
din Toronto şi, desigur, Tova Ben Nun-Cherbis, 
în calitate de gazdă şi de organizator. 

Evenimentul a fost onorat de mulți oaspeți 
de seamă care au dorit să ia cuvântul pentru 
a transmite felicitări şi pentru a-şi afirma 
încrederea şi sprijinul necondiționat pentru 
proiectele educaționale actuale şi viitoare. 

Iată câteva fragmente din mesajele 
adresate:

Dl Jonathan Davis, Preşedintele Şcolii 
I n t e r n a ț i o n a l e 
Raphael Recanati 
şi Vicepreşedintele 
I.D.C., Herzliya, 
Israel: „(…) sunt 
foarte sigur că 
a m b a s a d o r u l 
Lauder va urmări 
î n d e a p r o a p e 
progresele viitoare 
ale acestei școli, 
pentru că este o 
școală care contează 
pentru el chiar și 

după ce devine independentă. (…) i-am văzut 
pe câțiva dintre elevi la I.D.C. Herzliya. Am 
observat că sunt mult mai disciplinați față 
de mulți elevi din Israel, se poartă cu multă 
bună cuviință, au maniere plăcute și acesta 
este un lucru care contează foarte mult dacă 
vrei să fii un viitor diplomat. Un alt lucru pe 
care l-am observat la elevii acestei școli era 
capacitatea lor de deschidere către pluralism. 
(…) Elevii care ies din această școală sunt pe 
picioarele lor la terminarea studiilor. (…) ceea 
ce Tova a făcut în această școală are un impact 
extraordinar in ceea ce privește relațiile 
bilaterale dintre statele Israel și România și 
are, de asemenea, o influență extraordinară 
asupra comunităților evreiești de la nivel 
internațional și din România. Această școală 

mică are un impact la scară amplă. (…) Pentru 
mine, această școală este o comoară pentru că 
Tova Ben Nun este un ambasador în sensul mai 
larg al cuvântului, nu numai prin educație, dar 
și prin faptul că a realizat lucruri extraordinare 
pentru relațiile bilaterale – România și Israel. 
Ea e mult mai mult decât o directoare sau 
un președinte de fundație. Când o numim 
cu aceste titulaturi, rolul său este cumva 
minimizat deoarece ea face cu mult mai multe 
lucruri. (…) vă asigur că toți cei care sunt 
prezenți aici, precum şi mulți alții, vor face 
tot ce le stă în putere pentru a vedea că Tova 
reuşeşte.”

Dl Rabin Rafael Shaffer:  
„(…) binecuvântăm 
echipa, în frunte cu 
directoarea, doamna 
Tova Ben Nun-Cherbis, 
să-și îndeplinească 
misiunea, de data 
aceasta stând pe 
propriile lor picioare, 
în parteneriat cu 
Federația Comunităților 
din România. (…) Fie ca 
pacea și înțelegerea să 
domnească în această 

Școală și în această Fundație pentru ca toți să 
ne putem bucura de foarte buna educație care 
se primește în această școală.”

Dl deputat dr. Aurel Vainer, Preşedintele 
F.C.E.R.: „(…) arătând 
aprecierea deosebită 
pe care o avem pentru 
acest produs extrem 
de original și valoros, 
care este complexul 
de învățământ și 
educație Lauder-
Reut, (…) am zis 
da, organizăm aici 
acest eveniment. 
Eu nu pot decât să îi 
mulțumesc doamnei 
Tova Ben Nun. (…) Cred ca este o unitate de 
educație și învățământ școlar care face cinste 
Bucureștiului, României și comunităților 
evreiești din România. (…) La Lauder se 
cultivă valori, valori care duc la rezultate. (…) 
Eu, ca președinte al Federației, sunt cu atât 
mai mulțumit și mai fericit că avem Școala 
Lauder.”

E. S. Dna Tamar Samash, Ambasadorul 
Statului Israel la 
Bucureşti: „Unul 
dintre cele mai 
importante lucruri 
pentru noua 
generație este 
educația. Trebuie 
să îi învățăm cum 
să fie oameni, buni 
cetățeni ai țării în 
care locuiesc, cum 
să îi accepte pe 
ceilalți şi să ofere 

mai departe. (…) sper că vom putea face cât 
mai multe împreună cu ambasada, cu statul 
Israel.”

Dl Rabin Joshua Spinner: „Undeva, se 
găsește o comunitate evreiească, în Europa 
Centrală sau de Est, care are nevoie de ajutor 
și care poate face lucrurile pe care le-ați făcut 
dumneavoastră și noi vom merge acolo și 
îi vom ajuta (…) acest lucru se va întâmpla 
și datorită dumneavoastră, pentru că v-ați 
asumat responsabilitatea pentru gestionarea 
școlii pe mai departe. Plecăm, însă ramânem 
parteneri și (…) aștept cu nerăbdare 
momentul în care să ne putem reuni.”

Doamna Tova Ben Nun-Cherbis: „L-am 
întâlnit pe Ronald, din fericire, în urma cu 
21 de ani la Bruxelles, la Congresul Mondial 
Evreiesc. (…) Ronald a ajuns în sâmbăta aceea 
la Bucureşti şi a auzit că am un club de tineri la 
Jewish Agency for Israel. M-a rugat să îi chem 
pentru că vrea să îi cunoască. Ronald mi-a zis: 
«Tova, poate deschizi o grădiniță și o școală.»  
Și am zis: «Sigur că da». Am dat mâna și așa am 
pornit la drum. (…) Am ajuns într-un stadiu 
în care domnul Ronald Lauder ne consideră 
capabili să fim independenți, urmărind 
modul cum manageriem proiectul nostru, 
modul cum administrăm, rezultatele copiilor 
noștri, alumni, care sunt adulți de acum. (…) 
Mulțumesc echipei, directorilor care sunt aici 
cu mine! Le mulțumesc tuturor prietenilor 
care sunt în sală și consider că oamenii care 
sunt aici în sală sunt prietenii Școlii Lauder, 
că sunt şi prietenii mei. Mulțumesc tuturor 
fondatorilor care au venit (…) Le mulțumesc 
autorităților.”

Dl Valeriu Zgonea, Preşedintele Camerei 
Deputaților: „Este o bucurie să particip la 
acest eveniment deosebit, care marchează 
un nou început și, desigur, noi speranțe 
împlinite pentru toți cei care au construit, cu 
profesionalism și pasiune, o școală de elită. 
(…) Sunteți, iată, absolvenți Magna cum 
Laude, pentru performanțele remarcabile pe 

care le-ați obținut cu multă dăruire și trudă. 
Cheia succesului constă în munca depusă de 
întregul corp didactic și în oferta educațională 
deosebită, cu parteneriate educaționale 
exclusive, proiecte unice și inițiative oportune, 
cu accent, aşa cum spunea şi draga mea 
prietena, Tova, pe individualitatea copiilor, 
dar și pe diversitatea opțiunilor. (…) Vă 
felicit și sunt convins că ”Fundația Magna 
cum Laude-Reut” își va continua și va 
împlini misiunea: EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE.”

E.S. Dl Mihnea Constantinescu, 
Ambasador cu 
însărcinări speciale 
în M.A.E.: „(...) este 
o sărbătoare pentru 
Comunitatea Evreilor 
din București, pentru 
Comunitățile Evreilor 
din România, pentru 
că, iată, am reușit (…) 
să creăm în România 
unul dintre punctele de 
stabilitate, de viziune 
și de deschidere către 
viitor ale Federației 
C o m u n i t ă ț i l o r 
Evreiești din România. (…) Folosesc acest 
prilej pentru a-mi exprima bucuria față de 
experiențele pe care Complexul Educațional 
Lauder-Reut le-a propus în consolidarea 
educației privind Holocaustul: «March of 
the Living» (…), îmbunătățirea conținutului 
manualelor școlare în studierea Holocaustului 
în România (…) și dacă astăzi România deține 
Președinția în exercițiu a Alianței Internaționale 
pentru Memoria Holocaustului, o contribuție 
a avut-o și această unitate de învățământ.”

Dr. George Ban, membru fondator:  
„(…) această ceremonie 
este un fel de Bar 
Mitzvah, (…) o zi 
foarte importantă, 
care înseamnă intrarea 
în vârsta adultă, 
dobândirea capacității 
de membru de sine 
stătător al comunității, 
care merge pe direcția 
arătată de părinți. 
De asemenea, pentru 
Complexul Educațional 

(Continuare la pagina 3)
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Lauder-Reut, aceasta este o ceremonie 
de Bar Mitzvah pentru că, din acest moment, 
Complexul condus de doamna Tova Ben Nun, 
stă, practic, pe propriile picioare (…) vreau 
să vă urez succes pe calea dumneavoastră, ca 
instituție independentă și adultă.”

Dna Marjorie Federbush, fost C.E.O al 
Fundației internaționale 
Lauder şi membru 
fondator al Fundației 
din România: „Dragă 
Tova, Sunt atât de 
onorată să fiu invitată 
la aniversarea de 
20 de ani a Şcolii 
Lauder-Reut. (…) se 
continuă o instituție 
pe care ai ocrotit-o 
cu atâta grijă încă 
de la naştere şi care 
datorează existența 

şi succesul său, viziunii şi perseverenței tale.” 

Dna Sandra Pralong, Consilier de Stat: 
„(…) aduc salutul 
preşedintelui Iohannis 
(…) Valorile se 
transmit prin oameni, 
prin exemple, valori 
ca generozitatea și 
r e s p o n s a b i l i t a t e a , 
exemplificate de 
domnul ambasador 
Lauder, valori precum 
sârguința, tenacitatea, 
devotamentul, pe care 
le reprezintă Tova, 
sunt ceea ce face ca 
societatea să meargă mai departe. (…) România 
educată este unul din marile “șantiere” ale 
președintelui și, cu oameni precum cei formați 
în această școală, cu siguranță vom reuși.”

Dl Glenn Drew, Fondator al „American 
Hebrew Academy”, 
Carolina de Nord - 
S.U.A.: „Este și un 
moment aniversar, este 
începutul unei epoci noi. 
Aș dori să împărtășesc 
cu dumneavoastră 
faptul că American 
Hebrew Academy 
împreună cu Complexul 
Educational Lauder-
Reut vor fi parteneri.”

Dl Andi Cristea, europarlamentar: 
„Mulțumesc, Tova! 
Sunt unul dintre sutele 
de părinți care au 
încredere în grădiniță, 
în școala Lauder, în 
munca ta, Tova (…) 
voi continua să îmi 
aduc contribuția în a 
dezvolta acest proiect 
generos, generos nu 
doar cu copiii noștri, 
generos cu statul 

român, dacă vreți, pentru că în acest fel se 
creează viitoarea generație de elită.”

Dna Maia Morgenstern, Director T.E.S.: 
„(…) în inima mea, 
îndrăznesc să o înscriu 
pe doamna Tova Ben-
Nun în această galerie 
a figurilor feminine, ce 
au scopul, ca obiectiv în 
viață, ca misiune, poate 
mai presus de orice, de 
a transmite o torță a 
învățăturii, a culturii.”

Dl deputat Liviu Dragnea, Preşedintele 
P.S.D.: „Susțin 
în continuare, cu 
toată tăria, că 
în România este 
nevoie ca toleranța 
să fie învățată în 
școală. Promovarea 
toleranței prin 
educație este, în 
opinia mea, un lucru 
extrem de important 
pentru orice societate, 
cu atât mai mult pentru cea românească.”

Dna Irina Cajal, Subsecretar de Stat:  
„(…) această 
școală este un 
brand al României, 
al Israelului, și, în 
general, este un 
brand cu care ne 
mândrim, fiind 
considerată una din 
primele 3 școli care 
există în România 
ca valoare, ca 
p r o f e s i o n a l i s m , 
cultură și educație. 

Am încercat alături de Tova să punem această 
școală în mijlocul unei lumi de nedescris, în 
lumea educației și a copiilor care știu să învețe 
și știu să prețuiască ce e mai bun de învățat.”

Dl Robert Negoiță, Primarul Sectorului 
3: „Învățământul de 
astăzi, din România, 
este România de 
mâine. (…) Școala 
Lauder este una din 
școlile care ne dau 
un sentiment de 
mândrie că există, 
în sectorul 3: tot 
sprijinul nostru 
pentru învățământ, 
în general, și pentru 
Școala Lauder, în 
special.”

Domnul Jose Iacobescu, Preşedintele 
B’nai B’rith România: 
„Este, într-adevăr, 
o onoare să particip 
la întâlnirea de azi, 
cunosc activitatea 
Școlii Lauder, cunosc 
ce s-a făcut în cei 20 
de ani de când este 
această școală (…) 
Consider că în Tova, 
în școala Lauder, 
comunitatea nostră 
și B’nai B’rith au un 
sprijin deosebit.”

Dl Paul Schwartz, Preşedintele C.E.B.:  
„(…) ceea ce a făcut 
Tova cu Școala Lauder a 
fost să ridice o generație 
de tineri foarte bine 
pregătiți. Rezultatele de 
la bacalaureat s-au văzut 
(…) Tova, te felicit, noi 
ne cunoașem de mai 
mult decât acești 20 
de ani, știu ce ai făcut 
pentru evrei și pentru 
România și sper să ai 
tăria și puterea să lupți în 
continuare pentru binele 
și pentru rezultatele foarte bune ale acestei școli.”

În sală au fost prezenți mulți alți prieteni 
ai Şcolii Lauder-Reut: personalități din 
lumea politică (dna Aura Răducu – Ministrul 
Fondurilor Europene, dl Mircea Geoană 

– senator, dl Ionuț 
Vulpescu – deputat), 
ambasadori (Excelența 
Sa, Diego Brasioli – 
Ambasadorul Italiei), 
reprezentanți ai 
administrației locale 
(dl Nicolae Petrovan – 
Prefectul Municipiului 
Bucureşti), parteneri 
academici (dl Dan Petre 
– Director General al 
Institutului Diplomatic 
Român) şi numeroşi 
membri ai comunității 
evreieşti.

De asemenea corul de copii al Complexului 
Educațional Lauder-Reut a intonat cântece în 
limba ebraică.

Cu ocazia evenimentului, dna Nora 
Seroussi a dorit să ofere şcolii o hanuchia 
deosebit de valoroasă din colecția personală 
a tatălui său, dl Joe Seroussi, unul din 
sponsorii şcolii. 

De asemenea, la eveniment au participat 
absolvenți ai Complexului Educațional 
Lauder-Reut, elevi şi părinți ai acestora. Iată 
câteva din gândurile lor:

Mara Cristina, alumni, studentă la A.S.E.: 
„(…) am fost elevă timp de 16 ani la Școala 
Lauder. (…) mi-am dat seama că este un cadou 
pentru o viață întreagă datorită cunoștințelor, 
oamenilor și amintirilor care mă leagă de acest 
loc.”

(Continuare la pagina 4)

Dl Robert Bandner 
(fondator)

(de la stânga la dreapta) Dna Miriam Millo 
(fondator), Dna Nora Seroussi, Dl Amb. Avi Millo

(de la stânga la dreapta) Dl Jonathan Davis, Dna Tova Ben Nun-Cherbis, Dl Valeriu Zgonea, Dl Adrian Barbu,  
Dl George Ban, Dl Amb. Mihnea Constantinescu
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Sărbătoarea învățământulul evreieSc din românia:

complexul educaţional lauder-reut din bucureşti își dobândeşte independența
(Continuare de la pagina 3) 

David Morărescu, alumni, student la 
Lauder School of Government, Diplomacy 
and Strategy, Herzliya: „Am fost adesea 
întrebat ce îmi place cel mai mult la Școala 
Lauder. Răspunsul este scurt și limpede: 
este un loc unde prevalează sentimentele de 
bucurie, unde copiii pot, într-adevăr, să emită 
opinii, o școală care are profesori calificați, 
dar și o atmosferă primitoare. Mi s-au oferit 
aici o mulțime de posibilități pentru care 
sunt recunoscător (…) Aș vrea să o felicit pe 
doamna Ben Nun, pentru că a transfomat 
această instituție într-o casă.”

Vlad Dorobanțu, alumni, licențiat şi 
masterand al Lauder Business School, 
Viena: „M-am alăturat familiei Lauder în 2006 
și, încă de atunci, am apreciat foarte mult 
ceea ce am găsit aici (…) După ce am absolvit 
liceul, am vrut să gasesc ceva similar, la nivel 
universitar, desigur. De aceea, am decis să mă 
îndrept către un loc foarte iubit de domnul 
Ambasador Lauder și anume Viena, Școala 
de Afaceri Lauder, iar la absolvire Tova a fost 
alături de mine.”

Andi Jugănaru, student la Facultatea de 
Drept – Universitatea Bucureşti: „(…) noi, 
aici, suntem o familie (…). În această școală, 
am învățat șaisprezece ani, de la grădiniță la 
liceu și cred că voi mai veni multă vreme, poate 
și copiii mei vor sta alături de tine, Tova.”

Diana Cojocaru, elevă clasa a XI-a: „(…) 
vă vorbesc azi în calitate de Președinte al 
Consiliului Elevilor din Complexul Educațional 
Lauder-Reut. Profilul unic al liceului –
business, diplomație și media – reprezintă 
o oportunitate în peisajul educațional 
românesc. (…) cursurile îi pregătesc pe elevi 
pentru mediul universitar la un înalt nivel al 
cunoștintelor predate.”

Evenimentul a fost transmis în direct 
de B1 TV şi online pe adevarul.ro, iar alte 4 
televiziuni (TVR, ProTV, Prima TV, Realitatea 
TV) au preluat imagini pentru buletinele de 
ştiri.

Acesta a fost dedicat, în egală măsură, lui 
Ronald S. Lauder şi şcolii evreieşti care este 
recunoscută, în cele aproape două decenii 
de activitate neîntreruptă, pentru străduința 
de a oferi educație de calitate, pentru 
performanțe şi pentru aprecierea de care se 
bucură, atât în țară, cât şi în străinătate.

După eveniment, dna Marjorie Federbush, 
membru fondator al Fundației Ronald  
S. Lauder România şi fost C.E.O. al Fundației 
internaționale Ronald S. Lauder, a adresat 
un mesaj scris din care cităm:

„Dragă Tova, (…) Complexul educațional, 
cu cei peste 400 de elevi, este o instituție 
educațională de top, recunoscută pentru 
excelență în toate aspectele activității sale. 
Admirația şi mulțumirile adresate de atât 
de multe persoane şi instituții respectate, 
parteneri direcți sau indirecți ai Şcolii Reut, 
au fost un tribut adus eforturilor deosebite 
depuse de dvs. în aceşti 20 de ani. (…) Şcoala 
Lauder-Reut a onoarat prin rezultatele sale 
Fundația Ronald S. Lauder care a fondat-o 
şi o priveşte cu mândrie ca pe primul ei 
absolvent care a reuşit să împlinească 
misiunea inițială de a oferi o educație de top, 
depăşind toate aşteptările în atât de multe 
aspecte. Lauder-Reut are rădăcini adânci în 
societatea românească, dar, în acelaşi timp, 
are un impact dincolo de granițele României. 
Astfel că noul nume, Magna cum Laude-
Reut, reflectă, în modul cel mai potrivit, 
reuşitele trecutului şi promisiunile viitorului. 
Cu mult peste viziunea inițială, Magna cum 
Laude-Reut este o instituție prestigioasă, pe 
propriile picioare. Sub continua ta îndrumare, 
Tova, sunt convinsă că se va consolida şi îşi 
va extinde influența benefică asupra unui 
număr din ce în ce mai mare de elevi. (…) Ca 
fondator, doresc să vă asigur de întregul meu 
sprijin față de Magna cum Laude-Reut”.

Mazel Tov, „Magna cum Laude-Reut” şi  
Ad Me’ah Ve’esrim!

Anca Mândru,
Complexul Educațional Lauder-Reut

Director adjunct



510 ani de excelență – diplomație, buSineSS & media
DIPLOMAțIE & AFACERI INTERNAțIONALE

conFerința „2day ambaSSador” – „ambaSador aStăzi”
10 ani de parteneriat cu miniSterul aFacerilor externe/inStitutul diplomatic român pentru curSuri de diplomație, 

aFaceri globale, protocol, comunicare

(Continuare de la pagina 1)

Cei peste 250 de elevi participanți la 
această ediție au aflat mai multe despre 
diplomație, mediere și comunicarea publică, 
despre problemele cu care se confruntă 
actualitatea europeană sau despre politicile 
actuale NATO pentru zona est-europeană, 
direct de la diplomați de prim rang, 
ambasadori, miniștri, oficiali și experți de talie 
internațională.

Despre provocările actualei scene 
europene, marcată de criza refugiaților, 
le-au vorbit elevilor în cadrul panelului de 
diplomație, Excelențele Lor, ambasadorii 
Israelului, Austriei și Sloveniei, alături de 
însărcinații cu afaceri ai ambasadelor Chile și 
Mexicului, de adjunctul misiunii diplomatice 
al Poloniei, de prim-secretarul ambasadei 
Federației Ruse și ambasadei Ungariei. 
Reprezentanților ambasadelor li s-a alăturat 

coordonatorul pentru 
România a Organizației 
Mondiale pentru Imigrare, 
în timp ce panelul de 
diplomație a fost moderat 
de Dan Petre – directorul 
General al Institutului 
Diplomatic Român.

O temă aparte din 
programul Conferinței a 
fost dedicată prezenței 
feminine în primele 
rânduri ale diplomației, 
ale lumii academice și ale 
înaltei administrații. Elevii 
participanți au avut ocazia 
de a dialoga cu câteva 
distinse personalități 
feminine: E.S. Doamna 
ambasador al Israelului 
Tamar Shamash, doamna 
Ligia Deca, consilier de stat 
al Președintelui României, 
doamna Adi Friedland, șefa 
catedrei de diplomație din 
cadrul liceului Hatichon 
Hachadash, din Herzliya, 
Israel.

Două embleme feminine 
ale lumii academice și politice 
a Israelului, respectiv dna 
prof. dr. Michal Cotler-Wunch, 
directorul departamentului 
de Relații Externe al Centrului 
Universitar israelian IDC 
Herzliya și dna Dr. Lesley 
Terris, directorul academic și 
de programe internaționale 
al aceluiași Centru, le-au 
oferit elevilor participanți o 
discuție fascinantă despre 

intersectarea noțiunilor de umanism, feminism 
și mișcarea de boicot al Israelului, dar și despre 
rolul mediatorului în soluționarea crizelor 
internaționale.

Panelul despre politicile actuale 
NATO pentru zona est-europeană a fost 
susținut de Dan Grigorescu, director 
adjunct pentru politici de securitate 
din cadrul MAE, de dl. Dr. Iulian Fota – 
Academia Națională de Informații, fost 
consilier pe probleme de apărare în cadrul 
administrației prezidențiale, și de Radu 
Magdin, Vicepreședintele STRATEGIKON 
(International Security, European Union 
Affairs & Good Governance).

Conferința a fost moderată de Ion Ioniță 
și Alexandru Cumpănașu. 

„Niciodată nu ești pe ultimul drum” – 
Lansare de carte la inițiativa Fundației 

și Complexului Lauder-Reut, cu sprijinul 
doamnei Ruta Zandman, al Camerei 

Deputaților, al Ministerului Afacerilor 
Externe, al Federației Comunităților 
Evreiești din România și al Alianței 

Internaționale pentru Memoria 
Holocaustului

În deschidere, Conferința a prilejuit 
lansarea ediției în limba română a celebrei 
cărți aparținând regretatului dr. Felix 
Zandman – un supraviețuitor al Holocaustului 
și o personalitate renumită în plan  
internațional în domeniul electronicii/
ingineriei aeronautice, președintele 
fondator al unuia dintre cei mai mari 
fabricanți de produse electronice din lume – 
compania Vichay Intertechnology.

Lansarea a avut loc în prezența soției 
autorului, doamna Ruta Zandman, căreia 
i s-au alăturat cu un cuvânt de deschidere 
Valeriu Zgonea – Președintele Camerei 
Deputaților, dr. Aurel Vainer – președintele 
Federației Comunităților Evreiești din 
România, E.S. dna Tamar Samash, 
ambasadoarea Statului Israel și Tova Ben 
Nun-Cherbis – președinta Fundației și a 
Complexului Educațional Lauder-Reut. 

Lansarea cărții a fost prezidată 
de domnul ambasador Mihnea 
Constantinescu, Președintele în exercițiu 
al Alianței Internaționale pentru Memoria 
Holocaustului, care a afirmat, în mesajul de 
deschidere: 

„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 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 face 
datoria să încurajăm tinerii să își asume 
misiunea de nu fi niciodată indiferenți.

(...) 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.”

Cu bucuria de a fi văzut și în acest an încă 
o ediție de succes a Conferinței noastre și 
încă o generație de tineri elevi din atâtea 
școli, cărora le-am oferit șansa unică de 
a explora fascinanta lume a diplomației 
și a relațiilor internaționale, am pus deja 
în perspectivă cea de-a șasea ediție... 
ducând în același timp peste granițele 
României mesajul fundamental al cărții 
lui Felix Zandman pentru tineri: „Visează, 
Îndrăznește, Acționează”. Căci la începutul 
lui mai, o delegație de elevi din Lauder-
Reut și invitații lor din alte licee ale Capitalei 
și-au continuat incursiunea în lumea 
diplomației, a afacerilor internaționale și a 
istoriei Holocaustului, în cadrul unei vizite 
de studii, care a fost posibilă prin grija 
Ministerului Afacerilor Externe și cu sprijinul 
ambasadelor României de la Berlin și Paris. 

Carmen Bejinaru
Manager

Conferința Internațională Lauder de 
Diplomație si Afaceri Globale

„Ambasador Astăzi”
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30 martie 2016, București, Palatul Parlamentului

(...) Ediția din acest an a Conferinței Lauder 
marchează aniversarea a 10 ani de parteneriat 
dintre Ministerul Afacerilor Externe și Complexul 
Educațional Lauder-Reut, o platformă de cooperare 
ce îmbină practica diplomatică și metodele 
educaționale moderne.

Consider că programa de studii oferită elevilor 
Liceului Lauder-Reut reprezintă o referință în 
învățământul preuniversitar din țara noastră, 
conferind un avantaj deosebit oricărui elev dornic 
să urmeze o carieră în diplomație.

(...) Orice investiție în educația tinerilor este 
valoroasă atât pentru prezent, cât şi pentru 
viitor şi doresc să felicit conducerea Complexului 
Educațional Lauder-Reut pentru viziunea de a 
realiza un asemenea proiect.

Felicit, de asemenea, misiunile diplomatice care 
s-au alăturat acestui demers, pentru contribuția 
importantă adusă programului.

Aș dori să salut participarea la programul 
din anul acesta a elevilor din Herzliya, Israel. 
Consider că aceasta ilustrează importanța 
contactelor directe, a schimbului de experiență 
în promovarea relațiilor bilaterale, precum 
și în facilitarea unei mai bune înțelegeri  
interculturale.

Sper că participarea la această Conferință 
va încuraja tot mai mulți elevi să aprofundeze 
studiul relațiilor internaționale și că parteneriatul 
dintre Ministerul Afacerilor Externe și Complexul 
Educațional Lauder-Reut va continua să se dezvolte.

Trebuie să spun că noi ne uităm cu încredere şi 
avem mari speranțe în această generație de tineri 
care se formează astăzi pentru a fi liderii de mâine. 
Ca diplomați români, suntem gata să împărtăşim 
din experiența noastră în negocieri internaționale 
şi, în general, în activitatea diplomatică. Dar, în 
acelaşi timp, contăm pe capacitatea voastră, dragi 
elevi, de a veni cu idei noi şi proaspete, care să ne 
sprijine în demersurile noastre şi chiar în procesul 
de decizie de astăzi. John F. Kennedy spunea că 
„leadership-ul şi educația sunt inseparabile”.

(...) Mulțumesc doamnei Tova Ben Nun-Cherbis, 
președintele Complexului Educațional Lauder-Reut, 
pentru această inițiativă precum și membrilor 
Comitetului de organizare pentru eforturile lor.

Vă mulțumesc pentru atenție şi vă doresc o 
conferință cât mai interesantă şi mai reuşită!

Stagii diplomatice

Ambasada Republicii Argentina Ambasada Austriei Ambasada Republicii Cehe Ambasada Chile

Ambasada Republicii Cipru Ambasada Republicii Federale Germania

Ambasada Ungariei

Ambasada Statului IsraelAmbasada Italiei

Ambasada Japoniei Ambasada Republicii Madagascar Ambasada Statelor Unite Mexicane Ambasada Regatului Olandei

Ambasada Republicii Polone Ambasada Portugaliei Ambasada Federației Ruse Ambasada Republicii Slovace

Ambasada Republicii Slovene Ambasada Republicii TurceAmbasada Statelor Unite ale Americii

Nunțiatura Apostolică Institutul Diplomatic RomândiScurSul doamnei daniela gîtman,
Secretar de Stat, la conFerinţa lauder de diplomaţie şi 

aFaceri internaţionale pentru învăţământul liceal

Ministerul Afacerilor Externe
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Bucureşti, 29-30 martie 2016

În săptămâna 28 martie - 2 aprilie 2016, 
zece elevi şi doi profesori ai şcolii New 
Municipal High School (Tichon Hadash) din 
Herzliya au continuat tradiția schimburilor 
de experiență cu elevii Liceului Lauder-Reut 
din Bucureşti. Elevii din Israel au fost oaspeții 
familiilor colegilor lor din România. 

Prima zi a însemnat ceremonia de primire 
şi vizita prin vechiul cartier evreiesc din 
Bucureşti, la Sinagoga Mare şi la Templul 
Coral. Seara a fost dedicată familiilor şi 
profesorilor invitați.

Marți a fost rândul obiectivelor istorice, 
Palatul Cotroceni – sediul Preşedinției şi 
Palatul CEC – actualul sediu al CEC Bank.

Scopul principal al vizitei l-a constituit cea 
de-a V-a ediție a Conferinței Internaționale 
„2Day Ambassador”, sub preşedenția 
doamnei Tova Ben Nun-Cherbis.

Alături de cei 100 de liceeni Lauder, cu 
vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, oaspeții 
au participat la un program de Internship în 
cadrul reprezentanțelor diplomatice a 21 de 
țări la Bucureşti, inclusiv Ambasada Statului 
Israel.

În cadrul distins oferit de Hotelul Mariott, 
23 de elevi au participat la un concurs de Public 
Speaking, temele abordate fiind migrația şi 
terorismul. Programul a fost organizat cu 
sprijinul Ministerului Afacerilor Externe şi 
al Institutului Diplomatic Român, marcând 
10 ani de parteneriat academic în domeniul 
Diplomației şi al Relațiilor Internaționale.

Evenimentul a continuat miercuri, 29 
martie 2016, la Palatul Parlamentului (Casa 
Poporului). Ziua a început cu o lansare de 
carte impresionantă şi plină de emoție: 
volumul „Niciodată nu eşti pe ultimul drum”, 
autor dr. Felix Zandman – supraviețuitor 
al Holocaustului, în prezența doamnei 
Ruta Zandman şi a domnului deputat Aurel 
Vainer, preşedintele Fundației Comunităților 
Evreieşti din România (FCER).

În a doua parte a zilei au avut loc dezbateri 
pe următoarele teme:

„Ladies in Diplomacy, Education and 
High End Administration”, cu participarea 
Doamnei Ambasador Tamar Samash şi a 
doamnei Adi Friedland (Head of Diplomacy 
Department, Tichon Hadash, Herzliya);

„Current challenges in Europe”, cu 
participarea reprezentanților diplomatici din 
11 țări din toate colțurile lumii.

Lucrările Conferinței au continuat cu 
prezentarea Institutului „Interdisciplinary 
Center” (IDC) din Herzliya şi cu dezbaterea 
interactivă „The Role of the Mediator 
in Resolving Intractable International 
Conflicts”, susținute de către doamnele 
Lesley Terris şi Michal Cotler-Wunsh (IDC).

Conferința s-a încheiat cu dezbaterea 
„NATO Policy – Strategies in the EU”.

Ziua de joi, 31 martie, a prilejuit oaspeților 
noştri participarea la orele de istorie, 
geografie, limba engleză şi arte plastice, 
alături de elevii şi profesorii şcolii noastre. 
După-amiaza a fost dedicată activităților în 
aer liber – vizita la Muzeul Satului şi în Parcul 
Herăstrău.

Pe o vreme excelentă de primăvară, am 
petrecut împreună sfârşitul de săptămână, 
într-o excursie de neuitat pe traseul Slănic-
Prahova, Braşov (Sinagoga si Centrul 
oraşului), Centrul FCER de la Cristian, Castelul 
de la Bran şi Castelul Peleş din Sinaia.

Aşteptăm cu nerăbdare întâlnirile viitoare 
cu prietenii noştri din Israel.

Elevii şi profesorii Complexului 
Educational Lauder-Reut, Bucuresti, 

Romania
Profesori: Atalia Weissman, Virgilius 

Teodorescu, Ella Ștefana.
Elevi: Domnica Predescu, Bianca 

Gheorghiu, Alexa Dobrin, Alessandra Voicu, 
Robert Ștefan, Mihnea Macovei, Vlad 

Grădișteanu, David Sobolevschi, Dimitrie 
Dinculescu, Cristian Roșca.

(...) Sunt mândră şi emoționată văzând că 
peste 1200 de elevi au păşit pragul Conferinței 
noastre, de-a lungul celor 5 ediții ale acesteia.

Ca parte a programelor educaționale în 
regim de serviciu public, inițiate de fundația 
şi de şcoala noastră, această conferință ocupă 
primul loc într-un şir lung de astfel de programe 
pe care le dedicăm întregii comunități de elevi 
din România şi din străinătate din dorința de 
a le oferi o educație de calitate şi de a le oferi 
acces la evenimente şi programe educaționale 
de elită.

De aceea, suntem astăzi aici, fericitele 
gazde ale celei de-a cincea generații de elevi 
din 23 de şcoli din România şi din Israel. În 
acest an, ei vor discuta despre subiecte de 
ultimă oră pentru toate țările noastre: criza 
europeană a refugiaților, politicile NATO 
pentru Uniunea Europeană sau rolul medierii 
în conflictele internaționale.

Cu toții trăim vremuri ieşite din comun. 
Dar voi, cei mai tineri dintre noi, sunteți 
prima generație expusă de la vârste atât de 
fragede unor timpuri atât de dificile, fără 
precedent în istoria omenirii. În fața acestor 
provocări trebuie să rămânem uniți împotriva 
distrugerii valorilor, împotriva războiului şi 
a terorii. Aş vrea să subliniez rolul decisiv 
pe care îl are generația tânără, acela de a îşi 
asuma responsabilitatea pentru crearea unei 
lumi mai bune şi mai sigure. Nu este o misiune 
uşoară, dar veți reuşi dacă nu renunțați 
niciodată la aspirația de a deveni lideri ai lumii 
de mâine. Ca viitori diplomați rolul vostru va 
fi de a-i conecta pe cetățenii țărilor voastre la 
valorile şi la principiile înalte ale umanității, 
ale educației, ale moralității şi ale culturii. (...)

diScurSul doamnei tova ben nun-cherbiS,
președintele complexului educațional lauder-reut, 

la conFerinţa lauder de diplomaţie şi aFaceri 
internaţionale pentru învăţământul liceal

As part of the 2Day Ambassador 
programme, a group of students from 9th 

grade and 10th grade and their teachers, Mrs. 
Cristina Păunescu and Laura Iriciuc, had the 
opportunity to visit the Ministry of Foreign 
Affairs on the 28th of March 2016. They listened 
to two wonderful speakers: ambassadors 
Sorin Tănăsescu and Eduard Iosiper. They 
learnt about migration and terrorism in 
Europe, they received some information 
concerning the problems Europe is facing 
today. They also had the chance to feel how 
it is to be a diplomat: they were divided in two 
teams, each had to find solutions to a different 
situation related to the refugees crisis.

a viSit to the miniStry oF Foreign aFFairS

We were delighted to learn about 
migration and intrigued by the information 
they gave us. This experience helped us learn 
how it is to be a diplomat and what problems 
Europe has to deal with nowadays. (Mihnea 
Macovei – 9R)

We were explained what human 
migration means and the difference between 
reality and what the media presents. Former 
ambassador Eduard Iosiper explained 
Romania’s perspective on the current world 
problem related to the refugees. (Daniel 
Ștefan – 9R)

It was a unique experience to debate 
over these crucial topics and to have our 
questions answered by experts. We were 
assigned a group task: to find a way of 
preventing future terrorist attacks.  
(Justin Frujina – 9U)

We were presented with two of the most 
debated topics nowadays: terrorism and 
the refugee intake. The speakers brought 
up quite interesting facts about the topics. 
Overall, I think this was an interesting 
opportunity to develop our knowledge. 
(Rîmniceanu Christian – 9U)

The notes we took at the Ministry of 
Foreign Affairs really helped us prepare the 
speeches for 2Day Ambassador. I enjoyed 
learning new things and taking my first 
few steps into diplomacy. (Manolescu  
Irina – 9U)

The two great diplomats captured our 
attention immediately and managed to 
keep us involved all the time. (Trandaș  
Nicoleta – 10R)

This experience was a wonderful insight 
into how Romanian foreign policy works 
and how it is carried out. The lecturers 
touched upon interesting topics and invited 
us to take part in the discussion as much as 
possible. (Cioroianu Mihai – 10R)

I was delighted to take part in the 
conference at the Ministry. The speakers 
gave us a new perspective to look at the 
most important problems of the world 
nowadays. (Mara Dimciu – 10R)

conFerinţa „2day ambaSSador”
ediția a v-a

„empowering 
underprivileged roma youth”

american corner
13 aprilie 2016, Bucureşti
Biblioteca Națională a României

45 de elevi de la Complexul Educațional 
Lauder-Reut din București au participat, 
în data de 13 aprilie 2016, la conferința 
„Empowering Underprivileged Roma 
Youth”, în cadrul programului „Wednesday 
Speaker’s Corner” la American Corner 
București din Biblioteca Națională a 
României. 

Dl Matthew Jones, consilier politic la 
Ambasada Statelor Unite ale Americii la 
Bucureşti le-a vorbit elevilor în deschidere 
despre comunitatea romilor din Statele 

Unite ale Americii şi despre felul în care 
s-au integrat aceştia în societate, despre 
multiculturalism şi despre respectarea 
drepturilor omului. 

Florin Botonogu a reprezentat Centrul de 
Politici pentru Roma şi Minorități; a deschis 
discuția cu proiecția trailer-ului pentru „Toto 
și surorile lui” şi a întreținut un dialog despre 
discriminare, incluziune socială, accesul la 
educație şi realitățile dure ale ghetourilor 
urbane româneşti. 

După conferință, un grup de liceeni 
Lauder au luat un interviu lui Mathew Jones, 
transmis de Televiziunea Română.

Dan Șandru
Director de studii



8 10 ani de excelență – diplomație, buSineSS & media
DIPLOMAțIE & AFACERI INTERNAțIONALE

pe urmele diplomației românești și ale iStoriei holocauStului în europa

Cinci zile de neuitat a petrecut un grup de  13 elevi din 
Complexul Educațional Lauder-Reut din București și din alte 
școli ale sectorului, la Berlin și Paris. Participanții – copiii 
care urmează cursurile de diplomație ale liceului. Pentru cei 
care nu știu, școala oferă trei specializări – media, business și 
diplomație în cadrul cărora elevii fac cunoștință cu elemente 
esențiale ale acestor specializări. Bineînțeles limbile străine 
sunt obligatorii, în primul rând engleza, iar când ajung în 
clasele superioare toți o cunosc peste nivelul mediu. Cine 
a participat la manifestarea „2Day Ambassadors” care se 
organizează în fiecare an, se poate convinge de acest fapt. 
Cei care frecventează secția de diplomație (de altfel și cei 
din celelalte secții) nu se limitează doar la teorie. Există 
și timp de practică, un fel de „internship” la ambasadele 
din București, școala colaborând cu unele dintre ele. Dar 
momentele cele mai interesante pentru copii sunt legate de 
vizitarea și cunoașterea instituțiilor europene, mai ales cele 
de la Bruxelles, incluse în programa școlii.

Ceea ce s-a întâmplat, însă, în săptămâna de la începutul 
lui mai a fost ceva peste program. Au venit două invitații 
de la ambasadorii României din Berlin și Paris, Excelențele 
Sale Emil Hurezeanu și Luca Niculescu la care s-a alăturat și 
ambasadorul României la UNESCO-fostul ministru de externe,  
E.S. Adrian Cioroianu. Și cum vizitele au coincis cu Yom 
Hașoah, comemorarea Holocaustului în Israel, respectiv 
începutul revoltei din ghetoul din Varșovia, celălalt obiectiv 
a fost vizitarea monumentelor evreiești dedicate memoriei 
Holocaustului, multe la număr, din cele două capitale. I-am 
însoțit și eu ca urmare a amabilei invitații a președintelui 
Fundației Lauder Reut, Tova Ben Nun Cherbis, organizatoarea, 
împreună cu directorul de studii, Dan Șandru și alți profesori 
din școală, a acestui eveniment.

Vizita la Berlin a început, după o scurtă oprire la Poarta 
Brandenburg, cu întâlnirea la Ambasadă – o clădire spațioasă, 
fostul Oficiu poștal central al Berlinului – cu ambasadorul 
României. În calitatea lui de fost (și viitor cum a spus domnia-
sa) ziarist, Emil Hurezeanu este un vechi prieten al școlii 
Lauder și al președintelui Fundației. La discuțiile la care a 
participat și dr. Alexandrina Panaite-Cserkesz, secretar I al 
Ambasadei, responsabil cu probleme culturale, care a doua zi 
ne-a și însoțit, s-a făcut un fel de „schimb de experiență”, între 
actualii și viitorii diplomați, copiii aflând despre principalele 
preocupări ale României vis-à-vis de Germania și Europa. Însă 
cele mai frumoase momente sunt cele neașteptate și mă 
gândesc aici la apariția scriitorului Norman Manea care, 
împreună cu soția, a venit să se întâlnească cu prietenul lui 
de multă vreme, Emil Hurezeanu. Bineînțeles, a avut loc un 
mic dialog ad-hoc între scriitor și elevi care se va continua la 
București, unde scriitorul este așteptat să fie sărbătorit cu 
prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani.

După acest început 
promițător, a doua zi, vizita 
a fost dedicată memoriei 
evreilor germani, victime ale 
Holocaustului. Monumentul 
Holocaustului, o construcție 
specială care evocă indirect 
cele mai diferite sentimente 
– de teamă, apăsare, 
însingurare, drum fără ieșire, 
sfârșit – este plasat în centrul 
Berlinului, între est și vest, 
alături de clădirile cele mai 
reprezentative ale celui  
de-al treilea Reich. Așa a fost 
conceput, ca un memento al 
conștiinței Germaniei. După 
vizitarea monumentului 
propriu-zis și a centrului de 
informare într-un fel inspirat, 
dar în dimensiuni mai mici, 

de Yad Vashem , copiii au plecat impresionați și cu multe 
cunoștințe noi. Cum a fost posibil Holocaustul, am aflat 
mergând la muzeul „Topografia Terorii”, situat în locul 

unde s-a ridicat cartierul general al Gestapo-ului. Panourile 
cu explicații și fotografii plus competările ghidului au reușit 
să ne ofere o imagine exactă a structurii puterii naziste , a 
modului în care se acționa și a principalilor „protagoniști”, 
liderii naziști de la cele mai înalte niveluri ale puterii. În fața 
muzeului s-a păstrat și o parte  a zidului Berlinului. Drumul 
nostru a continuat la „linia 17”, gara de unde au plecat 
trenurile cu deportații berlinezi. Ca o ironie a sorții, voit sau 
nevoit, acest loc se află în cel mai frumos și elegant cartier al 
Berlinului, cu vile, mici palate, grădini, cluburi, multe dintre 
ele aparținând în perioada interbelică unor familii de evrei. 
Puțini dintre ei au ajuns victime, cei mai mulți au plătit sume 
uriașe ca să poată să emigreze, în cadrul primei etape a 
politicii antievreiești a lui Hitler, de emigrare forțată a evreilor. 
Ceea ce, cel puțin mie mi s-a părut îngrozitor au fost datele 
când au plecat de aici trenurile morții, consemnate lângă 
linia ferată – ultimul  transport fiind consemnat în februarie 
1945. Cine cunoaște istoria știe că atunci rușii se aflau deja în 
partea de est a Germaniei, americanii se apropiau și ei, deci 
era limpede că războiul era pierdut. Cu toate acestea, evreii 
erau în continuare omorâți. 

