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 Равносметки 

Образованието  
е път към щастието
Евгения Пеева е завършила реномирания университет „Харвард”, специалност „Икономика, политология 
и социология”. Няколко години работи в голяма международна компания, но се завръща в България за да 
стане ръководител на проекта „Заедно в час”, по който млади специалисти, завършили университети по 
света или в България, се обучават и стават учители за 2 години в изоставащи училища в страната. Партньори 
на програмата са американските топ университети „Харвард”, „Принстън”, „Станфорд” и „Колумбия”.

Постоянството, с което работи за развитието на децата в неравностойно положение й носи 
номинация за отличието „Човек на годината” на Българския хелзинкски комитет. „Образованието 
– казва Евгения Пеева за „Дневник” – е път към щастието. Само с възможностите, които то 
открива и създава, всеки може да намери това, което го прави истински щастлив.”

Идеята да се привличат 
млади и талантливи хора, 
които да бъдат подготвя-
ни за мотивирани и ефек-
тивни учители, стартира 

преди повече от 20 години в САЩ. За-
вършвайки Принстънския университет, 
млада американка решава, че е крайно 
време някой да направи нещо за онези 
деца, които нямат възможност да полу-
чат качествено образование. Тя създава 
организация и модела „Teach for All”, който 
привлича и обучава млади хора, които 
след това на свой ред да влязат в класните 
стаи и да преподават – най-вече на деца 
с проблемен произход и с икономически 
и социални затруднения, за да могат те 
да се подготвят наравно с връстниците 
си и да бъдат успешни житейски и про-
фесионално.

Как се ражда „Заедно в час” и Вашият 
път до поста изпълнителен директор 
на програмата?
Работех в брюкселския офис на голяма 
международна консултантска компания. 
Осъзнах, че не съм удовлетворена – рабо-
тата не беше толкова интересна, колкото 
очаквах и не виждах по-глобален смисъл 
от нея. Основната цел беше повишаване 
печалбата на клиентите ни, което за мен 
не беше удовлетворяващо. Исках да се 
занимавам с нещо, което да помогне на 
повече хора да бъдат по-успешни и по-
щастливи.

По това време се запознах със Сара 
Перин, програмен директор на отдел 

Интервюто взе: Кремена Бечева
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„Социални програми” във фондация 
„Америка за България”. Задачата й беше 
да проучи може ли моделът на „Teach for 
All” да проработи в България. Тя убеди 
борда на фондацията, че си струва да се 
инвестира в нещо такова. Решиха да фи-
нансират инициативата и ме поканиха да 
я създам и оглавя.

С какво Вашата програма може да по-
могне на българското общество? Как-
во се надявате да се промени?
Първият шок, който нашите учители 
преживяха, когато в началото на мина-
лата учебна година влязоха в класните 
стаи, беше пълната липса на мотивация 
от страна на учениците, загубата на как-
вото и да е желание да поискат нещо за 
своето бъдеще и вярата, че могат да го по-
стигнат. Общоприетите схващания бяха, 
че перспективата е да станат обслужващ 
персонал в някое заведение или да по-
лучат работа, осигурена с връзки. Това  
е много страшно. Означава, че сме загуби-
ли желанието за каквото и да е движение 
и развитие, както и вярата, че дори да го 
поискаме – можем да го постигнем.

Не вярвам, че това обезверяване идва 
от децата. Мисля, че идва от общество-
то. Виждам колко много обществото ни  
е изгубило вяра в себе си и това рефлек-
тира във вярата на децата. Преди време 
четох сравнителен анализ, който праве-
ше паралел между жизнения стандарт на 
държавите и нивото на щастие у нейните 
жители. Заключението беше, че българите 
са едни от най-нещастните народи – въ-
преки, че социално-икономическият им 
статус далеч не е толкова нисък. В тази 
връзка си спомням едно мое пътуване до 
Индия. Това е една изключително бедна 
страна. Никога не съм виждала в Бълга-
рия бедност в такива мащаби, бедност, в 
която хората буквално се раждат и умират 
на улицата. Но въпреки всичко те са ус-
михнати, имат желание да живеят и виж-
дат смисъл в това, което им се случва.

