
Привет, друзья! Сегодня мы поговорим об образовании: о том, что такое 
ОБРАЗОВАНИЕ (большими буквами) и чем оно отличается от образования 
(маленькими буквами) -  и зачем это нужно. 
 
К сожалению, подавляющее большинство людей даже не представляют, что это такое. 
Потому что они его никогда не видели и не получали. ОБРАЗОВАНИЕ - это не 
сертификат, это не диплом, и даже не богатый набор умных слов, которыми можно при 
случае блеснуть в разговоре, чтобы произвести на людей обманчивое впечатление. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ - это система ценностей, это понятие о добре и зле. Это понятие о 
том, что важно в жизни, а что нет. Это точное представление о том, что Вы 
действительно знаете и понимаете до конца - и о том, чего Вы не знаете и не 
понимаете. 
 
Прежде всего во-первых, во-вторых и в-третьих - выкиньте к чертовой матери все 
аттестаты, дипломы и сертификаты! Нормальный современный работодатель Вас не 
станет уважать даже если Вы закончите Гарвард, а при решении тестовых заданий не 
сможете показать свои реальные навыки.  
 
Мы Вам даже больше скажем: все самые талантливые предприниматели и 
изобретатели так и не закончили высших учебных заведений (ну разве что спустя 
много лет для галочки): это Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Стив Джоббс и другие. А 
посмотрите на нынешних выпускников топовых мировых университетов - много среди 
них предпринимателей-инноваторов? Раскроем Вам тайну - среди них 
предпринимателей-инноваторов нет на 100%. Если кто-то из них и числится в списке 
предпринимателей - то это просто богатые сынки богатых родителей, которых папики 
прямиков пересаживают из университетского кресла Гарварда в кресло директора 
собственных компаний. Но сынки этих компаний сами никогда не создавали - и не 
создадут. Потому что ОБРАЗОВАНИЯ у них нет. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ - это самая фантастическая вещь, которую Вы можете получить в 
своей жизни. Особенно техническое образование и естественнонаучное. Если Вы 
спросите чему мы хотим учить своих собственных детей - это всего лишь 3-м 
предметам: математика, программирование, английский язык - остальное не имеет 
смысла. Человек познавший эти 3 науки легко, в считанные дни, а может быть даже 
часы самостоятельно сможет освоить любую ранее неизвестную для него область 
знаний.  
 
ОБРАЗОВАНИЕ - это не деньги, это дороже. Деньги можно потерять, легко потерять. 
ОБРАЗОВАНИЕ потерять нельзя. Более того, если Ваше ОБРАЗОВАНИЕ настоящее - 
деньги Вы всегда сможете заработать новые, даже если полностью все потеряете. Но 
если ОБРАЗОВАНИЯ у Вас нет - то шансов обрести потерянные деньги у Вас не 
будет. 
 



ОБРАЗОВАНИЕ ничего не весит, это странно - но это так. Оно полностью легкое и 
невесомое. И если Вам вдруг придется спасаться откуда-то бегством - Вы ничего не 
сможете с собой унести, кроме Вашего ОБРАЗОВАНИЯ. Подумайте об этом. 
Нас все спрашивают выдаем ли мы сертификаты об окончании нашего обучения? 
Ответ - да, выдаем. Но это будет не просто бумажка, где будет написано - закончил. 
Там будет написан балл успеваемости, вычисленный роботом, совершенно 
объективный балл. Человек в оценке Вашей успеваемости участия принимать не 
будет. Мы не может гарантировать, что даже если человек формально у нас учился - 
то он учился действительно хорошо. Это личный выбор человека - учиться или нет. Но 
мы можем гарантировать, что если человек валял на уроках дурака - наш робот, наша 
учебная система это все запомнит. Точно так же она запомнит, когда человек учился 
усердно и эффективно. И мы отразим это в сертификате. Но даже при всем при этом 
Вы должны знать, что никакая бумажка - в том числе и наша - ничем Вам не поможет 
на реальном собеседовании с реальным работодателем, если вы бездельничали на 
занятиях.  
 
Вы должны запомнить и зарубить себе на носу, что в компаниях Вашей мечты Вас не 
возьмут, если Вы на собеседовании вместо себя покажете бумажку. За одно это уже 
не возьмут. 
 
Наш сертификат - это не для работодателей - это для Вас самих. Не мы оценим Вас - 
Вы сами оцените себя своей ленью или своим усердием. А как именно будет 
выставляться эта оценка роботом - Вы узнаете в следующих статьях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hello friends! Today we will talk about education: what is EDUCATION (in capital letters) and 
how it differs from education (in small letters) - and why it is needed. 
 
Unfortunately, the vast majority of people do not even know what it is. Because they have 
never seen and never received it. EDUCATION is not a certificate, it is not a diploma, or 
even a rich set of clever words that can occasionally flash in a conversation in order to make 
a deceptive impression to people. 
 
EDUCATION is a system of values, this is the concept of good and evil. This concept is 
about what is important in life and what is not. This is an exact idea of what you really know 
and understand to the end - and the idea about what you do not know and do not 
understand. 
 
Before of all, firstly, secondly, and thirdly - throw all certificates, diplomas and certificates to 
the damn mother! A normal modern employer will not respect you even if you graduate from 
Harvard, but when solving test tasks you cannot show your real skills. 
 
We will even say to you more: all the most talented entrepreneurs and inventors have not 
graduated from higher educational institutions (well, except perhaps many years later for a 
tick): these are Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs and others. And look at the current 
graduates of the world's top universities - are there many innovative entrepreneurs among 
them? We will reveal to you the secret - among them there are no 100% innovative 
entrepreneurs. If one of them is on the list of entrepreneurs, it’s just the rich sons of rich 
parents, who are transferred directly from Harvard’s university chairs to the directors of their 
own companies. But the sons  themselves have never created these companies - and will 
not create. Because they have no EDUCATION. 
 
