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Vicky Colbert é a vencedora do WISE Prize for Education 2013  

 
Doha, Qatar, 29 de outubro de 2013 
 
O WISE Prize for Education 2013 (Prêmio WISE para a Educação), primeira distinção do 
tipo a reconhecer um indivíduo ou equipe por uma contribuição significativa e de 
padrão internacional para a Educação, foi concedido para Vicky Colbert da Colômbia. 
Fundadora e diretora da Fundación Escuela Nueva, Vicky é coautora do modelo 
educacional Escuela Nueva, amplamente conhecido por sua eficiência quanto a melhorar 
a qualidade e relevância da educação fundamental em escolas carentes não apenas na 
Colômbia, mas muito além.  
 
A premiação foi apresentada pela Sua Alteza a Sheikha Moza Nasser, presidente da Qatar 
Foundation, na Sessão Plenária de Abertura do 5o World Innovation Summit for 
Education (WISE) em Doha, Qatar, perante um público de mais de mil especialistas de 
áreas diversas vindos de mais de 100 países.  
 
O WISE Prize for Education foi criado em 2011 para elevar o status da educação ao 
oferecer um prêmio, para a área educacional, de prestígio similar ao concedido por 
premiações internacionais em outras áreas, tais como Literatura, Paz e Economia. O 
vencedor recebe US$ 500 mil e uma medalha de ouro especialmente cunhada para a 
ocasião. 
 
Criado em 1975 na área rural da Colômbia, o modelo Escuela Nueva começou como uma 
abordagem “da base para o topo”, reunindo uma equipe de professores rurais 
experientes cujo objetivo era transformar a educação e elevá-la ao maior padrão 
possível. Ao liderar essa metodologia, Vicky criou importantes ligações entre 
comunidades, famílias, professores, instituições de pesquisa e elaboradores de políticas. 
Esse modelo pedagógico diferenciado tornou-se uma política nacional Na Colômbia na 
década de 80 e foi replicado em várias regiões de todo o país. Desde então, foi adaptado 
por uma série de outros países em todo o mundo e reconhecido como uma das reformas 
de política pública mais bem-sucedidas entre os países em desenvolvimento por 
organizações como o Banco Mundial e as Nações Unidas.  
 
Ao parabenizar o vencedor do WISE Prize for Education deste ano, Sua Alteza o Dr. 
Sheikh Abdulla bin Ali Al-Thani, presidente do WISE, destacou: “Vicky Colbert dedicou 
sua vida à revitalização da educação por meio de métodos pedagógicos eficazes, 
relevantes e enfocados no aluno que envolvem, além dos professores, famílias e 
comunidades inteiras. O trabalho de Vicky tem tido um impacto significativo não apenas 
na América Latina, mas muito além, ampliando consideravelmente o acesso a uma 
educação de qualidade acessível para os mais carentes”. 
 
Vicky Colbert afirmou: “Para mim, é uma grande honra ser agraciado com o WISE Prize 
for Education 2013. Esse prêmio reconhece que levar a educação a todas as crianças e 
capacitá-las para um aprendizado duradouro é um alicerce importante para o 
desenvolvimento humano, e algo que pode ser alcançado quando professores e alunos 
contam com as ferramentas certas para liderarem a mudança”. 



Apesar do conflito político que vem assolando o país há várias décadas, Vicky trabalha 
incansavelmente como um revolucionário silencioso para desenvolver oportunidades 
reais por meio da educação. Até então, o Escuela Nueva foi implantando em todo a 
América – incluindo Brasil e México – no Caribe, Timor Leste e Vietnã, alcançando mais 
de cinco milhões de crianças em todo o mundo.  


