
Premiul III la Gala Premiilor în EducaŃie: 
Proiectul „Hranind copiii din satul Viişoara pentru un viitor mai bun” 

 
 
 
Proiectul „Hrănind copiii din satul Viisoara pentru un viitor mai bun” derulat de World Vision 
Romania – Biroul Zonal ConstanŃa, a câştigat locul al treilea la Gala Premiilor în EducaŃie, 
secŃiunea „Cel mai bun proiect educational”.  
 
În competiŃia din acest an, prima care 
şi-a propus să identifice, să 
promoveze şi să premieze bunele 
practici din domeniul educaŃiei, s-au 
înscris patruzeci şi unu de proiecte 
educaŃionale din toată Ńara, numai 
zece dintre ele reuşind să acceadă în 
marea finală. Juriul a avut o misiune 
foarte grea: aceea de a departaja cele 
mai bune patru proiecte educaŃionale 
derulate în perioada 2007-2009 şi s-a 
decis asupra câştigătorilor numai 
după ce a realizat un interviu la 
Bucureşti, cu persoanele care 
nominalizaseră proiectele.  
 
„Hrănind copiii din satul Viişoara pentru un viitor mai bun” este un proiect care a urmarit 
reducerea riscului de abandon şcolar pentru 100 de copii înscrişi la Şcoala cu clasele I –VIII 
Viişoara, comuna Cobadin. ActivităŃile din proiect au constat în oferirea unei mese calde celor 
100 de copii, organizarea de activităŃi extraşcolare de pregătire pentru îmbunătăŃirea 
performanŃelor şcolare, activităŃi de educaŃie şi formare pentru copii, părinŃi şi cadre didactice, 
evenimente cu tematică spirituală şi activităŃi de recreere. Rezultatele nu au întârziat să apară: 
după doi ani de desfăşurare a proiectului, abandonul şcolar a scăzut de la 8-11% aproape de 
zero, în timp ce rata corigenŃelor a scazut de la 38% la 4% şi majoitatea absolvenŃilor clasei a 
opta au intrat la liceu.  
 
“Premiul acesta înseamnă o răsplată pentru o muncă susŃinută depusă alături de partenerii locali 
şi demonstrează că atunci când există condiŃii favorabile şi implicare, şi copiii din mediul rural pot 
să termine şcoala şi să aibă rezultate bune. Premiul le dă sperantă acestor copii că îşi pot găsi un 
loc de munca bun, astfel încât să iasă din cercul vicios al sărăciei”, a declarat Loredana Giuglea, 
manager World Vision – Biroul Zonal ConstanŃa.  
 
FundaŃia Dinu Patriciu, organizatoarea Galei, a dublat premiul obŃinut, cu un CEC în valoare de 
2000 de euro. “Banii vor fi folosiŃi tot în scopul reducerii abandonului şcolar înregistrat la 
categoriilor defavorizate din judeŃul ConstanŃa”, a mai precizat Loredana Giuglea. 
 
Înalta distincŃie acordată acestui proiect întăreşte ideea potrivit căreia educaŃia nu este o cauză 
pierdută în România, atâta timp cât oameni valoroşi şi cu pasiune pentru munca lor se implică Ńn 
procesul educaŃional, atâta timp cât elevii şi studenŃii români obŃin performanŃă, atâta timp cât un 
proiect derulat într-un mic sat din Dobrogea, reuşeşte să scadă rata abandonului aproape de 
zero, să motiveze copiii săraci să meargă la şcoală şi să îşi facă un viitor.  
 

 