Impresionant, Berlinul este plin de mențiuni sub o formă 
sau alta a prezenței evreilor și despre ce li s-a întâmplat. 
Inscripții în locul sinagogilor dărâmate – unele din cauza 
bombardamentelor, mici grupuri statuare la fostele școli 
sau spitale evreiești, acele de-acum binecunoscute „pietre 
de poticnire”, pe care le vezi cu sutele – mici plăcuțe din 
alamă în fața caselor, cu numele locuitorilor evrei care au 
fost deportați. Am văzut inscripții chiar și pe pereții unor 
case. În fostul cartier evreiesc – elegant, locuit de artiști, 
scriitori, medici, nu cu străzi înguste ca în fostele ghetouri, 

au fost montate, din loc în loc, afișe cu interdicțiile din anii 30 
pentru evrei. Dar am văzut și urme, destul de triste, ale vieții 
evreiești actuale. Într-un complex de clădiri  care înainte de 
1989 se afla pe teritoriul RDG, ni s-a arătat un spațiu cu niște 
magazine de lux. Până prin anii 1990 aici s-a aflat un teatru 
idiș, ne-a povestit ghida. După ce Berlinul a ajuns capitala 
Germaniei reunificate, chiria a devenit atît de mare, încât 
teatrul nu s-a mai putut menține și a fost închis.

Oneg Șabat la Ambasada României de la Paris

După o călătorie cu peripeții, grupul a ajuns la Paris cu 
întârziere, pierzându-se astfel prilejul de a vizita clădirea 
UNESCO, dar ambasadorul nostru, d-l Adrian Cioroianu, 
a ținut să vină să ne întâlnească (inclusiv pe fiul lui, elev al 
complexului Lauder). Aici, în afara primirii călduroase a 
ambasadorului, d-l Luca Niculescu (de asemenea coleg de 
breaslă, fost ziarist la RFI, Radio France International) ne-a 
așteptat o altă surpriză. Într-unul din saloanele ambasadei, 
clădire istorică, achiziționată de Nicolae Titulescu pentru 
Ministerul de Externe, era pregătită o imensă masă de Oneg 
Șabat. Comunitatea evreiască din arondismentul în care se 
află ambasada, care de multă vreme are cu aceasta relații 
foarte bune, a inițiat acest eveniment și a invitat, alături de 
importante personalități ale vieții evreiești, numeroși copii 
și tineri ca să facă cunoștință cu tinerii veniți dintr-o școală 
evreiască din România.  Înaintea începerii ceremoniilor, 
ambasadorul nostru, cu multă amabilitate, ne-a invitat să 
vizităm clădirea, servind el însuși ca ghid. Masa de Oneg 
Șabat a respectat toate tradițiile, au fost spuse rugăciunile și 
binecuvîntările, s-a cântat, s-a mâncat (feluri sefarde), a fost 
veselie. N-au lipsit nici cuvântările, partea franceză, respectiv 
rabinul și lideri ai comunității, subliniind foarte bunele relații 
cu Ambasada României și personal cu E.S. Luca Niculescu. 
Tova Ben Nun-Cherbis a profitat de acest prilej și a donat 
celor prezenți exemplare în franceză și în română din cartea 
lui Felix Zandman „Niciodată  nu ești pe ultimul drum”, 
versiunea în română  lansată de Complexul Lauder Reut la 30 
martie a.c. la București. (Exemplare în română și germană au 
fost oferite și ambasadorului Germaniei.) La terminarea cinei, 
a avut loc o convorbire între d-l Luca Niculescu și grupul de 
elevi, legată de activitatea diplomatică și situația din Franța.

În programul de vizitare a Parisului din următoarele 
două zile au figurat mai multe obiective legate de 
Holocaust și viața evreiască: printre ele, impresionantul 
Memorial al Martirilor Deportărilor, aflat  nu întâmplător 
în apropierea catedralei Notre Dame de Paris, Memorialul  
Shoah-ului, ambele fiind și centre de informare și 
documentare despre martiriul evreilor din Franța, atât 
francezi cât și refugiați, precum și Muzeul de artă și istorie a 
iudaismului, un loc cu adevărate comori ale artei evreiești. La 
Memorialul Shoah-ului, ni s-a prezentat istoria Memorialului 
și cea a deportărilor evreilor din Franța. Interesantă a fost 
concepția acestei clădiri. În curtea interioară, pe niște ziduri, 
sunt inscripționate numele tuturor deportaților iar pe un zid 
exterior numele „drepților între popoare”, francezi care i-au 
salvat pe evrei (un număr impresionant, a doua țară după 
Polonia). Itinerariul ne-a dus și în vechiul cartier evreiesc 
din Paris, Marais,  unde, nu departe de Place de Vosges, o 
minune arhitecturală a lui Henric al IV-lea, se găsesc străduțe 
cu mici restaurante evreiești și unde lumea stătea la coadă 
după... falafel.

Atelierul lui Brâncuși la Centrul Pompidou, Notre Dame, 
Luvrul (din păcate, din lipsă de timp numai curtea cu 
piramidele), Champs Élysées, Trocadero, turnul Eiffel și o 
plimbare noaptea pe Sena cu vaporașul au fost încununarea 
acestui periplu de cinci zile din Europa al elevilor de la 
Complexul Educațional Lauder-Reut. A fost și un mic popas 
în diplomație, un remember al istoriei tragice a evreimii 
europene dar și momente de frumusețe, poate cel mai reușit 
amestec-poțiune împotriva uitării.

Eva Galambos

În perioada 4-8 mai 2016, un grup de elevi de la liceul Lauder-Reut și 
invitații lor de la liceul A. I. Cuza au efectuat o vizită de studii diplomatice 
în capitala Germaniei și în cea a Franței.

Vizitele au coincis cu Yom Hașoah – comemorarea Holocaustului in Israel, respectiv 
începutul revoltei din ghetoul din Varșovia, ceea ce a generat celălalt obiectiv al călătoriei: 
vizitarea monumentelor evreiești dedicate memoriei Holocaustului din cele două capitale.

În cele cinci zile ale deplasării, mulțumită implicării și sprijinului Ministerului Afacerilor 
Externe – alături de care Lauder-Reut celebrează un deceniu de parteneriat pentru 
programul de studii liceale de diplomație și afaceri internaționale – dar și grație misiunilor 
diplomatice ale României de la Berlin și Paris, Reprezentanței României la UNESCO și 
Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (a cărei președinție o deține în 
prezent România), elevii participanți au avut posibilitatea de a-și completa cunoștințele 
teoretice și practice obținute în cadrul programului de studii de diplomație și de afaceri 
internaționale, dar și de a aprofunda istoria Holocaustului.

Iată ce notează scriitoarea Eva Galambos, care i-a însoțit pe elevi în această călătorie de 
studii, la invitația Fundației și a Complexului Educațional Lauder-Reut:
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As part of the diplomacy program, a group of 8 students 
from 10th grade , 11th and 12th grade had the opportunity 
not only to visit University of Birmingham from England, 
but also to attend a university MUN, between the 28th and 
31st of January 2016. They had the great opportunity to be 
part of a wonderful experience, which motivated them 
to pursue their dreams of becoming future diplomats by 
having the chance to interact with university students 
from all over the world at UBIMUN 2016.

It all started as a rollercoaster of great events even 
from their first day of arrival in Birmingham, when 
a group of Romanian students at the University of 
Birmingham accompanied by a Romanian professor at 

the Physics Faculty, Miss Irina Hoffman, welcomed us in 
the heart of the university campus. We were introduced 
into a new environment – the university life – and our 
students showed great interest in all the discussions 
with the students from the campus. It was a unique 
opportunity to exchange ideas and learn interesting 
facts from the interaction with students from different 
backgrounds, who chose to study in Birmingham.

At the Opening Ceremony, which took place in 
the famous Guilds of Students, we were delighted 
to listened to wonderful speakers, who tackled the 
issues of international politics and war studies. They 
learnt about migration and terrorism in Europe and 
they also received some information regarding the 
issues Europe is facing today. During those three 
days of debating in four various committees, such 
as: Security Council, NATO, SOCHUM and Crisis, our 
delegates took their roles as diplomats in earnest and 
represented their countries’ interests with success. 
They were highly appreciated by the organizers and 
they managed to stand out due to their rich experience 
in debating and exceptional Public Speaking skills. 

Apart from the MUN experience, they had the 
possibility to come in contact with the British day-to-
day life, by sightseeing in the evenings and getting 
an insight in the multicultural lifestyle of the people 
from the 2nd largest city in England. Our students 
also spent some extraordinary times at the Cadbury 
chocolate factory and got a glimpse of the nightlife 
in Birmingham during our stay at the conference.

Nevertheless, we had the great chance to attend 
more social events, such as the Charity Gala, in support 
of an annual campaign against human trafficking. This 
was one of the most important annual event for the 
UBIMUN society, which included not only socializing 
and good atmosphere, but it also had a great 
purpose, as all the money raised during this event 
was donated to NGO, which promote awareness 
about human trafficking. The diplomacy conference 
ended with a distinctive closing ceremony, where our 
delegates were endorsed as great future speakers 
and professional conflict solvers. UBIMUN had an 
innovative spirit by bringing new innovations to the 
world of Model UN conferences and by bringing to 
the table a host of new ideas and concepts to further 
the evolution of Model UN conferences.

Here are some impressions our students shared 
after the amazing exchange trip to England.

“UBIMUN, the largest Crisis Simulation in Europe, has 
exceeded my expectations. Having been in England for 
only a week, all of us have met wonderful people and had 
fruitful debates regarding social conflicts or European 
and UN security issues. The whole trip was full of exciting 
moments, having not only participated in the MUN, but 
also visiting Birmingham and getting to interact with 
new interesting people. I am glad I had the opportunity 
to participate at such a great university –level MUN and 
to discuss about the current or possible matters this 
world is dealing with.” (Diana Cojocaru, 11R)

“Apart from the fruitful debates held within 
UBIMUN, I am glad we had the opportunity to visit the 
university and the city of Birmingham, as well as meet 
with students who were extremely helpful in providing 
us with helpful information about life as a student 
and about the subjects they study. Overall, it was an 
interesting experience.” (Andrada Pantelimon, 10R)

“It was a very interesting and informative conference, 
I am glad that I took part in this programme. I hope to be 
able to attend similar diplomacy events in the near future 
as it opened us various perspectives towards new fields of 
study since we had the unique chance to stay and visit the 
university campus in Birmingham.” (Bogdan Udroiu, 11R)

“My experience as a delegate in the Crisis committee 
was very challenging as I had to represent the U.K. home 
secretary and collaborate with my cabinet in order to find 
viable solutions through diplomacy, solving crisis after crisis. 
It was an exceptional experience to debate over crucial issues 
as we were assigned a group task.” (Tomer Mozafi, 12U)

Prof. Diana Gombos
Prof. Cristina Paunescu

The beginning of 2015-2016 
academic year found us preparing 
for a new and exciting MUN abroad, 
which was WawMUN2015 in Warsaw, 
Poland. It was a unique experience 
for the 10th graders who had the 
chance to attend their first Model of 
United Nations outside Romania and 
they are willing to attend many other 
similar events in the near future. 
Therefore, a delegation of 8 students 
accompanied by two teachers were 
present on the 15th of October at the 
opening ceremony of the WawMUN 
2015, which took place at the Batory 
High School in Warsaw. Many 
delegations from Czech Republic, 
Germany and Hungary were invited, 
among which we stood out thanks 
to our distinguished delegates, who 
represented important countries in 
seven different committees.

Andrada Pantelimon, represented 
Argentina in UNOOSA Committee 
and shared her viewpoint on her first 
MUN abroad: “My first international 
MUN, the WawMUN 2015, was an 
amazing experience. In the UNOOSA 
committee, we discussed about 
preventing an arms race in the outer 
space. Overall, I enjoyed myself 
immensely and I can’t wait for the 
next MUN!”

Alexandra Dumitrasc, who was 
France in ECOFIN committee stated 
that: “WawMUN was my third MUN 
and so far, the best. I participated 
as France in the Main Committee II 
– ECOFIN and even though I was the 
youngest delegate I managed to state 
my viewpoint and lead the conference 
in various key moments. It was a great 
experience and I am looking forward 
to another MUN!”.

Another distinguished voice 
among our participants was Andrei 
Niculae, student in the 10th grade: “It 
was a great honor for me to represent 
the Lauder delegation to the 
WawMUN 2015 in Warsaw as judge 
in the International Criminal Court. It 

was a real challenge for me since this 
committee is not very common in our 
national MUNs, therefore I succeeded 
in improving my judicial knowledge as 
well as my social and debating skills. 
This activity was of great value for me 
and I hope to be able to include an 
ICC committee at LauderMUN as well. 
All in all, it was a highly competitive 
and well –prepared MUN for me and 
overall an amazing experience.”

Last but not least, Daria Militaru, 
who represented Poland in Human 
Rights Commmittee believes that: 
“The experience at WawMUN in 
Warsaw was a great opportunity 
for me to extend my knowledge in 
the MUN field. We had the chance to 
meet great delegates from different 
countries. We took part in some fruitful 
debates, solving problems concerning 
the whole world nowadays. The 
Human Rights Committee had not 
reached any resolution, but we made 
the most of our time.”

Also Nicoleta Trandas, who 
participated as Turkey in the Human 
Rights Committee, mentioned that: 
“WawMUN was a great experience 
for me. I have enhanced my debating 
skills and also my ability to come 
up with solutions for another 
interesting topic and thus create a 
good resolution. I enjoyed the fruitful 
debates and I left with unforgettable 
memories”. 

All in all, WawMUN was an exclusive 
event, where all the students who 
participated, managed to develop 
their diplomatic knowledge and 
practice their Public Speaking skills 
and also social skills while attending 
a distinctive MUN conference. They 
promise to come back again with the 
same enthusiasm and interest that 
they showed this year and with the 
hope of becoming better and well-
prepared diplomats for the future.

Prof. Diana Gombos
Prof. Laurentiu Lambrinoc

10 ani de excelență – diplomație, buSineSS & media
DIPLOMAțIE & AFACERI INTERNAțIONALE

Model United Nations of Bucharest 2016 is a high school 
level MUN conference, which took place this year between April 
22nd and April 26th at the National High School “Mihai Viteazu”. 
This prestigious event recently completed its 5th edition and 
a delegation of 15 Lauder students attended this successful 
conference. Our delegates were guided by a strong sense of 
seriosity and involvement within the committee sessions and 
managed to improve their critical thinking and social skills during 
three days of fruitful debates.

Traditionally, MUNOB takes place in May. This year, however, 
the event happened at the end of April and many delegations 
from various countries from abroad participated, namely: Egypt, 

Spain, Turkey, Holland, Italy, Slovenia and Hungary. During the 
debates in 8 challenging committees the delegates succeeded 
in learning more about Diplomacy, Public Speaking, counter-
terrorism, nuclear weapons and the European refugee crisis. 
We, as teachers, could observe and advise them, but in the end 
the best part of Model of United Nations is that the students’ 
personality and their knowledge offers them the independence 
of freely  expressing their  educated opinion. We could not be 
more proud of them.

Nicoleta Trandas, one the delegates at MUNOB representing 
Israel in ECOSOC, shared her opinion about this event: ”MUNOB 
2016 was a great experience for me, since the committee members 
were competitive and the topics discussed were entertaining.I was 
highly impressed by every aspect starting from the organization 
to the chosen topics, the press representation and the themes of 
the social events. The debate was the toughest this year, but the 
Lauder students managed to stick to the top. I strongly encourage 
everyone to attend MUNOB in the future and I believe that this 
unique experience, which has been added to my MUN experience, 
weighs a lot and shall not be forgotten”.

Another distinguished delegate, Alexandra Dumitrasc, who 
represented Venezuela in the Security Council, was awarded the 
Honorary Mention distinction for her great effort that she put 
into the debates. She expressed her point of view on MUNOB 
2016: “Having attended the previous MUNOB in 2015, I can say this 
was a rather noticeable event. It was a real challenge to prepare 
for the debates and research on the topics since we had well-
prepared delegates from abroad. Everybody I knew managed to 
meet the expectations required. This MUN taught me to find my 
way to the top, although I had a country which was less involved 
in the conflicts, as well as improved my skills in making on the spot 
decisions regarding the debates as I was summoned in the Crisis 
Committee twice.”

“MUNOB 2016 conference was an outstanding experience for me 
and for all the other Lauder Reut students who have participated. 
It was my first experience as a chairperson and it certainly lived 
up to my expectations. I had a passionate council, more exactly I 
presided over the Human Rights Council together with two other 
brilliant chairpersons from Mihai Viteazu high school. I honestly 
hope to return next year, as well, either as a chairperson or even as 
a delegate”, declared Daria Militaru, student in the 10th grade at 
the Lauder Reut Complex.

Prof. Diana Gombos
Prof. Virgilius Teodorescu

wawmun 2015
an unForgettable mun experience

an exceptional participation at ubimun 2016

munob 2016 – challenge everyone
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On an early Friday morning, June 3rd 2016, high 
school students from the Lauder Reut Educational 
Complex together with other students from “Mihai 
Viteazul” High School and other schools outside 
Bucharest were welcomed in the Aula of the Central 
University Library of Bucharest, where the official 
opening of the 4th edition of LauderMUN 2016 took 
place. The opening ceremony was held in the presence 
of their excellencies, Permanent Delegate of Romania 
to UNESCO, Prof. Adrian Cioroianu, General Director 
of the Central University Library of Bucharest,  
Ph.D. Mireille Radoi, Foreign Affairs Journalist,  
Mr. Ionut Raus, dean of the Faculty of Social, 
Political and Humanistic Science from Titu Maoirescu 
University, Mr. Sorin Ivan and of course the President 
of the Lauder Reut Educational Complex, Mrs. Tova 
Beb Nun-Cherbis.

The main theme of this year’s LauderMUN 
was “Violence is not an option, so why make it a 
solution?” and the topics for the three committees 
were challenging as they addressed the current 
problems this world faces nowadays, such as the 
Conflict in Syria and Nuclear Disarmament.

Firstly, the DISEC committee took a while to get 
ready into serious debates, everyone being excited 
and joyful about the first day of LauderMUN. The 
first motion proposed was about Iran’s possession 
of nuclear weapons. Each country proudly stated 
their point of view, some more imposingly than 
others. As opposed to the DISEC committee, the 
Security Council started out on a very serious tone. 
A very interesting and delightful presence was 
that of our Indian visitors coming from Georgia as 
delegates of the Kingdom of Malaysia and Republic 

DIPLOMAțIE & AFACERI INTERNAțIONALE

laudermun 2016
a unique experience For high School StudentS

For the 6th consecutive year, the 
Lauder-Reut students’ delegation 
represented the Lauder Reut Educational 
Complex at the BISMUN Conference, 
which brought together over 200 
participants from Europe, as well as from 
numerous countries all over the world.

Following a six year tradition, between 
March 23rd and March 28th, eight Lauder 
students (Ana Petrescu, Bogdan Udroiu, 
Diana Cojocaru, Andrada Pantelimon, 
Victor Vescu, Theodor Draghici, Alexandra 
Dumitrasc, Andrei Niculae) together with 
two teachers participated in the debates 
within the BISMUN coference, which took 
place at the Palace of the Parliament.

The general theme of this year’s 
Bucharest Student Model United Nations 
emphasized the fact that terrorism is 
a serious problem, even if we are not 
facing it directly. Therefore, BISMUN 2016 
simulated a body that was not present 
in the previous edition: the Counter-
Terrorism Committee, because this year, 
they focused on finding answers by 
fighting it together, since their motto was: 
“United we stand, but divided we fall”.

During four days of fruitful debates, 
our students showed greater interest in 
the topics discussed and also developed 
their social skills, learning from more 
experienced participants, who came from 
across the ocean to be part of this amazing 
experience, called BISMUN 2016. Along 
with the debates, the Lauder delegation 
took part in a wide variety of social events, 
namely: the Welcoming Reception, the 
Diplomatic Cocktail Evening and the 
Romanian dinner.

Therefore, here are two of the Lauder 
participants’ reflections on the event:

“It was a true honor to be part of such 
a prestigious and important MUN. What 

really made it one of the best Model United 
Nations I have attended so far were the 
amazing people who worked alongside with 
me, day in, day out and managed to succeed 
in creating an appropriate resolution. I 
cannot wait for the next year and I thank, 
on one hand, the organizers and staff, 
and on the other hand, the school whose 
delegation I was part of for sending me to 
BISMUN 2016!” (Draghici Theodor, 10R).

“My first Crisis experience, during the 
BISMUN 2016 has been a fruitful one, as I had 
the occasion to attend my second college 
level MUN and to be chaired by extremely 
knowledgeable chairpersons we all could 
learn a great deal from. I would also like 
to express my appreciation towards the 
professional team of organizers. Having 
said that, I am looking forward to the 2017 
BISMUN!” (Andrada Pantelimon, 10R)

In order to better express the bottom 
line of the conference I would like to 
underline the decisive role that our students’ 
generation has in taking the responsibility 
to ensure a better and safer world. It is 
not an easy task, they have to struggle 
and never give up on their aspirations of 
becoming leaders of tomorrow’s world. 
Moreover, I think it’s essential that young 
people understand how important it is 
to take this responsibility in earnest. It’s a 
matter of values, integrity and principles. 
Only by being exposed to such relevant 
diplomacy events will they be able to stand 
united for a better future.

Last but not least, we are confident 
in the future of this Conference and we 
are very glad to see that every year the 
participation at BISMUN is stronger and 
the event is already well established and 
holds a prestigious reputation.

Prof. Diana Gombos

biSmun 2016
united againSt terroriSm, reaching a global 

conSenSuS

of Angola. On a funny note, they proposed 
the topic of a possible invasion of aliens in 
Bucharest as part of the mocking session 
before the debates. Furthermore, some 
very strong presences were that of the 
delegates of the French Republic and the 
Russian Federation, who stood out due 
to their impulsive speeches. Finally, the 
NATO committee was the most serene and 
controlled: the delegates were very well 
prepared and excited for the beginning of 
the debates. 

The second day of LauderMUN has 
brought upon our delegates a very promising 
outcome: DISEC’s committee working paper 
was approved by the secretary as draft 
resolution and NATO’s amendment to send 
their troops in the Turkish affected area.

To sum up the 3rd and final day of the 
4th edition of the LauderMUN, I believe 
it would be appropriate to describe the 
general setting in one word: feisty. DISEC 
and NATO committees delegates grew 
more and more anxious upon settling their 
final resolution paper.

Finally, the last day of LauderMUN 
2016 consisted of heated arguments and 
voting upon the resolutions in the General 
Assembly. The atmosphere was tense and 
eventually at the closing ceremony the 
delegates managed to create more than 
a united council, they created a group of 
friends that they hope to see together in 
the future. 

The impressions given below by the 
students are a proof that they enjoyed this 
wonderful experience to the fullest and 
that they would like to have another chance 
to establish new contacts with students 
from all over the world in the near future:

“Being the Deputy PGA at the 
LauderMUN 2016 was not easy and for sure 
it won’t be next year as Secretary General. 
I enjoyed every single task I had to do and 
simply because of my obsession for MUNs 
I had lots of ideas, especially for the crisis 
committee. I look forward to LauderMUN 
2017!”(Alexandra Dumitrasc, 10 R)

“Being a part of the organizing team 
at LauderMUN 2016 was a great honor for 
me. I got the chance to work along with 
other amazing people and see the world of 
MUN from behind the curtains. It was a lot 
of hard work, indeed, but all the restless 
moments were worth the final result: a 
great experience.”(Daria Militaru, 10 R)

“As a delegate, I had a great experience 
at LauderMUN 2016 and I am glad that I 
took part in this activity. It was the best 
experience since I have started high school, 
because while learning new things and 
finding out so many interesting information, 
I also met such great people who made the 
atmosphere relaxing and enjoyable.” (Sarah 
Daniel, 9 U)

“My experience at LauderMUN was a 
very pleasant one. As it was my first MUN, 
I learnt a lot of new things and I am very 
proud to have taken part in this event. The 
chairpersons were very well- prepared and 
helped us with any necessary information. 
Probably the best part of this conference 
was the opening and closing ceremony 
since we had the possibility to listen to very 
important keynote speakers, such as the 
Permanent Delegate of Romania to UNESCO, 
H.E. Mr. Adrian Cioroianu, H.E. Mrs. Tamar 
Samash, the Ambassador of Israel and 
the Minister of Foreign Affairs, Mr. Lazar 
Comanescu. All in all it was a very successful 
event and I look forward to such MUNs in 
the future.” (Maria Dumitrasc, 9 U)

“LauderMUN was one of the most 
engaging activities I have ever participated 
at. Seeing so many students eager to express 
their opinions regarding the Syrian crisis and 
getting involved in the debates, made me 
an ambitious delegate. The atmosphere was 
extremely nice and I am glad that besides 
experience I had the opportunity to interact 
with great participants at LauderMUN 
2016.” (Irina Manolescu, 9 U)

 “Being a member of the staff at LauderMUN 
2016 I could take a look in every committee 
and see how things happened behind the

(Continues to page 11)

Dl Adrian Cioroianu, Ambasador, Delegat permanent 
la UNESCO, se adresează elevilor în deschiderea 

Conferinței LauderMUN
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Liceul Lauder-Reut este singura instituție de învățământ 
preuniversitar din România care oferă elevilor din clasele 
a IX-a, a X-a și a XI-a posibilitatea de a frecventa un curs 
opțional de diplomație și relații internaționale (o oră pe 
săptămână). Instituția rămâne astfel fidelă strategiei sale 

de a oferi posibilitatea 
elevilor de a se orienta de 
timpuriu pentru viitoarea 
carieră. Cursul își propune, 
pe de o parte, să pună bazele 
înțelegerii, de către elevi, 
a modului de funcționare 
a relațiilor internaționale 
contemporane, iar pe de 
altă parte să îi familiarizeze 
cu principiile fundamentale 
ale culturii diplomatice și cu 
savoir-faire-ul meseriei de 
diplomat. Cu siguranță, nu toți elevii care urmează cursul 
opțional de Diplomație și Relații internaționale la liceul 
Lauder vor ajunge ambasadori. Dar cu siguranță toți vor 
dobândi cunoștințe aprofundate de relații internaționale, 
precum și o anumită ușurință a comportamentului și a 
vorbirii în public, care îi va ajuta indiferent de meseria pe 
care și-o vor alege. 

Pe parcursul anului școlar 
2015-2016, elevii cursului de 
Diplomație au beneficiat 
de mai multe ocazii de a 
avea contacte practice cu 
profesia de diplomat și cu 
această cultură diplomatică. 
În toamna anului 2016, un 
grup de elevi, majoritatea din 
clasa a IX-a, selectați pe baza 
unei competiții de eseuri, au 
fost invitați într-o vizită de 
studiu la sediul Parlamentului 
European din Bruxelles. În 
timpul acestei vizite, li s-a 
explicat modul de funcționare 
al Parlamentului și al celorlalte 
instituții europene și au putut 
vedea hemiciclul în care cea 
mai democratică instituție a 
Uniunii își ține ședințele. 

În primăvara anului 2016, un 
alt grup de elevi au participat 
la o vizită de studiu în două 
din cele mai importante 
capitale ale Uniunii Europene, 
capitalele țărilor cunoscute 
și sub numele de „motorul 
franco-german al integrării”: 
Berlin și Paris. Aici, elevii au 
fost primiți de Excelențele 
Lor, ambasadorii României la 
Berlin, dl. Emil Hurezeanu, la 
Paris, dl. Luca Niculescu, și la 
UNESCO, dl. Adrian Cioroianu, 
care le-au destăinuit, într-o 
atmosferă destinsă, aspecte 
mai puțin cunoscute pentru 
publicul larg ale meseriei de 
diplomat. 

Liceul Lauder a organizat și două evenimente de anvergură cu 
scopul de a permite tinerilor cursanți, dar și celorlalți elevi ai 
liceului, precum și din alte licee din România și din străinătate, 
să înțeleagă mizele unor evenimente și procese internaționale 
aflate în plină desfășurare și care par a influența profund 
structura politicii internaționale contemporane. Este vorba 
de conferința „2Day Ambassador”, aflată la cea de-a cincea 
ediție, care a avut loc în perioada 28 - 30 martie 2016. Anterior 
conferinței, elevii de la Diplomație au făcut o vizită de studiu în 
una din cele 22 de ambasade partenere în proiect. 

Cel de-al doilea eveniment important este conferința 
LauderMUN (Model United Nations), un exercițiu de simulare 
a dezbaterilor din organizațiile internaționale, desfășurată 
în perioada 3-6 iunie 2016, organizată de elevii liceului cu 
susținerea instituției. 

Ceremonia de absolvire a cursanților de la Diplomație și 
Relații internaționale a avut loc pe data de 6 iunie 2016 
la Sala Gafencu a Ministerului Afacerilor Externe, în 
prezența Ministrului Afacerilor Externe, Ambasadorul Lazăr 
Comănescu. El a înmânat diplomele absolvenților, i-a felicitat 
și i-a încurajat să urmeze profesia de ambasador, anunțând 
totodată disponibilitatea Ministerului Afacerilor Externe de a 
primi în stagiu câțiva elevi ai școlii. 

Toate aceste evenimente marchează jaloanele anului școlar 
care este pe cale de a se încheia, și pe parcursul căruia elevii 
care au studiat această materie au făcut progrese remarcabile 
atât datorită acumulărilor teoretice de la orele de curs, cât 
și datorită contactelor cu situațiile practice, organizate și 
făcute posibile de școala Lauder. În calitatea mea de profesor 
de Diplomație, profit de această ocazie pentru a mulțumi 
atât elevilor, cât și școlii, pentru eforturile depuse în slujba 
cunoașterii acestui domeniu pe parcursul anului.

Conf. Univ. Ruxandra Ivan
Facultatea de Științe Politice a Universității din București

Ruxandra Ivan este conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice 
a Universității din București, unde predă politică internațională, politica 
externă a României, politici europene. Are un doctorat în științe politice 
de la Universitatea Liberă din Bruxelles. Printre publicațiile sale se numără 
volumul de autor La politique étrangère roumaine, 1990-2006, Bruxelles, 
Editions de l’Université de Bruxelles, 2009 și volumul coordonat New 
Regionalism or No Regionalism? Emerging Regionalism in the Black Sea Area, 
London, Ashgate, 2012. A predat cursuri, ca profesor invitat, la Universitatea 
Paris III Sorbonne Nouvelle, Universitatea Cheik Anta Diop din Dakar, la 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași sau la Universitatea Ovidius din 
Constanța. În trecut, a lucrat ca cercetător la Institutul pentru Investigarea 
Crimelor Comunismului în România, la Academia Română, precum și la 
Institutul Diplomatic Român. Ruxandra Ivan predă Diplomație și Relații 
internaționale la liceul Lauder (clasele a IX-a, a X-a și a XI-a) începând cu anul 
școlar 2014-2015.

10 ani de excelență – diplomație, buSineSS & media
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diplomacy & european StudieS – Study viSit

The Annual Study Visit at the European 
Parliament in Brussels is part of the unique 
high school Program for early studies 
in Diplomacy and International Affairs 
developed by the Lauder-Reut Educational 
Complex. This visit is designed to provide 
high school students with opportunities 
for more detailed study of specific subjects 
related to the functions of European 
Institutions.
Our host, Mr. Andi Cristea – member of the 
European Parliament representing Romania, 
guided us through this important forum for 
political debate and decision-making at the 
E.U. level. Our students could get a better 
understanding on how people’s interests are 
represented with regard to EU law-making. 
They also were given detailed presentations 
on the role and work of the Parliament, 
powers and procedures, organizations 
and rules, human rights and democracy 
etc. The tour also included the visit of the 
plenary chamber where the sessions are 
held and lunch in the cafeteria. A deeper 

understanding of Romania’s position within 
the European Union could be acquired 
through a Q/A session with the participation 
of Ioan Mircea Paşcu, vice-president of the 
European Parliament who was happy to 
answer students’ questions or listen to their 
points of view.
The 3 day trip to Belgium was for all the 
participants a rich cultural experience, a 
journey through history, politics and daily 
life of the capital, Brussels, and also of 
the magnificent medieval city of Bruges. 
Everybody enjoyed the long walks, the visits 
at the Atomium and Mini-Europe and last 
but not least the famous Belgian mussels, 
chocolate and waffles. From theory to 
practice, we believe in promoting an active 
learning process that brings our students 
closer to understanding the world they live 
in and prepares them for a better tomorrow.

Anca Mândru – School Counselor / deputy 
principal

laudermun 2016
a unique experience For high School StudentS

(Continued from page 10)

closed doors at the conference. It was a great 
opportunity to learn how these debates 
developed.” (Ruxandra Pelin, 9 U)

“I represented Russia in the DISEC committee 
at LauderMUN 2016 and it really opened my 
eyes to the issue of nuclear power and taught 
me how to defend a country’s position. I was 
awarded the distinction as Best Delegate in the 
DISEC committee for the fruitful debates we had 
and I would love to be able to do this again more 
often.” (Ciprian Anghel, 9 R)

“From my prespective, LauderMUN 2016 
was a great and entertaining experience, 
especially as a delegate assigned to the DISEC 
committee. We had fun and interactive 
activities, as well as debates, where our 
abilities were put to test. The organisation 
of this conference was impressive and overall 
this was an astonishing experience that helped 
me improve and discover further aspects of 
diplomacy.” (Christian Ramniceanu, 9 U)

Prof. Diana Gombos
Prof. Virgilius Teodorescu

curSul de diplomație lauder-reut în retroSpectiva anului 2015 - 2016
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La finalul unui deceniu de parteneriat în 
educație cu Ministerul Afacerilor Externe / 
Institutul Diplomatic Român, Fundația Ronald 
S. Lauder România – Complexul Educațional  
Lauder-Reut au desfășurat luni, 06 iunie 
2016, ora 11:30, la Sala Gafencu a Ministerului 
Afacerilor Externe, ceremonia de absolvire 
a cursurilor de diplomație și afaceri 
internaționale de către elevii liceului bilingv 
Lauder-Reut.

Evenimentul a avut loc și s-a desfășurat 
în prezența Ministrului Afacerilor Externe, 
Excelența Sa Dl. Lazăr Comănescu, a 
Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar 
al Statului Israel, Excelența Sa D-na 
Tamar Samash, a Președintelui Federației 
Comunităților Evreiești din România, Dr. 
Aurel Vainer, a Președintelui Fundației 
Ronald S. Lauder România, D-na Tova Ben 
Nun-Cherbis, precum și cu participarea a 
numeroși alți oficiali și membri ai corpului 
diplomatic acreditat la Bucureşti, diplomați 
de carieră, elevi şi profesori.

Ministrul Afacerilor Externe, Dl. Lazăr 
Comănescu și-a manifestat bucuria de a 
participa, la ceas aniversar al cooperării între 
practica diplomatică și educația de excepție, 
la dialog cu tinerii, pe care a ținut foarte 
mult să îi întâlnească și cărora le-a acordat 
onoarea de a le înmâna personal diplomele 
de absolvire, dar și deosebita apreciere 
pentru conducerea Complexului Educațional 
Lauder-Reut pentru generarea și sprijinirea, 
în rândul noilor generații, a interesului 
pentru diplomație. În continuarea acestei 
idei, Dl. Ministru și-a exprimat convingerea 
asupra potențialului tinerilor de a contribui 
la promovarea României și a valorilor sale în 
străinătate, i-a felicitat pentru acest segment 
de drum parcurs până acum și i-a invitat 
să participe la stagii de practică în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe.

Astfel de inițiative, prin care se exersează 
practica diplomatică, demonstrează cât de 
importantă este formarea şi specializarea 
în meseria de diplomat. Astfel, viitoarele 
generații de diplomați pot fi pregătite pentru 
a reprezenta interesul național al României pe 
scena internațională chiar din etapa liceului, 
dovadă fiind chiar activitatea şi rezultatele 
absolvenților din acest an ai cursurilor de 
diplomație şi afaceri internaționale de la liceul 
Lauder-Reut - a menționat, în intervenția sa, 
Ministrul Afacerilor Externe.

Ambasadorul Statului Israel, D-na 
Tamar Samash le-a vorbit elevilor despre 
importanța diplomației ca modalitate de 
rezolvare pașnică a conflictelor, subliniind 
faptul că un diplomat bun este acela care își 
înțelege țara pe toate planurile, dar este în 
același timp un om pentru care grija față de 
umanitate este crucială.

Președintele Complexului Educațional 
Lauder-Reut, D-na Tova Ben Nun-Cherbis, 
a adus mulțumiri și a transmis recunoștință 
profundă tuturor celor implicați în 
desfășurarea cursului de diplomație – 
parteneri, profesori, elevi – și a prezentat, 
pe scurt, evenimentele cheie ale acestuia 
pentru anul școlar 2015-2016, precum: vizita 
la Parlamentul European de la Bruxelles, 
vizitele de studii la ambasadele României la 
Berlin și Paris și la UNESCO, Conferința Lauder 
de diplomație și afaceri internaționale pentru 
învățământul liceal – „2Day Ambassador” 
(30 martie 2016), conferințele Model United 
Nations desfășurate în România și străinătate 
la Birmingham, Herzliyah, Varșovia, dar și cea 
de a 4-a ediție a Conferinței LauderMUN (3 – 
6 iunie 2016).

Filmul primei părți a ceremoniei 
de absolvire poate fi urmărit pe site-ul 
Complexului Educațional Lauder-Reut și la 
adresa web http://goo.gl/DctJwI

În partea a doua a evenimentului, au 
luat cuvântul Dr. Aurel Vainer, Președintele 
Federației Comunităților Evreiești din 
România, care le-a vorbit elevilor despre 
necesitatea diplomației în viața de zi cu zi, Dl. 
Dan Petre, Directorul General al Institutului 
Diplomatic Român, care le-a oferit sfaturi 
pentru a deveni buni diplomați, Dr. Radu 
Dudău, Profesor Asociat la Universitatea 
București, care a subliniat importanța 
acestui program de diplomație desfășurat 
în cadrul Liceului Lauder-Reut, drept unul 
ambițios, unic în România, o sursă neprețuită 
de educație prin prisma faptului că elevii 
pot pune  întrebări și pot primi răspunsuri 

de primă mână de la experți în domeniu și  
Dr. Ruxandra Ivan, Profesor la Universitatea 
București, care i-a felicitat pe elevi pentru 
entuziasmul dovedit pe parcursul acestui 
an școlar când au studiat împreună tainele 
diplomației.

Evenimentul s-a finalizat cu prezentări 
realizate de elevii participanți, atât despre 
vizitele de studiu de la Berlin și Paris, cât 
și rezoluții ale Conferinței LauderMUN, 
rezultate în urma simulărilor de sesiuni 
ale comisiilor ONU DISEC (Disarmament 
and International Security Committee), 
Security Council și NATO, pe tema violenței, 
din perspectiva dezarmării nucleare, a 
terorismului în Europa și a situației din Siria. 

Cristina Ștefania Marin
Project & PR Manager

Dear students, 
The origin of diplomacy 

can be traced back to the 
moment when our predecessors 
realized that it was better to 
hear a message than to eat the 
messenger.

But some say that in the 
21st century, with all the 
modern technologies that 
had developed, diplomats are 
no longer needed, contacts 
between leaders are direct and 
immediate, and diplomacy is 
a vestige from the past. On 
the other hand, far greater 
importance is being assigned 
nowadays to diplomacy in 
resolving the problems of the 
modern world, in contrast to the 
alternative of military power. 

So, more than ever diplomacy has remained important in dealing with 
challenges and threats appearing on the international scene and has 
to adapt according to the complexity of our times.

So I could predict that the future of diplomacy is assured as long 
as humanity exists. Diplomacy will survive. Undoubtedly it will be 
practiced differently; it has to! Changes are already taking place.

Dear students, young leaders of tomorrow, 
Good  diplomats should know a good bit about foreign 

affairs and foreign policy, and they should also demonstrate a 
reasonably sophisticated understanding of their own country—
history, geography, politics, economics, high and popular culture, 
comprehension of the political environment, ability to analyze complex 
situations  proficiency in languages. Without an understanding of the 
history, political system, habits and attitudes of their own countries 

diplomats cannot start making contact and co-operation with other 
entities. Add top notch writing and analytical skills. Add curiosity. 
Add idealism and loyalty to the country, and last but not least add 
good social skills. Does such a person exist?

We speak today of economic diplomacy, of environmental 
diplomacy, of preventive diplomacy, of multi-track diplomacy, of 
public diplomacy. 

This is why I want to commend you for your interest in diplomacy 
but more widely to the world in which we are living. It is no accident 
that all democracies have put a high estimate upon education. 
Only through education can equality of opportunity be anything 
more than a phrase. Accidental inequalities of birth, wealth, and 
learning are always tending to restrict the opportunities of some as 
compared with those of others. Only free and continued education 
can counteract those forces.  

It does not matter what you choose to do with your future, what 
is important is for you to know how to use the opportunities that are 
given to you. Learning is important, being a man that cares for the 
humanity is crucial.

Unfortunately we know of great philosophers that developed 
horrible theses of racial racism, of chemist who created deadly weapons, 
of doctors who used their science to conduct revolting experiments on 
patients, of physicist who helped creating weapons of death.

We do not know what the future will be made of, and we - the 
older generation cannot give you the knowledge that will still be valid 
in 10 or 20 years from now.

Instead I want to tell you a story.  
One of my Professors, who became renowned in his field, and 

has led to a number of scientific breakthroughs, was asked what he 
thought led him to be so creative. Where his original thinking does 
come from?

He told us a short story: When he was 3 or so, he tried to grab a 
plastic milk bottle. The bottle slipped from his hands and fell, and all 
the milk spilled on the floor. He started crying, and his mother came 
into the kitchen quickly. But instead of doing what most mothers 
would have done, instead of blaming him, yelling at him or punish 
him, she told him: “What a nice mess you have done! I’ve never seen 
a puddle of milk so beautiful! Do you want to play with the puddle 
before we clean it?” And smiled. 

The child was of course very happy to find out that he wouldn’t 
be punished and played some time with the puddle of milk. Then the 
mother asked: “How do you propose we do clean the milk? With a 
sponge, or with paper towel? What do you prefer?”

He chose the sponge and together they cleaned up the spill.
But then the mother continued. She picked up the empty milk 

bottle, and said: “Now, we need to learn how to hold the bottle 
without spilling its content.

They went out, and the little boy learned that if he holds the bottle 
with both hands the little bottleneck, the content doesn’t spill! What 
an amazing discovery!

Of course he did not remember the story. Only when he finished 
his doctorate, his mother told him the story. And thinking about it, he 
understood that it was the most significant moment of his academic 
life. The moment when he realized that he is allowed to make mistakes.

Mistakes are not so bad, even when they cause damages. Even 
when the milk is spilled on the floor.

You can be anything you choose to be. 
What is important is to realize what being part of humanity 

means, and remember to remain true to yourself.
Congratulations to the organizing team, and thank you, Tova, for 

all that you are doing.

10 ani de excelență – diplomație, buSineSS & media
DIPLOMAțIE & AFACERI INTERNAțIONALE

ceremonia de abSolvire a curSului de diplomație și aFaceri internaționale 
2015-2016

Speech oF h.e. mrS. tamar SamaSh
ambaSSador oF iSrael in romania, June 6, 2016
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Numele meu este Șerban Pitic și sunt de 
trei ani de zile antrenor al lotului național de 
dezbateri academice pentru liceeni (World 
Schools Debating Championship) și tot de 
aproape 3 ani profesor de Debate și Public 
Speaking pentru liceul Lauder-Reut.

Dedicația mea pentru educație și cu 
precădere educația prin dezbateri și discurs 
a venit din propria experiență de debater 
competitiv, în primul rând. În această calitate, 
am obținut o serie de rezultate atât la nivel de 
liceu, cât și la nivel universitar, fiind finalist al 
Campionatului Mondial și campion al Oxford 
IV, una din cele mai prestigioase competiții 
de dezbateri din lume, la categoria engleza ca 
a doua limbă.