Моето обяснение за нас е, че сме не-
щастни, защото не виждаме възмож-
ностите около нас, не се опитваме да се 
възползваме от тях и сме загубили спо-
собността дори да си поискаме, да по-
мечтаем и да се опитаме да реализираме 
това, което искаме. Може би е породено от 
липсата на увереност, че можем да го на-
правим. Тук идва ролята на учителя който 
трябва да ни покаже не толкова какво 
трябва да знаем, а какво трябва да можем  
и с каква нагласа трябва да тръгнем, за да 
го постигнем. Да знаем, че има пътища и 
източници на информация, източници на 

подкрепа, които можем да използваме, за 
да постигнем целите си.

Много ми се иска да вярвам в успеха 
на нашата работа в класните стаи. Вече 
виждаме деца, които въпреки първона-
чалното си недоверие, в рамките само на 
няколко месеца се събуждат. И ако ние им 
докажем, че вярваме в тях, те тотално се 
променят светогледа си и разбирането за 
себе си. Увереността си. Когато започнат 
да се доказват, да изискват и да отстояват 
своите права, да вярват, че имат право да 
реализират своя потенциал и правото на 
необходимата подкрепа – това ще бъде 
знак, че наистина можем да променим 
нещо.

Голям ли е екипът Ви?
По-скоро малък. Стартирахме с 8 човека, 
сега ще бъдем 14, защото мащабите на 
дейността ни се увеличават и имаме сери-
озни цели. В началото имахме 21 учители, 

които сега ще започнат втората си година.  
В новата ни група има 34 учители. Надя-
ваме се догодина да стигнем до 60.

От колко кандидатури избрахте трий-
сет и четиримата?
От близо 400.

В кои области на България ще препо-
дават?
Наш приоритет са училищата, които не 
показват достатъчно добър успех или 
има тенденция за отпадане, което е сиг-
нал, че явно има нужда от допълнителна 
подкрепа.

Какво е мнението Ви за емигрантство-
то и завръщането?
Смятам, че е важно човек да бъде на място, 
където се чувства добре, тъй като тогава 
ще бъде полезен и за себе си и останалите. 
Ако не се чувства добре в България – по-
добре е да не живее в България, защото 
ще бъде нещастен, ще се оплаква и едва ли 
ще направи нещо позитивно. Нека живее 
навън и да й помага отвън – има много 

такива примери. За мен е важно хората, 
които са в България да знаят защо са тук, 
да бъдат удовлетворени от това, че са тук 
и да създават възможности за развитие за 
себе си и за хората, с които работят.

Посланието Ви за читателите?
През септември стартира тазгодишната 
ни кампания за привличане на хора, ко-
ито имат желание да се присъединят към 
нашата програма. Насочена е не само към 
българи в България, но и към такива, кои-
то учат и работят в чужбина. Към всички, 
които имат желание да направят нещо 
ценно както за българските младежи, така 
и за тях – като личностно развитие. Наша-
та програма е за развитие на лидерските 
умения. Учителят е един от най-важните 
лидери в обществото, който трябва да 
умее да мотивира хората и да ги води към 
амбициозни цели и резултати.

Програмата е отворена за всеки, който 
иска да се изправи срещу това предизви-
кателство. Участието в нея не означава, че 
трябва да се върне в България завинаги. 
Две години не са много. След това е свобо-
ден да реши как да продължи своя път.

Самата Вие мечтаете ли?
Най-голямата ми мечта е хората, с които 
съм заобиколена, да са щастливи и да са 
в хармония със себе си и с околния свят.  
И мисля, че можем да го постигнем имен-
но чрез образованието, което аз разбирам 
като способност да мислим, да осмисля-
ме и да анализираме онова, което ни се 
случва, както и начините да му повлияем  
и обърнем в посоката, която искаме. 
Ако разбираме достатъчно добре себе си  
и околния свят, както и взаимодействията 
между двете – ще бъдем щастливи.

Какво харесвате в България?
Със сигурност природата. Имаме изклю-
чително красива страна. И фолклора. Ви-
наги ме е зареждал и в чужбина винаги 
ми е липсвал. Може би затова винаги съм 
участвала в аматьорски групи за народни 
танци. А като цяло – обичам хората в Бъл-
гария. Мисля, че сме хубав народ и трябва 
да намерим в себе си силата да постигаме 
онова, което искаме.

Съжалявате ли понякога за нещо, ос-
тавено в чужбина?
Била съм на доста места по света и ми-
сля, че навсякъде има плюсове и минуси, 
удобства и неудобства от най-разноо-
бразен характер. За мен най-важното  
е да чувствам удовлетворение и смисъл 
от това, което правя. А то е тук и сега. 

Загубили  
сме желание за 

развитие и вярата, 
че можем да го 

постигнем!