Munca mea alături de liceenii din 
Complexul Educațional Lauder-Reut este una 
extrem de importantă pentru dezvoltarea 
personală a elevilor, dar și pentru antrenarea 
unor abilități cruciale în orice carieră de 
succes. Pe lângă abilitatea implicită de 
a comunica unui public, de a dezvolta 
argumente raționale în orice conversație, 
dezbaterile antrenează ascultarea activă și 
munca în echipă precum și gândirea critică.

Toată activitatea 
la materia Debate 
& Public Speaking 
are loc în limba 
engleză, antrenând, 
pe lângă abilitățile 
inerente dezbaterilor, 
și abilitatea de 
comunicare activă 
și dinamică în limba 
afacerilor și politicii internaționale.

Elevii Lauder-Reut sunt pregătiți să 
dezbată teme relevante pentru viața lor 
precum și teme pentru viața „cetății”, 
dar și subiecte esențiale ce țin de politică 
internațională, economie și probleme sociale 
la nivel global.

Aceștia și-au demonstrat abilitățile oratorice 
și analitice în cadrul competiției de discursuri 
din cadrul evenimentului de marcă al Lauder-
Reut, „2Day Ambassador”, o conferință anuală 
în care elevi ai complexului, dar și a numeroase 
altor școli au ocazia să trăiască experiența 
diplomației la cel mai înalt nivel.

Șerban Pitic
profesor Debate și Public Speaking

10 ani de excelență – diplomație, buSineSS & media
BUSINESS & EDUCAțIE FINANCIARă

A cincea ediție a Proiectului Big Sibs, Little 
Sibs s-a încheiat, anul acesta, în săptămâna 
Școala altfel când, pe parcursul mai multor 
zile, elevii și-au făcut cunoscute proiectele 
de business la care au lucrat în cursul anului 
școlar 2015 - 2016.

Proiectul a început de fapt în primul 
semestru, prin sesiunea de învățare 
experiențială Gold of the Deset KingsTM – 
sesiune susținută sub licența Eagle’s Flight, 
unul dintre cei mai importanți dezvoltatori 
globali de programe de acest gen. Pe 
parcursul acestuia, elevii au descoperit 
importanța prioritizării activităților, cu 
accent pe obținerea unor rezultate mai 
bune, lucrând mai inteligent. 

În a doua parte a programului, elevii 
claselor a VIII-a și a IX-a au continuat cu un 
program de creativitate și inovație combinate 
cu o sesiune de team-building, organizată 
de Complexul Educațional Lauder-Reut la 
Complexul Valea Iazurilor, sesiune susținută 
de trainerii TREND Consult – una dintre cele 
mai importante firme de training la nivel 
național.

Ultima etapă a acestui proiect s-a 
desfășurat la Cristian, în județul Brașov, în 
cadrul unei deplasări în care echipele de elevi 
și-au prezentat proiectele de business în 
fața acelorași traineri care i-au mentorat pe 
parcursul întregului proiect.

Echipa câștigătoare a fost compusă 
din următorii elevi: Progloff Maria, Raicu 
Claire (clasa VIII), Ștefan Robert, Macovei  

Mihnea (IX R), care au realizat un proiect 
despre compania Apple. 

Pe parcursul zilelor petrecute la Cristian, 
elevii au desfășurat și activități de relaxare 
(competiție – jocuri de perspicacitate în 
echipe mixte, activități sportive, trasee 
Aventura Parc – Brașov, drumeție în  
zonă etc.)

educație antreprenorială
programul de buSineSS SkillS „big SibS, little SibS ”

ediția a v-a
claSele a viii-a și a ix-a

Sabin Gîlceavă 
Profesor coordonator 

program
„Big Sibs, Little Sibs”

Complexul Educațional 
Lauder-Reut

Consultant în negociere 
– Leverage – pregătire, 

shadowing, reprezentare 
în negociere

DEBATE & PUBLIC SPEAkING

curSurile de debate și public Speaking
Mă numesc Nae 

Șovăială și colaborez 
cu Lauder de 
aproximativ doi ani. 
În liceu am practicat 
sportul dezbaterilor 
academice. Am 
câștigat Campionatul 
European și am fost 
antrenorul lotului 

național pentru Campionatul Mondial de 
Dezbateri Academice. Acum sunt Director 
de Training al Asociației Române pentru 
Gândire și Oratorie dar și pe Tinerii Dezbat – 
proiect național ce a adus anul acesta o mie 
de tineri în contact cu lumea dezbaterilor 
academice. Îmi place la nebunie să predau, 
iar cel mai mult îmi place să dau mai departe 
darul comunicării eficiente și gândirii critice. 

Predau pentru elevi de gimnaziu, iar 
unul dintre cele mai frumoase momente din 
cariera mea a fost să văd cum unul dintre 
elevii mei a început într-o zi să vorbească. 
Mult. Era o fată timidă – cel puțin la mine la 
oră – care nu spunea multe. Tăcea și asculta. 
Într-o zi, la un workshop de povești, a început 
să povestească și nu s-a mai oprit. 

Crește inima în tine când vezi că cineva 
prinde curaj să vorbească. Noi nu suntem 
învățați să fim curajoși. Dacă punem întrebări, 
suntem enervanți, dacă încercăm să 
clarificăm ceva, suntem inabili de a înțelege 
și vai și amar de oricine are o propunere. 
Prin natura noastră nu putem propune 
nimic infailibil, așa că orice soluție născută 
din mintea noastră este atacabilă. Oamenii 
preferă să atace decât să încerce să rezolve 
pentru că e mai simplu și mai sigur așa – nu o 
să îți spună nimeni că nu ai dreptate – planul 
chiar nu era perfect. Așa că ne închidem 
în cochilia noastră și prindem o frică bine 
ascunsă de ne exprima, de a fi proactivi. 

La clubul de Public Speaking, elevii învață 
să spună povești, să fie structurați – atât în 
discurs cât și în gândire – și să se exprime 
într-o manieră persuasivă. Cel mai important 
însă: învață să aibă curaj să gândească și să 
spună ce au gândit.

Nae Șovăială
profesor Public Speaking

„A fost o experiență minunată, din care 
am avut multe de învățat.” (Maria Sima)

„Un proiect extrem de interesant, 
am învățat multe lucruri pe care le voi 
putea folosi mai târziu în viață.” (Ștefan 
Dinculescu)

„Mă bucur că am luat parte la aceste 
activități. Consider că este o oportunitate 
pentru a realiza o apropiere între elevii 
școlii noastre.” (Maria Progloff)

buSineSS engliSh
În data de 10 iunie, clasele a IX-a și a 

X-a au susținut proiectul final de absolvire 
pentru modulul Business English. Modulul a 
fost organizat după cum urmează: în grupe 
de câte 3, 4 sau 5 (în funcție de profilul 
fiecărei clase), elevii au pregătit și dezvoltat 
ideea unei afaceri proprii, bazată pe un 
concept original. Acesta a fost prezentat (în 
Power Point) în fața unui grup de potențiali 
investitori care au fost interesați să dezvolte 
această afacere mai departe, să investească 
în ea și să obțină un profit ulterior.

Elevii au prezentat conceptul afacerii lor 
(într-un timp alocat de maxim 10 minute per 
grupă), iar juriul le-a adresat întrebări din cele 
mai diverse legate de această idee de afaceri, 
sau au dorit să clarifice anumite aspecte. În 
anumite situații, juriul le-a oferit sugestii, 
ghidaj sau sfaturi pentru implementarea 
ulterioară a conceptului. 

După aceasta scurtă sesiune de întrebări 
și răspunsuri, unul sau mai mulți membri ai 
juriului a decis dacă este interesat sau nu să 
investească în respectiva idee de afaceri și în 
ce condiții.

Totodată, fiecare prezentare a fost 
evaluată pe baza a trei criterii: originalitatea 
conceptului, implementare și fezabilitate 

precum și, desigur, calitatea limbii engleze, 
deoarece toate proiectele au fost susținute 
în limba engleză.

Grupa câștigătoare, care a obținut și un 
maxim de puncte pe toate cele trei criterii 
de evaluare, a fost grupa Nuovo (Fashion 
Store), grupă formată din elevii Robert 
Ștefan, Luca Munteanu, Mihnea Macovei și 
Daniel Ștefan (clasa a IX-a Real) aducând un 
concept original de business din industria 
fashion.

Juriul a decis să acorde și o mențiune 
extraordinară grupei de elevi care a adus 
cea mai bună idee de afaceri bazată pe 
criteriul fezabilității și unicității conceptului, 
grupa uvolunteer.ro, care a propus crearea 
unui site care să adune toate activitățile 
de voluntariat disponibile în companiile 
multinaționale și ONG-uri, să le stocheze 
într-o uriașă bază de date care să poată fi 
accesată cu ușurință de către toți cei care 
doresc să se implice în astfel de activități dar 
nu știu unde să le caute.

Urăm tuturor elevilor mult succes pe mai 
departe și le transmitem felicitările noastre 
pentru productiva muncă de echipă pe care 
au depus-o!

Prof. Mihaela Rață
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Pe o căldură toridă, în vara lui 2015, elevii au răspuns 
cu entuziasm propunerii de a efectua un stagiu de practică 
(internship) la postul Prima TV. Ce au învățat, ne spun  
chiar ei.

„Chiar din prima zi am mers pe teren şi am contribuit la 
redactarea unor ştiri. În zilele următoare, am făcut un vox 
pop, am învățat cum se filmează un stand-up, ce înseamnă un 
sincron, cum se montează imaginile şi sunetul şi ce programe 
de editare se folosesc. M-am distrat învățând şi am fost pentru 
câteva zile reporter. Mi-a plăcut atât de mult, încât am repetat 
stagiul încă o săptămână.” (Ines Brătăşanu, 10 U)

„Am pătruns în culisele jurnalismului. Mi s-a propus să 

scriu o ştire externă şi mi-a fost prezentat software-ul folosit 

pentru scrierea şi montarea diverselor materiale jurnalistice. 

Am fost impresionat de profesionalismul cu care angajații din 

redacție fac aceste lucruri.”  (Victor Vescu, 11 R)

„Am fost pe teren şi am urmărit cu fascinație cum se 

desfăşoară lucrurile în spatele camerei de filmat. Am avut şi 

ocazia să vin cu idei noi. Când ne-am intors la redacție, am 

aflat că, de fapt, munca nu s-a terminat. Am revăzut ceea ce 

am filmat, apoi am editat totul şi am scris ştirea împreună 

cu jurnaliştii adevărați. Directorul de ştiri, Vlad Sterescu, a 

discutat cu noi, chiar în studioul din care se prezintă ştirile, 

despre ce presupune munca într-o redacție de ştiri.” (Daria 

Militaru, 11 U)

10 ani de excelență – diplomație, buSineSS & media
CREATIVITATE, COMUNICARE & MEDIA

10 ani de media şi comunicare

Produse jurnalistice, proiecte şi campanii publicitare, 

filme documentare, activități de PR şi diplomație publică sunt 

principalele direcții aplicative din domeniul comunicării în 

care, timp de 10 ani, elevii de liceu de la Complexul Educațional 

Lauder-Reut s-au făcut remarcați în țară şi străinătate. 

Începuturile au constat în cursuri de media şi de 

comunicare axate pe abordări preponderent teoretice, de 

inițiere în jurnalism, publicitate, marketing mass-media. După 

primii doi ani, s-a trecut la implicarea elevilor în programe 

şi activități concrete, constând în internship-uri în instituții 

media de calitate, participări la festivaluri internaționale 

renumite în domeniul creativității-publicității, dezbateri 

în mediul universitar, conceperea şi realizarea unor filme 

documentare şi, fireşte, evenimentul deja emblematic – „2Day 

Ambassador” – conceput şi organizat de şcoala Lauder. Timp 

de un deceniu, cursurile şi programele de media-comunicare, 

împreună cu cele de diplomație – ambele acreditate ca 

discipline de învățământ – au fost o constantă de succes a 

procesului instructiv-educativ din această instituție de elită. 

Participarea la Festivalul de 

creativitate Cannes Lions a 

devenit deja o tradiție pentru 

liceenii de la Lauder-Reut, în 

fiecare an ei alcătuind cea 

mai tânără echipă din cadrul 

festivalului, iar ofertele au 

fost pe măsura interesului şi 

a curiozității acestor tineri. 

Deşi programul festivalului 

i-a acaparat în cea mai 

mare măsură, elevii au găsit 

timp şi pentru câteva plimbări pe Croisette şi în mici oraşe 

din apropiere - Le Suquet şi Antibes – şi au vizitat Muzeul 

Internațional al Parfumului, din Grasse.

 „Astăzi am aflat, între altele, că, în spoturile publicitare, 
muzica mai puțin populară este foarte potrivită pentru 
transmiterea unor informații; muzica ce trimite la o poveste 
este un factor de creativitate; culoarea roşie sporeşte 
atenția acordată detaliilor, în timp ce culoarea bleu sporeşte 
creativitatea oamenilor; căldura fizică, tactilă se transformă în 
căldură emoțională – de exemplu, dacă ținem în mână o ceaşcă 
de cafea caldă, şi modul de adresare este mai cordial.” (Ilinca 
Manolache, 11 U)

„Pentru mine, memorabilă este competiția organizată 
de Lego. Am făcut parte dintr-o echipă alcătuită din şase 
persoane, de şase naționalități diferite. Am avut cea mai 
inovatoare idee, iar eu am primit titlul de Master Constructor 
pentru viteza deosebită cu care am reuşit să compun figuri 
din Lego.” (Alexandra Dumitraşc, 10 R)

„Cum mă simt după ce am asistat la atâtea workshop-uri 
şi conferințe interactive? Mult mai inspirată, iar atmosfera a 

fost pur şi simplu senzațională.” (Andrada Pantelimon, 10 R)

cinci FeStivaluri canneS lionS

La Festivalul Cannes Lions

vizite şi internShip-uri
în inStituţii media

În redacția ştirilor de la Prima TV, cu directorul ştirilor, Vlad Sterescu

La începutul anului şcolar 2015-2016, alte 

grupe de elevi au mers în vizită la trustul de 

presă Adevărul şi la Prima TV. Au fost la fel de 

impresionați de cele văzute, ca şi colegii lor.

„Mi-am dat seama că pasiunea este rețeta 

de succes a oricărui jurnalist. Am admirat 

şi sinceritatea fiecăruia dintre angajați. Da,  

ne-au spus că a fi jurnalist nu este uşor şi că nu 

îți oferă întotdeauna cel mai plin buzunar, dar 

ne-au zis şi că această meserie îți oferă plăcerea 

cunoaşterii. Pe parcursul anilor, toți ne-au 

spus la fel, descoperi din ce în ce mai mult, îți 

dezvolți cunoştințele, devii un om informat. 

Am înțeles că a fi jurnalist înseamnă două 

lucruri: a fi un om pasionat şi unul informat.” 

(Domnica Predescu, 9 R)

 „Am aflat că în spatele informațiilor 

primite, în spatele imaginilor sau al cuvintelor, 

se află o întreagă industrie, un mic oraş al altei 

lumi. Nu s-ar fi gândit nimeni că până şi cele 

mai noi ştiri sunt pregătite până în cel mai 

mic detaliu. Acelaşi principiu al perfecțiunii se 

aplică şi în emisiunile live, unde, de la poziția 

paharului de apă până la replicile personajelor, 

totul este aranjat până la ultimul detaliu.” 

(Ruxandra Pelin, 9 U)

„La Adevărul, am avut 
ocazia de a afla informații 
despre şedința de sumar 
şi am stat în sala în care se 
desfăşoară aceste şedințe, cu 
un proiect de ziar în față. Ni 
s-a vorbit şi despre strategia 
de marketing şi despre ce 
înseamnă să fii un reporter 
adevărat. Pe platourile de 
filmare de la Prima TV i-am 
întâlnit pe actorii serialului 
Trăsniții. Erau în plin proces 
de filmare a unui episod, sub 
îndrumarea regizorilor. De la 
Grig Chiroiu, actor şi producător, am aflat că 
serialul a întrecut recordul mondial la numărul 
de episoade al serialelor de comedie şi a intrat 

în Guiness World Records. M-am întors cu 
o mulțime de cunoştințe, pe care probabil 
că nu le-aş fi putut dobândi altfel.” (Ioana 
Alexandra Mogoş, 9 R)

În vizită la Adevărul

Studioul din care Adevărul  transmite live

Într-o pauză de filmare la Prima TV, cu actori din serialul Trăsniții
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În şcoală, la proiecția filmului Killswitch

Parteneriatul cu Asociația One 
World Romania continuă de câțiva 
ani buni. Pe lângă participarea la 
Festivalul Internațional de Film 
Documentar, elevii s-au implicat 
şi într-un proiect derulat în liceele 
din Bucureşti privind dezvoltarea 
conştiinței civice prin intermediul 
filmului documentar. În acest 
cadru, ei au asistat la proiecția 
filmului Killswitch (producție SUA), 
privind bătălia pentru transparența 
informației şi libertatea Internetului, 
pornind de la două cazuri celebre ale 
ultimilor ani: Aaron  Swartz şi Edward 
Snowden. Elevii au avut de scris un 
eseu pe această temă, iar proiecția a 
fost urmată de o dezbatere aprinsă. 
Iată câteva opinii despre avantajele şi 
riscurile transparenței informației:

„În unele cazuri, informația pură 
poate avea o influență negativă asupra 
populației, poate fi mai mult decât 
trebuie ştiut. Dar cine decide ce trebuie 
ştiut şi ce nu? Nu este deloc un subiect 
simplu. Responsabilitatea şi judecata 
sunt cruciale în modul în care ne folosim 
de informații şi în modul în care le facem 
publice.” (Astrid Polivanov, 10 U)

„Libertatea de exprimare este foarte 
importantă într-o societate. Dar ea 
trebuie să aibă nişte reguli bine definite, 
pe care cetățenii să le respecte pentru 
securitatea țării şi chiar pentru siguranța 
proprie.” (Alexa Dobrin, 10 U)

Tot printr-o proiecție de film 
documentar, elevii de la Lauder au 
sărbătorit 140 de ani de la naşterea 
sculptorului Constantin Brâncuşi. 
Evenimentul, organizat de Asociația 
CineCultura şi Complexul Educațional 

Lauder-Reut, l-a avut ca invitat 
pe Laurențiu Damian, regizorul 
documentarului Constantin Brâncuşi. 
Coloana sau o lecție despre infinit. 

„Regizorul Laurențiu Damian ne-a 
explicat modul în care a reuşit să creeze 
o operă nouă dintr-o colecție de filme, 
interviuri şi imagini concepute în trecut. 
Am redescoperit frumusețea operelor 
lui Brâncuşi şi importanța acestui mare 
sculptor în istoria artei.” (Maria Sara 
Crăciun, 10 U)

proiecţii de Filme 
documentare

Elevii din grupele de media-comunicare s-au 
implicat, alături de colegii lor de la diplomație, în 
evenimentul deja consacrat „2Day Ambassador”. 
Iată câteva impresii prilejuite de vizitele lor la 
ambasade la Bucureşti.

„Vizita la Ambasada Austriei s-a dovedit a fi 
plăcută, fără a fi formală. Întâlnirea cu domnul 
ambasador Gerhard Reiweger a fost, de fapt, un 
dialog, prin care ne-a adus la cunoştință poziția 
Austriei în criza migranților, iar noi i-am spus ce 
înțelegem din această complexă problemă cu care se 
confruntă Europa. Pe aceeaşi temă am discutat şi cu 
alți oficiali ai ambasadei şi am văzut cum se lucrează 
concret într-o asemenea instituție.” (Maria Cristina 
Sima, 9 R)

„Ambasadorul Vaticanului, monseniorul Miguel 
Maury Buendia, a răspuns detaliat întrebărilor noastre, 
ilustrând răspunsurile cu istorisiri din experiența sa, 
care se potriveau atât de bine cu subiectul încât aş fi 
zis că sunt rodul imaginației.” (Ruxandra Pelin, 9 U)

„La Ambasada Germaniei, am fost primiți de 
domnul ambasador Werner Hans Lauk. Am aflat care 
sunt valorile care stau la baza construirii unor relații 
solide între țara reprezentată şi țara gazdă. Am aflat 
şi că diplomația presupune cunoştințe din multe 
domenii – istorie, politică, relații internaționale, public 
speaking – toate într-o singură profesie.” (Domnica  
Predescu, 9 R)

comunicare şi 
diplomaţie publică

Conferința internațională „Cercetarea calitativă 

în comunicare”, organizată de SNSPA – partenerul 

academic al Liceului Lauder-Reut, ca şi South East 

Europe Media Forum (SEEMF) organizat la Bucureşti 

de trei mari fundații internaționale implicate în 

activități de media, precum şi conferința organizată 

de fundația germană Konrad Adenauer şi de Centrul 

pentru jurnalism independent privind jurnalismul 

politic reprezintă alte modalități de implicare a elevilor 

de la Lauder în dezbateri publice de înalt nivel.

Din acest an, colecția de Newsletter, care reflectă 

o parte din bogata activitate de la Complexul 

Educațional Lauder-Reut este găzduită de Biblioteca 

Academiei Române. Colecția poate fi consultată atât 

în zona publicațiilor periodice tipărite, cât şi în baza 

electronică de date a bibliotecii.

conFerinţe şi 
dezbateri

Ca în fiecare an, ceremonia de absolvire a cursurilor de media-comunicare se desfăşoară la Facultatea de Comunicare şi Relații 
Publice, din cadrul Şcolii Naționale de Studii Politice şi Administrative – partenerul nostru academic.

Ceremonia de înmânare a diplomelor, împreună cu doamna prorector prof. dr. Alina Bârgăoanu şi doamna decan prof. dr. Nicoleta Corbu

Imagini de la ceremonia de absolvire din 2015

La 10 ani de la inițiere, cursurile de 
media şi comunicare oferă elevilor 
numeroase posibilități de a dobândi 
competențe în domeniu, deopotrivă 
cu satisfacțiile izvorâte dintr-o 
comunicare tot mai performantă.

Conf.univ.dr. Liana Ionescu
Catedra de Media-Comunicare

Complexul Educațional Lauder-Reut

proiecte de abSolvire, diplome şi cărţi

Ines Brătăşanu, cl. a X-a, şi Christian Spahr, 
directorul Programului Media in South East Europe – Fundația 

Konrad Adenauer

Daniela Stanciu, şef Serviciu publicații periodice,
Biblioteca Academiei Române, 

ia în primire colecția de Newsletter La SNSPA, promoția 2015 a cursurilor de media-comunicare de la Lauder-Reut
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a 5-a delegație lauder la canneS lionS
În perioada 20 – 28 iunie 2015 s-a 

desfășurat excursia elevilor claselor a 
IX-a, a X-a şi a XI-a la Cannes, în vederea 
participării la Festivalul Cannes Lions. 
Grupul de elevi a fost însoțit de Marilena 
Vîlciu (coordonator) și Diana Gomboş 
(profesor de specialitate – limba engleză 
şi diriginte la clasa a IX-a). Pe toată durata 
festivalului, am fost îndrumați de către 
dna. Teodora Migdalovici, ambasadoare 
Cannes Lions în România. Delegația a fost 
formată din elevii Alexandra Dumitrașc, 
Ioana Andrada Pantelimon, Alexa Dobrin, 
Ilinca Manolache, Ana-Valentina Atanasiu, 
Mihai Firez, Mihnea Andrei Niculescu și 
Ioan Ştefan Progloff.

Deși programul festivalului a fost foarte 
încărcat, am găsit timp pentru plajă și vizite. 

Una din acestea a fost orașul 
vechi. Situat pe un deal, Le 
Suquet, orașul medieval 
foarte cochet este deseori 
folosit ca scenă pentru 
fashion shootings, oferind 
o panoramă spectaculoasă. 
În contrast cu acesta, La 
Croisette este promenada 
modernă și foarte 
aglomerată care găzduiește 
hotelul Carlton și magazine 
ale celor mai mari branduri 
de modă. O plimbare 
foarte aventuroasă a fost 
la Antibes, orășel în care 
natura oferă un spectacol 
fascinant pe țărmul stâncos 

al mării. 
Am vizitat 
și Muzeul Internațional 
al Parfumului din Grasse, 
îndemnați mai mult de 
curiozitate (cum poate fi 
prezentat parfumul prin 
forme și imagini?). Ne-am 
lăsat purtați prin întreaga 
lume a parfumului, de la 
diverse metode de extragere 
a acestuia din plante, încă din 
Antichitate, până la sinteza 
acestora în prezent.

La festival, elevii însoțiți 
de dna. profesoară Diana 
Gomboș au participat la 
conferințe şi workshopuri 
susținute de mari branduri 
- Facebook, Google, 

Youtube, McCann, The 
Economist, Microsoft, 
Leo Burnett, Lego. 
Anumite personalități şi-
au confirmat valoarea prin 
mesajul educativ şi plin 
de conținut: Jamie Oliver, 
Al Gore, David Guetta. 
Curiozitatea i-a împins pe 
elevi şi către seminariile 
susținute de vedete 
controversate ca: Monica 
Lewinsky, Kim Kardashian, 
Marilyn Manson.

În ultimele două zile 
de festival, doamna 
Teodora Migdalovici ne-a 
atenționat că putem 
dona 100 euro din prețul 
biletului către o cauză 

socială printr-o platformă dedicată, asociată 
proiectului. Numele noastre au fost afişate 
pe ecranele oficiale ale festivalului, alături de 
suma donată, iar dna. Migdalovici a mulțumit 
Complexului Lauder pentru participarea la 
proiect şi pentru donații. 

În paralel cu festivalul, am vizitat 
expoziția ”Act Responsable”, în care sunt 
prezentate campanii ale marilor agenții 
de publicitate pentru cauze umanitare, 
pe următoarele teme: Planetă, Drepturile 
omului, Solidaritate, Educație.

Punctul culminant al festivalului a fost 
Gala, la care delegații Lauder au participat 
în ținute festive şi au simțit cu adevărat 
ce înseamnă să păşeşti pe covorul roşu în 
Cannes. După festivitate, ne-am întâlnit cu 
dna. Teodora Migdalovici, ambasadoarea 

Cannes Lions în România, care ne-a oferit o 
şedință foto pe scările Palais des Festivals.

Prof. Marilena Vîlciu
Prof. Diana Gomboș

Reprezentanții Lauder au împărtăşit experiența lor pe 
blogul Lauder @ Cannes Lions. Iată câteva din acestea:

I couldn’t believe it when I walked into the huge building, 
together with my colleagues, the youngest participants at 
this extremely famous festival, Cannes Lions. Each and every 
“talk” I have attended has been – as you probably expect – 
amazing. But I’m only going to write to you about 3 of them.

The first talk I attended was called “HOW TO SURVIVE A 
ZOMBIE ATTACK (AND HARNESS CULTURAL TRENDS TO GROW 
BRANDS)”, held by Dave Alpert, the Executive Producer of the 
AMC’s Walking Dead, Jon Gittings, the Global Strategy Officer 
of MediaCom, Steven Yeun, actor in The Walking Dead and Josh 
Sapan, the President and Chief Executive Officer of the AMC 
Networks Inc. We learned about how “The Walking Dead” 
was conceived, the ideas behind it and the way it rose to the 
massive success it has today and also had fun imagining what 
a zombie apocalypse would look like. By the way, Germany, 
China and Singapore are some of the safest countries in case 
of a zombie apocalypse, according to the “zombie experts” 
we had the pleasure to listen to.

The second “Talk” I want to tell you about is one of my 
favorite of today and, unfortunately, the one I missed the 
start of. It was called “PUTTING THE HEART AND SOUL INTO 
THE ART OF ADVERTISING” and it was hosted by Bart Yates, 
the Executive Producer and Managing Partner of Blinkink. The 
Blink Family is an admired collection of production teams, each 
focused on different creative outputs, from TV commercials 
and featured films to music videos and online content. 
Exceptional. That’s the word I’d use if I had to describe their 
work in one word.

Last, but not least, I am going to tell you about a “Talk” 
called “TRUST AND BANANAS: BELGIAN CREATIVITY AND 
IMAGES WITH STOPPING POWER”, hosted by Frieke Janssens 
and Rizon Parein. Frieke is an exquisite photographer, who 
has contributed to, as well as created, some meaningful 
projects, such as raising awareness of how bad smoking is by 
photographing children with cigars. Rison is a graphic designer 
who has started off by having a passion for graffiti, dropping 
out of school and eventually working as a graphic designer 
simply because it was a job he could do at home and that he’d 
be good at. He has now worked for some of the most famous 
brands, including Nike.

This is an insight on our first day in Cannes. How I feel right 
now? Inspired. More coming in the following days so stay tuned!

P.S.: The views are mind-blowing!!
(Andrada Pantelimon)

Mindbodygreen – A meditation workshop which was 
relaxing between seminars, it helped me get it together in all 
that chaos. Also, it showed me the effects of meditation upon 
different parts in our body such as the heart, kidneys, muscles 
and brain and it is fascinating. It’s also frustrating how many 
people refuse to acknowledge the medical purposes of 
meditation and we had a living proof in front of us, speaker 
Charlie Knoels who used to be a basketball player, but ended 
up with severe back injuries. He needed surgery, but his doctor 
recommended yoga and meditation. After he started doing 

these things he got better and better, to the point where he 
no longer needed surgery and is perfectly healthy. And very 
tall. He told us how people managing a business are a group 
of the people who need balance in their life the most and 
meditation is an important factor in this. No one can fail at 
meditating.

(Ana Atanasiu)
Today I took notes. Or rather, more notes than yesterday. 

So here I am yet again, this time with facts I found interesting, 
rather than with feelings and opinions.

1. Lavender is used to combat depression and sadness.
2. Generic background music on ads works best in increasing 

the memorability of an ad.
3. Less popular music in ads are best in sending specific 

information across.
4. Music with links to the story boosts the creativity factor 

of an ad.
5. Music to set the tone in ads create a bigger level of 

empathy.
6. According to research, hot chocolate seems to taste more 

delicious in orange cups.
7. The red colour boosts people’s attention to details.
8. The blue colour boosts people’s creativity.
9. Ads are comprised of the conscious facts and the non-

conscious emotional value. These affect the memorability of an ad.
10. Wood comprises of the abstract concepts of honesty and 

integrity.
11. Physical, tactile warmth transcribes to emotional warmth. 

For example, when holding a cup of warm coffee, one may tend 
to talk with more warmth.

12. The architecture of the Jewish Museum of Berlin is a 
metaphor in itself.

(Ilinca Manolache)

The first day at Cannes Lions was a very successful one, due 
to the funny workshops and forums that I attended.

The most interactive activitiy was the workshop organized 
by Lego, where we had to promote new ideas and present 
them to Lego representatives (it was a competition). I had to 
team up with people, in the end my team being formed of 6 
people of different nationalities. We had the most innovative 
idea and I received the title of Master Constructor because of 
my extremely fast way of building lego.

Another interesting activity was the Bacardi forum, where 
we listened to the story of Bacardi and after that we had the 
chance to ask questions. We also received a copy of the comic 
book which illustrates the history of Bacardi.

It was an awesome day!
(Alexandra Dumitraşc)

Surprisingly, today I’ve been to one of my favourite 
activities: “JEFF GOODBY & RICH SILVERSTEIN: WHAT IF THEY 
NEVER DIE?”. The names of the two speakers that made me 
listen to them very carefully are found in the above mentioned 
title of the seminar. What impressed me was how positive and 
ingenious they were. Another speaker that I loved seeing today 
was Monica Lewinski who had an emotional speech about 
cyber bulling and how to fight against online harassment .The 

surprise of the day was David Guetta :) I am so happy that I’ve 
met him and I was shocked of what he said.

What can I say more? Cannes really inspires people and I 
am really grateful to be here. 

Till next time…
(Alexa Dobrin)

Thus, I had begun my previous day with a talk hosted by 
Jamie Oliver joined by Richard Edelman, President and CEO 
at Edelman. In this seminar Jamie talked about the way in 
which he is continuously seeking new ways to educate, inspire 
and empower people to build a better food system and how 
brands and other organizations can also innovate to help build 
communities of purpose.

Another interesting discussion that I had attended yesterday 
was hosted by Kudo Tsunoda, CVP Next Gen Experiences, 
Microsoft Studios and it outlined the way in which Microsoft 
HoloLens can change the way we see the world enabling high-
definition holograms to come to life in your world, seamlessly 
integrating with physical places, spaces, and objects, allowing us 
to unlock a new world in which we can create and express our 
ideas in 3d.

Coming back to the current developing day, I have started it 
with an entertaining seminar presented by James Kirkham, Co-
founder of Holler and Jonathan Fraser, CSO of Exposure Digital. 
They highlighted the “Gameshow Theory”, a theory which can 
be used to create extremely effective, modern and engaging 
campaigns.

Unfortunately, the most awaited interview of the day, 
hosted by Kim Kardashian was very disappointing, not only for 
me, but for a lot of people who watched it, as it didn’t show up 
anything but her useless app developed together with Glu, one 
of the biggest developing apps company.

Surprisingly, the best speech of the day was, without doubt, 
delivered by Yousef Tuqan Tuqan and it provided an in-depth 
view into life as a modern Arab, and how regional and global 
brands are succeeding or failing to connect with this audience.

(Mihai Firez)

One of the main events of today was the seminar with 
Jamie Oliver. He talked about how he is continuously seeking 
new ways to educate and inspire new people to build a better 
food system and how brands can also educate and have a 
purpose. All in all, it was a wonderful experience to see the 
world’s most renewed chef in person.

In the Debussy auditorium, Microsoft was having a 
presentation about Holograms and how they can positively 
impact our surroundings. Imagine a scientist on Mars, a 
set designer perfecting a stage without actually building 
anything. This would all be possible with the new technology 
they are currently developing. This is Microsoft Hololens, this 
is the future.

To end the day, I attented Google’s seminary in Grand 
Audi, where two Google employees shared the company’s 
view regarding censorship on the site and how we can balance 
this in order to do well in a world of Charlie Hebdo and Isis.

(Ionuț Progloff)
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a remarkable premiere For the romanian School
Dr. Miguel Castillo, NASA pilot, met the  

Lauder-Reut students along 
with guests from five other 
schools in Bucharest

Well-known doctor in aerospace 
engineering, pilot, writer and 
inspirational speaker for the NASA  
Education Outreach Program, 
Miguel A. Castillo is an overseas 
friend of the 4th graders of the 
Lauder-Reut school. 

The students contacted and have maintained a 
correspondence with him since the end of the last school 
year, when they were just in the third grade. Last summer, 
Miguel produced and dedicated an inspirational movie to 
them (https://www.youtube.com/watch?v=XpPC2z0tkg
Y&feature=youtu.be), and, on the 12th of November 2015, 
he answered their invitation of visiting the class at their 
school, in Romania.

Because such a happy and extraordinary opportunity, 
must, by all means, be shared with others, the students 
from Lauder-Reut invited colleagues from five other 
schools in District 3: Cezar Bolliac School, Nicolae Labis 
School, and Schools no. 80, 81, and 195.

With great enthusiasm and modesty, almost surpassing 
his international notoriety, Miguel Castillo announced his 
meeting with the Lauder-Reut students on his Facebook 
page for the TEDx platform Bucharest 2015: ”Tomorrow 
morning/afternoon, Nov 12, I will be receiving the gift of 
having a ‘Space Talk’ with the Lauder Reut, elementary, 
middle, and high-school kids. I will give a short presentation 
of the past, present, and future of the Space Program, as 
well as share what the journey is to become an astronaut. 
There will be a Q&A at the end of the presentation. The talks 
will be full of fun, facts, and surprises.”.

His talks were all of this and even more: apart from the 
present and future of space travel, which NASA is currently 
preparing for the near future (a new journey to the Moon 
and then Mars), apart from images and words about the 
fascinating life of the astronauts on the International 
Space Station, apart from the spectacular appearance 
of Miguel dressed as a pilot and the surprise drone at 
the end of the festivities, the children received from him 
a most important message for their life and personal 
development: to dream, to have the courage of reaching 
the stars and to believe in their dreams, because only  in 
this way they will fulfill their dreams ”100% and beyond”.

Miguel Castillo is the living proof of this aspirational 
and driven attitude which he also inspires to the kids: he 
became a doctor engineer and NASA pilot after a long 
battle with multiple sclerosis, a presently incurable disease. 

He was diagnosed when he was only 19 years old, and the 
disease progressed rapidly, bringing him to an advanced 
state of disability. He managed to find a way of healing by 
changing his attitude (”I was ill because I didn’t like the life I 
used to live, I didn’t believe in my dreams and I didn’t believe 
I would succeed”), and by alternative treatments which he 
found thanks to this change.

Healed, Miguel immediately started to inforce his 
new life attitude, pursuing his dreams: he graduated the 
Texas University, where he studied, up till the PHD level, 
Mechanical Engineering and Aeronautics. After, he became 
a pilot for NASA and, since 2003 he has been training on zero-
gravity flight simulators, for various missions. He invented 
materials and space hardware to increase the safety of the 
astronauts on board the International Space Station. He 
is in the process of publishing three books. One of these, 
titled ”A Gift from the Universe” is an autobiographical 
book, in which he narrates the difficulties he confronted in 
order to defeat the multiple sclerosis. He didn’t stop here 
with exploring his own potential: in search of his personal 
healing he studied Chinese Traditional, Ayurvedic, and 
Alternative Medicine, Parapsychology, Hypnosis, Emotional 
Release Therapy, Feng Shui, Astronomy, Divination, 
Shamanism, Psychodynamics, and Meditation. He also 
became a passionate latino dancer, and he teaches his NASA 
colleagues to dance, he practices yoga, loves cooking and 
diving (with the sharks), he plays 13 musical instruments...

At the end of one memorable day, Castillo offered 
the Lauder-Reut students an autographed portrait and a 
dedication that is worth remembering:

”Dear Lauder-Reut students, 
The sparkle in each of your eyes speaks for the curious 

minds that each of you have. 
As you walk through the halls and classrooms of this 

wonderful school, may you remember this day, the day we 
met and dreamed together. 

Your friend in the stars, today and always, 
Miguel Castillo”

He did not leave, however, 
without offering another 
priceless gift to the school, 
the „Mission on Mars” book, 
with the author’s autograph 
– the famous Edwin „Buzz” 
Aldrin, the second American 
astronaut who stepped on 
the surface of the Moon.

Carmen Bejinaru
Director Proiecte & PR
Complexul Educațional 

Lauder-Reut

two Space travelerS at our School:
dumitru prunariu and yuri baturin

Their visit to our school was part of the Celebration of the 55th 
Anniversary of Iuri Gagarin’s Space Travel – the First Man in Space, 
which also marked the International Cosmonautics Day 2016.

“Each cosmonaut imagines himself as being Yuri Gagarin, in his 
first minutes of his first launch in space ”(Yuri Baturin)

“I am the 103rd human being to fly into the cosmic space. Today 
we are exactly 546 people who have reached the outer space.” 
(Dumitru Prunariu)

“Fifty five years ago, humans accessed a new dimension of the 
Universe. The Russian astronauts are not only a symbol of Russia, 
but also of the UNITED MANKIND” (Oleg Malginov, Ambassador of 
the Russian Federation in Romania)

On April 8, 2016 our five graders were the luckiest and most 
privileged students in the world: they sat face to face with 
cosmonauts Dumitru Prunariu and Yuri Baturin.

Carmen Bejinaru
Director Proiecte & PR

Complexul Educațional Lauder-Reut

“It was more than fascinating. They shared their stories and 
knowledge about cosmic space and missions. How I wish that they 
would come again!” (Maria Bahnă, 5th grade)

“I simply love the day we met the astronauts. First, they told us 
new and fascinating things about our planet, Terra, and about their 
space missions, then they invited us to ask questions. Astronomy is 
fascinating to me.“ (Dara Nițu, 5th grade)

(Continued on page 18)

O discuție spațială
   
În clasa a III-a ne-am împrietenit, în cadrul unui proiect 

desfășurat la orele de limba engleză,  cu Miguel Angel Castillo, 
astronaut la NASA, doctor în inginerie aerospațială. Am 
corespondat cu el, iar anul acesta, în clasa a IV-a, Miguel a reușit 
să vină în vizită  în școala noastră. 

Pe Facebook el a anunțat: „De mâine dimineață și până după 
amiaza voi beneficia de darul de a avea o «Discuție Spațială» cu 
copiii de la școala Lauder-Reut.”

 
Miguel ne-a oferit o experiență de neuitat. Am aflat, astfel, 

cum trăiesc astronauții în spațiu, dar și care va fi viitorul călătoriilor 
spațiale.

 

Sfatul său a fost să îndrăznim să visăm și să învățăm bine  
pentru a reuși să ne împlinim acel vis.

Prof. Simona Petre
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(Continued from page 17)

Dumitru Dorin Prunariu

Intercosmos Cosmonaut
Nationality: Romanian
Born: 27 September 1952 
(age 63), Braşov, Romania
Other occupation: Aviator, 
Engineer, Diplomat
Time in space: 7d 20h 42m
Selection: 1978 Intercosmos 
Group
Missions: Soyuz 40

Dumitru-Dorin Prunariu  is the first and only Romanian 
cosmonaut. He flew in space aboard Soyuz 40 spacecraft 
and Saliut 6 space laboratory.

Dumitru-Dorin Prunariu graduated in 1971 from the 
Physics and Mathematics high school in Braşov and in 1976 
from the Politehnica University of Bucharest, obtaining a 
degree in Aerospace Engineering.

Prunariu worked as a Diploma Engineer at Industria 
Aeronautică Română, an aircraft industry facility, prior to 
enrolling in the Romanian Air Force Officers Training School 
in 1977.

Intercosmos program
He was selected for spaceflight training in 1978 as a part 

of the Intercosmos Program. Having obtained the highest 
marks during three years of preparation, he was then 
selected for a joint space flight with the Russian cosmonaut 
Leonid Popov. In May 1981 they completed an eight-day 
space mission on board Soyuz 40 and the Salyut 6 space 
laboratory where they completed scientific experiments in 
the fields of astrophysics, space radiation, space technology, 
space medicine and biology.

After Intercosmos, Prunariu was active officer of the 
Romanian Air Force, then detached within other ministries 
to perform civil functions. He retired from the Air Force 
with the military rank of major general, continuing 
his professional activity as a civil servant. He was a Co-
leader of the World Bank Project on reorganization of the 
higher education and research system in Romania, Vice-
President of the International Institute for Risk, Security 
and Communication Management (EURISC), President 
of the Romanian Space Agency, Associate Professor on 
Geopolitics within the Academy of Economic Studies, 
itinerary Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
Romania to the Russian Federation, Chairman within the 
UN COPUOS , Director of the Romanian Office for Science 
and Technology to the European Union (ROST) in Brussels.

Currently, Prunariu is working for the Romanian Space 
Agency as an expert. He is also an expert within the Group 
of Governmental Experts on outer space transparency 
and confidence ( established by the UN General Assembly 
Resolution 65/68), a member of the International Academy 
of Astronautics) , member of the Romanian National COSPAR 
Committee.

Since 1992 he has represented the Government of 
Romania to the United Nations Committee on the Peaceful 
Uses of Outer Space (UN COPUOS) sessions.  In 2014 Prunariu 
was elected the vice-chairman of the International Relations 
Committee of ESA.

In 1985 Prunariu joined, as one of the founding members 
and one of its presidents, the Association of Space Explorers 
(ASE) which (as of 2015) has over 400 members flown into 
outer space from 36 countries.

(Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Prunariu)

Yuri Baturin
Cosmonaut
Nationality: Russian
Born: 12 June 1949, Moscow, Soviet 
Union (now Russia)
Time in space: 19d 17h 44m
Selection: 1997
Missions: Mir EP-4 (Soyuz TM-28 / 
Soyuz TM-27), ISS EP-1 (Soyuz TM-32 
/Soyuz TM-31)

Mission insignia:

Awards:

Yuri Mikhailovich Baturin  (born 12 June 1949, 
Moscow, Soviet Union – now Russia), is a Russian 
cosmonaut and former politician.

Baturin graduated from the Moscow Institute of 
Physics and Technology in 1973, and is the former 
head of National Security; he is also an author in 
constitutional law. Baturin was also a cosmonaut who 
flew on two missions.

His first spaceflight, sometimes called Mir EP-4, was 
launched with the spacecraft Soyuz TM-28 13 August 

1998, and landed with Soyuz TM-27. He was a Research 
Cosmonaut for this mission, which lasted for 11 days 19 hours 
39 minutes. His second spaceflight was ISS EP-1, which was 
launched with the spacecraft Soyuz TM-32 on April 28, 2001, 
and landed with Soyuz TM-31. This mission was notable as 
carrying to first paying space tourist Dennis Tito. For this 
mission he was designated a Flight Engineer; the mission 
lasted for 7 days 22 hours and 4 minutes.

(Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Yuri_Baturin)

MATEMATICă ȘI ȘTIINțE

10 ani de excelență – diplomație, buSineSS & media

two Space travelerS at our School:
dumitru prunariu and yuri baturin

the health education program
continued thiS School year

On the 16th Octomber, the  7th and the 8th graders and on 
the 13th November 2015 , the 9th to 12th graders, respectively, 
found out more about, and improved their knowledge and 
self-awareness on the reproductive health and family.

Our special guest, Phd George Peltecu, Director of 
Filantropia Hospital in Bucharest, together with a team of 
doctors in medicine, made a briefing of the basic anatomy and 
physiology, personal hygiene, mental health, healthy food,  
talked about the risks and consequences of the use/ abuse of 
toxic substance, and pleeded  for  humanitarian values. Four 
main topics were discussed: 

Why the need for sexual education?
Human sexuality  
Sexual anatomy
Fertility and contraception
The seminar helped our teenager students to obtain 

accurate information about their sexual and reproductive 
rights and to have a positive attitude towards reproductive health. We wanted to develop, and we believe we succeeded,  
a close relationship with the invited experts, to provide our students with the information needed for building positive 
behaviors and a healthy lifestyle.

math and Science by mail
2016 marchează al șaptelea an de parteneriat intre 

Institutul Weizmann și Complexul Educational Lauder Reut, 
fapt ce se constituie într-o colaborare de lungă durată, plină 
de experiențe educaționale angrenante și plăcute pentru 
elevii noștri. 

Activitățile interesante care se petrec la Institutul 
Weizmann, felul în care suntem implicați în fiecare an în cadrul 
parteneriatului, oportunitatea de a întâlni mari oameni de 
știință și relatările participanților din anii precedenți au făcut 
ca, anul acesta, să avem mai mult de 20 de elevi înscriși (din 
clasele a IV-a, a V-a și a VI-a) la cluburile online Math by Mail 
și Science by Mail.

De-a lungul anului școlar, elevii noștri parcurg matematica 
și științele la modul inovativ, prin intermediul site-ului 
interactiv pus la dispoziție de către Institutul Weizmann, 
un site special creat pentru studiu independent și feedback 
din partea profesorilor. Cursurile online sunt adecvate 
„curioșilor” claselor a IV-a – a VI-a, pasionați de însușirea 
matematicii și științelor. 

Booklet-urile, create în colaborare cu renumiți 
matematicieni și oameni de știință ai Institutului, sunt 
originale, provocatoare și amuzante, iar copiii au fost 
fermecați în special de Conway Game of Life, Magic Squares, 
Vampire Numbers, Fast and Furious, Antipa and Facebook, 
Taxicab Geometry etc.

Trebuie să menționăm că aceste cluburi online se 
desfășoară la nivel internațional, iar școala noastră are 
reprezentanți alături de Canada, Statele Unite, Australia, 
Mexic, Brazilia, fapt ce sporește schimbul de experiență în 
plan instructiv-educativ. 

Felicitări elevilor Complexului Educational Lauder Reut și 
mult succes în continuare!

Monica Vitan, Mathematics and Physics Teacher
The Lauder-Reut Educational Complex Bucharest

Cristina Ștefania Marin
Project & PR Manager

the weizmann SaFe 
cracking competition

It all started five months ago, back in November when  
Mr. Florea, the Physics teacher for the 9th grade, told us 
about a safe-making/cracking competition in Israel. We were 
all excited as soon as we found out and signed up for it. 
We quickly began brainstorming and coming up with ideas 
about the safe, but finally, we decided to have two steps that 
consisted in creating an electromagnet and using candles to 
create a difference of pressure that would move the water 
from one container into the other. The code would be blocked 
by silicone balls that would refract the light, the only way to 
avoid this being to fill the container with water that would 
have the same refraction index as the balls. Construction 
began and, in about two months,  
we had the finalised safe. We 
continued fixing and optimizing it 
until April, when we left for Israel. 
On the day of the contest, we felt 
a bit overwhelmed. There were 
30 teams from nine countries, 
whose members were all 17 or 
older. However, the warm and 
kind words of the manager of the 
Weizzman Institute managed to 
calm us and offered the courage 
we needed. The first part of the 
contest consisted in theoretical 
questions based on our safes, asked by three judges. After 
this step, we felt as if a weight had been lifted: we had 
passed with flying colors, as we managed to answer to every 
single one of the judges’ questions.

In the evening, the second part, which consisted of 
breaking into the safes of the other teams, started. We 
decided that one of us would stay by our own safe to ensure 
that everything worked properly and the others would try to 
break the rest of the safes. All of them used complex physics 
principles and, despite the fact that we didn’t manage to 
open them, we came very close almost every time. They 
used principles ranging from wave frequencies to lasers and 
electricity.

The ending ceremony followed the next day. There was 
a lecture given by a physicist that worked at the Weizmann 
Institute on the Theory of Everything that captivated the 
attention of every person in the hall, from student to 
teacher. The awards were then given out, two teams from 
Great Britain won the first and third prize and a team from 
Israel won second place.

This was a great learning experience. Even though we 
did not win, we gained valuable experience and came home 
proud of our safe, a safe that we put months of work into. 
This made us, the team mates, understand and love the 
difficulties of creating a safe based on physical principles and 
of participating in a contest of such importance pose.

Monica Vitan, Mathematics and Physics Teacher
The Lauder-Reut Educational Complex Bucharest
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La inițiativa elevilor clasei a XI-a R, cu sprijinul doamnei 
profesoare Mariana Rosner, am vizitat noul sediul al Facultății 
de Automatică. Au participat elevi din clasele a XI-a R și a 
X-a R, însoțiți de profesorii Mariana Rosner, Diana Gomboș, 
Laurențiu Lambinoc, Adina Boerescu și Marilena Vîlciu. Elevii 
au fost încântați de noua clădire, în special de amfiteatrul 
modern aflat la parterul acesteia.

Vizita s-a continuat cu o prezentare a activității facultății, 
atât a activității didactice, cât și a proiectelor, susținută de As. 
Univ. Dr. Daniel Rosner, coordonatorul Rosedu Net, precum 
și a vieții studențești. Participanții au fost repede prinși în 

discuția onestă și plină de umor privind gradul de dificultate 
al facultății și necesitatea urmării unor studii dificile, dar care 
sunt utile în dezvoltarea carierei.

Vizita s-a încheiat cu un tur al vechiului sediu al Facultății 
de Automatică și o plimbare prin campus.

Iată câteva din opiniile elevilor:
„Până în acest moment, doream să-mi fac studiile în 

străinătate, crezând că facultățile din țara noastră nu se ridică 
la nivelul celor din alte țări, însă această vizită m-a convins să 
iau în calcul și Facultatea de Automatică și Calculatoare. Ce m-a 
surprins în mod plăcut a fost faptul că prezentarea facultății 

a fost făcută cu sinceritate. Ni s-au spus și părțile 
pozitive și părțile negative ale facultății. Studenții 
nu aveau nicio ezitare în a ne prezenta orice detaliu. 
Deși este foarte mult de muncă, iar timpul liber este 
destul de puțin, beneficiile sunt pe măsura efortului. 
Consider că orice elev român care dorește să studieze 
în străinătate în domeniul IT ar trebui să ia în calcul 
Universitatea Politehnică, deoarece beneficiile pe care 
le oferă sunt la fel de multe, sau chiar mai multe decât 
cele oferite de universitățile din străinătate.” 

(Eduard Alexandru Lixandru, 11 R)

„Vizita noastră la Politehnică ne-a dat ocazia să descoperim 
o facultate foarte bună, foarte aproape de casă. Ca la orice 
altă prezentare de facultate, s-au prezentat multe programe 
și proiecte în care facultatea este implicată. Însă facultatea 
aceasta a avut ceva în plus față de toate celelalte: prezentarea 
dificultății ca o oportunitate.” (Călin Botoroagă, 11 R)

„Am fost studenți pentru câteva ore. Ce m-a impresionat cel 
mai mult au fost facilitățile oferite de facultate studenților săi. 
Multitudinea de activități practice și teoretice educaționale, 
alături de programul extracurricular m-au făcut să includ 
această facultate în lista opțiunilor. După prezentare, împreună 
cu doamna profesoară am făcut un mic tur prin facultate și 
campus și am fost uimit de dimensiunile acestora, dar și de 
resursele de care dispun.” (Andrei Chirnogeanu, 11 R)

„(…) M-a impresionat pasiunea cu care se vorbea despre 
posibilitățile ulterioare de angajare și despre proiectele din 
cursul celor patru ani de studii.” (Dana Comișelu, 11 R)

prof. Marilena Vîlciu

10 ani de excelență – diplomație, buSineSS & media
În urmă cu câteva luni, am făcut o analiză a domeniilor urmate de absolvenții 

Lauder și am constatat cu surprindere că aproape 20%  din absolvenți continuă 
studiile în domeniul IT. Chiar și absolvenți ai secției umaniste…

Unul din motive ar fi interesul permanent al elevilor de toate vârstele, menținut 
și prin implicarea tuturor profesorilor în activitatea competițională în diversele 
domenii ale informaticii – TIC, programare, robotică.

La olimpiada de informatică, anul acesta s-au calificat la faza pe municipiu 3 
elevi: Phillip Dima – clasa a VI-a B (prof. Rica Pintilie), Ciprian Anghel – clasa a IX-a R 
(prof. Marilena Vîlciu), Mihai Cioroianu – clasa a X-a R (prof. Laurențiu Lambrinoc).

La Olimpiada de Tehnologia Informației (OTI), au fost premiați la faza pe sector 
4 elevi: Eduard Alexandru Lixandru (premiul III, clasa a XI-a R), Andrada Pantelimon 
și Mihai Cioroianu – Mențiune (ambii de la clasa a X-a R), Dan Arbănașu – premiul 
III și Ioana Mogoș – Mențiune (ambii din clasa a IX-a R), calificându-se astfel pentru 
centrul de performanță. Dan, Ioana, Mihai și Lix au participat la pregătirea din 
centrul de performanță. Ca urmare, la faza municipală s-au obținut două premii II 
de Dan Arbănașu și Ioana Mogoș și o mențiune, de Eduard Alexandru Lixandru.

rezultate la concurSuri

TEHNOLOGII

iot4girlS
Un alt proiect de care 

suntem mândri este Io4Girls 
la care am fost reprezentați 
de Diana Cojocaru din clasa a 
XI-a R, care, în anul precedent, 
a obținut numeroase 
premii atât la Olimpiada de 
Informatică (mențiune la faza 
pe sector), cât și la Olimpiada 
de Tehnologia Informației 
(premiul I sector, premiul I –
municipiu, calificată la faza 
națională). După ce a fost selecționată și 
a participat la un prim training, Diana ne-a 
mărturisit: „Este extraordinar. Și nu mi-am 
închipuit că voi intra într-un club atât de 
select!”.

„IoT4Girls este un program 
destinat elevelor de liceu de 
doresc să exploreze lumea «IoT» 
(Internet of Things) în cadrul unor  
workshop-uri aplicate, hands-on. În cadrul 
workshop-urilor, elevele lucrează alături 
de mentori la proiecte de IoT, pe platforme 
Arduino, la proiecte practice, ce îmbină 
programarea, fizica și matematica într-un 
mod aplicat și distractiv.” (As. Univ. Dr. 
Daniel Rosner)

„Într-un weekend prelungit, am avut 
ocazia să particip la workshopul IoT4Girls, 
unde am învățat despre «Internet of 
Things». În aceste trei zile, am avut cursuri 
legate atât de hardware, cât și de software. 
Am învățat să folosim o plăcuță Arduino, 
aceasta fiind bazată pe microcontrolere. 
Pentru a învăța cât mai repede, am făcut 
diverse programe pe măsură ce studiam 
diferite shield-uri (echivalentul porturilor 
de la calculatoare) sau componente. De 
exemplu, am reușit să fac un mic pian din 
senzori, asociind fiecărui senzor o notă. 
La sfârșit, am avut de făcut un proiect, în 
echipe de câte doi, în care folosim tot ce am 
învățat în decursul acelui weekend.” (Diana 
Cojocaru, 11 R)

În sfârșit, anul acesta școala noastră a fost acreditată ca Centru de Testare European Computer 
Driving Licence, coordonat de domnul profesor Laurențiu Lambrinoc. Astfel, elevii noștri pot să-
și certifice cunoștințele TIC, putând să obțină atât echivalarea probei de competențe digitale la 
bacalaureat, cât și certificări nivel avansat, IT Security.

Un alt proiect care este destinat elevilor de vârste mai mici este Equal Skills, un program adresat 
începătorilor, pe care îl recomandăm elevilor de la clasa a III-a până la clasa a VII-a. Este un program de 
studiu online și bazat pe un caiet de curs care nu necesită examen și oferă o certificare a depășirii unui 
nivel de bază în utilizarea computerului. 

centrul de teStare ecdl

hour oF code
În luna decembrie 2015 a 

avut loc Hour of Code. 
Hour of Code (Ora de 

Programare) este o mișcare 
globală ce a inclus zeci de 
milioane de elevi si studenți 

din peste 180 de țări. Oricine, oriunde poate 
organiza un eveniment Hour of Code. Tutoriale 
de o oră sunt traduse în peste 40 de limbi. Nu ai 
nevoie de cunoștințe speciale. Vârsta: de la 4 la 
104 ani. 

De data aceasta, pentru Lauder a fost Week 
of Code! Captivați de amploarea programului, 
au acceptat provocarea și elevii de liceu, cu o 
experiență serioasă în programare. Circa 200 
de elevi de toate vârstele, începând cu clasa 
pregătitoare, până la clasa a XII-a au pus pe 
harta Hour of Code Complexul Lauder. Au fost 

implicați toți cei 5 profesori din catedră (Andrada 
Hristache, Adina Boerescu, Rica Pintilie, Marilena 
Vîlciu, Laurențiu Lambrinoc). S-au abordat toate 
activitățile online posibile. Pe toate uniformele 
timp de o săptămână s-a aflat și stickerul 
portocaliu „I did the Hour of Code”. Mulți elevi au 
primit diplome online.

vizită la Facultatea de automatică, univerSitatea politehnică bucurești
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Iată câteva dintre impresiile domnului Emilian 
Isăilă:

O fată, doi băieți și un robot
M-am întors pentru al doilea an consecutiv, 

din postura de părinte, la Olimpiada de Robotică, 
faza pe București. Maria, Toma și Filip, colegi de 
clasă, au reușit cu robotul lor un loc trei muncit la 
categoria ”Standard 1”. Clubul de robotică al școlii 
Lauder-Reut, coordonat de profesoara Rica Pintilie, 
a avut patru echipe participante, toate calificându-
se pentru finală pe țară.

Mai jos se află reportajul pe care l-am scris în vara anului 
2015, atunci când am fost martor la o întâlnire de gradul trei, 
cea dintre un jurnalist și roboții dresați de copii. Textul l-am 
publicat pe pagina personală de Facebook. Le mulțumesc 
celor trei care mi-au oferit oportunitatea unei astfel de 
experiențe memorabile, e vorba de Rica Pintilie, Toma Despot 
și Maria Isailă. Felicitări echipei Royal Robots pentru locul trei 
la Olimpiadă!

Noi, în anul 2000 
Am crescut, auzind în fiecare zi cântece patriotice. De 

dimineața până seara, propaganda comunistă ne transmitea 
că o să trăim într-o lume perfectă când noi „nu vom mai fi 
copii”. Lumea în care am crescut a fost gri, iar cei din generația 
mea au fost obligați să fugă din țară ca să se realizeze. Și eu 
am vrut să fug, dar căderea comunismului m-a determinat să 
rămân. Pentru mine, libertatea era importantă și credeam că 
o cucerisem în 1989. M-am înșelat, dar asta e o altă discuție.

Astăzi mi s-a întâmplat ceva ciudat. De vreo două 
săptămâni, Maria, fiica mea, m-a anunțat că are olimpiadă la 
robotică. Sincer, habar nu aveam ce face la acest club de la 
școală, la care se duce o dată pe săptămână. A început în clasa 
a treia când zicea că era prea mică să participe la concursuri 
și a continuat în acest an, respectiv clasa a patra. Eram fericit 
că lucrează pe computer, la fel de fericit ca orice părinte care 
vede în abilitățile informatice ale copilului o adecvare la viitor. 
Nu știam cu ce se mănâncă această materie.

Sudoare și încordare

La ora șase și jumătate 
sună ceasul. E sâmbătă, iar 
Maria e deja în baie. Zorul 
ăsta al ei îmi dă de gândit. 
La ora șapte și jumătate 
suntem în fața porții, la 
școală, o așteptăm pe Rica 
Pintilie, profesoara de 
robotică. Se dă jos din taxi și 
se grăbește. Intră în școală, 

iar eu sunt concediat pentru o oră. Au de lucru la program. Mă 
duc la benzinăria OMV din apropiere să mănânc un croissant 
și să beau o cafea. Citesc câteva articole online  și mă întorc. 
La opt și jumătate Maria și Rica ies grăbite din școală. Încarc 
o cutie de piese și cinci laptopuri în portbagaj și plecăm spre 
Universitatea Lumina, locul concursului. 

Când am intrat în sală, am simțit că am pătruns într-o 
altă lume. O sută de băieți și fete așezați la trei mese largi 
meștereau la mașinării construite din piese LEGO. Mașinăriile 
aveau motoare și erau încărcate cu programe scrise cu furie 
pe laptopuri. Intrasem într-o lume de puști preocupați să facă 
forme ciudate care urmau să care mingi de ping-pong pe o 
masă largă. Erau arbitri, punctaje. Era multă sudoare și multă 
încordare printre cei din sală.

Efort lipsit de speranță

Maria și Toma mi se păreau pierduți printre zecile de elevi 
străluciți, mult mai mari decât ei, puștii de zece ani. Echipa 
lor era ciudată, doar doi, un programator și un constructor. 
Celelalte echipe aveau și câte cinci elevi. Maria scria la 
computer, iar Toma a luat lada plină cu piese și a început să le 
îmbine. Mă uitam la ei și mi se păreau pierduți, dar îi vedeam 
cum lucrează și, pentru moment, am avut vaga senzație că 
știu ce fac, dar emoția m-a năpădit.

Mă rugam la Dumnezeu să nu se facă de râs. În viața 
mea n-am reușit să fac un mecanism să se miște din proprie 
inițiativă. Am un respect nemăsurat pentru ingineri, dar n-aș fi 
crezut niciodată că din cutia și computerele cărate cu mașina 
va ieși o mașinărie care să miște.

Au început testele înainte de concurs. Maria și Toma au 
reușit să vină cu ceva ce semăna a camion pe care n-aș fi pariat 
că se va deplasa. Și nu s-a deplasat. Maria a luat cadavrul și s-a 
întors la masa de lucru. Toma a început să meșterească la el cu 
furie, Maria să scrie la computer. Era un efort atât de intens 
și lipsit de speranță, încât am ieșit din sală, în timp ce în jurul 
meu, zeci de puști scoteau dracii din mașinăriile lor. Aveam 
senzația că în scurt timp voi fi răpit de creaturile hidoase care 
se învârteau nebunește pe mese.

Semne de viață

Aerul curat îmi făcea bine. Am stat vreo zece minute. Când 
m-am întors, Maria era în picioare, robotul pe masă, iar în jur 
examinatorii. Ea apasă un buton și plânge, fiara înghețase. 
Copilul apasă iar, lacrimile îi curgeau pe obraz. Rămăsesem 
împietrit cu telefonul în mână. Aș fi vrut s-o iau în brațe, s-o 
scot din nebunia de acolo. Arbitrii i-au spus că mai poate 
încerca să-l pornească încă o dată. Dacă nu merge, vor fi 
descalificați. Credeam că totul se sfârșise. Maria a apăsat și, 
ca prin minune, mecanica cu roți a început să dea semne de 
viață. Nu-mi venea să cred ochilor. Chiar se deplasa. Atingea 
cuburile, se întorcea, o lua iar de la capăt. Dacă aș fi văzut un 
mort în sicriu cum se ridică și pleacă, tot n-aș fi fost mai șocat.

Maria și Toma își făcuseră treaba, una pe care n-o 
înțelegeam. N-aș fi crezut niciodată că fetița îndrăgostită de 
dans, rochii frumoase, filme și bicicletă va dresa un dragon 
construit din piese LEGO.

M-am rugat să nu o dea în bară și să nu fie dezamăgiți, iar 
Maria și Toma s-au calificat la faza următoare 
a concursului unde s-au clasat pe poziția a 
șasea. 

Le mulțumesc sutelor de puști care 
astăzi mi-au arătat o altfel de țară, una în 
care merită să trăiești și să-ți spui că toate 
pierderile n-au fost în zadar.

Emilian Isailă este jurnalist. Scrie pentru 
ziare.com și coordonează editorial mai 
multe platforme online.

clubul de robotică
Ca în anii precedenți, clubul de robotică și-a continuat și anul acesta 

activitatea cu un număr de aproximativ 25 de elevi, sub coordonarea 
doamnei profesoare Rica Pintilie. Cu 5 seturi complete LEGO Mindstorms 
(NXT și EV3), echipe de robotică de toate vârstele animă laboratorul 
de informatică ori de câte ori au ocazia. Se pregătesc pentru diferite 
concursuri. 

Deja au în portofoliu o participare la un proiect-concurs: 
BUCUREȘTI UN ORAȘ ECOLOGIC. Acesta este un proiect de 
ecologie urbană care oferă elevilor oportunitatea de a realiza 
un Oraș Ecologic – eficient din punct de vedere energetic.  
(www.wroromania.ro) 

Au participat trei echipe de câte 3-5 elevi din clasele a III-a până la a 
VII-a. În paralel cu construcția și programarea robotului, elevii au avut 
de elaborat 7 eseuri pe teme ecologice, care au fost publicate pe site-ul 
proiectului și promovate pe site-urile de socializare. Elevii au fost extrem 
de pasionați și încântați de această experiență.

10 ani de excelență – diplomație, buSineSS & media
TEHNOLOGII

La Competiția de Robotică Educațională World 
Robot Olympiad (WRO), etapa regională București, au 
participat echipe formate din 2-3 elevi, care au obținut 
rezultate frumoase: din clasa a III-a: Dan Burlacu, locul 
10; din clasa a IV-a A: Sarah Milos-Găman, locul 10; din 
clasa a IV-a B: Tudor Georgescu, locul 10; din clasa a V-a: 
Maria Isăilă, locul 3; Toma Despot, locul 3; Filip Iacob, 
locul 3; Tudor Grosu, locul 4; Ana Iosep, locul 4; Rebecca 
Năstăsoiu, locul 4; Andrei Ghinescu, locul 9; din clasa a 
VII-a: Giacomo Rotman, locul 9.

Toate cele 4 echipe s-au calificat la etapa 
națională WRO, care a avut loc pe data de 11 iunie. 
Am obținut rezultate deosebite:

Standard II – Locul II (Andrei Ghinescu, clasa a 
V-a; Giacomo Rotman, clasa a VII-a)

Standard I – Locul V (Maria Isăila, Toma Despot, 
Filip Iacob, toți din clasa a V-a).

Felicitări tuturor participanților pentru efortul 
depus la olimpiadă și la pregătire!
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Proiectul Grundtvig 
(08-GRU-P-LP-90-B-PT) 
a început, la Complexul 
Educațional Lauder-
Reut, în septembrie 
2008.

Activitățile derulate în proiect au urmat paşii:
 ■ Stabilirea echipei
 ■ Crearea paginii de web a proiectului
 ■ Căutarea oportunităților privind angajarea pe piața 

muncii
 ■ Crearea unui plan de afaceri
 ■ Simularea interviului de angajare
 ■ European game
 ■ Sărbătorirea „Career day”
 ■ Elaborarea unui „Ghid al succesului” pentru tinerii care 

doresc să se angajeze
 ■ Organizarea de seminarii pentru profesori, părinți 

În cadrul proiectului, profesorii au desfăşurat schimburi 
de experiență cu partenerii de implicați. 

Prima vizită de lucru 
din noiembrie 2008 s-a 
desfăşurat la şcoala 
coordonatoare din Aveiro, 
în Portugalia, participanții 
fiind coordonatorul de 
proiect Ioana Şandru, Irina 

Roth, Nora Pană, Dan Șandru și Roxana Cristescu. 

La a doua întâlnire de proiect, în Hamburg – Germania, 
martie 2009, au participat profesorii Ioana Şandru, Daniela 
Pițigoi şi Virgil Teodorescu. Instituțiile partenere TLA şi KWB 
au fost gazde minunate şi au oferit informații despre cursurile 
de reintegrare a adulților pe piața muncii şi despre proiectele 
lor internaționale.

A treia întâlnire de proiect a avut loc în România, între 
20 – 24 iunie 2009, partenerii din Portugalia, Germania şi 
Finlanda apreciind proiectele școlii noastre, colaborarea 
dintre școală – profesori și comunitate – părinți – ONG-uri, 
precum și aspectul plăcut al orașului București. 

În perioada 23 – 28 aprilie 

2010 a avut loc întâlnirea 

de lucru la partenerul din 

Finlanda, în orașul Koupio, 

la care au participat 4 

profesori: Ioana Șandru, 

Irina Roth, Nora Pană 

și Roxana Cristescu. 

Aceștia au avut ocazia 

să cunoască sistemul 

social și cel educațional 

finlandez, precum și 

proiectele de succes ale gazdelor. 

Produsul final a fost un instrument didactic, European 

Game, și a fost diseminat în sesiunile de formare cu profesorii.

Dr. Ioana Şandru

în prag de deceniu cu proiecte europene de SucceS

Primul proiect Comenius – OMAC (COM-
08-PM-240-B-IT) la școala noastră ne-a 
adus renumele de prima școală privată cu 
proiecte europene finanțate de ANPCDEFP. 
Activitățile de proiect s-au desfășurat pe 
parcursul a doi ani, din septembrie 2008 
până în august 2010. La prima mobilitate din 
octombrie 2008, 4 profesori (coordonatorul 
de proiect Ioana Şandru, Irina Roth, Cristina 
Păunescu și Tudor Raluca) au vizitat şcoala 
partenerului din Debica (Polonia), iar în 
februarie 2009, profesorii Irina Roth, Monica 
Vitan, Victor Diacicov şi Ioana Şandru, 
au însoțit 10 elevi în Adria, participând 
la activitățile inițiate de profesorul 
Ivo Zambello, în Liceo Classico Statale  
„C. Bocchi” din Italia. Elevii au cunoscut 
tradițiile partenerilor, au participat la 
activități educative şi sociale, fiind integrați în 
familiile elevilor din şcoala italiană. Dialogul 
dintre culturi a continuat şi în vizitele de lucru 
la școala din Yalova, Turcia (4 profesori – 
Ioana Şandru, Irina Roth, Cristina Păunescu, 
Diana Gherasimiuc și 2 elevi), precum și la 
școala partenerului din Berlin (Germania),  
4 profesori (Ioana Şandru, Irina Roth, Monica 
Vitan și Rodica Doija).

Un eveniment foarte apreciat în acest 
proiect a fost vizita tuturor partenerilor din 
Comenius în perioada aprilie 2009 la școala 
noastră. Workshop-urile cu elevii, coordonate 
de Raluca Tudor și Diana Gherasimiuc, au avut 
ca idee centrală valorile cetățeniei active, cu 
accent pe „Freedom” – LIBERTATE. 

Noi am fost gazdă pentru cei 27 de 
profesori şi 21 de elevi din țările partenere. 
S-a muncit intens la crearea unui dicționar 
multilingvist, selectându-se 50 de cuvinte 
uzuale folosite de elevi la şcoală, acestea fiind 
traduse în engleză şi apoi în fiecare limbă a 
țărilor partenere. Pregătirea mobilităților 
a însemnat implicare, dăruire și unitate în 
acțiunile educative, conceptul de LIBERTATE 
fiind un instrument didactic, aplicat la diverse 
materii: istorie, religie, muzică, civică.

Catedrele de muzică şi artă, istorie şi 

religie au colaborat, s-au prezentat piese de 

teatru şi cântece celebre (ex. Odă bucuriei), 

s-au vizionat filme (ex. Freedom fighters) şi 

s-au organizat workshop-uri în engleză, elevii 

din diverse țări fiind colaboratori în debate-

urile propuse de profesori.

Diseminarea rezultatelor a fost realizată 
prin leaflet-ul proiectului, prin pagina web 
a liceului, prin articolele scrise în revista 
școlii: „Speak up!”, în ziarul „Lauder-Reut 
Newsletter” şi în cadrul acțiunii „Săptămâna 
Comenius”, 4 – 8 mai 2009, ocazie cu care 
elevii şi profesorii au elaborat 2 cărți poştale 
destinate personajului Comenius.

Dr. Ioana Şandru

comeniuS
open mindS For active citizenShip 

(omac, 2008 - 2010)

grundtvig – tranSnational entrepreneurial Spirit (teS), 2008 – 2010
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Proiectul Grundtvig (GRU-13-P-LP-309-B-PL) din 2013-
2015, a abordat problema dezvoltării cetățeniei active prin 
intermediul instrumentelor de antreprenoriat social, a vizat 
grupurile dezavantajate de femei, cum ar fi femeile fără loc 
de muncă și cele care se confruntă cu excluderea socială.  
(http://women-social-economy.eu/)

În seminariile de contact au participat 18 profesori, 
activând la schimburile de experiență din:

1. Foundation InnCrea (Poland, Krakow), coordonatorul 
Șandru Ioana, Calofir Adriana, Petre Simona, Popescu 
Simona, Ionescu Diana

2. Visuomenes Pazangos Institutas (Vilnius, Lituania), 
profesorii: Șandru Ioana, Vîlciu Marilena, Loredana Dragolici, 
Șandru Dan, Dobrin Simona

3. Associazione Promozione Donna (Italia, Torino), 
profesorii: Șandru Ioana, Cristina Păunescu, Ana Maria 
Plopeanu, Răvaș Andreea

4. Kentro Kinonikis Prostasias Kai Allilegihs Dimoy Pilea 
Hortiati (Panorama, Grecia), profesorii: Ioana Șandru și Dan 
Șandru Fiecare participant a contribuit la dezvoltarea unor 

planuri de afaceri, făcând vizibile poveștile de succes ale 
femeilor – antreprenoare de succes. La workshop-urile din 
Polonia Antreprenoriatul social ca modalitate de inovare, 
inventivitatea și oportunitate de a aborda provocările sociale 
și de mediu, din Foundation InnCrea, a fost prezentă Ioana 
Șandru care a diseminat rezultatele locale ale proiectului.

Proiectul Grundtvig SEWAC a întărit cooperarea 
europeană, a stimulat posibilitatea creării unei mentalități 
cross-culturale, a unei noi atitudini antreprenoriale dintr-o 
perspectivă socială, a luptat pentru o calitate mai bună a 
locurilor de muncă și de viață. Produsele finale și mai multe 
detalii despre proiect, http://women-social-economy.eu/. 

Dr. Ioana Şandru

în prag de deceniu cu proiecte europene de SucceS

Proiectul finanțat de ANPCDEFP, Comenius (COM-10-PM-
719-B-RO) – „BRAVE ENOUGH TO BE KIND” (BE – OK) a fost 
un proiect de succes, desfășurat pe o perioadă de doi ani, din 
2010 până în 2012. Proiectul a fost conceput și coordonat de 
prof. psiholog Dr. Ioana Șandru, a fost aplicat în două școli 
din București, Lauder-Reut și Mihai Viteazul și a promovat 
campaniile anti-bullying în 6 şcoli partenere şi 5 țări.  
Motto-ul proiectului a fost: „STOP VIOLENȚĂ! – Bullying-ul 
NU este acceptat! în şcolile noastre.

Alături de parteneri motivați, timp de 2 ani, 15 profesori 
și 12 elevi din Complexul Educațional Lauder-Reut au 
participat la schimburi de experiență, vizitând școlile 
partenere: ZESPOL SZKOL – Polonia, FUNDACAO DE ENSINO 
PROFISSIONAL DA PRAIA DA VITORIA – Portugalia, SREDNO 
OBSHTOOBRAZOVATELNO UCHILISHTE „BACHO KIRO” 
– Bulgaria, LICEO SCIENTIFICO STATALE „GUGLIELMO 
MARCONI” – Italia.

Elevii și profesorii parteneri au lucrat împreună la 
atingerea obiectivelor proiectului:

• evaluarea dimensiunilor fenomenului bullying la tineri; 
• identificarea situațiilor de bullying și elaborarea unei 

tipologii a fenomenului; 
• identificarea cauzelor generatoare ale bullying-ului și 

a efectelor asupra dezvoltării emoționale şi sociale, a stării de 
bine, a oportunităților de viață;

• elaborarea unui set de recomandări, destinate 
cadrelor didactice și părinților, psihologilor, consilierilor, cu 
scopul de ameliorare/ prevenție a fenomenului bullying în 
școală și familie;

• promovarea strategiilor de intervenție, a unei culturi 
organizaționale în şcoală/ familie/ comunitate în care 
violența/ bullying-ul să nu fie tolerate.

Participând la sesiunile de lucru din Portugalia, la școala 
parteneră din Azore, Escola Profissional da Praia da Vitória, 
în aprilie 2011, cei 5 profesori (coordonatorul Ioana Șandru, 
Anca Mândru, Irina Roth, Raluca Dolofan, Cristina Păunescu) 
au prezentat leaflet-ul proiectului, logo-ul și posterele 
realizate de elevi cu mesajul: STOP BULLYING!

Mesajele anti-violență la orele de informatică sub 
coordonarea profesoarei Marilena Vîlciu au fost prezentate 
și în a treia sesiune de lucru cu partenerii, în vizita la școala din 
Polonia, la Filipow, iunie 2011. Participanții profesorii au fost: 
Ioana Șandru, Lucia Negoiță, Bogdan Lifșin, Felicia Sebastian 
și Marilena Vîlciu. Partenerii au lucrat la chestionarele privind 
sondarea gradul de agresivitate de tip bullying în școală, 
chestionare care au fost aplicate elevilor și profesorilor.

Echipa de lucru profesori – 
elevi a fost activă, a desfășurat 
multe workshop-uri de 
identificare a formelor de 
bullying specifice în școală și a 
inițiat un dialog multicultural 
cu partenerii din proiectul 
Comenius. Participanții 
la proiect și-au dezvoltat 
competențele lingvistice, de IT și chiar pe cele artistice, 
fiecare a prezentat la întâlniri specificul cultural și regional 
prin diverse forme creative precum muzică, artă, desen.

La întâlnirea de lucru din octombrie 2011, din Italia, 4 profesori 
(coordonatorul Ioana 
Șandru, Mihaela Cucu, 
Alice Constantin, Carmen 
Gherasim) și 12 elevi au 
prezentat rezultatele 
Campaniilor anti-bullying 
din școala noastră, au 
învățat din experiențele 
europene, din studiile 
de caz sau din materiale didactice promovate în schimbul de 
experiență. Partea originală şi de succes a proiectului a fost 
prevenirea violenței școlare, lansarea unor workshop-uri 
comune profesori – elevi și colectarea de materiale necesare 
campaniilor școlare anti-violență/ anti-bullying.

Diseminarea rezultatelor a fost realizată prin leaflet, prin 
pagina web, prin articolele scrise în revista liceului „Speak 
up!”, ziarul „Lauder-Reut Newsletter”, precum şi în cadrul 
acțiunii: „Săptămâna Comenius”, 8 – 10 mai 2011, ocazie cu 
care elevii şi profesorii au elaborat mesaje STOP BULLYING, 
în workshop-uri interactive.

Lucrând cu dăruire în acest proiect, am creat o echipă 
de elevi mediatori, de profesori activi în identificarea și 
combaterea oricăror forme de violență, de părinți care susțin 
mesajul proiectului și al școlii: „STOP VIOLENȚĂ! – Bullying-ul 
NU este acceptat! în şcolile noastre”.

Dr. Ioana Şandru

grundtvig – tranSnational entrepreneurial Spirit (teS), 2008 – 2010

proiect grundtvig: „Sewac – Social entrepreneurShip 
aS a women way to the active citizenShip”

2013 – 2015



23grădinița

What did you want to be when you were little? A fairy? 
A policeman? A dancer? All of those choices are just perfect 
in every child’s opinion. In our “Small Group”, most of the 
boys wanted to become police officers, racers and the girls 
wanted to become doctors, actresses or princesses.

“What do you want to be when you grow up?” It’s a very 
common question you hear all the time and it’s the way 
we start to bring up our children to the idea of work. The 
question is not a serious one when the children are young but 
it can be a way to introduce them to careers. Kids see one or 

both parents going to work and they can get 
the idea that people do jobs in exchange for 
money, which in turn provides their home, 
their food and their toys.

Finding a career you love is actually 
something worth holding on to! Let your kids 
associate working with joy and happiness. 
In kindergarten we had a whole week to 
talk about jobs. They experimented with all 
kinds of jobs – hair stylist (using a hairdryer, 
a comb and hair mousse to style each other’s 
hair), chef (choosing the right ingredients 
to make dough for the perfect cookies), 
doctor (diagnosing patients and giving them 
the right treatment), builder (using bricks 
and binding material to build a pyramid), 
painter (trying to make a real painting using 
special techniques) etc. It was also a perfect 
opportunity to involve parents for a better 
understanding of what a real job means 
and giving them a glimpse of what they do 
every day at work. Therefore, Mrs. Simona 
Croitoru, Denis’s mother, who is a dentist, came and gave the 
children a very valuable lesson on how to clean their teeth 
correctly. Mrs. Inga Avissar, Michelle’s mother, who works in 
fashion design, came and showed the children how to make 
a skirt in 10 minutes, using a sewing machine.

It was the week they enjoyed most in the whole school 
year because they got a chance to walk in adults’ shoes and 
experimenting what real jobs mean.

Your kids can be more than one thing when they grow 
up, and they likely will be, too! They can be a firefighter 
and a ballerina and a lawyer, just maybe not all at once. But 
whatever you do, make sure your kids know there are no 
limits.

Livia Ioana, Oana Militaru, Mihaela Turcu
Small Group teachers

when i grow up i want to be...

Environmental education is an essential part of present 
school curriculum in a growing world. It has always 
been discussed in national and international seminars, 
workshops, conferences and observed that it arouses social 
consciousness and makes the community aware of the fact 
that our world is deeply affected by ecological disorder. 
Environmental education is a process that allows people to 
explore environmental issues, engage in problem solving 
and take action to improving the environment. As a result, 
they develop a deeper understanding of environmental 
issues and have the skills to make informed and responsible 
decisions. 

Education about nature connects us 
to the world around us, teaching us about 
both natural and built environments. It 
raises awareness of issues impacting the 
environment upon which we all depend, as 
well as actions we can take to improve and 
sustain it. Whether we bring 
nature into the classroom, 
take children outside to learn 
or find spontaneous teachable 
moments on a nature walk with 
our families, eco education 
has many benefits for the 
youth, educators, schools and 
communities. Over the years, 
we noticed that teaching about 
the environment can give us 
all a lot of benefits: tolerance 
and understanding are better 

supported, stress is reduced due to increased 
time spent in nature, students are helped to understand 
how their decisions and actions affect the environment and 
they are more enthusiastic and engaged in learning.

Every year we organize activities that help children 
understand the importance of nature in their lives to keep 
a clean environment. For the second year, the kids from the 
kindergarten joined the educational project “Friends of the 
Nature”. During this school year they recycled paper using 
special bins in each classroom, understanding that in this 

way, many trees were saved. They also created new things 
using recycled materials like paper, plastic bottles, cans, 
paper, cardboard dairy and juice cartons, and doing very 
interesting art work: cards, plant pots, cars, even clothes. 
The World Water Day was a great opportunity to explore the 
importance of this vital resource for the plants and animals 

around us. Little beans 
were put in cotton and 
watered for three weeks 
and everybody was happy 
to observe how the plants 
grew. On Earth Day we 
became part of a worldwide 
movement of planting trees 
to reverse the impact of 
uncontrolled deforestation. 
Children felt very proud to 
bring their own contribution 
to the global effort for a 
greener planet.

Through these all activities, the children had the 
opportunity to enrich their knowledge about nature, natural 
resources and they realized how important it is to protect 
the environment and appreciate all the gifts of nature for 
themselves and the next generations.

Anca Dumitru& Andreea Răvaș& Viviana Vâlcea
Middle Group Teachers

eco kindergarten - StepS to a greener planet

Early writing is part of a set of important foundational 
literacy skills that serve as necessary precursors to 
conventional reading, including developing understandings 
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). Print knowledge includes 
general understandings about print, the names and sounds 
of the alphabet, attending and manipulate sound structure 
of language, blending and segmenting individual units of 
sound.

These early skills work together to lay a foundation for 
later reading success. The first letter of their first names, 
along with other name letters, are usually seen repeatedly in 
children’s early writing. Children at this level may mix symbols 
and numbers with random letter-like forms and conventional 

letters. The diversity of skill levels in a typical 
classroom presents a real challenge. There 
are many games and exercises in which 
children can assimilate all this abilities in a fun 
way, here are a few of them:

1. Playing board games with pictures and 
letters – recognizing the beginning letter and 
sound;

2. Point out ABC’s everywhere – pointing 
letters on a wall with the alphabet, go on 
alphabet hunts, hide letters around the 
classroom;

3. Celebrate the letters of kids’ names – 
the first letter of his or her name, play family 
name, connect letters and make names;

4. Read ABC books with pictures and 
beginning letters, video movies recognizing 
sound and letters, educational games with 
letters;

5. Sort the ABC’s – separate and sort 
letters, play with magnetic letters or stamps;

6. Alphabet floor puzzle – jumping on large letters on the 
floor, assembling the alphabet in the correct order;

7. Play ABC Bingo – playing alphabet bingo with uppercase 
letters, finding pictures with certain beginning sound;

8. Sing the ABC Song – singing “Hurray” to letters on the 
tune of “The farmer in the dell”, singing “The Alphabet Song” 
on the tune of Twinkle, Twinkle or Baa Baa Blacksheep;

9. Write the ABC’s – writing the letters with the finger 
in the air, on children’s back, on the table, on the window, 
tracing letters on a paper support, coloring big letters, 
stamping letters on large pieces of cardboard;

10. Move and Dance the ABC’s – dancing holding letters, 
running to certain letters, stepping on different letters on 
the floor.

As children integrate their knowledge of print and 
sound, they begin to grasp the alphabetic principle, a critical 
achievement in early literacy. Many preschool teachers 
recognize the importance of early writing by making 
writing materials available in their classrooms and providing 
opportunities to write during the school day.

Lucia Negoiță, Magdalena Grigor, Loredana Drăgolici
Big Group Teachers

early writing SkillS
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Vineri, 11 martie 2016, școlarii clasei pregătitoare s-au 
bucurat de grandoarea unui spectacol de zile mari la Circul 
Globus, un spectacol care ne-a ținut cu privirile ațintite și 
urechile ciulite din primul până la ultimul minut.

Bucuria celor mici 
a fost atât de mare, 
încât fericirea se 
putea citi cu multă 
ușurință pe chipurile 
lor: dinamic, vesel, 
coerent, spectacolul 
„Galele Circului 
ediția a XIV-a” are 
de toate pentru toți, 
mai ales pentru copiii 
care se minunează 
zgomotos la fiecare 
10 minute, când în 

scenă intră alte și alte animale. Elefanți, girafe, cămile, cai, 
căprițe, rinocer, zebre, căței, papagali, toate sunt întâmpinate 
cu aplauze și un „wooooooooow” prelung din tribunele 
pline de copii. De asemenea, spectacolul are câteva numere 
minunate de acrobații, Roata Morții tăindu-ne răsuflarea. Iar 
ca să completeze seria în același ritm, creatorii au inclus niște 
numere de jonglerie super-antrenante și câteva momente de 
comedie absolut delicioase.

Ce ne-am face fără un pic de culoare din partea clovnului? 
Cum ar fi un spectacol fără nasul cârn și ridicol al celui mai 
iubit dintre personaje?

Dacă în arenele circului, animalele nu se  mai pot bucura de 
frumusețea naturii, în schimb au fost răsfățate de aplauzele 
oferite din inimile mici, dar pline de bucurie…

Cine a lipsit de pe scena inundată de aplauze? Da… Fram, 
ursul polar… dar, niciodată nu se știe! 

Mai mergem? Răspuns la unison: „DAAAA!”.

prof. Mioara Dănac

galele circului globuS
În cadrul activităților 

extrașcolare, elevii clasei 
pregătitoare au avut 
plăcerea să vizioneze 
piesa de teatru „Crăiasa 
zăpezii”. 

Bazat pe una dintre 
cele mai frumoase povești 
ale lui Hans Christian 
Andersen, spectacolul 
vorbește despre o iarnă 
friguroasă într-un orășel 
cât se poate de obișnuit 
și despre o făptură care 
încearcă să distrugă 
echilibrul fragil al lumii. 

„Crăiasa zăpezii” prezintă o lume cu personaje puternice și complexe, dialoguri cu mult 
umor și scene de acțiune pline de suspans – o lume într-un glob de cristal peste care ninge 
încet.

Personajele au prins viață prin măiestria actorilor care au ținut cu sufletul la gură 
micii spectatori. Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât Binele a învins Răul, modelarea 
personalității copiilor făcându-se prin identificarea fiecăruia cu personajul preferat. 
Prichindeii au fost implicați emoțional în subiectul piesei, au cântat, au râs, au plâns… 
momente trăite intens.

În final, actorii au fost răsplătiți cu aplauze și zâmbete izvorâte din adâncul inimilor mici, dar pline de sinceritate.

Prof. Gabriela Ciobanu

poveștile prind viață

deSpre „educația pentru Sănătate”
Educația pentru sănătate, ca activitate 

opțională, este un program ce urmărește 
promovarea unor cunoștințe corecte privind 
diferitele aspecte ale sănătății, precum și formarea 
de atitudini și deprinderi necesare dezvoltării unui 
organism normal. Acest proces trebuie să înceapă 
încă de la vârste mici, deoarece încă din această 
etapă a dezvoltării copiilor se formează obiceiuri 
importante pentru dezvoltarea lor ulterioară.

Am salutat inițiativa conducerii școlii de a 
începe, la clasele pregătitoare – IV, anumite 
cursuri de educație pentru o viață sănătoasă și 
m-am bucurat că am avut și acordul părinților în 
acest demers. 

Astfel, în primele două activități susținute, 
copiii au primit informații despre igiena generală 
și personală, precum și despre principalele boli 
cauzate de lipsa acesteia, noțiuni elementare 
despre anatomia și fiziologia diferitelor organe 
(respirator, digestiv, cardiac), dar și despre 
principalele lor afecțiuni.

În cadrul acestor lecții, copiii au fost implicați 
în discuții libere, au primit informații diverse, 
dar au și vizionat filmulețe de 4-5 minute, care 
exemplificau noțiunile predate, au pus numeroase 
întrebări și au povestit întâmplări legate de 
subiectul discutat. Astfel, o activitate care trebuia 
să dureze 20-25 de minute, s-a prelungit, de 
fiecare dată, până la sfârșitul orei.

Trebuie neapărat menționat interesul tuturor 
participanților față de aceste activități și, de fiecare 
dată când ne întâlnim, cu diverse ocazii (control 
periodic, triaj epidemiologic etc.), sunt întrebată 
când va fi lecția următoare. Despre educația 
pentru sănătate se poate vorbi foarte mult și, din 
această perspectivă, acest program va continua 
și anul viitor, discuțiile urmând să se axeze pe 
teme precum promovarea unei alimentații 
raționale și  combaterea exceselor alimentare, 
dar și a malnutriției, prevenirea obezității, etapele 
creșterii și dezvoltării organismului, pubertatea, 
evitarea consumului de substanțe toxice (alcool, 
tutun, droguri), rolul educației fizice și a sportului, 
a excursiilor și a vieții în aer liber, folosirea 
factorilor naturali de întărire a organismului (aer, 

soare, apă), noțiuni de prim-ajutor. 
În încheiere, doresc să subliniez faptul că, 

pentru realizarea acestui concept de „educație 
pentru sănătate”, un rol important revine 
personalului medical, în strânsă colaborare cu 
învățătorii, profesorii de biologie, profesorii de 
educație fizică, psihologii, dar și cu părinții.

Dr. Elena Dan 
Medic primar pediatru,

Doctor în științe medicale

Educație pentru sănătate – educație 
pentru viață

Pe parcursul acestui an școlar, elevii clasei 
a II-a au participat la programul de educație 
pentru sănătate inițiat de Cabinetul Medical al 
Complexului Educațional Lauder-Reut. Întâlnirile 
pe care elevii le-au avut cu doamna doctor Dan 
au fost pline de substanță. Au parcurs împreună 
informații legate de organele corpului omenesc, 
sistemul digestiv, germeni, au discutat despre 
reguli de igienă esențiale unei vieți sănătoase (mai 
ales cum să ne spălăm pe mâini în mod corect), 
dar și cât de important este să mâncăm sănătos. 
Filmele antrenante și amuzante, bine alese 
pentru informațiile adaptate vârstei școlarilor, au 
asigurat înțelegerea informațiilor transmise. 

Feedback-ul copiilor a arătat că sunt atrași de 
subiect. Ora a fost caracterizată drept frumoasă, 
distractivă, folositoare, necesară și practică, ei 
declarând că au învățat multe lucruri care or să 
le fie de folos în viață. Și doamna doctor a primit 
calificative: bună, excelentă, adorabilă. 

Îi mulțumim pentru implicare și încheiem cu 
urarea unuia dintre elevi: „Multă sănătate!”

Prof. Livia Straub

cu claSa la Film – „bunul dinozaur”
În ultima zi a lunii decembrie, elevii claselor I A şi I B, 

alături de colegii lor mai mari din clasa a III-a au vizionat, la 
Hollywood Multiplex, din Mall Vitan, filmul „Bunul dinozaur”.

După ce fiecare spectator a primit meniul nelipsit unui 
adevărat cineast (popcorn şi suc), liniştea s-a aşternut în 
sală. A început filmul.

Pentru că dinozaurii există încă pe planeta Pământ, 
Arlo, un pui de dinozaur trăieşte alături de familia sa, ajută 
la tăiatul copacilor pentru a-şi construi un adăpost, cultivă 
pământul şi strânge provizii pentru iarnă. Deşi Arlo, mezinul 
familiei, se adaptează cel mai greu greutăților vieții de zi cu 
zi, dispariția tatălui său îl împinge în marea furtună a vieții. 
Lunga şi complicata lui călătorie înapoi, spre casă, alături de 
prietenul său Spot „Țâr” se doveşte a fi plină de peripeții şi 
descoperiri. Însoțit permanent de prietenul său, un pui de 
om, îndrăzneț şi poznaş, Aldo se maturizează, înțelege cine 
îi sunt prietenii, dar şi duşmanii şi devine, în timp, dinozaurul 
curajos şi puternic, capabil să-şi ajute familia regăsită.

   Urmărindu-şi eroul în peripețiile sale, copiii l-au însoțit 
pe Aldo în lunga sa călătorie, râzând de năstruşniciile 
dinozaurului şi ale prietenului său, întristându-se în momentul 
dispariției părintelui drag sau încurajându-şi eroul preferat în 
lupta sa cu duşmanii.

Filmul, aşa cum afirma şi Peter Sohn, regizorul acestuia, 
este „povestea unui băiat şi a câinelui său  – numai că în 
povestea noastră, băiatul e un dinozaur şi câinele e un băiat.”

Prof. Lavinia Popa

ziua națională a româniei 
Sărbătorită în complexul 
educațional lauder-reut

Vineri, 27.11.2015, în avanpremiera zilei de 1 Decembrie, sărbătoarea de suflet a 
tuturor românilor, cadrele didactice de la Complexul Educațional Lauder-Reut au 
găsit o modalitate aparte de a celebra acest eveniment, punând în valoare portul 
popular, tradițiile și istoria românilor.

Entuziasmați că își pot manifesta vădit interesul și aprecierea față de ceea ce îi 
definește din punct de vedere cultural (și nu numai), elevii școlii au îmbrăcat straiul 
național, luând parte la programul educativ pentru Ziua Națională a României.

Programul a avut loc în sala de sport a școlii, decorată festiv cu drapelele 
României și Israelului, precum și cu obiecte tradiționale românești aduse de copii. 
Evenimentul a debutat cu intonarea imnurilor de stat ale ambelor state, a continuat 
cu prezentarea unor informații prețioase referitoare la semnificația acestei zile și 
materiale Power-Point cu scopul de a face cunoscute date esențiale referitoare la 
istoria Zilei Naționale a României.

Apoi, elevii fiecărei clase de la ciclul primar au cântat cu însuflețire cântece 
patriotice și au recitat poezii specifice, iar elevii ciclului gimnazial au prezentat tradiții 
și obiceiuri populare românești.

E v e n i m e n t u l 
s-a încheiat cu un 
potpuriu de cântece 
populare românești. 
Suntem mândri să 
fim români!

Prof. Anamaria 
Plopeanu
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Micii sanitari

În perioada martie-aprilie 2016, elevii 
claselor II-IV din cadrul Complexului 
Educațional Lauder-Reut au urmat un curs 
în urma căruia au dobândit statutul de „mici 
sanitari”. Așadar, în fiecare zi de vineri, 
timp de două ore, elevii au aflat o mulțime 
de lucruri interesante despre mediul 
înconjurător, siguranța în trafic, modalități 
de prevenire a îmbolnăvirii din cauza 
tutunului, alimentație sănătoasă, igienă, 
activitate și odihnă, corpul uman, precum și 
despre măsuri de prim ajutor. Au participat 
cu plăcere la toate activitățile propuse, fiind 

dornici să pună cât mai multe întrebări și să 
afle răspunsuri legate atât de sănătatea lor, 
cât și de sănătatea celor din jurul lor.  

Elevii au lucrat în echipă, demonstrând 
responsabilitate, coordonare, încredere și 
respect. Câteva dintre cele mai interesante 
informații aflate pe parcursul celor 6 
săptămâni, au fost legate de atmosferă (au 
aflat că în lipsa acesteia,  cerul ar părea de 
culoare neagră, iar Soarele ar fi un disc de 
foc orbitor), de fumat (țigara are peste 4000 
de substanțe în componența ei, printre care: 
nicotină – creează dependență, gudron – 
este responsabil pentru cancerul pulmonar 

și monoxid de carbon – produce 
o slabă oxigenare a țesuturilor), 
tipuri de violență (verbală, fizică 
sau psihologică), modalități 
de păstrare a unei alimentații 
sănătoase (aflând, spre exemplu, 
că pâinea neagră, sau cea făcută 
din făină integrală „graham” 
este mai hrănitoare decât pâinea 
albă şi are un conținut crescut 
de fibre alimentare), anatomie 
și fiziologie (aflând, de pildă, că 
la baza alcătuirii corpului tuturor 
viețuitoarelor stă celula), nutriție 
(asigurată de sistemul digestiv, 
respirator, circulator și excretor), 
modalități de menținere a 
sănătății și de prevenire a 
bolilor (igiena cavității bucale, 
a părului, a urechilor, a ochilor, 
a nasului, a corpului, a hainelor 
și a încălțărilor, a încăperii și a somnului), 
informații despre odihnă, efort intelectual 
și efort fizic versus sedentarism, precum și 
despre principalii factori care favorizează 
accidentele (lipsa informației și neglijența). 
De asemenea, elevii au aflat cum pot oferi 
primul ajutor în cazul în care o persoană este 
inconștientă, se îneacă cu obiecte sau cu 
apă, are hemoragii, fracturi, arsuri, a căzut 
de la înălțime, s-a electrocutat sau a făcut 
insolație. 

Desfășurarea proiectului „Micii Sanitari” 
s-a bucurat de un real succes în rândul 
elevilor, aceștia fiind dornici să discute cât 
mai mult pe baza subiectelor propuse de 
coordonatorii acestuia. Au fost foarte atenți, 
deschiși și prietenoși, exprimându-și chiar 
dorința de a deveni, în viitor, medici apreciați 
și dedicați. Le dorim succes atât lor, cât și 
coordonatorilor și susținătorilor proiectului 
Micii Sanitari! Sperăm ca tot mai mulți copii 
să aibă ocazia de a se bucura de beneficiile 
acestui program!

Prof. Luiza Bayassi

școala primară
„micii Sanitari”

Proiectul „Micii Sanitari” este un proiect național educațional 
ce se desfășoară în cadrul 
departamentului SCOPH 
(Sănătate publică) din 
cadrul FASMR (Federația 
Asociațiilor Studenților în 
Medicină din România), 
fiind desfășurat în toate 
centrele universitare 
membre: București, Brașov, 
Craiova, Cluj-Napoca, Iași, 
Oradea, Sibiu, Târgu Mureș, 
Timișoara.

Proiectul urmărește prezentarea de informații în legătură 
cu educația pentru sănătate unui număr cât de mai mare de 
elevi cu vârste cuprinse între 8-11 ani, cu scopul de a le spori 
interesul pentru adoptarea unui stil de viață sănătos. Temele 
abordate sunt concepute în acord cu nivelul de vârstă, explicate 
prin cuvinte ușor de înțeles de către copiii participanți și sunt 
unice la nivel național, aceleași în fiecare centru universitar. 
Studenții mediciniști care prezintă lecțiile  sunt antrenați să 
implice activ copiii în predare, astfel încât aceștia să poată 
înțelege cât mai bine toate noțiunile predate.

Proiectul are 3 etape:

1. Etapa de predare – 6 săptămâni în care elevii își însușesc 
noțiunile predate.

2. Etapa locală – copiii sunt selectați pentru această etapă 
printr-un test unic pe clasă.

3. Etapa națională – la această etapă participă 9 elevi din 
fiecare centru universitar, selectați în urma etapei locale.

La nivelul orașului București, proiectul Micii Sanitari – ediția 
a XII-a a fost implementat în 11 școli, printre care și Complexul 
Educațional Lauder-Reut. Elevii participanți la proiect au 
făcut parte din clasele a II-a, a III-a, a IV-a A și a IV-a B și pot 
spune că au avut rezultate foarte bune. Elevii își doreau 
pe parcursul proiectului să cunoască cât mai multe noțiuni 
despre alimentație, despre corpul uman sau despre acordarea 
primului ajutor, iar noi, studenții la medicină am fost încânți să 
le vedem entuziasmul și dorința de a cunoaște. Le mulțumesc 
tuturor, copii, învățătoare, părinți pentru implicarea în 
proiectul nostru!

Laura-Mariana Olăroiu,
coordonator național

„Micii sanitari” – Primii pași pentru a 
deveni… doctori

Unul din programele interesante derulate în școală 
anul acesta a fost „Micii sanitari”. Elevilor li s-au propus 
lecții interesante, interactive, frumoase și amuzante 
(după cum au fost descrise de cei mici), dar și utile. Copiii 
au spus că au învățat să fie „puțin doctori”. Să acorde 
primul ajutor, ce este AND-ul, cum funcționează corpul 
uman și organele sale, piramida alimentelor și multe 
altele au constituit o experiență frumoasă pe care elevii 
clasei a II-a o recomandă colegilor.

Cea mai „votată” lecție a fost cea în care au ascultat 
inima unuia dintre formatori, folosind, bineînțeles, 
stetoscopul.

Descris de către copii drept „cea mai tare oră din tot 
anul”, cu formatori bine pregătiți, implicați și cu multă 
răbdare, programul „Micii sanitari” a deschis o poartă 
elevilor noștri, invitându-i să fie conștienți de importanța 
sănătății lor și a mediului în care trăiesc și să facă, de ce nu, 
primii pași pentru a îmbrățișa una din cele mai frumoase 
și grele meserii: cea de doctor.

Prof. Livia Straub
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orit tova itzikovich
claSa a xi-a uman

Durere
O poveste? Nu. Mai cade o 

picătură. Un basm? Nu. Mai picură o 
dată. Un strigăt? Nicidecum. Așa e 
fiecare ploaie, cu ce e diferită ploaia 
asta de celelalte?

Cu nimic. Totul e la fel. Până și 
copiii care ies în ploaie să se joace 
sunt aceiași. Bălțile, toate, au aceeași 
dimensiune, de fiecare dată. Norii 
au aceeași nuanță de gri șters. Oare 
chiar nu există nicio diferență? 
Niciun indiciu? Un fulger, unul mic…
contează? 

Nimeni nu a fost atent. A trecut 
la fel de repede cum a venit. Stropii, 
sărați ca lacrimile, cad mai repede. Nu 
este tristețea cea care se aude, sunt 
lacrimi de supărare. Nici copiii nu mai 
stau afară. Bălțile au devenit lacuri. 
Din nepăsarea noastră, albastrul 
a devenit gri. Și tot din nepăsarea 
noastră, marea s-a prefăcut în ocean. 

Și totuși, e oare această ploaie 
diferită? Nu e. Ploaia ne ajută să ne 
exprimăm, atunci când nu știm cum, 
așa că nu se va schimba niciodată….
chiar dacă griul devine negru și 
oceanul ne înghite.

Ea și soarele
Avea o față bătută de vânt și ochi 

care îi văzuseră pe mulți crescând; 
buzele nu mai schițaseră de mult un 
zâmbet, urechile auziseră discuții 
întregi care începeau cu de ce eu…? 
sau era mai bine dacă…. Nu avusese 
curajul să înceapă și ea la fel.

Ca vârstă, era în iarnă, iar acest lucru 
se citea pe fruntea ușor încruntată și 
în oglinda sufletului, ce fusese cândva 
albastră, de un albastru precum cerul. 
Când zâmbea, ochii ei străluceau ca 
două diamante cărora era imposibil să 
li se găsească vreun defect. Când se 
întrista, ochii i se întunecau și un voal 
cenușiu îi acoperea. Acum erau palizi 
de la sutele de furtuni care avuseseră 
loc în ei. Părul lung și gri îi contura fața 
și se odihnea apoi pe umerii căzuți, 
făcându-i chipul să pară și mai ofilit. 

Cu greu, din cauza trecutului 
de care și-a amintit, se ridică de la 
măsuța din fața oglinzii și iese pe ușă, 
îndreptându-se spre aceeași bancă din 
parc, să încerce din nou să găsească 
soarele pe care nu îl mai văzuse de 
mult.

Bicicleta și Apusul
Mergeam printre blocurile înalte și 

triste, mergeam cu bicicleta. Dădeam 
din ce în ce mai tare din pedale. 
Mai aveam puțin până să ajung la 
marginea drumului, unde mă așteapta 
prietenul meu, Apusul.

Dădeam din picioare și mai tare 
și mai tare, până când bicicleta 
plutește. O stradă și o cotitură mă 
despărțeau de lacul în care Apusul 
se va scufunda. Prin geamurile ușor 
crăpate ale blocurilor, vedeam ochi 
triști ce dădeau drumul unei lacrimi, 
aceasta fiind singura mângâiere ce o 
primește obrazul. Mai aveam puțin 
până la cotitură, prea puțin. Îmi era 
frică să ajung acolo, dar nu știu de 
ce. Bicicleta lupta o dată cu mine să 
învingă ceața din ce în ce mai groasă.

Trec cotitura, un gol umplut cu apă 
tulbure, întinzându-se în fața mea, așa 
că opresc bicicleta. Apusul era deja 
acolo, norii acoperindu-l imediat după 
ce am ajuns, fără să mă lase să îl mai 
văd. Măcar i-am văzut ultimul zâmbet.

Premiul III la Festivalul Național de Creație și Interpretare 
„Ana Blandiana”, Galați

Om
De fiecare dată când mă uit în jos,  
Mă întristez, 
Poate pentru că am mai mers odată pe aici,  
Într-o altă viață. 
Mersul ăsta sec 
Îmi materializează amintiri, sau îmi imaginez amintiri, 
Care poate n-ar trebui să fie acolo, care poate nu ar 

trebui să existe încă, pe care încă nu le-am întocmit. 
De fiecare dată când mă uit în jos, 
Văd rădăcini. 
Rădăcini prinse şi învârtite în jurul gleznelor mele 

rătăcitoare de câte trei, chiar cinci ori, 
Dar nu agățate acolo ca să mă țină în loc, 
Ci ca să mă țină dreaptă. 
Rădăcini care se asigură că nu cad, că nu uit cine sunt, 

care mă încurajează să-mi continuu drumul.  
De fiecare dată când mă uit în jur, în terestru, în 

urbanul ăsta violent, 
Îmi amintesc de cer şi de cum o să fie întotdeauna 

acolo să mă prindă 
În cazul în care păşesc greşit, în cazul în care reuşesc, 

în sfârşit, să cad în sens invers, în cazul în care cumva, 
cândva, voi sfida această gravitație care mă leagă atât de 
lacom de pământ.  

Da, amintirile pe care încă nu le-am avut 
Sunt cele mai frumoase gânduri pe care le pot 

concepe, 
Pentru că îmi amintesc 
De greutatea cerului ce îmi alimentează rădăcinile. 
Sunt o creatură muritoare a cerului,  
Şi acesta mă însuflețeşte pe mine 
La fel, poate, 
Cum eu îl însuflețesc  pe el. 

Circularitate
Am căutat răspunsul în zile lungi, 
Mult prea lungi, 
Dar iubire n-am avut. 
Am încercat să-mi mut amintirile într-o altă sticlă, 
Pe o altă stradă, 
Într-un alt cuib, 
Dar iubire n-am avut. 
Am cântat  mai voios, mai domol, poate, 
Am învățat să cânt puțin mai frumos, 
Dar iubire n-am avut. 
M-am uitat la stele şi am simțit cum se îngreuna cerul 
Căci mă aflam sub el  
Şi m-am gândit că, dacă aş fi avut iubire, 
N-aş mai fi simțit greutatea cerului peste mine. 
Am încetat să caut, 
Pentru că am văzut că mulți o fură, 
Am încetat să numesc tot ce pătrund, 
Căci iubire n-am simțit. 
Mi-am scufundat corăbiile  pustiite 
Pentru că era o imagine prea albă pentru retina mea. 
Ce îi inspiră 
Pe cei care nu caută?

domnica petreScu
claSa a ix-a real

 Loneliness
The moon reflects its whiteness
Into the water’s lightness.
Alone and growing widely
Staring at the lake quite blindly,
Reflecting what the night has to say.
The old tree believes it is all okay...
Yet, it still stands all alone,
Forgotten a long time ago,
With silence as his only friend.
This shall take him to the bitter end.

teodora petre
claSa a ix-a real

8 a.m.
It had started like any other day. 

The alarm clock woke me up at 8 am. At 
first, I thought it was a plot twist of my 
dream, until the sound became more 
deafening and the dream transformed 
into a nightmare. I got up, trying to 
banish the drowsiness and crawled out 
of the bed like the old aching man that 
I felt I was.

Hours passed as I followed my usual 
routine, as I fulfilled each task in turn, 
moving from one to another. Towards 
the end of the day I found myself 
walking along the main avenue, while 
the raindrops fell heavily on my frozen 
back. The world seemed dull and hostile 
and, for the first time in my trivial life, I 
felt alone.

At one point I felt warmth 
conquering my soul while a hand 
rested on my shoulder. I turned around 
expecting to see a familiar face; I 
didn’t expect it to be that familiar, 
though. It was... me. My own face was 

contemplating my expression. My own 
eyes were looking back at me. The man 
looked exactly like me in every other 
aspect as well: same silly hair, same 
sleepy eyes, same pale lips. Was it me?   
What kind of a malicious joke was this? 
Who was that awful puppeteer who 
tried to make fun of me? I was angry 
and I hated him for ruining my ordinary 
day.

I waited to hear a burst of laughter. 
I heard nothing. I stood stone-still, 
staring back at the person in front of 
me, looking feverishly for differences.  
I found none. I waited for the world 
to notice. No one did. I demanded an 
explanation. He smiled.

“This is not you.” I thought I heard 
him say.

And then, like a phantom, he 
vanished. I was left there, alone, 
bewildered, in the middle of the main 
avenue, with resentful people passing 
by and ignoring me altogether. Night 
came and my reluctant steps led me 
home.

I couldn't sleep. “This is not you.”
“This is not you.”
“This is not you.” 
His words kept coming back into my 

head. What could this possibly mean? 
The answer struck me just before the 
dawn began to break. This truly wasn’t 
me. The pathetic, routined figure, with 
silly hair, sleepy eyes and pale lips, 
with errand to run and time to waste 
meaninglessly... that wasn’t me! I was 
much more than that! I wasn’t just 
another person lost in a daily ritual. I 
was meant for more. So much more. 
The time I have wasted so far... lost 
in everyday nothingness... that has 
to change... I must find a way... My 
thoughts became fuzzy and I can't 
remember anything else as sleep finally 
found me – the true me – and caught 
me in its sticky net.

The alarm clock went off at 8 a.m. I 
let it ring.

dara iovițu
claSa a vii-a

ioana gheorghe
claSa a vii-a

mara dimciu
claSa a x-a real

Aș fi dorit să încep printr-o glumă, 
cum că poezia ar fi albastră – culoarea 
cernelei cu care a fost scrisă. Însă m-am 
temut că ar rămâne pentru cititor doar 
o glumă, nu ca un adevăr ce trebuie 
urmărit îndeaproape. O poezie poate 
reflecta doar albastrul cernelei, nu și 
al cerului, al lacului sau al tristeții. Este 
doar o problemă de perspectivă.

Pentru a începe analiza spectrului 
de culori ale unui text liric, trebuie să 
acceptăm că acesta este într-o supra-
stare: 0 și 1, adevărat și fals, prezent și 
absent concomitent. Este pentru suflet 
ceea ce este o oglindă pentru noi. O 
simți; știi că este acolo, însă nu o vezi. 
Ești tu cu tine însuți, confruntându-vă 
cu ceea ce știți deja. Ești suma tuturor 
frânturilor smulse din absolut, îmbinate 
într-o încercare de a recrea visul inițial. 
Într-o poezie, ca într-o oglindă, credem 
că vedem doar proiecții singulare ale 
geniului.

După ce am acceptat particularitatea 
existențială a poeziei, urmează 
acceptarea noastră în planul realității. 
Pentru a ne verifica prezența, putem 
întinde o mână spre soare. Simțim 
căldura lui, lumina lui înțepătoare. 
Datorăm aceasta organelor noastre 
de simț. Trebuie să le acceptam că 
aparținându-ne așa cum sunt. Dar, dacă 
informațiile vin de la receptorii propriei 
persoane a cărei existență trebuie să 

o verificăm, cum putem fi siguri de 
veridicitatea imaginilor senzoriale? 
Există o portiță de scăpare din ițele 
încurcate ale psihologiei: ne negăm 
existența. Acceptând că noi nu ne aflăm 
într-un plan definit, ci ne dispersăm în 
vidul suprem, acceptăm că ne aflăm 
deasupra (sau dedesubtul) oricăror legi 
umane.

Un alt pas în apropierea de răspuns 
îl constituie analizarea elementelor ce 
ne alcătuiesc existența. Cu alte cuvinte, 
cui datorăm forma noastră imaterială? 
Pot fi sentimente și trăiri sau chiar o 
revelație. Oricare ar fi ele, le izolăm de 
restul ,,nostrului’’ și le dăm deoparte. 
Sunt impurități ce vor să treacă drept 
virtuți prin falsa lor îngemănare cu 
suflarea divină ce ne dă viața și ne 
înălța. Sunt asemenea sticlei colorate a 
vitraliului: o încântare, un motiv de laudă 
și de preamărire ce servește la ridicarea 
noastră în societatea clădită pe cuvinte. 
Aici se află miezul problemei. Cuvântul. 
El determină existența aparentă a tot 
ce ar trebui să ne înconjoare. Rostit sau 
scris, el a fost și va fi întotdeauna supus 
unei minuțioase operații chirurgicale 
de explorare și de amputare a tuturor 
sensurilor care nu se potrivesc cu 
cerințele ascultătorului.

Dar fără cuvinte, fără sentimente, 
fără noi, cum putem determina coloarea 

poeziei? E negrul vidului în care ne-am 
scufundat căutând-o?

Pentru a avea culoare, avem nevoie 
de lumină. Pentru a avea culoare, avem 
nevoie de un obiect să respingă o 
anumită unda luminoasă. Poezia este, 
de fapt, nucleul fiecăruia dintre noi. O 
mică stea plutind în derivă într-un mediu 
instabil, la limita supraviețuirii, fiind 
copleșită de ,,sentimentele frumoase’’ 
pe care le adunăm și le scoatem la 
suprafață prin cuvinte, gesturi. Poezia 
este naturalețea primordială a omului. 
Ea respinge și reliefează unicul element 
care o suprasaturează. Deși este corect 
să spunem că poezia este culoarea 
acelui element pe cât este de adevărat 
ca un măr este roșu. Pe o anumită 
scală a unui plan al realității, este un 
fapt valabil. Dar acesta rămâne un caz 
singular.

Un text liric întruchipează culoarea 
pe care noi înșine vrem să o vedem. 
Un lung proces de autoacceptare este 
necesar și încă un și mai lung proces de 
învățare și de descoperire a sensului 
propriu a culorii reflectate. Cum două 
persoane nu sunt la fel, o nuanță nu 
va avea două interpretări similare. 
Albastrul meu este cel al tristeții înecate 
în cerneala ce zugrăvește o oglindă spre 
interior. Al tău?

Ploaia
Mă cheamă. Stropi mari și grei bat în geamul meu. Mă îndrept 

spre ușă, gata să-mi las casa, să permit ploii să mă atingă, vântului 
să mă mângâie. Mă întind pe iarba aplecată de vântul puternic 
să privesc plânsul norilor. Cerul dormea, în sfârșit, fără să mai 
fie nevoit să vadă nemulțumirile și certurile de aici, de joc, dar 
lacrimile continuau să curgă, mai repede și mai tare decât prima 
dată: ca și cum norii s-au uitat la războaiele ce au avut loc la mare 
depărtare de aici, de jos. Cu greu, printre stropii reci o rândunică 
rătăcită încearcă să își croiască drum, însă cade lângă mine, pe 
iarbă…

Reușesc să-mi eliberez mâna dreaptă și o întind spre cer, 
dorindu-mi să-l pot atinge, înainte să fie prea târziu.

AL ELEVILOR DE LA GIMNAZIU ȘI LICEU
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ALUMNI  2010-2015
NOI LE-AM DAT ARIPI, EI CUCERESC LUMEA

Lauder-
Reut

Israel

Italia

Romania

Austria

Statele 
Unite

Olanda

Marea 
Britanie

Belgia

- 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

Instituto Marangoni

- Hanze University 
- Rotterdam Business School 
- Universitatea din Haga
- Universitatea Maastricht University of New York

- ICHEC Brussels Management School
- Universitatea Libre de Bruxelles

Lauder Business School

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

Nedelcu Tudor
Universitatea de Medicină și 
Farmacie
Medicină, București, România

Trufășilă Ana
Durham University
Chimie, Durham, Marea Britanie

Șteț Alexandru Costin
University of Central London
Computer Science with Business 
Management, Londra, Marea 
Britanie

Ilie Andreea Ioana
Universitatea de Medicină și 
Farmacie
Medicină, Iași, România

Vrabie Mihai
University of Manchester
Computer Science with Business 

and Management, Manchester, 
Marea Britanie

Cămărăscu Maria Elena
University of Aberdeen
Filosofie și Politică, Aberdeen, 
Marea Britanie

Bujor-Grecu Jessica
Universitatea de Medicină și 
Farmacie
Medicină, București, România

Rădoi George
Academia de Studii Economice
Management, București, România

Olinescu Marius Paul
Universitatea Politehnică 
București
IT, București, România

Tătaru Virgil
New York University Shanghai
Computer Science and Finance, 
New York, Statele Unite ale 
Americii

Rădescu Elena-Mădălina
Camberwell College of Arts
Illustration, Londra, Marea 
Britanie

Sandu Andrei
Universitatea Titu Maiorescu
Drept, București, România

Lungu Alexandru-Petru
Hanze University
Game Design and Development, 
Groningen, Olanda

Rădescu Dana-Gabriela
Camberwell College of Arts
Illustration, Londra, Marea 
Britanie

abSolvenții generației 2015

Ne aflăm în fața unui final de ciclu școlar, dar și a 
unui nou început pentru elevii clasei a XII-a care se 
pregătesc să urmeze cursurile unor universități de 
prestigiu din Europa. Pentru a-și îndeplini obiectivele 
de carieră, elevii noștri de clasa a XII-a trebuie să obțină 
note mari la examenul de Bacalaureat din iulie 2016. 

Dacă privim în urmă, rezultatele obținute de elevii 
noștri de anul trecut ne îndreptățesc să fim optimiști. 

Liceenii Lauder au confirmat și în anul școlar 2014-
2015 așteptările noastre, obținând rezultate excelente 
la examenul de Bacalaureat: promovabilitate 100% și o 
medie generală excelentă – 9.19.

Notele lor, deși foarte bune, nu ne surprind: este a 
șasea promoție de liceeni ai Complexului Educațional 
Lauder-Reut care face onoare atât școlii, cât și 
învățământului particular românesc. Media generală 
obținută la examenul de Bacalaureat în fiecare an ne-a 
clasat în topul celor mai bune școli particulare din țară. 

Rezultatele deosebite au permis accesul 
absolvenților noștri la universități importante din țară 
și din lume, dintre care amintim: The Interdisciplinary 
Center of Hertzliya - The Lauder School of Government, 
Diplomacy & Strategy Israel, The Lauder Business 
School of Vienna, Austria, The Marangoni Istituto 
în Milano, Italia, University of Arts College în 
Bournemouth, Marea Britanie, University of Hull, 
Marea Britanie, Universite Libre des Brussels, Belgium, 
Haga University, Maastricht University și din România: 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” , 
“Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, 
Academia de Studii Economice, SNSPA, Universitatea 
București.

Pentru Complexul Educațional Lauder-Reut, 
pregătirea pentru examenul de Bacalaureat și pentru 
Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a este prioritară. 
Orele din curriculum-ul obligatoriu sunt dublate de 
ore de pregătire diferențiată, construind un sistem 
de instruire special, care include și familiarizarea 
elevilor cu emoțiile de la examen. Evaluarea curentă 
constantă prin simulări de probe scrise și orale are ca 
scop pregătirea elevilor pentru examene precum și cu 
măsurarea progresului academic.

Ca în fiecare an, și în 2015, rezultatele Evaluării 
Naționale au fost bune și foarte bune, la toate probele 
susținute: Limba și literatura română, Matematică, dar 
și probele de limbi străine, obligatorii pentru liceele cu 
regim de predare bilingv. Astfel, elevii noștri pornesc 
în viața de licean cu solide cunoștințe, certificate și 
confirmate printr-un examen serios pentru care s-au 
pregătit sârguincios. 

Suntem mândri că în fiecare an elevii noștri aleg 
să susțină proba de competențe lingvistice în limba 
ebraică și rezultatele obținute sunt foarte bune. Elevii 
noștri de liceu au avantajul pregătirii și susținerii 
examenelor Cambridge, IELTS, Business English sau 
Legal English, acestea oferindu-le posibilitatea de a 

obține certificarea cunoștințelor de 
competențe lingvistice în două limbi 
de circulație internațională.

Suntem convinși că rezultatele la 
examenul de Bacalaureat și Evaluare 
Națională din acest an vor fi, de 
asemenea, foarte bune și că vor oferi 
generațiilor viitoare un exemplu de 
reușită. 

Mult succes!

Profesor Dan Constantin Șandru
Director de studii

bacalaureatul și evaluarea națională

Tuturor absolvenților Lauder-Reut, mult 
succes! Suntem mândri de voi!
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Virgil Tătaru, 
a b s o l v e n t 
L a u d e r - R e u t 
din promoția 
2014 – 2015 și 
a c t u a l m e n t e 
bursier al New 
York University, 
s-a întors acasă 
pentru vacanța 
de vară, ne-a 
vizitat și ne-a 

împărtășit gândurile și impresiile lui, aduse 
tocmai de la Shanghai, unde a studiat 
Machine Learning, în primul lui an de student.

Cristina Marin: Cum a fost pentru 
tine acest an academic? 

Virgil Tătatru: A fost un an intens și cu 
multe provocări generate de adaptarea la 
un sistem nou. Am studiat limba chineză 
la un ritm accelerat, ajungând la un nivel 
intermediar, programare și inteligență 
artificială (Machine Learning), precum și un 
curs despre relația omului cu societatea.

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

V.T.: Din cauza diferențelor de sistem 
sunt necesare destul de multe examene, pe 
lângă Bacalaureat, dar fundamentele sunt 
tot matematica și limba engleză. Așadar, 
trebuie să te pregătești constant și cu multă 
perseverență și sigur vei reuși, dacă îți dorești 
acest lucru.

C.M.: Cum este viața de student în 
Shanghai? Cum te-ai acomodat cu diferențele 
culturale?

V.T.: Viața de student în Shanghai implică 
adaptare și capacitate de a face acest lucru. 
Mulți chinezi încă nu înțeleg limba engleză, 
iar în aceste condiții, un anumit nivel de limbă 
chineză trebuie atins repede, pentru a putea 
comunica. Diferențele culturale nu au fost o 
mare problemă, cultura chineză este destul 
de deschisă și se bazează pe ospitalitate și 
respect, valori pe care mi le-am însușit în anii 
de elev al Complexului Educațional Lauder-
Reut.

C.M.: Care sunt provocările cele mai mari 
pentru un elev român ajuns să studieze la un 
asemenea nivel ?

V.T.: Sistemul de educație este diferit 
față de cel din România, întrucât majoritatea 
orelor sunt pe bază de discuții între elevi, 
promovând gândirea critică și originalitatea. 
În consecință, capacitatea de adaptare este 
din nou necesară.

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

V.T.: Fiecare zi este o experiență, 
deoarece aduce ceva nou, dar aș menționa 
proiectul de cercetare alături de Keith Ross, 
unul dintre cele mai importante nume în 
Machine Learning. Am învățat cum să aplic 
multe noțiuni abstracte vieții reale.

C.M.: Cum te-a ajutat timpul petrecut în 
Complexul Educațional Lauder-Reut să ajungi 
la această universitate?

V.T.: Cel mai important lucru a fost că 
am învățat să am încredere în mine și m-am 
implicat în activități care mi se păreau 
interesante, devenind astfel responsabil 
pentru propria mea dezvoltare. 

C.M.: Ce discipline studiate și ce 
competențe dobândite în anii de licean al 
Complexului Educațional Lauder-Reut ți-au 
folosit în viața de student?

V.T.: Matematica, fizica și limba engleză, 
în special, care au fost predate excelent, plus 
competențele de debate și argumentare 
care au fost extrem de utile în orice situație. 

C.M.: Cât de mult te-ar fi ajutat să studiezi 
limba chineză chiar în anii de liceu?

V.T.: Am studiat limba chineză pentru 
puțin timp când am fost elev al liceului 
Lauder-Reut, iar acest lucru m-a ajutat să 
înțeleg structura limbii și cum să abordez 
studiul ei, fiindu-mi astfel relativ ușor să o 
învăț. 

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

V.T.: Nu pot să mă gândesc doar la 
un singur lucru, au fost atâtea momente 
memorabile, dar mai ales lucrurile mărunte, 
precum atmosfera din clasă, cu colegii, și 
activitățile extrașcolare mereu interesante.

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

V.T.: Le recomand să profite de 
oportunitățile propuse de liceu și să se 
implice în ceea ce li se pare interesant, 
deoarece le va fi de folos mai departe. 

C.M.: Care sunt planurile tale de viitor? 
V.T.: Vreau să continui să descopăr cât 

mai mult din lume și să îmi îmbunătățesc 
constant aptitudinile, să mă dezvolt și să 
cresc.

alumni

It has been a 

long time since 

I last wrote a 

short essay (or 

an essay for that 

matter). Almost 

a year may not 

seem like much, 

but all it takes one to become rusty is a quiet 

university with high expectations in which 

the routine is close to a monologue (in this 

situation, I’m the listener). It is certainly 

not wrong, it is just different, in the sense 

that up until the beginning of the academic 

year I was being taught how to organize my 

thoughts and now I am supposed to do it 

by myself. But I was taught well in the last 

years. 

That is why I see the high school as a 

beacon, a step that I can retrace to (not 

through time, though). It built a foundation 

and now I’m in charge of the building itself. 

Putting aside the possible nostalgia, the 

university step is necessary as it guides 

me to the desired outcome – learning and 

growing up. The schedule may be long and 

the courses may be tiring (some of which 

are dull), but as I see it, it is all just part of 

the required training. In this process, I might 

even discover things about myself, that 

being “The Goal”. (Another small goal would 

certainly be, at least for me, finding the right 

answer to the question “What’s up?”, but 

until then I will stick to the never-old-and-

never-boring “Fine”.) It is no small feat to be 

able to inspire someone and to encourage 

them to find their dormant will not only to 

look forward and face problems head-on, 

but also to look up. 

As a consequence, I believe that the 

most suitable word for this high school is 

“overcome”. Staying true to the “short 

essay” part, I have to wrap it up by saying 

that I have learnt a great deal of things 

(which is not surprising) over the high school 

years (communication, logic, perseverance 

and the fundamentals of both Sciences 

and Humanities through an intricate and 

complex curriculum always aiming for the 

top, no matter the domain), but the single, 

most important thing that I have found out 

(besides people and trust, of course) is that, 

in life, the “tie” is always a tie-breaker (an 

ice-breaker, too).

P.S.: Some may wonder how and why 

I chose Medicine, since I have just stated 

that high school meant a balanced, yet 

high-level training. Not too hard of a choice, 

really. A good rule to live by is: You receive 

“something”, then you give “something” in 

return, not the other way around.

Tudor Nedelcu, Lauder-Reut Alumnus

UMF “Carol Davila”, București

the thoughtS oF an alumnuS
tudor nedelcu

interviu virgil tătaru, 
lauder-reut alumni

meSaJul adinei chiș

Adina Iasmin Chiș, eleva 
noastră în clasa a IX-a Uman în 
anul școlar 2014-2015, a plecat 
să își continue studiile liceale 
în Statele Unite ale Americii, 
la Idyllwild Arts Academy 
California, după 13 ani petrecuți 
în Lauder. S-a adaptat cu 
ușurință sistemului școlar 
american întrucât multitudinea 
de cursuri urmate în cadrul 
Complexului Educațional 

Lauder-Reut – limba engleză, 
diplomație, business, public 
speaking etc. – i-au folosit 
extraordinar de mult.

Adina le transmite 
colegilor săi un mesaj prin 
intermediul autografului 
alăturat, își amintește cu 
drag de toți, de momentele 
petrecute împreună, de 
zilele de Purim, care au fost 
preferatele ei.



29„școala altFel: Să știi mai multe, Să Fii mai bun!”

Săptămâna „Școala Altfel” este cea mai îndrăgită 
perioadă a anului școlar. Copiii așteaptă cu nerăbdare să își 
pună ghiozdanele în cui, să uite de lecții și să pornească într-o 
călătorie magică pe tărâmul cunoașterii prin descoperire. 
Anul acesta, clasa pregătitoare a început această săptămână 
printr-o vizită la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, 
unde au admirat locuințele tradiționale românești.

Cea de a doua zi a fost dedicată vizitării Grădinii Zoologice 
Băneasa. Copiii au fost foarte încântați să vadă tigrii, leii, urșii 
și mai ales reptilele. 

Ziua de miercuri din această săptămână specială a fost cea 
mai așteptată de elevi, pentru că urmau să și-o petreacă la 
unitatea de pompieri. Aici au putut vedea cu ce instrumente 
este dotată mașina de pompieri, ce materiale și unelte se 
folosesc pentru stingerea incendiilor și cum arată un costum 
de pompier.

La întoarcere, în cadrul activităților de după-amiază, elevii 
și-au confecționat din hârtie propriul lor pompier.

Ultimele două zile ale Săptămânii Altfel au fost dedicate 
filmului și teatrului. Joi, copiii au urmărit cu sufletul la gură 
aventurile protagoniștilor filmului Kung Fu Panda 3.

Vineri au urmărit cu admirație piesa de teatru Prichindel 
prezentată de către trupa Libelula. Cele două actrițe talentate 
i-au încântat pe cei mici cu îndemânarea cu care au mânuit 
marionetele, cu numerele de jonglerie și cu momentele 
interactive. 

 
Prof. Anamaria Năstasie

ne diStrăm, învățăm! 
școala altFel la claSa pregătitoare

Încă din primul an în care au fost organizate, activitățile 
reunite sub denumirea de „Școala Altfel” – „Să ştii mai multe, 
să fii mai bun !”, au acumulat, în unanimitate, susținerea 
părinților, dar şi bucuria copiilor. Cadrele didactice, la 
rândul lor, consideră această săptămână o ocazie fericită 
de folosire a unor abordări diferite cu scopul completării 
experiențelor de cunoaştere ale elevilor. Chiar înainte de 
anunțarea începerii programului „Şcoala Altfel”, desfăşurat 
în perioada 18-22 aprilie 2016, elevii claselor IA şi IB aşteptau 
cu nerăbdare anunțarea activităților la care vor participa. 
Aranjamente, programări, cine cu cine va călători în autocar, 
colegi de cameră şi negocieri privind conținutul rucsacului de 
luat în excursie, toate au fost nelipsite.

Ziua de luni, 18 aprilie, a debutat cu activități desfăşurate 
la Muzeul Național al Țăranului Român, ocazie cu care elevii 
claselor I au participat la un atelier de hârtie, au realizat 
hârtie manuală şi diverse obiecte decorative. Deşi în zilele de 
luni muzeele sunt închise, elevii au beneficiat de explicațiile 
ghidului, fiind îndrumați în turul expozițiilor permanente ale 
muzeului. Ziua s-a încheiat cu două ore de distracție în Parcul 
Kiseleff, copiii bucurându-se de vremea frumoasă de afară.

A doua zi a săptămânii a cuprins în program un atelier 
special, elevii învățând să realizeze, doar din piese LEGO, un 
iepure mecanic. Cum în partea a doua a zilei a fost programată 
o vizită la Biblioteca Națională a României, copiii au realizat o 
istorie ilustrată a cărții, desenând, pas cu pas, drumul hârtiei 
de la copac la fila albă din celuloză. La Biblioteca Națională a 
României ei au vizitat sălile de lectură, au răsfoit cărți pentru 
copii şi au urmărit un film 
despre sistemul solar. 
Sesiunea de întrebări a 
demonstrat cât de multe 
ştiu şi cât de atenți au fost, 
surprinzând organizatorii 
prin bogația informațiilor 
şi prin răspunsurile oferite.

Zilele de miercuri şi joi au fost cele mai aşteptate, pentru 
că urma să se desfăşoare excursia la Râşnov. Timp de două 
zile, elevii claselor I şi a II-a au participat la activități în aer 
liber, îmbinând jocurile sportive şi întrecerile cu vizitarea 
unui muzeu în care doi dintre elevii noştri au susținut 
un miniconcert. Miercuri, în Tabăra Himalaya, însoțiți 
şi supravegheați de antrenori, copiii au făcut escaladă, 
echitație, au tras la țintă folosind arcul cu săgeți, dar au 
participat şi la întreceri cu jaloane, ocolind obstacole, sărind 
peste buşteni sau țintind cu arma cu tir.

A doua zi a urmat vizita la Dino Parc, unde, printre 
dinozauri precum Pteranodon-ul, Oviraptor-ul, Triceratops-
ul, Diplodocus-ul şi T-Rex-ul, copiii au făcut poze şi au aflat 
despre cum trăiau aceste ființe de mult dispărute. În partea 
a doua a zilei de joi am vizitat Vila „Luminiş” din Sinaia, loc 
în care, la un pian la care a interpretat şi marele George 
Enescu, elevii Bolohan Vlad şi Maia Cosaşu au avut ocazia să 
ne încânte cu un minirecital improvizat ad-hoc. 

   
În ultima zi a săptămânii, dedicată activităților de 

evaluare, elevii claselor I și a II-a au desenat şi au completat 
jurnalul de călătorie, reamintindu-şi cu plăcere de locurile 
vizitate şi de frumoasele experiențe trăite de-a lungul celor 
două zile de excursie.

   
Prof. Lavinia Popa

de „școala altFel”
la claSele i și a ii-a

În perioada 18-22 aprilie 2016, elevi din clasele 
a III-a și a IV-a B de la Complexul Educațional 
Lauder-Reut s-au bucurat de 5 zile de distracție 
și activități în aer liber în satul Ighiu, județul Alba. 
Aflându-se deja la a doua vizită în tabăra Happy 
Faces, copiii au participat cu plăcere la toate 
activitățile propuse, chiar dacă razele soarelui nu 
au fost prea prietenoase. 

Copiii au avut posibilitatea de a exersa limba 
engleză cu vorbitori nativi și de a cunoaște tineri 
animatori de pe mai multe continente. Pe lângă 
distracție și învățarea limbii engleze cu multă voie 
bună, au fost organizate activități și work-shop-
uri care să îi ajute pe copii să dobândească noi abilități, 
să fie mai siguri pe ei și să se dezvolte armonios, să 
devină membri activi ai societății și să realizeze că 
schimbarea în bine începe cu fiecare dintre noi. Printre 
activitățile desfășurate în tabără, s-au numărat dans, 
karaoke, sporturi individuale și de echipă, tras cu arcul, 
jocuri de echipă, ședință foto personalizată, vânătoare 
de comori, orientare în natură cu ajutorul busolei.

Competiția „Bigger, Better, Best” a adus copiilor o 
mulțime de provocări pe care juriul, format din cadre 
didactice, le-a catalogat drept solicitante și distractive 
în aceeași măsură. Copiii au fost împărțiți în echipe 
și au făcut față cu brio sarcinilor primite: să bea într-
un timp cât mai scurt o anumită cantitate de apă, să 
mănânce o ceapă întreagă, să facă sărituri în lungime, 
să sară coarda, să intoneze cât mai frumos o melodie 

la alegere, să țină mingea cât mai mult în aer prin 
lovituri repetate cu piciorul, precum și să sufle în 
direcția corectă și cu puterea potrivită o pană, 
astfel încât aceasta să nu cadă. 

Zâmbetele copiilor în jurul focului de tabără 
au încheiat seria celor cinci zile de distracție. 
Mulțumim organizatorilor de la Complexul 
Turistic Terra Mythica din județul Alba! Sperăm să 
ne revedem cât mai curând!

Prof. Luiza Bayassi

„școala altFel” la ighiu, Jud. alba
claSele a iii-a și a iv-a b

În săptămâna „Să fii mai bun, să știi mai multe”, elevii clasei a IV-a A 
au petrecut trei zile minunate în tabără, în zona Arefu-Transfăgărășan. 
Pensiunea la care au fost cazați era amplasată la intrarea pe 
Transfăgărășan, într-o zonă turistică renumită (Cetatea Poenari – Valea 
lui Stan – Barajul Vidraru), iar în cadrul complexului copiii s-au putut 
bucura de aer curat, de liniște, dar și de bucatele tradiționale românești, 
pregătite cu meșteșugire de gazde. 

Copiii au avut un program special, în care s-a urmărit în mod deosebit 
dezvoltarea spiritului de echipă și sublinierea rolului fiecărui copil ca parte 
integrantă în grup. 

Ei au participat la o serie de ateliere educative al căror scop a fost acela 
de a încuraja creativitatea şi imaginația copiilor şi, bineînteles, de a-i face 
să se bucure de un colț de natură. Cu sorțulețul pus, elevii clasei a IV-a au 
demonstrat că sunt iscusiți bucătari şi au învățat să pregătească kurtos 
kalacs și pizza. De asemenea, 
au participat cu plăcere la toate 
activitățile propuse, bucurându-
se mai ales de tiroliană, unde au 
învățat cum se foloseşte corect 
echipamentul de alpinism și de 
panoul de escaladă unde, purtând 
echipamente profesionale folosite 
în alpinism, trebuiau să parcurgă, 
în înălțime, un panou de 2 m.

Mulțumim organizatorilor de la 
Pensiunea Dracula si sperăm să ne 
revedem cât mai curând!

Prof. Aura Mateescu

tabăra tranSFăgărășan 
claSa a iv-a a
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Clopoțelul „Săptămânii Altfel” a sunat în 
acest an în data 18 aprilie 2016 și și-a propus 
să aducă plus-valoare întregii comunități 
şcolare, prin competențe, coeziune, spirit de 
echipă şi, nu în ultimul rând, prin zâmbetele 
elevilor şi profesorilor implicați. Activitățile  
din programul grădiniței au fost înlocuite 
cu tot soiul de activități care mai de care 
mai atractive: vizite la muzee, întâlniri cu 

pompierii, vizionarea 
unui film de animație 
și a unui spectacol 
de  teatru de păpuși, 
vizita la o fabrică de 
biscuiți.

„Să cunoaștem 
tradițiile românești” 
s-a desfășurat în cadrul 
Muzeului Satului 
„Dimitrie Gusti”, 
unde copiii s-au putut familiariza cu viața 
în mediul rural prin casele din diferite zone 
ale țării și  colecțiile de obiecte ce ilustrează 
simplitatea și diversitatea moștenirii rurale 
a țării. „Prietenele noastre, animalele” ne-
au așteptat la Grădina Zoologică unde copiii 
au putut observa animale de toate felurile 

din cele mai diverse 
zone de pe Glob. 
„Micii pompieri” au 
vizitat Detașamentul 
de Pompieri Vitan 
unde li s-a prezentat,  
într-o manieră 
adecvată vârstei, prin 
povestire, efectele 
nefaste ale jocului cu 
focul și unde  au putut  

examina echipamentul specific pompierilor. 
„Ne-am comportat civilizat la spectacol”, la 
Multiplex Mall Vitan unde am vizionat filmul 
de animație „KungFu Panda”, respectiv la 
sala de sport unde s-a desfășurat spectacolul 
de teatru „Prichindel”al trupei de teatru 
Libelula. „Micii cofetari” au vizitat Fabrica de 

biscuiți RoStar, unde au  putut vedea cum se 
prepară cremele pentru umplutură, cum se 
dă formă biscuiților cu ajutorul unei matrițe 
speciale, cum se coc si cum se ambalează. 

În finalul acestei săptămâni, cu siguranță 
putem spune că știm mai multe și suntem 
mai buni!

Adriana Calofir
Profesor învățământ preprimar

magia copilăriei și a cunoașterii în grădiniță

Pentru săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, 
elevii claselor a VI-a A și a VII-a au ales o excursie de cinci zile la 
Tulcea; astfel, ei au avut ocazia de a vizita un oraș încântător 
și de a se bucura de frumusețea unică a Deltei Dunării. Însă 
nu a fost doar o mini-vacanță de plăcere, pentru că fiecare 
activitate a avut și un scop educativ, iar elevii au completat 
dosare cu informații sau comentarii pe baza evenimentelor 
din program.

Expediția a început luni foarte de dimineață, în fața școlii, 
unde ne-am luat rămas bun de la părinți, promițându-le că 
vom fi cuminți și veseli. Și pentru că drumul a fost destul 
de lung, l-am condimentat cu jocuri amuzante, concursuri 
de poezie și cântece inedite; unul dintre ele a devenit 
chiar imnul excursiei, iar simpla lui fredonare readuce și 
acum zâmbete pe buze și amintiri plăcute. Ken leeeee!!! 
Odată ajunși la hotel, ne-am luat camerele în primire și  
ne-am bucurat de o binemeritată odihnă activă, constând în 
expediții informative prin camerele celorlalți. Abia de a doua 
zi urma să înceapă programul propriu-zis, astfel încât am 
petrecut o seară liniștită, plimbându-ne pe faleză.

La Enisala, cetate medievală din timpul domnitorului 
Mircea cel Bătrân, am avut senzația că am părăsit prezentul, 
într-o călătorie prin timp, într-un trecut în care Marea Neagră 
se oprea la zidurile puternice ale cetății de apărare. Ne-am 
imaginat cum dealurile din fața noastră erau, de fapt, fundul 
mării și am admirat priveliștea acum pașnică, de dincolo de 
zidurile vechi. O scurtă expediție în imprejurimi a dat naștere 

unui concurs de coborâre și de urcare a pantelor dulci si unei 
sesiuni de culegere a multor flori galbene delicate care au 
ajuns brățări, cercei și coliere. După-amiaza a fost rezervată, 
ca în fiecare zi, înotului în piscina hotelului: alte concursuri în 
care toți au câștigat bună dispoziție și relaxare bine meritată.

A doua zi, ploaia a încercat să se opună planului de a vizita 
Muzeul de istorie și, pentru câteva ore, a și reușit. S-a dovedit, 
apoi, că a meritat să insistăm; după vizitarea Monumentului 
eroilor, ridicat în memoria soldaților căzuți pe câmpurile de 
bătălie pentru reîntregirea granițelor României, muzeul ne-a 
purtat prin istorie, din epoca cea mai veche a omenirii până 
în fascinanta epocă medievală: vârfuri de săgeți de os, apoi 

de fier, vase elegante grecești, ornamente, bijuterii romane, 
armuri medievale, iatagane turcești și un ghid inspirat, care 
a reușit să ne capteze atenția prin farmecul relatării și prin 
umor.

Dis de dimineață, de la fereastra 
restaurantului unde luam micul dejun, 
am văzut vaporașul care urma să ne 
ducă în inima celui mai nou și mai 
fascinant pământ al României, într-o 
călătorie feerică. Performanțele 
aparatelor foto au fost puse din greu 
la încercare, fiindcă, pe parcursul celor 
mai bine de patru ore, obiectivului i-a 
fost foarte greu să se oprească asupra 
tablourilor celor mai impresionante: 
păsări de toate felurile și mărimile, 
spuma valurilor despicate de 
vaporaș, maluri misterioase, ascunse 
în vegetația bogată, un cer de un 
albastru perfect și stuf bogat și auriu, 
scăldat în lumina soarelui. Absența 

zgomotului citadin, cântecele păsărilor și foșnetul apei ne-au 
mai rupt o dată de realitatea de zi cu zi; s-au depănat amintiri, 
s-au povestit cărți, ne-am jucat.

Ce putem vedea la Acvariul din Tulcea? era, probabil, 
întrebarea care se plimba prin mintea multora dintre noi, 
obișnuiți cu astfel de locuri din orașele mari ale Europei. Din 
nou, așteptările ne-au fost înșelate în cel mai plăcut mod 
cu putință. Am descoperit un loc extrem de bine organizat, 
modern și atrăgător, care combină cele mai atractive și mai 
noi modalități de prezentare a informației cu un patrimoniu 
bogat în specii; ghidajul, excelent iarăși, ne-a dezvăluit 
frumusețea nevăzută a acestei zone a țării.

După atâtea activități zilnice, seara a fost rezervată 

jocurilor de grup. În sala de jocuri, cum am numit-o, s-au 

desfășurat cele mai amuzante și aprige lupte. Scopul lor? Să 

ne cunoaștem mai bine, altfel decât în sala de clasă, să creăm 

sau să întărim prietenii, să ne simțim bine... și să râdem. S-a 

râs mult, în hohote și uneori cu lacrimi, așa că ideea de a avea 

un loc mai departe de camerele altor turiști a fost binevenită. 

Deși se făcea târziu, în fiecare seară se auzeau proteste 

serioase la anunțul ultimul joc în seara asta!

Când au trecut cinci zile? Greu de spus, însă fotografiile 

și amintirile au rămas martori ai unei excursii pline de 

evenimente și de bună dispoziție. A fost un fel de școală, însă 

cu totul altfel, în care am învățat lucruri mai greu de predat 

în clasă și în care ne-am descoperit unii pe alții ca prieteni, ca 

parteneri de joc și de muncă, în același timp. Ken leee!

Profesor Daniela Pițigoi

excurSie la tulcea
claSele a vi-a și a vii-a
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Fac ce vreau... a fost încurajarea cea mai 
frecventă printre cei care au îndrăznit să se 
avânte într-o nouă drumeție spre crestele 
Munților Bucegi. Preluare a unui refren din 
repetitiva muzică a generației de astăzi, 
replica aceasta nu a avut deloc legătură cu 
ideea de răzvrătire sau de independență 
regăsită, în general, la generația tânără și 
temeperamentală de astăzi. 

Fac ce vreau!... a fost mai degrabă fac 

ce pot, adică ce mai pot, în situația în care 
conducătorul grupului, domnul profesor 
Laurențiu Lambrinoc, om pentru care munții 
și cărările lor sunt ca drumurile pe care 
le facem zilnic spre serviciu sau școală, în 
sensul familiarității lor, a reprezentat resursa 
de răspunsuri, de încurajări, dar și ținta pe 
care trebuia să o urmezi de voie, de nevoie...

Fac ce vreau!... a mai fost apoi manifestare 
a bucuriei când ne-am văzut toți lângă Babele 
sau lângă Crucea din Caraiman, un fel de în 
sfârșit am ajuns și eu.

În munte sau pe munte, grupurile, chiar 
dacă pornite de la poale cu gânduri și dorințe 
diferite, se armonizează: temerarii îi susțin 
pe neputincioși, bățul de sprijin al Elenei este 
împrumutat lui Beatrice, de pozele Dianei 
Gomboș se bucură toată lumea, Mihnea și 
Vlad devin din sportivi cei care încheie grupul 
cu grija celorlalți, iar strigătele din munte 
sunt cu mult diferite de cele din stradă sau 
din autobuzele bucureștene.

Serile sunt lungi, anotimpurile 
schimbătoare, câinii blânzi, urșii vecini buni, 
oamenii deschiși și primitori, iar orășenii, 
oameni pentru care timpul nu mai este o 
povară nesfârșită.

O săptămână altfel în munte 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, Fac ce vreau!... rămâne petru 
cei ce urcă pe munte sau în munte, bucuria 
că în micimea ființei noastre năzuim să fim 
în vecinătatea a ceea ce Creația păstrează 
tainic și inaccesibil.

Profesor Florina Jambore

din munte în munte...
claSele a x-a și a xii-a

Sibiu, Păltiniș, jurnal, muzică, pictură 

europeană, Podul Minciunilor, înțelegere, 

veselie, turnul - acestea sunt coordonatele 

excursiei în care am fost cu elevii (oamenii 

mari, de fapt) din clasa a XI-a R. 

Deși știam că sunt buni prieteni între 

ei, ne-am bucurat să le vedem prietenia în 

acțiune: de la pregătirea mesei de dimineață 

la sesiunea foto de pe străduțele orașului 

vechi, de la serile muzicale la meciul văzut 

în curte, de la ironiile primite cu răbdare la 

generozitatea firească, de la improvizațiile 

muzicale la cântatul în tren, de la introspecție 

la deschidere, de la ego la alter, de la  

Aș dormi și când nu mi-e somn la Chirno 2016, 

de la derivate la eterna întrebare despre cum 

își gândesc scriitorii textele.

Câte am trăit și descoperit împreună...

Profesor Adelina Morcov

excurSie tematică la Sibiu
claSa a xi-a

„Înainte să plecăm, mă întrebam ce aș putea face eu trei zile întregi într-un oraș atât de 

departe de casă și cu niște omuleți ale căror interese nu se intersectează atât de mult cu ale 

mele. După ce ne-am întors, mă întrebam ce o să fac eu singură în zilele care urmează.

Ideea e că m-a surprins pe mine însămi cât de bine m-am simțit. După trei ani de stat cu 

niște oameni, încă erau atâtea lucruri noi de aflat despre ei. Am învățat să nu subestimez 

adâncimea unei persoane, oricât de bine aș crede că o cunosc. Am învățat să nu etichetez 

oamenii după niște impresii precedente. Mi-am dat seama că nu sunt un fulg de nea atât de 

special și că mai sunt mulți cu care îmi pot găsi lucruri în comun. Totodată, am învățat că încă 

pot să-i surprind și pe oamenii care mă știu. 

Să creștem mai departe mari, frumoși și buni, și să nu uităm ce am învățat.”

(Ana Maria Petre, 11R)

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu 
s-ar mai povesti… un palat. La aproximativ 
15 km de București, există un loc liniştit, cu 
multă verdeață, numit domeniul Mogoşoaia, 
în mijlocul căruia tronează un palat de 
poveste. 

Marți, 19 aprilie, în cadrul programului 
„Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai 
bun!”, Palatul Mogoşoaia, construcție 
brâncovenească, şi-a deschis porțile pentru 
elevii clasei a V-a de la Complexul Educațional 
Lauder-Reut. Aceştia au fost impresionați de 
grandoarea palatului şi au ascultat cu interes 
poveştile care au luat naştere între zidurile 
acestuia. 

Iată câteva dintre impresiile elevilor 
noștri:

„În Săptămâna Altfel, am fost cu toții la 
Mogoşoaia. Acolo, am vizitat Palatul, un loc 
foarte interesant, cu multe încăperi. Cel mai 
mult mi-a plăcut expoziția de artă. A fost 

foarte frumos! Cred că şi colegilor mei le-a 
plăcut!” (Ana Maria Țoghină)

„În Palatul Mogoşoaia am văzut multe 
picturi ale trecutului. Ceea ce m-a impresionat 
a fost muzica ambientală. Un domn, parcă 
desprins din alte timpuri, cânta la chitară.” 
(Luca Deleanu)

Profesor Mirabella Modan

palatul mogoşoaia, File de poveSte
claSa a v-a
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Pe parcursul acestui an şcolar, în cadrul 

orelor de limba ebraică, s-au intercalat lecții 

de scriere, citit şi conversație. 

Astfel în fiecare clasă, pe lângă programa 

şcolară, în timpul orelor de limba ebraică se 

citesc pasaje din ziare, pentru îmbogățirea 

vocabularului.

Am deschis anul şcolar cu o ceremonie la 

care au participat toți elevii şcolii, părinții lor, 

domnul rabin Rafael Shaffer, domnul Paul 

Schwartz, preşedintele Comunității Evreilor 

din Bucureşti, reprezentanți ai Ministerului 

Educației şi ai Primăriei Sectorului 3 din 

Bucureşti.

Cu ocazia sărbătorii de Hanuca, am predat 

povestea Macabeilor, am vorbit despre 

semnificația acestei sărbători prin cântece, 

artă plastică şi jocuri.

În seara Galei Lauder a Prieteniei, elevii 

şcolii au susținut un program artistic alcătuit 

din cântece și dansuri israeliene specifice 

sărbătorii de Hanuca.

În semestrul al doilea, am predat limba 

ebraică prin dialoguri în clasă pe diverse 

teme, iar la tradiții iudaice, anul acesta am 

introdus un element nou: sursele istorice ale 

diferitelor sărbători evreieşti.

Subiectele învățate de către elevii şcolii 

în timpul orelor de ebraică au fost  redate 

și prin expoziții de desene în școală, într-

un mod creativ și elegant, pentru fiecare 

tematică în parte. Astfel, decorațiile specifice 

fiecărei sărbători iudaice au creat pentru toți 

elevii din şcoală, şi nu numai, o atmosferă 

deosebită şi un mesaj unic.

Am învățat despre sărbătoarea de  

Tu B’Shvat, iar elevii au susținut și diferite 

proiecte, alături de expozițiile amintite. Elevii 

au plantat răsaduri, momentul fiind preluat 

de un canal român de televiziune.

Comunitatea evreilor din Bucureşti s-a 

implicat în activitățile specifice ale sărbătorii 

de Tu B’Shvat.

În luna februarie, o delegație formată 

din profesori şi elevi ai şcolii au participat, 

pentru prima oară, la Conferința Model 

United Nations în Israel. Această conferință 

a avut loc la Şcoala Americană din Israel 

şi au participat aproape 600 de elevi din 

toată lumea, care s-au implicat în discuții 

ale diferitelor forumuri şi au câştigat diverse 

premii. Delegația Lauder-Reut s-a cazat la 

familiile elevilor şcolii partenere – Tichon 

Hadash Hertzliya. Colaborarea dintre 

cele două şcoli, începută anul trecut, s-a 

consolidat cu această a doua vizită. Liceenii 

noștri s-au plimbat cu colegii israelieni şi au 

participat la activitățile din şcoala Tichon 

Hadash Hertzliya. Dorim să accentuăm faptul 

că elevii noştri au fost primiți cu brațele 

deschise de către prietenii lor din Israel, iar 

familiile acestora le-au oferit câteva zile în 

care ospitalitatea şi dorința de a-i familiariza 

cu obiceiurile iudaice, precum ar fi Intrarea în 

Shabat, au fost ieşite din comun.

Delegația elevilor din Israel a venit, la 

rândul ei, în Bucureşti, timp de o săptămână, 

în care studiul diplomației s-a desfășurat 

la nivelul cel mai înalt. Elevii israelieni 

au avut ocazia să participe la Conferința 

Internațională de Diplomație şi Afaceri 

Globale – „2Day Ambassador”. La această 

conferință au participat elevi din alte şcoli din 

Bucureşti, iar elevii din Israel au fost implicați 

în programul pe teme de diplomație. 

La deschiderea conferinței a avut loc 

lansarea cărții „Niciodată nu eşti pe ultimul 

drum”, autobiografia lui Felix Zandman, 

supraviețuitor al Holocaustului. Cartea a fost 

tradusă în limba română în cadrul Catedrei 

de Limba Ebraică, astfel încât s-a format o 

legătură deosebită între Catedra de Limba 

Ebraică şi doamna Ruta Zandman, văduva lui 

Felix Zandman.

De Ziua Familiei, elevii ciclului primar au 

primit un album de familie în limba ebraică 

tradus şi în limba română, pentru a-l completa 

acasă împreună cu familia.

Cu ocazia sărbătorii de Purim, am învățat 

despre povestea şi semnificația acestei 

sărbătoriei. Atmosfera de Purim a culminat cu 

balul regelui Ahahverosh, organizat special 

pentru copii. În funcție de vârsta fiecăruia, 

au fost invitați artişti - pentru ciclul primar, 

un ventriloc, iar pentru ciclul gimnazial şi 

liceal, un dansator profesionist de break 

dance. Balul s-a încheiat cu Zumba, realizat 

de o renumită practicantă profesionistă. Toți 

copiii şcolii, de la grădiniță şi până la liceu, au 

primit pachete Mishloah Manot din partea 

conducerii Complexului şi a Catedrei de 

Limba Ebraică.

Sărbătoarea de Pesach a fost marcată 

prin predarea poveştii Ieşirea din Egipt şi a 

simbolurilor sărbătorii. 

Anul acesta am comemorat Ziua 

Holocaustului cu clasele a VII-a - a XII-a. 

Datorită strânsei legături dintre şcoală şi 

doamna Ruta Zandman, a fost emoționant 

rememorată povestea extraordinarei vieți a 

regretatului Felix Zandman, cu suferințele, 

cu succesele ei şi cu aportul la progresul 

omenirii şi lumii internaționale. La sfârşitul 

ceremoniei, coordonată de doamna 

profesoară de istorie Diana Gherasim, fiecare 

elev a primit în dar cartea tradusă în limba 

română „Niciodată nu eşti pe ultimul drum”.

O săptămână mai târziu, am celebrat Ziua 

Amintirii, în memoria soldaților israelieni 

căzuți pe câmpurile de luptă şi a victimelor 

atacurilor teroriste, cu implicarea doamnei 

profesoare de limba engleză Claudia 

Moldoveanu şi a elevilor săi. Anul acesta, 

eroul a fost sergent Roy Klein, cel care și-a 

salvat camarazii cu prețul vieții lui, acoperind 

cu propriul corp o grenadă pentru a atenua 

suflul exploziei, care altfel i-ar fi ucis pe toți.

Excelența Sa, doamna ambasador al 

Israelului Tamar Samash, domnul rabin Rafael 

Shaffer, domnul Paul Schwartz, preşedintele 

Comunității Evreilor din Bucureşti, au fost 

invitați de onoare în această tristă zi şi au 

spus cuvinte emoționante.

Ziua Independenței Statului Israel a fost 

celebrată prin:

1. O expoziție educativă şi foarte 

interesantă pentru copii a invențiilor 

israeliene din toată lumea, organizată 

de către Catedra de Limba Ebraică. Elevii 

claselor I – a XII-a au vizitat cu mare interes 

expoziția.

2. Un prânz picnic în curtea şcolii, cu 

mâncare specifică israeliană, în pita.

3. Spre finalul zilei, toți elevii şcolii (de 

la grădiniță şi până la liceu) au ieşit în curte, 

au urmărit programul artistic de dansuri 

coordonate de doamna profesoară Mioara 

Stoian, programul de cântece israeliene 

precum „Împreună vom reuşi”, coordonat 

de profesorii de muzică Rodica Doija, 

Bogdan  Lifșin şi Victor Diacicov. Cu toții am 

cântat, iar la sfârşit, am lansat baloanele albe 

şi albastre, fiecare copil primind un cadou în 

aceleași culori ale drapelului israelian. 

De Lag Ba Omer, am vorbit despre istoria 
şi mesajul sărbătorii, prin lucrări creative şi 
jocuri.

Shavuotul, serbarea primelor roade, s-a 
petrecut în curtea şcolii. Copiii din grădiniță 
au adus coşuri mici decorate pentru 
expoziție, echipa de dans a fetelor a dansat 
pe melodii specifice... apoi a urmat Târgul 
de Shavuot, în care fiecare clasă a pregătit o 
masă cu unul dintre cele 7 simboluri vegetale 
ale Israelului, și mese cu produse din lapte şi 
miere. La sfârşitul vizitei, fiecare elev a fost 
rugat să voteze masa preferată din târg. 
După numărarea voturilor, clasa câştigătoare 
a fost premiată. 

Activitatea Catedrei de Limba Ebraică a 
fost bogată educațional în acest an şcolar, din 
punctul de vedere al aspectelor pedagogice, 
creative şi experimentale.

Întreaga echipă a Catedrei de Limba 
Ebraică s-a bucurat atât de activități, cât şi de 
colaborarea elevilor şi a celorlalți profesori.

Ne vom gândi la programul de anul viitor 
pentru a continua tradiția şi atmosfera bună 
care ne-a însoțit în tot acest timp.

Vacanță plăcută şi la revedere, ne vedem 
anul şcolar viitor!

Taly Weissman
Şef Catedra şi profesorii de limba ebraică 

și tradiții iudaice

ivritul eSte al noStru!
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בלימודי עברית השנה בבית הספר, 
שולבו לימודי שפה בכתיבה , קריאה 

 ודיבור.
י  לבו מעבר לתכנ בכל כיתה שו
הלימוד מספרי הלימוד סיפורים, קטעי 

הכל למען   -עיתונות רלוונטית וכד' 
 העשרת השפה בפי הילדים. 

במהלך סמסטר א' השנה, חגגנו את 
חגי תשרי: ראש השנה, יום כיפור וחג 

 סוכות. 
בכל חג למדנו את מקורות החג, 
סמליו, מנהגיו ואף חווינו את אוירת החג 

 ביצירה ובשירה.
י  ג י חג ו את השנה בטקס  נ פתח
בהשתתפות כל תלמידי בית הספר 
א  נשי ו הם, הרב רפאל שפר  רי הו ו
הקהילה יהודית בבוקרסט, מר שוורץ 
פאול , נציגי משרד החינוך ונציגי עיריית 

 ואורחים . 3סקטור 
ר  פו סי ו את  מדנ לי כה  ו בחג החנ
המכבים, את מנהגיו וסמליו דרך שירה, 

 יצירה ומשחקים.  

באירוע הגאלה, תלמידי הבית ספר 
השתתפו בשירים וריקודי עם ממסורת 

 חנוכה.
בסמסטר ב' המשכנו את לימודי 
ת  ו ס נ ת ה ה ת  ב ח ר ה ך  ו ת ה  פ ש ה
בדיאלוגים בכיתה בנושאים שונים. 
ה  ו השנ ספנ רת, הו י המסו ד מו בלי
ת  ו ר ו ק מ ה ל  ע ת  ו ת י כ ב ת  ו א צ ר ה
והתהליכים ההיסטורים של חגי ישראל 

 השונים.
הנושאים המגוונים שלמדו הילדים 
י  ר ו שע ו ת  י י העבר ר ו ע ך שי במהל
המסורת הוצגו על קירות בית הספר 
בצורה מושקעת ומתחדשת בכל נושא. 
הגיוון הרב בקישוט הסביבה הלימודית 
שבביה"ס בנושאי העברית, נתנו לכולנו 
את האוירה המתריאה בכל חג ובכל 

 אירוע.
למדנו על מקורות וסיבות חג ט"ו 
שא  ו נ ה ם  ו כ י ס ל  , ת תו י כ ב בשבט 
רה  צי י ת  דו ם עסקו בעבו די התלמי

 מגוונות.
בחלק מהכיתות שתלנו שתילים 
בעציצים בהשתתפות נציגי טלויזיה 

 מקומית.
ביחד עם נציגי הקהילה היהודית 
בבוקרשט, ערכנו סדר ט"ו בשבט בו 
הכרנו עוד מושגים ומנהגים בעזרת 

 משחקים ותחרויות בין הכיתות.
בחודש פברואר משלחת של מורים 
דים מבית הספר השתתפה  ותלמי
לראשונה בכנס מון ישראל. בכנס נכחו 

משתתפים מכל העולם ונערך   066  -כ  
 . שראל בי י  האמרקא הספר  ת  י בב
תלמידינו השתתפו בפורומים השונים 
וזכו להערכה רבה ואף זכו בפרסים. 

במקביל לכנס זה, התארחו תלמידי 
המשלחת בבתי תלמידי "תיכון חדש 
הרצליה" . שיתוף הפעולה בין בית 
ספרינו ל"תיכון חדש" שהכיל שנה 
שעברה, התרחב והעמיק בביקורנו זה. 
לו ביחד עם התלמידים  י הילדים טי
הישראלים והשתתפו באירועים שונים 
שנערכו בבית הספר. נציין במיוחד את 
היחס החם והאוהב מהמשפחות אשר 
אירחו ברוחב לב את ילדינו, הראו להם 
, קבלת שבת  ן ו כג ם  י נ ם שו י הג מנ

 וכדומה.

המשלחת הישראלית הגיעה לביקור 
הדדי בבוקרסט במהלך שבוע שיא של 

 לימודי הדיפלומטיה.
התלמידים הישראלים התארחו בבתי 
תלמידינו והשתתפו בפעילויות בבית 
הספר ומחוצה לו. במהלך סוף השבוע, 
ו והאורחים יחד בהרים  נ לו ילדי י טי
ב  ף המרהי ו ו מהנ נ נהי ו ם  י הקרפטי

 ומפעילויות חברתיות משותפות.

ו  ב ה  ז ע  ו י בשב ז ע המרכ רו האי
 השתתפו גם התלמידים הישראלים היה

 2DayAmbassador באירועי הכנס .
ם  י נ כו גים מתי צי נ בו השתתפו גם 
אחרים, נאמו אורחינו הישראלים ושיתפו 
י  ד ו מ י ל ת  ו ע מ ש מ ב ל  ה ק ה ת  א
הדיפלומטיה עבורם. במהלך פתיחת 
הכנס ציינו את השקת הספר "המסע 
מוישי לוישי" , סיפור חייו של פליקס 
זנדמן , שתורגם במחלקתנו לרומנית. 
תרגום הספר והפעילות הקשורה בו היא 
ן  בי הב  או ו ק  , חם עמו חלק מקשר
מחלקתינו לאלמנתו של פליקס, רותה 

 זנדמן.
קיבלו ילדי ביה"ס   ביום המשפחה  

ם אלבום משפחתי  רי די הצעי סו הי
בעברית ותרגומו לרומנית, על מנת 

 להרכיבו בילד עם המשפחה בבית.
בחג פורים למדנו את סיפור החג, 
מנהגיו וחווינו את האוירה הפורימית 
ורוש" שנערך  ב"נשף המלך אחשו
ו לכל שכבה בהתאם  לילדים ובו הי
 : ח ר ו א ן  מ ו א ת  ו ע פ ו ה ה  ל י ג  ל

י  ד סו הי תות  ת   -לכי תו לכי ם;  תו פי
רקדן ברייקדנס   -החטיבה והתיכון  

 מקצועי.
את הנשף סיימנו במסיבת זומבה 

אותה הנחתה רקדנית זומבה מקצועית 
 ומפורסמת.

כל ילדי ביה"ס, מגן עד כיתה י"ב, 
קיבלו "משלוח מנות " מתנה מהנהלת 

 ביה"ס והקטדרה לעברית.
נו בלימוד סיפור  י את חג פסח צי

 יציאת מצרים ובהכרת סמלי החג.

י"ב טקס -השנה ערכנו עם כיתות ז 
יום הזכרון לשואה ולגבורה. בעקבות 
הקשר החם והאמיץ בין ביה"ס לאלמנתו 
של מר פליקס דזמן, סיפרנו במילים 
מרגשות את סיפור חייו , השרדותו, 
לה  לקהי תרומתו הרבה  ו הצלחתו 

 האנושית הבין לאומית.
בסיום הטקס המרגש , אותו ערכנו 
בעזרת המורה דיאנה גירסים ותלמידיה, 
קיבל כל תלמיד עותק מספרו של מר 

 דזמן שתורגם בבית ספרנו לרומנית.
כעבור שבוע, ציינו את יום הזכרון 
לחללי צה"ל וקורבנות הטרור, בטקס 
ו בעזרת המורה  מרגש אותו ערכנ
קלאודיה מולדובן ותלמידיה. השנה, 
התמקד הטקס בסיפור גבורתו של רס"ן 
רועי קליין אשר הציל את חייליו בעת 
קרב כשקפץ על רימון והגן בגופו על 

 חייהם.

שגרירת ישראל בבוקרשט,הגב' תמר 
א  נשי ו  , רפאל שפר  הרב  שמש, 
הקהילה היהודית בבוקרשט, מר פאול 
שוורץ , היו אורחי הכבוד בטקס ונשאו 

 מילים מרגשות במהלכו.
ו במספר   יום העצמאות את   נ י צי

 אירועים בביה"ס:
ות  א. תערכות המצאות ישראלי

צוות המחלקה בחר וערך   -בינלאומיות 
ו שלל המצאות  צג הו כה בה  תערו
ישראליות , חלקן שימושיות ביותר גם 

 לילדים.

קרו -הילדים מכיתות א  "ב שבי י
בתערוכה וקיבלו הסבר נוסף מצוות 
המחלקה לעברית, נהנו מאוד וגילו עניין 

 רב במידע שניתן להם.
ב.ארוחת הצהריים ביום העצמאות 
הייתה פיקניק בחצר ביה"ס לילדים בו 

 הוגשו להם מטעמים ישראלים בפיתה.
ג. בסיום היום התכנסו כל תלמידי 
ביה"ס, מילדי הגן עד לכיתה י"ב, בחצר 

 ביה"ס .

דים  ירה חגיגית רקדו התלמי באו
עם ישראלים בהדרכת   -מספר ריקודי 

 המורה מיוארה.
כל התלמידים נופפו בדגלי ישראל 
ושרו את השיר "יחד ננצח" בניצוחם 
 : קה סי ו המ י  ר ו מ של  בהדרכתם  ו
רודיקה ,בוגדן, ויקטור. בסיום השיר 
הופרחו לשמיים בלונים בכחול ולבן. 
בסיום חגיגות יום ההולדת לישראל , כל 

 ילד קיבל מתנה כחול ולבן .
ציינו בסיפור אירועי   ל"ג בעומר את  

החג, הסבר על ההיבט ההיסטורי של 
מנהגי החג ועבודות יצירה ומשחק 

 בנושא.
ערכנו טקס ביכורים לילדי בשבועות  

ביה"ס בחצר. ילדי הגן הביאו לטקס 
"טנא" מקושט לתערוכת סלי ביכורים . 
ו מספר  נ י ות רקדה לפנ להקת הבנ

 ריקודים ושרנו יחד שירי חג.
במהלך היום ערכנו "שוק שבועות" 
אחד  על  כן  דו נה  הכי כיתה  כל  בו 
משבעת המינים המסמלים את ארץ 

 ישראל, וכן דוכנים לתוצרת חלב ודבש.
ו  נהנ  , לדים ביקרו בתערוכה  הי
מהדוכנים וטעמו את המטעמים. בסיום 
הביקור כל תלמיד התבקש להתביע 
איזה דוכן מצא חן בעיניו ביותר. בסיום 
ה הכיתה  כרז הו  , ת  לו ספירת הקו

 המנצחת שזכתה בפרס.
השנה , במסגרת המחלקה לעברית, 
הייתה עשירה בנושאי לימוד ואירועים 

 מגוונים. 
בכל אירוע ונושא שנלמדו השנה , 
פעלנו לתת לילדים התנסות מעשירה 
ומלמדת אשר מכילה היבט פדגוגי , 

 יצירתי וחוויתי. 
ה  י מעשי ה  נ ה נ חקה  המל ת  ו ו צ
ומשיתוף פעולה עם התלמידים בכיתות 
ועם כל צוות בית הספר, ובונה את 
תוכנית הלימודים לשנה הבאה כהמשך 
לעשייה ולאוירה הטובה שליוותה אותנו 

 עד כה.
חופשה נעימה ולהתראות בשנה 

 הבאה !
 

מנהלת הקדטרה לעברית -תלי וייסמן
 וכל צוות המחלקה

limba ebraică și Studii iudaice
עברית שלנו !
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Purimul  ocupă  un loc cu totul aparte 

în inima copiilor, datorită tradițiilor și 

obiceiurilor specifice acestor zile de veselie.  

Este momentul mult așteptat în care 

copiii îmbracă haine festive, în amintirea 

evenimentelor care au salvat întregul popor 

evreu de la pieire. Atmosfera generală de 

bucurie, mesele organizate în familie sau 

în cadrul întregii comunități, carnavalurile, 

cadourile și bucatele tradiționale fac din 

Purim o sărbătoare mai nonconformistă, dar 

foarte îndrăgită.

În calendarul evreiesc, Purimul este 

sărbătorit în zilele de 13, 14 și 15 ale lui Adar, 

luna care corespunde cu luna martie din 

calendarul nostru. Denumirea sărbătorii vine 

de la cuvântul persan „pur”, care înseamnă 

„sorți” și arată metoda prin care s-a hotărât 

exterminarea evreilor. Cartea Esterei 

amintește cum  poporul evreu a fost salvat 

datorită Esterei și a unchiului său, Mardoheu. 

Purimul s-a serbat încă din momentul acestei 

biruințe, iar tradiția iudaică spune că se va 

sărbători chiar dacă toate celelalte sărbători 

vor dispărea.

Anul acesta, în luna martie, cu toții am 

intrat din nou în atmosfera de carnaval. 

Copiii s-au costumat în personajele favorite 

și au participat la paradă cu entuziasm. 

Ei au intrat în palatul lui Ahașveroș și s-au 

prezentat. Spectacolul oferit de ventrilocul 

Crina Zvoboda i-a uimit și i-a amuzat pe 

elevii ciclului primar. Au urmat momentele 

dulci – vata pe băț și humentaschen.  Ziua s-a 

încheiat cu o petrecere in ritmuri de zumba. 

Abia așteptăm următoarea sărbătoare! 

Prof. Mirela Constantin

purimul – Sărbătoarea veSeliei
Iată ca primăvara a sosit mai devreme 

la Complexul Educațional Lauder-Reut, iar 

elevii, alături de profesori, au fost încântați 

să sărbătorească natura de Tu Bishvat. Pe 

lângă începerea primăverii, sărbătoarea de 

Tu Bishvat marchează începutul Anului Nou 

al Pomilor și, ca la orice sărbătoare, elevii 

ciclului primar au pregătit decoruri tematice 

precum flori, arbori în miniatură, cu ajutorul 

cărora au decorat și înfrumusețat sala de 

sport, unde ne-am adunat pentru sederul 

de TuBishvat. În cadrul acestei ceremonii 

am mâncat fructe, am cântat melodii 

caracteristice acestei sărbători şi am băut 

patru pahare de suc, reprezentând cele patru 

anotimpuri ale anului calendaristic. Întregul 

eveniment a fost coordonat de catedra 

de limba ebraică și reprezentații Centrului 

Comunitar Evreiesc (JCC), care au animat 

atmosfera și au evidențiat frumusețea 

acestei sărbători prin poveștile prezentate. 

Sederul de TuBishvat cuprinde mai 

multe etape, fiecare etapă reprezentând 

un anotimp diferit, iar pe parcursul acestor 

etape, copiii au fost puși în situația de a se 

compara cu natura, respectiv cu arborii 

și cu fructele acestora. Toți am spus 

binecuvântările pentru băutură și au închinat 

câte un pahar de suc, după care am recitat 

binecuvântările pentru fructe, mâncându-le 

ulterior.

În prima etapă, copiii au mâncat pe rând 

fructele a căror coajă nu se consumă precum 

nuca, banana sau portocala. În mod simbolic, 

cu ajutorul acestor fructe și a paharului de 

suc închinat, copiii sunt puși în situația de a-și  

asocia personalitatea cu ceea ce regăsesc în 

fructe și pe măsură ce îndepărtează coaja, 

dezvăluie o parte a personalității lor, reușind 

să fie mai deschiși în fața tuturor colegilor. 

În cea de-a doua etapă, copiii au mâncat 

fructele al căror sâmbure nu se consumă, 

precum caisa, piersica, curmala sau mărul și 

au închinat un pahar de suc. Sâmburele este 

considerat un mijloc de regenerare întrucât 

datorită acestuia există fructul.  

Spre finalul ceremoniei de Tu Bishvat, 

în etapa finală,  arborii s-au maturizat si 

au înflorit. Copiii au consumat  fructe în 

întregime, precum struguri, smochine sau 

curmale. Mâncând fructul întreg, reușim 

să medităm asupra personalității și să 

descoperim alte laturi ale personalității 

noastre.

În încheierea ceremoniei copiii au fost 

invitați să participe la un joc de cultură 

generală cu privire la minunata sărbătoare 

de Tu Bishvat, fiecare echipă împărtășind 

cunoștințele sale. Împreună ne-am bucurat  

de această renaştere a naturii, aducându-ne 

multă bucurie și voie bună în suflete.

Prof. Iuliana Ciotîngă

Sărbătorim natura de tubiShvat

Toate îşi au vremea lor, şi fiecare 

lucru de sub ceruri îşi are 

ceasul lui.

Eclesiastul 3:1

Într-adevăr, fiecare lucru își ar vremea 

lui și fiecare zi ca profesor îmi arată că 

înțelepciunea lui Solomon nu e nici azi 

desuetă. Istoria Holocaustului este un 

subiect pe cât de dificil pe atât de important 

pentru noi, nu numai ca reprezentanți ai 

comunității și culturii evreiești, ci și ca tineri, 

viitori diplomați și lideri.

„De ce vrei să îți spui povestea?” a fost 

întrebată, la un moment dat Teofilia Silbering, 

una dintre supraviețuitoarele Holocaustului. 

„Pentru ca amintirea să nu piară, pentru ca 

nimeni să nu uite…”

Am pus și eu aceeași întrebare atunci 

când am propus elevilor de clasa a XI-a, Uman 

și Real să se înscrie la concursul internațional 

Centropa International Video Competition 

propus de Centropa, organizație care își 

propune, și reușește, să ofere elevilor și 

profesorilor de Istorie, Limba Engleză, Studii 

Iudaice și nu numai, instruire, perfecționare 

și resurse de calitate, pertinente și actuale. 

Elevii au spus povestea Bucureștiului 

evreiesc, așa cum nu mulți o știu și au spus-o 

cu talent și creativitate, calități care le-au fost 

din plin răsplătite în cadrul acestui concurs 

internațional.

Cinci echipe, formate din elevii mai sus 

menționați, au intrat în competiție cu elevi 

din școli europene și, deși numărul final al 

proiectelor nu a fost mic, au câștigat: 

1. la categoria Walking Tour

• premiul I – echipa formată din 

Bogdan Udroiu, Andrei Pintea și 

Andrei Chirnogeanu 

• premiul II – echipa formată din 

Silvia Shechter și Mihai Firez 

• mențiune specială – echipa 

formată din Călin Botoroagă, Diana 

Cojocaru si Alexandru Lixandru 

2. la categoria Cookbook 

• premiul II – Anita Atanasiu

Închei prin a relua citatul lui Solomon, 
toate îşi au vremea lor… iar pentru noi, 
reușita elevilor noștri, în această competiție 
și în multe altele, este încă un prilej de a fi 
mândri de ei, de a spune tuturor cât de mult 
ne dorim să fim alături de ei, să îi sprijinim 
în tot ce își doresc să facă. Mulțumim mult 
celor care le-au fost alături, doamna profesor 
Felicia Waldman, consultant de specialitate, 
și doamna Marilena Vîlciu, profesor de 
informatică. 

Prof. Diana Gherasimiuc

concurSul internațional „centropa international video competition”
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deutSch

Als Deutschlehrerin, wusste ich schon 

vorher dass Deutsch zu lernen und zu 

unterrichten eine Herausvorderung sowohl 

für die Jüngere als auch für die Ältere sein 

könnte.

Obwohl die meisten von ihnen der 

deutschen Sprache in diesem Jahr für 

das erste Mal begegnet haben, haben die 

Schüler von Lauder – Reut das Gegenteil 

bewiesen. Sie haben mit kleinen und 

unsicheren Schritten begonnen, aber in 

Laufe des Studiums haben sie sich sehr gut 

die Ketnisse angeeignet und haben auch 

unerwartete gute Ergebnisse:  Prämie bei der 

Deutscholympiade – Bezirk und Stadtphase,  

und bei dem Sprachwettbewerb Känguru.

Die Deutschstunden waren mit dem 

Absicht nachgedacht und geglidert, die 

Studenten zum Erlernen der Sprache 

anzuziehen und gleichzeitig wichtige und 

interessante Merkmale der deutschen 

Kultur zu kennen. 

Am Ende jedes Semesters, hatten die 

Deutschgruppen die Gelegenheit, Projekte 

im Paaren oder allein vorzulegen, mit Voraus 

vereinbarten oder selbst vorgeschlagenen 

Themen, was ein Drang darstellte, immer 

unterschiedlichere und reizende Werke zu 

schaffen.

Ich bin stolz auf die Schüler der 

Deutschgruppen und ich hoffe, dass sie in die 

Zukunft genauso schön weiterentwickeln 

und ergeizig bleiben um die Besten zu 

werden. 

Ca profesor de limba germană, am 

știut dintotdeauna că învățarea acestei 

limbi poate fi o provocare atât pentru cei 

mici, cât și pentru cei mari.

Deși majoritatea s-a întâlnit pentru 

prima oară cu germana anul acesta, elevii 

școlii Lauder-Reut au dovedit contrariul. 

Ei au început cu pași  mici și neîncrezători, 

dar pe parcurs și-au însușit foarte bine 

cunoștințele și au obținut rezultate 

neașteptate: premii la olimpiada pe sector 

și municipiu și la concursul Cangurul 

Lingvist.

Orele de limba germană au fost 

gândite și structurate cu scopul de a-i 

atrage pe elevi cât mai mult spre învățarea 

limbii și în același timp să cunoască noțiuni 

importante și interesante ale culturii 

germane.

La sfârșitul fiecărui semestru, grupele 

de germană au avut ocazia să prezinte 

proiecte pe echipe sau individual, cu teme 

prestabilite sau alese chiar de ei, ceea ce 

i-a determinat să realizeze lucrări care mai 

de care mai diferite și captivante.

Sunt mândră de elevii grupelor de 

germană și sper ca în viitor să evolueze la 

fel de frumos și să fie ambițioși pentru a fi 

cei mai buni!

Prof. Lucreția Gabroveanu

la lingua italiana
În acest an școlar, orele de limbă italiană 

au fost o experiență deosebită atât pentru 

elevi, cât și pentru mine ca profesor. Scopul 

principal a fost dezvoltarea capacităților 

lingvistice, dar și familiarizarea din ce în 

ce mai strânsă cu spațiul cultural italian, 

prin intercalarea orelor de cultură. Ca și 

anii trecuți, la nivelul claselor primare, a 

funcționat clubul de italiană, în cadrul căruia 

elevii au fost familiarizați cu limba italiană 

prin jocuri și imagini, activitățile axându-se 

pe componenta conversațională a însușirii 

limbii. La finalul anului școlar, clubul de 

limba italiană a participat la serbarea 

cluburilor, unde elevii au recitat ghicitori 

compuse de ei. La ciclurile gimnazial și 

liceal, orele de italiană au fost primite 

mereu cu entuziasm din partea elevilor: 

prezența constantă a lor, intervențiile 

mereu oportune și constructive, dar și 

curiozitatea de a descoperi lucruri noi au 

fost elementele care au definit cel mai bine 

activitatea la clasă. Cele mai bine primite 

activități au fost cele de proiect, în cadrul 

cărora fiecare elev a putut să se exprime 

liber pe subiecte diverse și să-și folosească 

creativitatea.  Sper ca anul școlar viitor să 

fie la fel de bogat în rezultate meritorii la 

olimpiada de limbă italiană și ca elevii mei 

să continue în a fi curioși și plini de viață, 

lucruri care mă motivează mereu.

Prof. Diana Maria Popescu

„Orele de italiană au fost foarte 

frumoase. Mi-a fost foarte ușor să înțeleg 

tot ce ne-a predat doamna profesoară. De 

abia aștept orele de italiană de anul viitor!” 

(Tudor Grosu, clasa a V-a)

„Ora de italiană a fost mereu interesantă. 

Au fost activități amuzante și m-am simțit 

mereu foarte bine.” (Adam Nadir, clasa  

a V-a)

engliSh language
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 manage to pass with 

outstanding results. Middle school ends 

with the FCE exam successfully passed by 

our eighth graders. High-school classes 

are geared towards the CAE and IELTS 

examinations and the good results obtained 

give our students the possibility to enter 

the best universities in the world.  The fact 

that we offer Cambridge exam preparation 

to our students has brought us, for the 

second consecutive year, the membership 

in the Addvantage Programme developed 

by the British Council. Based on the number 

of candidates we registered for ESOL exams 

through the British Council between January 

and December 2015, our level of membership 

in the Addvantage Programme is now Silver. 

The Lauder-Reut Educational Complex 

is also successfully represented by many of 

our students throughout different national 

English contests and competitions. This 

signifies that they are well-prepared and that 

they possess all the necessary language skills 

which are relevant in today’s society. 

We would like to congratulate our middle 

school students for their hard work and 

wonderful results obtained in the last stage 

of the Creativity Olympiad: Maria Progloff- 

1st prize, Antonia Grosu, Irina Melesteu and 

Victor Saidel- 2nd prize. 

We also congratulate our high-school 

students for the wonderful results they 

received in the English Olympiad: 1st prize 

for Maria-Sara Craciun, Ioana Andrada 

Pantelimon, Victor Vescu, Silvia Diana 

Schechter  and  Ilinca Manolache, 2nd prize 

for Ciprian Matei Anghel, Daria Maria 

Militaru, Orit Tova Itzikovich and Dana 

Cristina Comiselu, 3rd prize for Daniel 

Alexandru Stefan and Theodor Andrei.  We 

want to show our special consideration for 

Silvia Schechter’s outstanding result, as she 

managed to score 100 points out of 100 in 

this contest. 

All in all, we can conclude that it has 

been a successful year and we are more 

than proud of our students’ results, as they 

are exceeding our expectations every year. 

We are looking forward to our students’ 

performance next year, and we support 

them with enthusiasm in developing and 

improving their skills in English.

Prof. Claudia Moldoveanu  

Head of the English Department

In quest`anno scolastico, le lezioni di 

lingua italiana sono state un`esperienza 

speciale, tanto per gli allievi, quanto per me 

come professoressa. Lo scopo principale 

è stato quello di sviluppare le capacità 

linguistiche degli allievi, ma anche la 

familiarizzazzione degli allievi con lo spazio 

culturale italiano. Come metodo, ho scelto 

di inserire lezioni dedicate alla cultura. Come 

negli anni precedenti, c`è stato pure il club di 

italiano, rivolto alle classi I-IV, che ha voluto 

far gli allievi capire ed imparare la lingua 

italiana tramite giochi ed immagini, avendo 

come meta principale l`insegnare della lingua 

tramite le conversazioni. Alla fine dell`anno 

scolastico, il club di lingua italiana ha 

partecipato alla festa dedicata ai club, dove 

gli allievi hanno recitato scherzi composti da 

loro. In ciò che riguarda la scuola media ed il 

liceo, le lezioni di italiano sono state accolte 

sempre con entusiasmo da parte degli 

allunni: la loro presenza costante, le loro 

intervenzioni sempre opportune e la loro 

curiosità nello scoprire cose nuove sono stati 

gli elementi che possono definire l`attività 

svolta in classe. Le attività più amate sono 

state quelle riguardando il progetto, in cui 

ogni allievo ha potuto esprimere liberamente 

i propri pensieri su vari argomenti e usare 

la propria creatività. Spero che il prossimo 

anno porti gli stessi risultati eccezionali 

alle olimpiadi di italiano e che i miei allievi 

continuino con la loro curiosita ed energia, 

che mi motivano sempre.

Prof. Diana Maria Popescu

„Le lezioni di italiano sono state molto 

belle. Mi è stato molto facile capire quello 

che la signora professoressa ci ha insegnato. 

Non vedo l´ora di ricominciare le lezioni di 

italiano il prossimo anno.” (Tudor Grosu, 

quinta classe)

„Le lezioni di italiano sono state sempre 

molto interessanti. Ci sono state delle attività 

divertenti e mi sono sempre sentito molto 

bene!” (Adam Nadir, quinta classe)
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eSpañol
El objetivo principal de las activiades 

en las clases de español dentro de nuestro 
complejo educacional, Lauder-Reut, es 
potenciar el interés por la lengua,la cultura 
y la civilización española a través del 
aprendizaje lingüistico, y la adquisición de 
nuevos recursos expresivos que facilitan la 
capacidad comunicativa.

Estamos encantados por el hecho de que 
este año escolástico tenemos resultados 
remarcables a olimpiada de lengua 
español, etapa municipal y nacional, donde 
los alumnos han destacado los mejores 
resultados. Bianca Gheorghiu, alumna 
de noveno grado, ha obtenido el primer 
premio, fase municipal y el cuarto premio 
especial, fase nacional.

En calidad de profesora de español , 
puedo decir que el idioma español se estudia 
con mucho interés, seriosidad y dedicación.

Más abajo, les ofrezco la oportunidad de 
leer una composición de una de mi alumna 
de ndécimo grado.

Il dort parce qu’il a travaillé toute la journée avec 
son tracteur bleu. Sa tête est une mandarine. Ses yeux 
sont des olives, sa bouche est un poivron. Sa tête est 
une orange. Ses yeux sont des olives et sa bouche est un 
poivron.

 Il a 38 ans. Mandarine est Allemand. Sa femme, 
Yvonne Frégume est Roumaine. Leur fille, Marcela est 
née en Allemagne. 

M.Frégume est un agriculteur qui aime jouer du piano. 
Il n’a pas de piano parce que c’est trop cher, mais il joue 
d’un piano fait par lui-même dessiné sur un carton. Les 
notes du piano sont chantées par Mandarine. Il est très 
content de ça ! Comme agriculteur, il a un grand tracteur 
bleu qui s’appelle Ovidiu. Frégume utilise son tracteur 
pour planter des carottes, des poivrons et des citrouilles. 
Sa fille aime regarder comme son père conduit le tracteur 
Ovidiu.

La famille Frégume est une famille bizarre, mais 
sympathique !

Hartenis Theia, 6ème A

mandarine Frégume
Ici, on a Monsieur Tanguy Frégume.
Premièrement, je vais vous parler de son apparence. 

Son ventre est une pastèque, sa tête est une grenade 
et ses cheveux sont faits de persil. Il a deux oreilles qui 
sont deux prunes. M. Frégume a deux olives comme 
yeux et un raisin pour son nez. Finalement, sa bouche 
est une banane.

Deuxièmement, je vais vous parler de ce qui fait M. 
Frégume.

Tanguy Frégume habite à Lyon, en France, dans 
une grande maison. Ses parents, M. et Mme Frégume 
l’adorent. Il a beaucoup d’amis et de passions. Il aime 
les jeux vidéo, la musique et la peinture. Tout de même, 
il a des défauts : Tanguy peut être un peu méchant de 
temps en temps et, en général, il est très bavard.

Tanguy Frégume est un acteur, mais il veut devenir 
un agriculteur, parce qu’il adore la nature et les 
animaux.

Son âge ? Euh…Tanguy a 0,019 ans (c’est-à-dire une 
semaine). Les fruits, les légumes et les frégumes ne 
vivent pas beaucoup…

Voilà, Tanguy Frégume ! Le jeune est le charmant 
membre de la famille Frégume !

Alexandra Roceanu, 6ème A

monSieur tanguy Frégume

Cette année, le français 
a eu comme devise les mots 
de Petit Prince « J’ai des amis 
à découvrir et beaucoup de 
choses à connaître ».

Les classes se sont 
déroulées en petites 
groupes, par des jeux, des 
rebus et des projets. Les 
élèves ont eu la possibilité 
de réaliser des journaux, de 
créer des vidéos, d’inventer 
leur propres héros, de 
développer leurs  habilités 
langagières et de présenter 
des éléments de la culture et 
de la civilisation française. 

Les élèves ont 
découvert la plus belle 
langue du monde dans 

une atmosphère ludique et 
interactive.  Ils se sont réjouit 
de la musicalité de chaque 
mot français, ont réussi 
enrichir leur vocabulaire 
et ont appliqué les règles 
grammaticales dans des 
situations concrètes de 
communication.

Les documents – support 
nous ont permis de pénétrer 
dans un monde de conte 
et de grandir avec nos 
personnages – les trois 
mousquetaires, Cosette, 
Gavroche et Jean Valjean, le 
Petit Prince, le Petit Nicolas 
etc.

Au club de français, les 
enfants du cycle primaire 

ont appris les premiers mots 
et expressions par des jeux, 
des vidéos et des rebus. On 
s’est beaucoup amusé. 

Comme chaque année, 
nos élèves ont obtenu de 
bons résultats à l’Olympiade 
de la Langue Française 
– Victor Saidel et Maria 
Șaguna (7ème) -le deuxième 
prix,  première étape  et 
Matei Vladescu (8ème) – le 
deuxième prix (première 
étape) et le troisième prix 
(deuxième étape). Robert 
Ștefan (9ème) s’est qualifié à la 
deuxième étape du Concours 
„Cangurul Lingvist”.

Prof. Elena Caloian

le FrançaiS

Olimpiada de lengua español,

fase escolar

„Desde cuando era pequeña, creo que tenía diez años, quiso ser 

invisible para poder observar que pasa con la gente cuando no sabe 

si está observada. Quise descubrir que pasa detrás puertas cerradas. 

Nuestro comportamiento  cambia, algunas veces, por la presencia de 

otras personas. Cambiamos para encontrar a otros o para escondir 

algo.

Cuando crecí, me di cuenta que ser invisible nunca va a pasar. Por 

eso, decidí que la manera más cerca de ser invisible era comportarme 

como si yo no podría ver que pasa en frente de mi. Dedicar atención 

a unos detalles de la vida de nuestros compañeros o de la gente que 

veimos cada día, puede ser la razón, por el cual, algunas personas 

deciden escondir su verdadera manera de ser. Si estamos interesados 

en la vida personal de uno, las personas en caso no nos van a dar su 

confianza.

He observado que en muchos casos, ser invisible no es mal. Con mis 

amigos, trato de ayudarlos cuando me necesitan o cuando piden mi 

apoyo.Trato de ser invisible en una manera inteligente.Observo todos 

los detalles, tonalidada de la voz, gestos, palabras. No me meto en la 

vida personal de otros sin estar preguntada.Trato de ser discreta, mi 

forma de ser invisible más eficiente.

Por mi, ser invisible, es saber cuando nos podemos meter en la vida 

personal de otros. La discreción es muy necesaria en la relación con la 

gente. Ganar la confianza de otros, solo pasa, cuando conocimos los 

limites de las personas de nuestra vida. Eso significa ser invisible de 

una manera inteligente.” (Ana Petrescu, 11 U)

CULTURă ȘI ARTă

muzica – limba paSiunii
Dacă toamna se numără bobocii, în muzică, 

primăvara se culeg roadele pasiunii!
Așa cum ne-am obișnuit deja, pe 14 mai, 

am mers cu mic, cu mare la concursul de 
interpretare vocal-instrumentală, unde elevii 
noștri au făcut o impresie foarte bună celor 
care i-au jurizat. Și pentru că ’’Muzica este 
partea sonoră a tăcerii’’, voi trece direct la 
anunțarea premiilor: Mircea Silion (clasa a II-a) 
– Premiul I vioară; Brătășanu Noemi (clasa a 
III-a) – Premiul I canto; Kehaiyan Maria (clasa a 
III-a) – Premiul al II-lea pian; Tifui Lara (clasa a 
VI-a B) – Premiul al II-lea pian; Scutelnicu Ana-
Maria (clasa a VI-a B) – Premiul I pian; Dudău 
Toma (clasa a III-a) – Premiul al II-lea pian; 
Iosiper Hanna (clasa a IV-a A) – Premiul al II-lea 

pian; Dragoman Olivia (clasa a VI-a A) – Premiul 
al II-lea pian; Hartenis Theia (clasa a VI-a A) – 
Premiul al II-lea pian; Barbu Ionel (clasa a IV-a 
B) – Premiul I pian; Barbu Mădălina (clasa a 
VI-a B) – Premiul I pian; Albu Ariadna (clasa a 
V-a) – Premiul al II-lea pian. Dintre toți acești 
minunați copii, două eleve ne vor reprezenta 
la următoarea fază pe municipiu: Barbu 
Mădălina și Scutelnicu Ana-Maria. Să le uram 
mult succes, știind că toate aceste rezultate nu 
ar fi fost posibile fără multă muncă - din partea 
copiilor, dar și a profesorilor lor de educație 
muzicală, Bogdan Lifșin, Victor Diacicov și... 
subsemnata.

Sfârșitul de săptămână însă nu s-a încheiat 
în 14 mai, pentru că a doua zi am purces către 

alte culmi, cele ale Concursului Național de 
interpretare „Talente împlinite”. Cu mari 
emoții și cu împlinire, elevii noștri au luat aici 
următoarele premii: Mircea Silion (clasa a II-
a) – Premiul al III-lea vioară; Brătășanu Noemi 
(clasa a III-a) – Premiul I Special canto; Tolici 
Elora (clasa a III-a) – Premiul I de Excelență 
canto; Kehaiyan Maria (clasa a III-a) – Premiul 
I pian; Tifui Lara (clasa a VI-a B) – Premiul al 
II-lea pian; Scutelnicu Ana-Maria (clasa a VI-a 
B) – Premiul I pian. 

Perioada concursurilor încă nu s-a terminat, 
așa că ne vom auzi cât de curând pentru a 
aduce laude celor ce le merită din plin.

Prof. Rodica Doija
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„ziua națională brâncuşi”

Sărbătorită de către elevii noștri
„Constantin Brâncuşi ne-a dus în 

universalitatea lumii, făcând din națiunea 
română o mitologie. Drept urmare, este 
datoria noastră, pentru a nu fi mai prejos de 
omagiul pe care îl aduce lumea contemporană 
lui Brâncuşi, să declarăm ziua lui de naştere 
sărbătoare națională” (extras din Legea  
nr. 305/2015, pentru declararea Zilei Brâncuşi 
ca sărbătoare națională)

Constantin Brâncuşi este considerat unul 
dintre cei mai mari sculptori ai lumii, iar ziua 
naşterii sale este sărbătorită în toată lumea 
şi înscrisă în calendarul cultural universal. 
Ca şcoală cu predare bilingvă, ce cultivă 
deopotrivă cultura națională, dar şi pe cea 
universală, am dorit să marcăm extraordinara 
aniversare printr-o acțiune care să le evoce 
elevilor reperele și valoarea operei marelui 
artist.

Așadar, în parteneriat cu Asociația 
CineCultura și cu Colegiul Național „Matei 
Basarab”, am organizat o manifestare 
aniversară consacrată împlinirii a 140 
de ani de la naşterea lui Constantin 
Brâncuşi: o proiecție specială, anume cea a 
documentarului Constantin Brâncuşi. Coloana 
sau o lecție despre infinit, cu participarea 
regizorului acestuia, Laurențiu Damian.

Asociația CineCultura (www.asociatia 
cinecultura.ro) este autoarea, alături de MDV 
AUDIO STUDIO (www.mdvstudio.ro) şi de 
Digifilm Design, a îndrăgitului proiect cultural 
național „Caravana filmului românesc”, 
proiect realizat cu sprijinul CNC – Centrul 
Național al Cinematografiei, UCIN – Uniunea 
Cineaştilor din România, Arhiva Națională de 
Filme; ANF - Arhiva Națională de Filme; DACIN 
SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie 
şi Audiovizual – Societatea Autorilor Români 
din Audiovizual şi co-finanțat de A.F.C.N. – 
Administrația Fondului Cultural Național.

Evenimentul este o premieră pentru 
învățământul preuniversitar și se dorește 
a fi primul într-o serie de acțiuni de 
promovare a marilor personalități culturale 
ale României, a vieții și operelor acestora, 
inițiată de Fundația și de Complexul nostru 
Educațional, în rândul elevilor noștri și, 
sperăm, în rândul cât mai multor elevi din 
învățământul preuniversitar.

Cu această misiune în minte, l-am cooptat 
mai întâi pe apropiatul și tradiționalul nostru 
partener: Colegiul Național „Matei Basarab”, 
care a găzduit cu entuziasm și generozitate 
evenimentul, pe data de 19 februarie – 
data naşterii marelui sculptor, care a fost 

proclamată Sărbătoare Națională începând 
cu acest an. 

Suntem foarte încântați să fim gazdele 
acestui eveniment important. Suntem onorați 
de parteneriatul pe care îl avem cu Complexul 
Educațional Lauder-Reut și mulțumim 
invitaților noștri pentru ceea ce ne vor oferi în 
continuare – a declarat doamna Lidia Șorop, 
directoarea Colegiului Național „Matei 
Basarab”, în deschiderea evenimentului. 

Elevii Complexului Educațional Lauder-
Reut şi invitații lor din Colegiul Național 
„Matei Basarab” au pășit, alături de Laurențiu 
Damian, invitatul special al evenimentului, 
în universul fascinant al operei brâncuşiene 
prin intermediul documentarului Constantin 
Brâncuşi. Coloana sau o lecție despre infinit. 

Constantin Brâncuşi. Coloana sau o lecție 
despre infinit a obținut, în anul 2002, Premiul 
pentru film de mărturie al Uniunii Cineaştilor 
din România (UCIN). Imaginea este semnată 
de Dănuț Pădure, Mălin Muşatescu, Doru 
Segall, comentariul este realizat de Sorana 
Gorjan, iar lectura aparține regretatului Adrian 
Pintea.

Prin mijloacele celei de-a șaptea arte și 
prin dialog, apreciatul regizor, scenarist şi 
profesor la Universitatea Națională de Artă 
Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”, 
Laurențiu Damian i-a inițiat pe tinerii 
spectatori în viziunea plastică a artistului și 
în ideile filosofice din care s-a născut opera 
sa, dar și în principalele repere biografice ale 
unuia dintre cei mai importanți artişti români:

„(...) nu am avut până acum așa un public 
tânăr. Sunt foarte curios cum veți reacționa la 
acest film care prezintă, practic, unul dintre cei 
mai mari artiști ai lumii, nu ai noștri, ci ai lumii, 
un artist care la vremea lui a fost nedreptățit, 
un artist care a vrut să ofere enorm acestei 
țări, iar în vremea aceea, țara nu a dorit ca 
el să ofere enorm. Lucrările lui, pe care le-a 
donat, au fost întoarse la graniță, atelierul lui, 
pe care a vrut să îl ofere României se află la 
Paris... Și tocmai de aceea, cred eu, că filmul 
este important, nu pentru că ar fi un mare 
film și l-am făcut eu, ci pentru că am urmărit 
un lucru timp de 4 ani și anume cum această 
Coloană, care era ușor degradată, s-a refăcut 
bucată cu bucată.”

Totodată, regizorul Laurențiu Damian 
și Tova Ben Nun-Cherbis, președintele 
Complexului Educațional Lauder-Reut i-au 
îndemnat pe elevi să viziteze orașul Târgu 
Jiu, pentru a vedea și înțelege impresionanta 
artă a marelui sculptor la fața locului:

„E bine să vă duceți la Târgu Jiu pentru că 
acel complex, care înseamnă Poarta sărutului, 
Coloana infinitului și Masa tăcerii, este o 
lucrare monumentală, de mare importanță 
mondială, pe care orice stat civilizat din lume 
și l-ar fi dorit. Americanii și-au dorit foarte 
mult această Coloană, așa cum tot americanii 
și-au dorit foarte mult Voronețul. Deci, să 
ne bucurăm de ceea ce avem și să păstrăm 
ceea ce avem. Iar filmul este un document al 
păstrării Coloanei infinitului.”

Cu Ziua Națională Brâncuși în liceele 
bucureștene, organizată împreună cu 

Fundația Ronald S. Lauder – 
Complexul Educațional Lauder-
Reut și cu Colegiul Național Matei 
Basarab, debutează ediția 2016 
a proiectului cultural „Caravana 
filmului românesc”, ce îşi va 
continua seria de evenimente 
organizate în diferite oraşe ale țării, 
pentru al patrulea an consecutiv. 

Prin secțiunea Cartea şi filmul, 
„Caravana filmului românesc” 
îşi continuă demersul cultural 
şi educațional, adresându-se 
de această dată, și elevilor din 
învățământul preuniversitar, care 
vor avea ocazia de a se întâlni, prin 
intermediul peliculei, cu marile 
creații culturale româneşti, misiunea 
de bază a Caravanei fiind aceea de 
a contribui la apropierea tuturor 
copiilor şi tinerilor de arta atât 
de frumoasă a filmului şi, în mod 
special, de cea a filmului românesc. 
Căci, aşa cum spunea Jean Cocteau, 
un film nu este altceva decât „o 
scriere în imagini”.

Carmen Bejinaru – Director 
proiecte,  

Complexul Educațional Lauder-Reut 
Roxana Bușu – Președinte,

Asociația CineCultura

polonia – într-un deSen
La invitația Ambasadei Poloniei 

la București, elevii din ciclul primar al 
Complexului Educațional Lauder-Reut au 
participat, la începutul anului școlar 2015-
2016, la concursul Polonia – Într-un desen, 
alături de elevi din alte școli din România.

Acesta a fost al doilea an de desfășurare 
a concursului, în cadrul căruia Complexul 
Educațional Lauder-Reut a participat cu mare 
interes și emoție artistică, prin intermediul 
celor 30 de elevi implicați, sub coordonarea 
profesorului Marius Frățilă, în perioada  
1 – 26 octombrie 2015.

Din cele 120 de lucrări înscrise în concurs 
la nivel național, create cu diverse metode 
artistice, desenul elevei noastre Kehaiyan 
Maria Zara (clasa a III-a), reprezentând stema 
Poloniei, a ajuns pe coperta calendarului 
Ambasadei Poloniei pentru anul 2016.

Suntem mândri de această realizare și 
mulțumim călduros Ambasadei Poloniei 
pentru oportunitatea oferită. Așteptăm cu 
nerăbdare ediția viitoare a concursului la care 
ne dorim să fim la fel de creativi și inspirați.

Felicitări tuturor!

Cristina-Ștefania Marin
Project & PR Manager

proiectul european „podurile toleranței”
ediția a iii-a

Pe data de 17 mai 2016, 50 de liceeni 
din Complexul Educațional Lauder-Reut 
au participat, alături de elevi din Colegiul 
Național Matei Basarab, precum și elevi 
din comunitățile turco-tătară și romă 
din Constanța și București, la prima zi a 
proiectului „Podurile Toleranței”.

„Podurile Toleranței” este un proiect 
transnațional pentru Europa Centrală şi 
de Est, care a fost organizat pentru prima 
dată în anul 2013, atunci când s-a sărbătorit 
Anul Cetățeanului European. Obiectivele 
principale ale „Podurilor Toleranței” 
sunt educarea tinerei generații în spiritul 
prieteniei şi înțelegerii şi participării la 
manifestări culturale care promovează 
cultura toleranței; importanța educației în 
combaterea discriminării şi antisemitismului, 
precum şi păstrarea memoriei Holocaustului.

În acest an, proiectul a purtat numele 
fostei președinte B’nai B’rith Europa și 
președinte de onoare B’nai B’rith România, 
regretata Erika van Gelder și s-a adresat 
minorității evreieşti, rome şi tătare din 
România, elevilor, dar şi reprezentanților din 
administrația publică locală. Evenimentul s-a 
bucurat de Înaltul Patronaj al Preşedintelui 
României, domnul Klaus Werner Iohannis.

Deschiderea oficială a avut loc la Palatul 
Cotroceni, cu luări de cuvânt din partea 
Excelenței-Sale, Klaus Werner Iohannis, 
preşedintele României, precum și din 
partea lui Daniel Citone, preşedintele B ́nai 
B ́rith Europa, Jose Iacobescu, preşedintele  
B ́nai B ́rith România, Dr. dep. Aurel Vainer, 
preşedintele Federației Comunităților 
Evreieşti din România, Aledin Amet, Secretar 
de stat la Departamentul pentru Relații 
Interetnice, Daniel Vasile, preşedinte Agenția 
Națională pentru Romi, Mihai Neacşu, 
director la Centrul Național de Cultură a 
Romilor.

La final, elevii Lauder au luat parte la 
vernisajul expoziției „Sinagogi în România”, 
deschisă la Palatul Cotroceni, prezentată de 
directorul Centrului Pentru Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar al F.C.E.R., Ing. Rudy 
Marcovici, și directorul adjunct al CAPI,  
dna arh. Lucia Apostol.

În continuare, Colegiul Național Matei 
Basarab a găzduit desfăşurarea workshop-
ului „Importanța educației în combaterea 
discriminării romilor, a antisemitismului şi în 
păstrarea memoriei Holocaustului”, moderat 
de dna Tova Ben Nun-Cherbis, preşedintele 

Complexului Educațional Lauder-Reut. 
În deschidere, a fost vizionată melodia 
câștigătoare a concursului Eurovision 
interpretată de artista Jamala din Ucraina  
– „1944”, care vorbeşte despre deportările 
tătarilor din Crimeea.

Prima parte a acestui workshop a fost 
dedicată mărturiilor unor supraviețuitori ai 
Holocaustului, la care au luat parte dr. Liviu 
Beriș, Iancu Țucărman şi dr. Harry Kuller. În 
cadrul workshop-ului, a avut loc vizionarea 
filmului documentar The Final Victory: The 
Story of Felix Zandman. Elevi ai Complexului 
Educațional Lauder Reut (Theodor Draghici, 
Andrada Pantelimon, Nicoleta Trandas, 
Bogdan Udroiu) au exprimat opinii cu privire 
la acest film documentar – este o poveste 
de viață impresionantă, care merită să fie 
cunoscută. În final, preşedintele B’nai B’rith, 
dl. ing. José Iacobescu a felicitat elevii și a 
premiat cele mai bune intervenții.

O dezbatere foarte interesantă a 
fost Importanța educației în combaterea 
discriminării și păstrării memoriei 
Holocaustului. Moderatorul acestui panel 
a fost dr. Alexandru Florian, directorul 
Institutului Național pentru Studierea 
Holocaustului din România Elie Wiesel, care 
i-a avut alături pe dna Irina Cajal Marin, 
subsecretar de stat la Ministerul Culturii, 
prof. Diana Gherasimiuc, profesor de istorie 
la Complexul Educațional Lauder-Reut, 
prof. Gabriel Stan, directorul Casei Corpului 
Didactic Bacău şi dr. Gheorghe Sarău, 
inspector pentru învățământul romilor în 
cadrul Ministerului Educației Naționale şi 
Cercetării Ştiințifice.

Diana Gherasimiuc a afirmat că în 
Complexul Educațional Lauder Reut se predă 
disciplina opțională Istoria Holocaustului și 
se acordă importanță formării profesorilor 
care predau acest subiect. Ea a subliniat 
faptul că prin studierea Holocaustului, elevii 
îşi pot forma o atitudine şi o conştiință civică, 
ceea ce favorizează conturarea unei forme 
diferite de gândire.

În continuare, s-au proiectat filme despre 
istoria și cultura minorității rome, respectiv 
despre istoria tătarilor și persecuțiile la 
care au fost supuși. Cuvântul de încheiere a 
întâlnirii a fost rostit de dr. Felicia Waldman, 
profesor la Centrul de Studii Ebraice 
Goldstein Goren din cadrul Facultății de 
Litere a Universității Bucureşti.

Prof. Dan Constantin Șandru
Director de studii
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cupa lauder: baSchet, Fete
Vineri, 30 octombrie 2015, elevele claselor I-IV 

au participat la Cupa Lauder – baschet. Meciurile 
au fost organizate pe categorii de vârstă, astfel: 
grupa 1- clasele I și a II-a, grupa 2 clasele a III-a și 
a IV-a.

Meciurile au fost foarte frumoase și cu multe 
coșuri înscrise.

Clasamentul meciurilor de baschet a fost 
următorul:

Clasele I-II
Locul I - Clasa I A
Locul II - Clasa a II-a
Locul III - Clasa I B

Clasele III-IV
Locul I - Clasa a III-a
Locul II - Clasa a IV-a A
Locul III - Clasa a IV-a B

Prof. Mioara Stoian

cupa lauder: Fotbal
Vineri, 23 octombrie 2015 elevii ciclului primar 

au participat la „Cupa Lauder” la fotbal. Meciurile 
au fost organizate pe categorii de vârstă, astfel: 
grupa 1 - elevii claselor I și a II-a și grupa 2 - elevii 
claselor a III-a și a IV-a.

Meciurile au fost foarte frumoase, antrenante, 
cu multe goluri și faze spectaculoase.

Clasamentul competiției a fost următorul:
Grupa 1
Locul I - clasa a II-a
Locul II - clasa I A
Locul III - clasa I B

Grupa 2
Locul I - clasa IV B
Locul II - clasa IV A
Locul III - clasa III

Felicitări tuturor participanților!
Prof. Mioara Stoian

Fundația Renașterea a organizat, în data 
de 4 iunie 2016, cu începere de la ora 10, în 
Parcul Herăstrău, cea de a doua ediție a 
crosului caritabil de excepție Happy Run. 
Evenimentul s-a desfășurat sub patronajul 
Ambasadei Italiei, cu sprijinul Administrației 
Prezidențiale și cu suportul Ministerului 
Sănătății, al Ministerului Tineretului și 
Sportului, al Ministerului Educației Naționale 
și Cercetării Științifice și Ministerului 
Afacerilor Externe.

Manifestarea urmărește promovarea 
unui stil de viață sănătos, prevenție și 
implicare în tratamentul cancerului de sân, 
fiind adresat tuturor vârstelor deopotrivă, de 
la cei mai mici la cei mai în etate, indiferent 
de poziția socială. Toate fondurile strânse 
cu ocazia evenimentului sunt destinate 
tratamentului și sprijinului pacientelor cu 
cancer mamar.

La prima ediție a Happy Run, Complexul 
Educațional Lauder-Reut s-a remarcat prin 
crearea atmosferei vesele, prin momente 
de cântec și dans. Anul acesta, Complexul 
Educational Lauder Reut a participat la cursa 
de 1 km marș si 5 km alergare, aducând 
împreună elevii și familiile acestora, prietenii 
și colegii.

Din echipa Lauder au făcut parte: 
Pantazi Darla, Bogdan Leca, Pantazi Daniela, 
Ciolan Elena, Ciolan Emilia, Vrînceanu 
Elena, Grimberg Andrei, Grimberg Cristina, 
Grimberg Rebecca, Falceanu Octavian, 
Falceanu Matei, Marom Laurențiu, Marom 
Raluca, Marom Ecaterina, Iosiper Hanna, 
Iosiper Tatiana, Iosiper Sarah, Roventa 
Victor, Roventa Ioana, Patesan Cristina, 
Patesan Victor, Patesan Tudor, Patesan 
Radu, Gabriela Tudor, Văleanu Dana, Văleanu 
Cătălin, Văleanu Carina, Cristea Oana, Cristea 
Andi, Cristea Emma, Dincă Elton, Dincă 
Ștefania, Dincă Pietro, Liviu Popa și Mioara 
Stoian.

Înaintea startului, echipa de aerobic 
a școlii (Mia Tsur, Bianca Vasile, Sarah 
Diaconescu și Irina Marin) a dansat pe 
melodia care le-a adus locul I pe municipiu. 

Felicitări tuturor participanților!

Prof. Mioara Stoian
Cristina Ștefania Marin

happy run – race For the cure romania

Elevii Complexului Educațional Lauder-
Reut au participat, în data de 5 iunie 2016, 
la Cupa Stejarii Country Club, un eveniment 
sportiv de karate, organizat de către 
profesorul Nicu Stoian.

Premiile obținute de către elevii noștri 
sunt:

 f Florea Mihai - Kata centuri albastre și 
galbene, Kumite băieți 8 ani

 f Vîntu Tudor - Kumite băieți 6 ani

 f Avissar Rom - Kumite băieti 7 ani
 f Gaga Carol Marius - Kumite băieți 10 

ani
 f Țica Armand Nicolas - Kumite băieți 

10-11 ani
 f Bloj Brianna Cosmina - Kumite fete 6-7 

ani

Felicitări tuturor!
Prof. Nicu Stoian

cupa „SteJarii country club”, karate
5 iunie 2016

gimnaStică ritmică
XV International Rhythmic Gymnastics 

Tournament The Necklace of Dessislava 
and Prize Angelina Ivanova - Veliko Tarnovo, 
Bulgaria, 15 și 16 mai 2016

Elena Dumitrașcu, eleva Complexului 
Educațional Lauder-Reut, din clasa a III-a, 
practică gimnastica la C.S. Olimpia București 
și a reușit să obțină la individual compus: 
Locul 2 - cerc și Locul 3 - free (fără obiect)

Felicitări tuturor participanților!
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În acest an școlar, elevii noștri au 
participat cu mult entuziasm la clubul 
de șah organizat împreună cu Școala de 
șah – Jocul celor 3 cai, sub îndrumarea 
profesorului Victor Surdu. Mulți dintre 
ei au obținut rezultate foarte bune în 
competițiile la care au participat. Masa 
de șah este  mereu înconjurată de copiii 
pasionați de jocul minții, sub deviza:

Ai învins? Joacă mai departe! Ai fost 
învins? Joacă mai departe!

Prof. Virgilius Teodorescu 

colțul micilor șahiști

croSul lauder-reut, ciclul primar și gimnazial, 
ediția a iii-a, 

bucurești, 16 octombrie 2015
PRIMAR

Clasa pregătitoare
Fete 

• Locul I - Trapiel Anastasia
• Locul II - Oltenescu Sara
• Locul III - Vrabie Maria

Băieți 
 f Locul I - Tarpan Sasha
 f Locul II - Abramovici Ian
 f Locul III - Falceanu Matei

Clasa I
Fete 

 f Locul I - Rădulescu Sofia
 f Locul II - Muraru Maya
 f Locul III - Roșu Ingrid

Băieți 
 f Locul I - Părău Tudor
 f Locul II - Stan Calin
 f Locul III - Braha Andrei

Clasa a II-a
Fete 

 f Locul I - Șaguna 
Anastasia

 f Locul II - Durbac Anais
 f Locul III - Cosașu Maia

Băieți 
 f Locul I - Roventa 

Victor
 f Locul II - Dincă Pietro
 f Locul III - Florea Mihai

Clasa a III-a
Fete 

 f Locul I - Roșu Catinca
 f Locul II - Kehaiyan Maria
 f Locul III - Tarpan Sonia

Băieți 
 f Locul I - Barbu David
 f Locul II - David Adrian
 f Locul III - Muraru Kaan

Clasa a IV-a
Fete 

 f Locul I - Crișan Elena
 f Locul II - Stănciulescu Mara
 f Locul III - Cibu Alexandra

Băieți 
 f Locul I - Țica Armand
 f Locul II - Constantin Adrian
 f Locul III - Burlacu Alexandru

GIMNAZIU

Clasa a V-a
Fete 

 f Locul I - Maxim Ilinca
 f Locul II - Diaconescu Sara
 f Locul III - Iosep Ana

Băieți 
 f Locul I - Dumitrașcu Mihnea
 f Locul II - Malama Ianis
 f Locul III - Deleanu Luca

Clasa aVI-a
Fete 

 f Locul I - Marin Irina
 f Locul II - Tzutziazhvili Ruth
 f Locul III - Mihai Ana

Băieți 
 f Locul I - Lobonț Andrei
 f Locul II - Grigoriu David
 f Locul III - Tudose Fabian

Prof. Mioara Stoian

Reprezentanții Complexului Educațional Lauder-Reut: Elton Dincă, Mihnea Dumitrașcu, 
Lobonț Andrei, Ianis Malama, Vărzariu Marc, Marin Radu, Matei Vlădescu, Filip Iovițu și 
Andrei Dragne (clasele a V-a – a VIII-a)

Rezultatele obținute: 5-1 împotriva Școlii generale nr. 200 și 1-1 cu Școala generală nr. 16.

Prof. Mioara Stoian 

olimpiada națională a Sportului 
școlar, Fotbal, Faza pe Sector

18 martie 2016
Echipa de alumni: Marcel Laufer, Șerban Burlică, Matei Chebeleu și Eyal Bleher
Echipa de elevi: Victor Antipa, Dan Arbănașu, Andrei Niculae, Alexandru Olteanu și Matei 

Vlădescu (liceu)
Prof. Mioara Stoian

baSchet la complexul educațional lauder-reut
echipele de alumni și de elevi

25 Septembrie 2015 (meci amical)

Reprezentanți ai Complexului 

Educațional Lauder-Reut – elevii: Maria 

Kehaiyan, Sonia Tarpan, Hanna Iosiper, 

Sara Iosiper, Giacomo Rotman, Teodora 

Petre, Ana Maria Petre.

Prof. Liviu Iulian Popa

buchareSt Family 
& run

3 aprilie 2016

Vineri, 17 iunie 2016, 
echipa de fotbal a liceenilor 
din Complexului Educațional 
Lauder-Reut (Andrei Lobonț, 
Radu Marin, Louis Negoiță, 
Andrei Niculae, Daniel 
Ștefan, Cristian Roșca, 
Horia Drăgoescu, Vlad 
Grădișteanu) a jucat un meci 
de fotbal cu echipa părinților 
(d-l Negoiță, d-l Pleșan, d-l Nistor, d-l Jejeran, d-l Vizental, d-l Giurcăneanu, 
d-l Dragoman, d-l Caciur, d-l Rotman, d-l Cononov). Am avut plăcerea de 
a-i avea invitați de onoare pe d-l primar al sectorul 3, Robert Negoiță, și pe 
fostul jucător al naționalei de fotbal a României, Mihăiță Pleșan. 

Le mulțumim tuturor părinților și elevilor pentru participarea la 
eveniment!

Prof. Mioara Stoian

meci de Fotbal
părinți - elevi
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Sărbătorirea a 51 de ani de când în Parcul IOR au fost plantați primii copaci, în aprilie 1965, 
de către angajații fabricilor din zonă.

Reprezentanții Complexului Educațional Lauder-Reut: profesorii Mioara Stoian, Irina 
Roth și Liviu Iulian Popa

Prof. Mioara Stoian, Liviu Iulian Popa

Cursa Copiilor UNIQA Asigurări, Piata 
Constituției, București, 3 octombrie 2015

Reprezentanții Complexului Educațional 
Lauder-Reut: Sara Kehaiyan (grupa mare), 
Maya Muraru, Călin Stan, Tudor Părău, 
Braha Andrei (clasa I), Darla Pantazi, David 
Solomonovici (clasa a II-a), Kann Muraru, 
Maria Kehaiyan, Leia Gîlceavă, Alexandru 
Burlacu (clasa a III-a), Hanna Iosiper, Dan 
Burlacu, Mihnea Stan (clasa a IV-a), Sara 
Iosiper, Maria Isăilă (clasa a V-a)

Prof. Mioara Stoian

Echipele de alumni și de elevi, 18 
septembrie 2015 (meci amical)

Echipa de alumni: Marcel Laufer, Șerban 
Burlică, Andi Jugănaru și Vlad Dorobanțu 

Echipa de elevi: Teo Malama, Mihnea 

Macovei, Dani Ștefan, Robert Ștefan, Luca 
Munteanu, Luis Negoiță, Ciprian Anghel, 
Alexandru Olteanu, Tudor Armand și Cristian 
Roșca (liceu)

Prof. Mioara Stoian

Victor Antipa, elevul Complexului Educațional Lauder-Reut, este componentul Lotului 
Național de Polo al României, fiind unul dintre cei mai tineri selecționati, acesta având 15 ani.

A participat la Liga Mondială de Polo 
jucând împotriva Greciei, Ungariei și Slovaciei.

În anul 2015 s-a calificat la Jocurile Olimpice 
Europene de la Baku.

Iată rezultatele lui Victor, pentru care îl 
felicităm:

• Locul I și campion național la 
Campionatul național de polo seniori

• Locul II - CUPA ROMÂNIEI - polo 
seniori

• Locul I și calificare grupă (Baku) 
pentru Europenele de polo sub 18 ani din 
Olanda

• Campionatul Național De Polo - 
Superliga Națională - Locul I - 27 mai 2016

Prof. Mioara Stoian

Yom Ha’atzmaut (aniversarea zilei Independenței 
Israelului) la JCC, București, 12 mai 2016

Ansamblul de dansuri al Complexului Educațional 
Lauder-Reut – elevele: Claire Raicu, Maria Progloff, 
Antonia Grosu, Irina Meleșteu (clasa a VIII-a), Karin 
Aspis, Noemi Brătășanu, Eva Condurățeanu, Leia 
Gîlceavă, Andra Ion, Maria Kehaiyan, Antonia Mocanu, 
Sara Nistor, Catinca Roșu, Ilinca Roșu, Ioana Stroe, 
Sonia Tarpan, Elora Tolici (clasa a III-a)

Prof. Mioara Stoian

Festivalul Tineretului și Sportului, 
eveniment organizat de CPPESCTB – 
PROEDUS, în parteneriat cu Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București și Primăria 
Municipiului București, 8 aprilie 2016

Competiție de fotbal – elevii Complexului 
Educațional Lauder-Reut: Mihnea Macovei, 

Daniel Ștefan, Tudor Armand, Ciprian 
Anghel, Theo Malama, Andrei Nicolae, Horia 
Dragoiescu, Eduard Lixandru, Alexandru 
Olteanu 

Prof. Liviu Iulian Popa

Sportul în Familie la croSul „ior 51”
parcul titan, bucurești, 7 mai 2016

raiFFeiSen bank buchareSt marathon

Fotbal la complexul educațional lauder-reut

polo pe apă

FeStivalul tineretului și Sportului

Fotbal, faza pe sector, 4 martie 2016
Reprezentanții Complexului Educațional 

Lauder-Reut: Rareș Vîrjan, Alexandru 
Burlacu, Vlad Mocanu, Adrian Constantin 
(clasa a IV-a B), Mathias Andronesei, Luca 

Popa, Andrei Tender, Armand Țica, Tudor 
Constantin (clasa a IV-a A), David Barbu, 
Daniel David, Adrian David (clasa a III-a)

Prof. Mioara Stoian

danSuri

olimpiada națională a Sportului școlar
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pentru a 14-a iarnă la rând, S-au aprinS luminile de hanuca și de crăciun
la

 gala prieteniei lauder
Miercuri, 9 decembrie 2015, la Palatul Parlamentului, 

Fundația Ronald S. Lauder România și Complexul Educațional 
Lauder-Reut au aprins din nou luminile de Hanuca și de 
Crăciun, cu prilejul celei de a 14-a ediții a Galei Lauder a 
Prieteniei.

De 14 ani, Gala Lauder este un eveniment apolitic care 
celebrează toleranța interconfesională, conviețuirea pașnică 
și prietenia între poporul român și poporul evreu, prin 
aprinderea luminilor de Hanuca și de Crăciun de către un 
oficial sau reprezentant de rang înalt al fiecărei părți. 

În România, Gala Lauder a Prieteniei datează din anul 
2001 și este inspirată din îndelungata tradiție Casei Albe, 
unde președintele în exercițiu al SUA aprinde în fiecare iarnă 
bradul de Crăciun și candelabrul de Hanuca, în cadrul unei 
ceremonii care marchează puternic mesajul ecumenic și 
pledoaria pentru pace și toleranță. 

Ca în fiecare an, gazda evenimentului a fost doamna Tova 
Ben Nun-Cherbis, președintele Fundației Ronald S. Lauder 
România și al Complexului Educațional Lauder-Reut, care a 
deschis evenimentul, așa cum ne-am obișnuit, cu un călduros 
bun-venit și cu mulțumiri „din partea elevilor și a profesorilor, 
către toți prietenii de suflet, partenerii și sponsorii care au fost 
alături de noi de-a lungul celor 14 ediții ale Galei”.

Doamnei Ben Nun-Cherbis i s-a alăturat, în calitate de 
gazdă, dr. Remus Borza:

„Este o plăcere și o onoare să fiu pentru al patrulea an 
lângă Tova și lângă școala Lauder-Reut – care a devenit un 
model de excelență în educație, cu rezultate remarcabile, 
începând cu promovabilitatea de 100% cu rezultate foarte bune 
la Bacalaureat, și continuând cu sutele de premii obținute la 
olimpiade și concursuri școlare și extrașcolare... Privindu-i pe 
copiii acestei școli, ne redobândim satisfacția și speranța în 
viitorul unei Românii civilizate, educate, cu valori autentice, 
pe care această școală le are: prietenie, respect, cunoaștere, 
hărnicie, loialitate, integritate. Nu este întâmplătoare simbioza 
între Hanuca și Crăciun – ea izvorăște dintr-o ordine naturală și 
divină, din legătura între două națiuni surori, greu încercate de 
istorie.”

Ceremonia de aprindere a luminilor de Hanuca a fost 
oficiată de regretatul acad. prof. Solomon Marcus:

„Parabola platoniană lumină-întuneric este la fel de 
actuală și astăzi, însă într-o ierarhie inversată, într-o confuzie 

programată, deliberată între 
cele două concepte... Lumina 
înseamnă capacitatea omului de 
a înțelege lumea și de a se înțelege 
pe sine, iar opusul luminii este 
întunericul (...) Platon-copilul, 
ca orice copil din lume, se sperie 
de întuneric și este firesc; ce nu 
e firesc, este că astăzi oamenii 
se sperie de lumină, iar nu de 
întuneric; în lumea de astăzi, 
valorile sunt inversate. Să ne 
unim cu toții la acest gând de a 
restaura adevăratele valori, de a 
menține trează lumina”.

Luminile bradului de Crăciun au fost aprinse de 
europarlamentarul Andi Cristea.

Evenimentul a reunit peste 500 de participanți, bucurându-se de 
prezența președintelui Federației Comunităților Evreiești, 
dr. Aurel Vainer. Domnia-sa a evocat cu aceeași însuflețire cu 
care ne-a obișnuit când este vorba despre tradițiile poporului 
evreu, povestea miracolului luminii de Hanuca, omagiind-o pe 
Tova („cea bună”) – așa cum spune numele ei ebraic –, pentru 
ideea acestui eveniment, care reunește două credințe și două 
popoare sub semnul prieteniei, în 
numele luminii și a valorilor pe care 
aceasta le poartă. 

Printre oaspeți s-au numărat 
consilierii prezidențiali Sergiu Nistor, 
Ligia Deca, Diana Păun, consilierul 
personal al primului ministru al 
Israelului, Dr. Herman Berkovits, 
oficiali din cadrul Ministerului 
Educației și al Culturii, ambasadorii 
Cehiei, Italiei, Japoniei, Slovaciei și 

Sloveniei, prefectul Capitalei și reprezentanții ambasadelor 
Austriei, Israelului și Statelor Unite, precum și numeroase 
alte personalități ale lumii diplomatice, culturale, academice 
și ale mediului de afaceri.

Programul artistic al Galei a fost susținut de copiii de la  
Lauder-Reut și de Horia Brenciu & HB Orchestra Big Band. 
Regia a fost semnată de Alice Barb, directorul Centrul Cultural 
„Casa Artelor” Sector 3.

Discovery Networks Ceemea și Fundația Ronald  
S. Lauder au premiat elevii olimpici ai Complexului Educațional  
Lauder-Reut. Premiile au fost înmânate de dna Tova Ben  
Nun-Cherbis și de dna Alexandra (Ada) Rosetti, actualul 
director al Canalelor Discovery Networks Ceemea pentru 
Europa de Sud Est, alături de dl. prof. univ. Radu Gologan, de 
dl. Dumitru Prunariu, astronaut, și de dl. Robertino Penciu, 
inspector școlar general adjunct.

Fondurile obținute cu acest prilej au fost destinate 
educației de calitate la Complexul Educațional Lauder-Reut.

Carmen Bejinaru
Director Proiecte & PR

Complexul Educațional Lauder-Reut

caritate și comunitate
o șanSă pentru viitorul tău

programul de burSe lauder-reut
Anul acesta, am primit impresii de la una 

dintre participantele la concursul de burse 
„O șansă pentru viitorul tău”.

„Pentru mine, participarea la examenul 
pentru programul de burse O șansă pentru 
viitorul tău a reprezentat o experiență 
interesantă care m-a ajutat să îmi descopăr și 
alte abilități.

Subiectele au fost surprinzătoare, iar 
temele abordate au făcut apel la creativitatea, 
atenția, cultura generală și imaginația 
candidatului, întrucât structura examenului a 
fost diferită de cea a evaluării naționale.

Atmosfera din timpul examenului a fost 
una destinsă, cadrele didactice amabile făcând 
tot posibilul pentru a oferi participanților un 
mediu relaxat, care să stimuleze elevii să dea 
tot ce au mai bun.

Cele două zile petrecute în Complexul 
Educațional Lauder-Reut, mi-au demonstrat 
că am făcut alegerea potrivită aplicând pentru 
una dintre cele zece burse.

Vă mulțumesc pentru șansa acordată!”
Bianca Ana Trușcă

Iată ce ne spun elevii noștri din clasa a 
IX-a care au beneficiat, în cursul acestui an 
școlar, de bursele Lauder-Reut:

„Primul an în Complexul Educațional 
Lauder-Reut a fost o experiență minunată. Am 
avut ocazia să întâlnesc profesori profesioniști 
și colegi minunați care, pe parcurs, mi-au 
devenit prieteni. Am participat la multe 
evenimente interesante, care m-au ajutat să 
cunosc domenii precum diplomația și relațiile 
internaționale. De asemenea, am luat parte 
la activități deosebite în cadrul complexului, 

cum ar fi clubul de Debate sau cursurile de 
Media și comunicare.

Am avut plăcerea de a studia în acest 
liceu pe parcursul acestui an și consider că am 
facut alegerea potrivită.” (Ioana Alexandra  
Mogoș, 9 R)

„Colegi prietenoși, profesori minunați, 
materii interesante, cursuri educative, 
activități extrașcolare – toate aceste 

experiențe au făcut ca primul meu an în 
calitate de bursier al liceului Lauder să fie de 
neuitat. Am învățat lucruri noi, am învățat că 
visele se îndeplinesc prin muncă, am învățat 
să fiu sigură pe mine și, cel mai important, 
am învățat că liceul înseamnă mai mult decât 
o simplă instituție în care se învață. Liceul 
este cea mai frumoasă perioadă, odată cu 
adolescența.

De îndată ce am intrat pe poartă, am simțit 
cum emoțiile îmi năvălesc corpul și cum frica 
îmi blochează mintea. Dar după primele zile, 
primele săptămâni, primele luni, am realizat 
că liceul nu este deloc  înfricoșător cum pare, 
chiar deloc. Aici, în Lauder, avem ocazia să ne 
croim un drum, avem șansa să ne descoperim 
pe noi înșine, avem ocazia să ne creăm propriul 
viitor. Mai mult decât atât, aici am cunoscut 
persoane minunate, atât profesori, cât și 
colegi, aici mi-am construit a doua familie, într-
un colectiv unit, într-o atmosferă călduroasă, 
într-un liceu de nota 10.

Mă bucur că am șansa să învăț, să cresc 
și să mă maturizez în acest liceu, în cele mai 
bune condiții. Sunt mândră că fac parte dintre 
bursierii liceului.” (Daniel Mira Sarah, 9 U)

Mult succes mai departe!

Prof. Mariana Rosner
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Noi ce putem face? s-a auzit întrebarea 
unui elev al Complexului Educațional Lauder-
Reut, în ziua de luni care a urmat incendiului 
din Clubul Colectiv.

De aici și până la organizarea și 
desfășurarea unui program umanitar de 
colectare de fonduri a fost doar un pas.

Educația înseamnă și pregătirea copiilor 
pentru a fi membri activi ai societății, iar acest 
lucru nu se poate face fără a empatiza cu cei 
în nevoie și, mai ales, fără a încerca să ajuți. 
Pentru aceasta, niciun gest nu este prea mic, 
iar familia Lauder-Reut s-a mobilizat din tot 
sufletul pentru această cauză umanitară.

Clasa I A a confecționat felicitări, iar clasa 
I B a construit monstruleți simpatici, care au 
avut un succes enorm. Clasa a II-a a pregătit 
semne de carte pentru cei pasionați de 
lectură. Clasele a III-a și a IV-a A au realizat 
candele pentru că sărbătoarea luminii, 
Hanuca. Elevii clasei a IV-a B au pus murături, 
împreună cu părinții lor. Cu mic și mare au 
desfășurat apoi activități sportive, alergând 
sau jucând baschet.

Vineri, 13 noiembrie, într-o zi însorită, care 
parcă ne invita să sărbătorim viața și să ne 
amintim de lucrurile frumoase, care merită 
trăite din plin, elevi, părinți și profesori au 
desfășurat activități sportive, alergând sau 
jucând baschet. 

Pe toată durata proiectului, toți 
participanții au fost încurajați să doneze 
obiecte pentru licitație. Obiectele, prețioase 
în sinea lor, au căpătat un plus de valoare 
datorită persoanelor cărora le-au aparținut. 
Astfel, vineri, 20 noiembrie 2015, datorită 
sprijinului părinților și colegilor, au fost 
supuse unei licitații extraordinare, obiecte de 
la (într-o ordine absolut întâmplătoare) Horia 
Brenciu, Analia Selis, Virgil Ianțu, Mona Segal, 
Bogdan Șerban, Paul Ipate, Marius Florea 
Vizante, Diana Dumitrescu, Nicole Cherry, 
Analia Selis, Răzvan Suma și Julio Santillan, 
Smiley, Ștefan Hrușcă, Mariana Bitang și 
Octavian Belu, Nadia Comăneci, Aurel Cojan, 

Adrian Cioroianu, Gellu Naum, Gwyneth 
Fox, Irina Deleanu, Simona Halep, Miguel 
Castillo, CSM București, Damian Lewis, 
Adrian Despot, Florin Piersic Jr, Prințul Paul 
al României, Camelia Potec, Chef Patrizia 
Paglieri, Mihai Covaliu, Florin Călinescu, 
Horațiu Mălăele, Angela Gheorghiu, Nadir, 
alături de două cărți semnate de o pleiadă 
de actori consacrați ai teatrului românesc. 
Mulțumiri speciale se cuvin tuturor celor care 
au ales să renunțe la aceste obiecte pentru o 
cauză nobilă.  Licitația a fost un moment cu 
totul special, toți cei prezenți fiind conștienți 
că orice sumă poate face diferența în viața 
celor nevoiași. 

La finalul proiectului, liceenii noștri au 
susținut un concert în curtea liceului. Ines 
Brătășanu, Andrada Pantelimon, Miruna 
Stancu, Nicoleta Trandaș, Teddy Drăghici 
și Tomer Mozafi ne-au delectat cu muzica 
bună, iar elevele claselor a IX-a, cu prăjituri 
preparate în casă.

Cutia în care au fost colectați banii a 
fost deschisă, pe data de 2 decembrie, în 
prezența d-lui Sabin Gîlceavă, reprezentantul 
Asociației Părinților, d-rei Diana Cojocaru, 
președintele Consiliului Elevilor, d-nei Irina 
Roth-Gheorghe, coordonatorul activității 
educative, d-nei Mariana Rosner, director 
adjunct, d-nei Roxana Cristescu, director 
adjunct și d-nei Raluca Dolofan, director 
adjunct. Suma strânsă (23.151 lei) a fost 
depusă în contul Crucii Roșii, pentru victimele 
incendiului din Clubul Colectiv. 

Mulțumim tuturor celor care au înțeles 
importanța gesturilor caritabile și ne 
considerăm norocoși că avem elevi care aleg 
să ajute oameni pe care nu îi cunosc, aflați în 
situații limită ale vieții.

Raluca Dolofan
Complexul Educational Lauder-Reut

Director adjunct

„Felicitări tuturor copiilor din Lauder 
pentru ce au făcut!” (clasa IA)

„Eu am vrut să fac maimuțoiul pentru că 
am vrut să ajut adolescenții și oamenii din 
Colectiv.” (clasa IB)

„Mie îmi place că am făcut semnele 
de carte, am alergat și am donat bani. Iar 
vineri, niște copii au dat un concert frumos 
în curtea școlii. Și mi-a mai plăcut că fiecare 
lucru pe care l-am făcut a fost cu iubire 
pentru oamenii aceia, cei din Club Colectiv. 
Și eu sper să se facă bine.” (clasa a II-a)

„Noi am făcut niște lumânări, am scos la 
licitație lucruri de la persoane faimoase, am 
alergat la cros, am donat bani într-o cutie… 
Noi sperăm să ajutăm mulți oameni pentru 
a trăi.” (clasa III-a)

„Partea mea preferată atunci când 
am strâns fonduri pentru Colectiv este 
momentul în care am pus murături. Ne-
am strâns în sala de sport și, împreună cu 
părinții noștri, am pus legume în borcane, 
am turnat saramură peste ele și le-am lăsat 
la murat. A fost foarte frumos, mai ales că 
am ajutat oamenii.” (clasa a IV-a B)

„Doresc ca toți tinerii de la Colectiv să 
se refacă repede și complet, iar contribuția 
noastră să-i ajute în acțiuni  voluntare de 
prevenire a accidentelor în cluburi. Din 
toată inima…” (clasa a VI-a)

zâmbetul din cutie, ediția a iv-a, 2015
Zâmbetul din cutie este campania de Crăciun prin 

care, în perioada sărbătorilor de iarnă, se strâng daruri 
pentru persoanele aflate în dificultate (familiile sărace cu 
copii) din 16 județe ale țării. Campania este organizată de 
Asociația ȘANSA TA, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București (ISMB), Romaero și Federația Română 
de Sport Corporatist. 

În 2015, campania s-a aflat la cea de-a patra ediție, 
desfășurându-se în 35 de școli din București și județul Ilfov, 
în rândul cărora s-a aflat și Complexul Educațional Lauder 
Reut. În data de 26 noiembrie 2015, Centrul de Conferințe 
Auditorium Pallady a găzduit concertul umanitar menit a 

strânge fonduri și cadouri, ulterior donate semenilor noștri 
ce nu dispun de posibilitățile materiale necesare unei vieți 
decente.

Elevii Complexului Educațional Lauder-Reut au fost 
impresionați de situația copiilor dezavantajați din punct de 
vedere social și au pregătit, în perioada 19 octombrie – 15 
decembrie 2015, o mulțime de cadouri prin care să le ofere 
acestora bucurie, sub coordonarea profesorilor Andreea 
Răvaș, Anca Dumitru, Viviana Vâlcea, Loredana Drăgolici, 
Lucia Negoiță, Magda Grigor, Oana Militaru, Mihaela Turcu, 
Livia Ioana. 

Pentru sensibilizarea copiilor grădiniței și pentru a-i 
ajuta să înțeleagă scopul campaniei, cadrele didactice au 
desfășurat jocuri cu caracter psihosocial și activități specifice, 
precum lecturarea unor povești ale căror personaje se 
află în situații similare cu ale copiilor provenind din medii 
sociale defavorizate. Elevii noștri au fost foarte încântați de 
participarea la acest proiect și și-au manifestat dorința de a 
ajuta și alți copii care au nevoie de sprijin, oferindu-le jucării 
sau hăinuțe care le sunt de prisos.

Mulțumim pentru implicare și generozitate!

din inimă pentru #colectiv
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charity Friday
20 noiembrie 2015

Dacă pentru mulți, vineri, 20 noiembrie, a 
fost Black Friday, zi dedicată cumpărăturilor 
de tot felul la prețuri reduse, pentru elevii 
clasei a III-a de la Complexul Educațional 
Lauder Reut a fost Charity Friday - o zi în care 
au dăruit, în scop caritabil.

Ce au dăruit? În primul rând, o zi din viața 
lor, călătorind de dimineață, cu autocarul, 
la Brașov, pentru a petrece momente 
memorabile alături de copiii cu boli incurabile, 
internați în centrul de zi al spitalului fundației 
Hospice Casa Speranței. Copiii aceștia s-au 
bucurat foarte mult de vizită. Oaspeți și 
gazde am vizionat, împreună, un spectacol 
de teatru de păpuși, regizat după un scenariu 
cu mult tâlc, pe care elevii clasei a III-a l-au 
deslușit și apoi l-au discutat, aprofundându-l. 
Fiindcă e vorba despre ceea ce ne definește 
pe noi, oamenii: umanitatea, capacitatea de 
a avea grijă de cei mai puțin favorizați de 
soartă și de a le acorda respectul cuvenit. 
Pe de altă parte, interacțiunea cu ei ne ajută 
să apreciem la adevărata valoare faptul 
că suntem sănătoși, din toate punctele de 
vedere.

Grație dărniciei elevilor clasei a III-a și 
părinților, autocarul cu care ne-am deplasat 

la Brașov a fost încărcat cu minunate 
daruri pentru pacienții Hospice: alimente, 
îmbrăcăminte, jucării, papetărie etc. Practic, 
fructele, dulciurile și sucurile oferite ajung 
pentru ceea ce la Hospice se cheamă „Masa 
de răsfăț” a pacienților, timp de o lună de 
zile! Gestul acesta a stârnit multă și mare 
emoție la Hospice...

Așadar, Charity Friday  a fost un câștig 
pentru toți. Copiii noștri s-au întors cu 
sufletele mărite de dărnicia lor și bucuroși 
de o excursie de pomină - în autocar a fost 
o veselie continuă pe parcursul celor 5-6 ore 
dus-întors și asta nu doar fiindcă a fost ziua lui 
Kaan, care a împărțit dulciuri, fiind răsplătit 
cu cântece în ebraică, engleză și română. 
La sosire, întrebarea de pe buzele copiilor 
a fost „Când mai mergem?” :) Se întrevede 
un parteneriat de succes între Lauder-Reut și 
Hospice Casa Speranței.

HOSPICE Casa Speranței, organizație 
non-profit înființată în 1992 la Brașov de 
cetățeanul britanic Graham Perolls, a 
introdus conceptul de îngrijire paliativă 
în România. HOSPICE este cea mai mare 
fundație din țară, care oferă gratuit servicii 
specializate de acest tip. Organizația își 
desfășoară activitatea în Brașov și București, 
îngrijind copii și adulți diagnosticați cu boli 
incurabile (aproape 20.000 de pacienți au 
beneficiat, până în prezent, de serviciile 
Hospice). HOSPICE a dezvoltat servicii 
complete de îngrijire paliativă, care sunt 
oferite în centre de zi, ambulatorii și unități 
proprii pentru internare, la domiciliul 
pacienților și în spitalele partenere. HOSPICE 
Casa Speranței dezvoltă îngrijirea paliativă la 
nivel național și internațional prin informare, 
prin programe educaționale dedicate 
profesioniștilor, pacienților și comunității și 
prin îmbunătățirea legislației în materie.

Prof. Dora Viziteu

poveSte de iarnă
Spre finalul anului trecut, doamna Lelia Mitroi, învățătoare la Școala Gimnazială „Amza 

Pellea” din Băilești, județul Dolj, o școală unde elevii provin din familii cu venituri modeste, 
s-a gândit ce dar minunat ar fi pentru elevii ei să primească niște cărți. Dar, cine să le ofere? 
Doamna Mitroi a avut o idee. A postat un mesaj pe Facebook. Acesta a fost văzut de una 
dintre învățătoarele de la C.E. Lauder-Reut și, de aici încolo, „morișca” s-a pus în mișcare. A 
fost un efort colectiv cu un rezultat absolut minunat. Anunțați printr-un email, părinții elevilor 
clasei a III-a, dar și profesorii școlii, au răspuns cu promptitudine. Astfel, într-un timp foarte 
scurt, am reușit să strângem multe cărți frumoase și captivante pentru copiii din Băilești. 
Tot cu ajutorul părinților, am ambalat cărțile și le-am expediat către doamna Lelia Mitroi. 
Impresionată de gestul copiilor de la C.E. Lauder-Reut, dumneaei a scris rândurile de mai jos: 

„Totul a început cu o 
serie de imagini cu cele mai 
frumoase biblioteci din 
lume. Le priveam așa… 
cu ochii mijiți… și mi-am 
amintit un dialog din trecut. 
Rugasem elevii să-mi spună 
ce este aceea o bibliotecă, iar 
unul dintre ei mi-a răspuns 
că este un fel de mobilă cu 
multe rafturi, în care ținem 
bibelouri. Așa mi-a venit 
ideea despre care am scris, 
gândindu-mă că mulți dintre 
cunoscuți nu mai au nevoie de anumite cărți, iar elevii mei ar putea beneficia de ele . 

Nicio secundă nu m-am gândit că lucrurile vor căpăta asemenea amploare. Cum să vă zic, 
e ca și cum aș fi aruncat în apă o pietricică și ea ar fi stârnit niște valuri bune de surfing. Am 
primit apoi un mesaj de la o doamnă învățătoare a Școlii Lauder-Reut din Capitală, care a 
antrenat în toată povestea elevi, părinți și colegi, beneficiind de sprijinul unor persoane din 
conducerea unității. Așa se face că aseară am primit trei pachete foarte mari cu cărți de la 
acești Oameni, cărți aduse de cei de la FAN COURIER EXPRESS. Am ținut să precizez cine a 
făcut transportul, deoarece, după cum mi s-a spus, când au aflat ce conțin pachetele și cu ce 
scop sunt trimise, reprezentanții firmei au hotărât să facă asta gratuit! 

Citeam mesajele și nu-mi venea să cred. Sunt oameni cu care nu am vorbit niciodată, nu 
ne-am văzut, nu știam unii de existența altora, sunt oameni care au aflat întâmplător, dintr-o 

postare de pe Facebook, că ar putea ajuta 
niște copii să primească lumina cărților.

N-am primit prea multe daruri în viață. 
Poate nici nu știu să le primesc. Poate de-asta 
plâng acum, încet, în timp ce scriu. Nu cunosc 
numele tuturor celor implicați, așa că le voi 
mulțumi cum pot. Mulțumesc copiilor care 
au dăruit din cărțile lor, părinților care i-au 
sprijinit, doamnelor învățătoare și doamnei 
director adjunct. Vă doresc să primiți în 
viață pe măsura generozității de care ați dat 
dovadă!”

Noi credem că meritul principal pentru succesul acestei povești de iarnă le revine elevilor 
de la clasa a III-a și părinților acestora.

Prof. Dora Viziteu

generozitatea... din trei perSpective

Când vorbim despre generozitate, putem 
să renunțăm cu ușurință la obiecte și la bani, 
dar cu greu dăm din timpul nostru. Și nu este 
pentru că am rămâne cu prea puțin, ci pentru 
că-l prețuim irațional, deși ni-l irosim uneori 
fără sens.

Generozitate a fost dorința familiei Popa 
de a adopta câțiva nepoți.

Generozitate a fost ruperea câtorva ore 
din programul de școală pentru a merge la 
bunici.

Generozitate a fost împărtășirea atâtor 
întâmplări semnificative din viața domnului 
Popa.

Generozitate a fost dăruirea unor 
frumoase cărți și lecturarea unor pasaje și 
discutarea lor.

Generozitate a fost renunțarea la timp 
pentru a câștiga timp.

În final, nu putem spune cine a primit mai 
mult, dar am rămas toți cu sentimentul unei 
întâlniri în care a da este sinonim cu a primi, 
iar ceea ce am primit este neprețuit: timp, 
spirit, idei, frumusețe, delicatețe sufletească.

Le mulțumim doamnei și domnului Popa 
că ne-au primit și ne vom bucura de fiecare 
dată când îi vom vizita.

Adelina Morcov
Profesor Limba și literatura română

„În urmă cu o săptămână, am fost primiți 
călduros în domiciliul domnului și doamnei 
Popa din fața liniei de tramvai care parcurge 
cu letargie locomotoare Bulevardul Lacul 
Tei. Nici nu intrasem bine în apartamentul 
dânșilor, că am fost repede poftiți să luăm un 
loc și, spre rușinea noastră, pășirăm încălțați 
îndreptându-ne spre sufragerie, până când 
unul dintre noi a sesizat scăparea și ne-am 
întors în vestibul. Îndulciți de bomboanele 
servite de doamna Popa și mișcați de 
atmosfera cvasifamilială, am început, 
cu sfială, să vorbim intermitent despre 
contingențele noastre. 

Cum ați ajuns până aici? În ce clasă sunteți? 
Cum vă numiți? Ce anume vă pasionează? 

Eu mă așezasem întâmplător lângă 
domnul Popa, iar după ce m-am prezentat 
soților, doamna a exclamat mirată de 
asemănarea numelor noastre (al meu și al 
domnului Popa). Cu un aer hazliu, dânsul s-a 
întors și mi-a întins mâna s-o strâng: Tu ești 
Silvia? Bine, să știi că eu sunt Silviu. 

După schimbul de politețuri, domnul 
începuse să ne povestească puțin despre 
viața sa – anii de liceu, întâmplările din 
facultate, greutățile din timpul și de după 

cel de al Doilea Război Mondial și, într-un 
final, evenimentele mundane din prezentul 
bătrâneții covârșitoare. Ceea ce m-a 
impresionat însă a fost plăcerea cu care 
domnul Popa ne vorbea despre ultimele sale 
descoperiri literare: Eric-Emmanuel Schmitt, 
Patrick Modiano, Oz Amos și mulți alții. Sunt 
sigură că am omis jumătate dintre autorii mult 
îndrăgiți de domnul Popa, care ne povestea 
cu atâta patos despre ideile vehiculate 
în cărți, despre frumusețea scrisului și a 
înțelepciunii desprinse din trăirea nemijlocită 
a omului. La sfârșitul vizitei noastre, dânsul 
a fost amabil să dăruiască fiecăruia câte o 
carte care să se potrivească cu aspirațiile 
noastre. Eu m-am ales cu un compendiu al 
istoriei universale. L-am citit de vreo trei ori 
până acum și de fiecare dată când îl răsfoiesc, 
retrăiesc cu seninătate clipele petrecute în 
compania soților Popa. 

După ce am plecat de la dânșii, am simțit 
o ușurare în suflet, o înviorare subită și am 
pornit cu pași zvelți înapoi spre școală. În 
final, susțin cu toată inima următoarele două 
afirmații: domnul Popa și doamna Popa 
sunt niște oameni deosebiți, făcuți dintr-
un alt aluat decât omul obișnuit și aștept 
cu nerăbdare următoarea noastră vizită la 
dânșii.” (Silvia Schechter, 11U)

„Dacă ajungem la convenția că 
vârsta înaintată nu denotă altceva decât 
înțelepciune și cere respect și admirație, aș 
vrea să vă relatez despre o recentă întâlnire 
cu un distins domn.

Mă întrebam, de curând, care este cea 
mai în vârstă persoană cu care am făcut 
vreodată cunoștință. Prin ce om am atins 
eu cea mai îndepărtată filă de istorie? 
Acum, pot spune că această persoană este 
domnul Silviu Popa, care, la 90 de ani, ne-a 
impresionat, pe mine și pe câțiva colegi, așa 
cum nu ne așteptam. Am petrecut, alături 
de dânsul și soția dânsului, două ore pline 
de povești, de nou și de vechi în micul lor 
apartament la care cu siguranță ne vom 
întoarce. Domnul bunic, cum îi spunem noi 
– fiindcă noi suntem nepoții – ne-a încântat 
cu numeroase amintiri, sfaturi și, mai ales, 
literatură.

Pot spune că, personal, această întâlnire 
mi-a deschis mintea mai mult decât îmi 
imaginam și m-a făcut să îmi doresc să revin 
pentru a asculta cuvintele domnului Popa.” 
(linca Manolache, 11U)

caritate și comunitate

1 iunie 2016, Ziua Copilului, a fost, ca 
în fiecare an, un moment perfect pentru 
organizarea activității Flea Market în 
curtea școlii. Copii frumoși, zi însorită, cărți 
interesante, jucării, jocuri, animale de pluș 
colorate și vesele, agitație, zumzete, râsete, 
adulți (profesori și părinți) curioși și implicați 
și, mai ales, sentimentul că este o zi specială. 
Această zi a fost cu atât mai deosebită, cu 
cât copiii au acceptat din start ideea propusă 
de școală, aceea de a dona jumătate din 
veniturile strânse în cadrul activității unor 
cazuri de caritate. 

Vineri, pe 3 iunie, în cadrul unui careu în 
sala de sport, la care au participat toți elevii 
ciclului primar, aceștia au primit informații,  

sub forma unor prezentări PowerPoint, 
despre trei cazuri de caritate propuse și au 
decis, la nivel de clasă, către cine să doneze o 
parte din banii strânși în urma acestei acțiuni. 
Elevii de gimnaziu au luat această decizie în 
cadrul orelor de dirigenție. 

Deși, conform regulilor stabilite în 
prealabil, elevii erau obligați să doneze 
jumătate din sumele strânse, au fost 
colective care au decis, pe moment, să 
doneze mai mult sau chiar toți banii. Tot o 
propunere din partea copiilor a fost aceea de 
a trimite, către Școala Primară din Bulzeștii 
de Sus, toate jucăriile și cărțile rămase de la 
Flea Market. Este important de menționat 
că familiile au susținut această activitate 
de la început și până la final, ajutându-i pe 
copii să se despartă de anumite jucării, dar 
și propunând două dintre cele două cazuri 
sociale. De asemenea, o familie a decis să 
dubleze suma strânsă de copiii din clasa în 
care se afla fiul său. 

În final, elevii noștri au donat suma de 
6682 lei, toate cele trei cazuri beneficiind 
de o sumă relativ egală. Iată cum am fost 
din nou generoși cu cei care sunt în nevoie 
și sperăm că am reușit să le aducem un mic 
ajutor și o alinare.

prof. Raluca Dolofan

generozitate din SuFlet de copil
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grupa mare

grupa mijlocie

promoția 2015-2016

grupa mică

Grădinița
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clasa 1 b

clasa 1 a

promoția 2015-2016

Grădinița

clasa pregătitoare

Școala Prim
ară



46 promoția 2015-2016

clasa a 4-a a

Școala Prim
ară

clasa a 3-a

clasa a 2-a
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clasa a 4-a b

Școala Primară

Gimnaziul

clasa a 5-a

clasa a 6-a a
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Gimnaziul

clasa a 6-a b

clasa a 8-a

clasa a 7-a
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clasa a 9-a uman

clasa a 9-a real

clasa a10-a uman

liceul
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clasa a 10-a real

promoția 2015-2016

liceul

clasa a 11-a real

clasa a 11-a uman
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clasa a 12-a real

liceul

clasa a 12-a uman



Diplomacy and International Affairs Business & Financial Education

Bogdan Olteanu, Vice Governor – the 
National Bank of Romania

Dr. Lucian Anghel, President – Bucharest 
Stock Exchange

Valentin Lazea, Chief Economist – the 
National Bank of Romania

Cătălin Păuna, Senior Economist – World 
Bank

Dan Bulucea, Country Manager – Google 
Romania 

Daniel Apostol, MBA, senior journalist

Vasile Iuga, Managing Partner of PwC for 
South-Eastern Europe (SEE) and Country 
Managing Partner of PwC Romania

Călin Rangu, Director Financial Supervision 
Authority; President of Insurance 
Management Institute; SNSPA Lector, Co-
Founder CIO COUNCIL Romania;

Communication, Media, Creativity

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

2016
Professor Laurențiu Damian, PHD – Film 
Director, President – Romanian Filmmakers 
Union 

Ion Ioniță, Editor-in-Chief, Foreign Policy 
Romania Magazine, Senior Editor & 
Columnist – Adevărul Newspaper

Alexandru Cumpănașu – President, 
Association for Implementing Democracy, 
Moderator “Ambassador Romania” TV 
Show

Math & Science

Radu Gologan, Head of the Romanian 
Society for Mathematics, Coordinator of 
the National Math Olympic Team, Professor 
– Politehnica University

Ambassador Dumitru Prunariu, Chairman 
– Nominations Committee for the Int’l 
Astronautic Federations’ officers, Member – 
Int’l Academy of Astronautics, UN COPUOS 
representative for Romania

Gheorghe C. Peltecu, MD, PhD, FACS, 
Professor – Carol Davila University of 
Medicine & Pharmacy, Director – Filantropia 
Hospital

Alexandra țigănaș, Discovery Networks 
Ceemea, Channel Director South Eastern 
Europe

2016

Miguel A. Castillo – Rocket Scientist, Writer, 
Inventor, Inspirational Speaker

Yuri Baturin, Russian (Research) 
Cosmonaut, Politician

Daniel Rosner, Assistant Professor, 
PhD (Telemedicine),  InGeAr Hardware 
Laboratory Coordinator, Faculty of 
Automatic Control & Computers, Politehnica 
University Bucharest

2006-2015
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

Fota Iulian, 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

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 Chief of Mission David Costello 
– Ireland

Deputy Head of Mission Tomáš Vostrý 
– Czech Republic

Deputy Head of Mission Jürgen Heissel 
– Austria

Deputy Chief of Mission Hersel Arezoo 
– Israel

First Secretary Joseph karl – Germany

David Morris, Political Counselor, USA 
Embassy

Jonathan Davis, Head of Raphael 
Recanati Int’l School, Vice-president for 
External Relations, IDC Herzliya, Israel

Dr. Assaf Moghadam, Senior Lecturer, 
Lauder School of Government, 
Diplomacy and Strategy, Senior 
Researcher, International Institute for 
Counter-Terrorism, Interdisciplinary 
Center (IDC) Herzliya – Israel

Dr. Jonathan Fine, Undergraduate 
Advisor Lauder Government School 
Raphael Recanati International School, 
Fellow Researcher International 
Institute for Counter-Terrorism – Israel

Sarit Ben Shabbat, B.A – Lauder 
School of Government, Strategy and 
Diplomacy, M.A – History of Middle 
East and Africa , Tel Aviv University – 
Israel

Moshe Alexenberg, M.A. Summa 
cum laude Diplomacy and Conflict 
Studies (GPA 95.5), Valedictorian 
Lauder School of Government – 
Israel, Member of student delegation 
to NATO Headquarters, Brussels

Ely karmon, PhD, Senior Research 
Scholar, International Institute for 
Counter-Terrorism (ICT) and the 
Institute for Policy and Strategy (IPS,), 
IDC Herzliya, Israel

Nir Tordjman, Researcher & 
Communication Manager, International 
Institute for Counter-Terrorism (ICT) 
IDC Herzliya, Israel

David Morărescu, alumni of the 
Lauder-Reut Educational Complex and 
of the Lauder School of Government, 
Diplomacy and Strategy, IDC Herzliya, 
Israel

Dr. Radu Dudău, Associate Professor 
at Bucharest University, founder and 
mentor, 8 years of service as first 
teacher of diplomacy and int’l relations 
at Lauder-Reut high school

Răzvan Nicolescu, former Minister of 
Energy, senior consultant – Deloitte, 
Chair European Agency for Energy 
Regulation

Bogdan Prisecaru, adviser, Romanian 
Intelligence Service;

Dr. Liviu Mureșan, Executive President 
EURISC Foundation (European Institute 
for Risk, Security and Communication 
Management)

2016
Lazar 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, Acting 
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. Dimitris Hatziargyrou, Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary – Cyprus
H.E. Mme. Tamar Samash, Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary – Israel
H.E. Mr. kisaburo Ishii, Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary –Japan
H.E. Mr. Marcin Wilczek, Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary – Republic of 
Poland
H.E. 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
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, I Secretary – Kingdom of 
the Netherlands
Mr. Alexey Samsonov, I Secretary – Russian 
Federation
Mme. katalin kissné Hlatki, I Counsellor – 
Hungary
Mr. Jesús Alfonso Nieto Zermeño, Counsellor / 
Head of 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 
– Hatichon Hachadash School – Herzliya, Israel
Maria VOICA, Projects Coordinator – Project 
Development and Implementation International 
Organization for Migration (IOM)
Lesley G. Terris, Assistant Professor, Lauder 
School of Government, Diplomacy and Strategy, 
IDC Herzliya,    Academic Director, International 
Program, Lauder School of Government, 
Diplomacy and Strategy, IDC Herzliya
Michal Cotler-Wunsh, 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.
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