EDUCATION is the most fantastic thing you can get in your life. Especially technical 
education and science education. If you ask what we want to teach our own children - these 
are only 3 subjects: mathematics, programming, English - the rest does not make sense. A 
person who has learned these 3 sciences is easy, in a matter of days, and maybe even 
hours alone will be able to master any previously unknown area of knowledge. 
 
EDUCATION is not money, it is more expensive. Money can be lost, easy  lost. 
EDUCATION can not be lost. Moreover, if your EDUCATION is real - the money you can 
always earn new, even if you completely lose everything. But if you do not have 
EDUCATION, then you will not have a chance to get money you have lost 
 
EDUCATION weighs nothing, it is strange - but it is. It is completely light and weightless. And 
if you suddenly have to flee from somewhere — you cannot carry anything with you except 
your EDUCATION. You should think about it. 
 



All ask us whether we issue certificates of completion of our training? The answer is yes, we 
give out. But it will not be just a piece of paper, where it will be written - finished. There will 
be written grade point, calculated by the robot, a completely objective score. A person will 
not take part in evaluating your academic performance. We cannot guarantee that even if a 
person formally studied with us, he studied really well. It is a person’s personal choice 
whether to study or not. But we can guarantee that if a person plays the fool in the lessons - 
our robot, our training system will remember it all. In the same way, it will remember when a 
person learned diligently and effectively. And we will reflect this in the certificate. But even 
with all of this, you should know that no piece of paper - including ours - will not help you in 
any real interview with a real employer if you are mess around in the classroom 
 
You should remember and memorize by your heart that in the companies of your dreams 
you will not be taken if you show a piece of paper instead of yourself at the interview. By this 
fact alone you will not be taken. 
 
Our certificate is not for employers - it is for you. We will not estimate you - you yourself will 
rate yourself with your laziness or your zeal. And how exactly this assessment will be 
exhibited by the robot - you will learn in the next articles. 
 
 
 
 

=========================Georgian=========================== 
 
გამარჯობათ, მეგობრებო! დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ განათლებაზე, იმაზე თუ რა არის განათლება 
და რით განსხვავდება იგი “განათლებისგან”, რისთვის გვჭირდება იგი. 
 
სამწუხაროდ, ადამიანების უმრავლესობას ვერც კი წარმოუდგენია, რა არის განათლება, რადგან 
არასდროს მიუღიათ იგი. განათლება არ არის არც სერთიფიკატი, არც დიპლომი, და არც 
გონებმახვილური სიტყვების ერთობლიობა, რომელთა მეშვეობითაც საუბარში თავს ვიმაღლებთ, 
რათა ხალხს შევუქმნათ ჩვენზე მცდარი შთაბეჭდილება.  
 
განათლება არის ფასეულობათა ერთობლიობა, ეს არის ცნება ბოროტებისა და სიკეთის შესახებ. 
ეს ცნება არის იმაზე, თუ რა არის მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში, და რა არ არის. ეს არის ზუსტი 
წარმოდგენა იმისა, რომ თქვენ ნამდვილად იცით და გესმით ბოლომდე, ამასთანავე, თუ რა არ 
იცით და არ გესმით. 
 
უპირველესყოვლისა, ნუ მიაქცევთ ყურადღებას ატესტატებს, დიპლომებსა და სერთიფიკატებს! 
ნორმალური და თანამედროვე დამსაქმებელი არ გცემთ პატივს იმ შემთხვაშიც კი თუ ჰარვარდის 
უნივერსიტეტი გექნებათ დამთავრებული, ხოლო ტესტური დავალების შესრულებისას ვერ 
შეძლებთ რეალური უნარ-ჩვევების გამოვლენას. 
 
მეტსაც გეტყვით, ყველაზე ნიჭიერ მეწარმეებსა და გამომგონებლებს არც კი დაუმთავრებიათ 
უმაღლესები, ესენი არიან: ბილ გეითსი, მარკ ცუკერბერგი, სტივ ჯობსი და სხვა. ეხლა შეხედეთ 
იმ ადამიანებს, რომლებმაც დაამთავრეს მსოფლიოს მაღალპრესტიჟული სასწავლებლები, ბევრნი 



არიან მათ შორის მეწარმე-ინოვატორები? გაგიმხელთ საიდუმლოს, მათში 100%-ით არავინ არ 
არის ინოვატორი. თუ მათ შორის ვინმე აღირიცხება მეწარმეების სიაში, ეგეც იმიტომ, რომ ისინი 
მდიდარი მამების შვილები არიან, რომლებიც ჰარვარდის უნივერსიტეტის სავარძლიდან მათივე 
კომპანიის დირექტორის სავარძელზე გადასკუპდებიან. ამ შვილებს კომპანია არასოდეს არ 
შეუქმნიათ და არც შექმნიან, რადგან მათ არ გააჩნიათ ნამდვილი განათლება. 
 
განათლება არის ყველაზე ფანტასტიური რამ, რისი მოპოვებაც შეგიძლიათ ცხოვრებაში, 
განსაკუთერბით ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მეცნიერება. თუ თქვენ გაგიჩნდათ კითხვა 
თუ რისი სწავლება გინდათ თქვენი შვილებისთვის, ეს არის სულ 3 საგანი: მათემატიკა, 
პროგრამირება, ინგლისური ენა - დანარჩენს არ აქვს აზრი. ადამიანი, რომელიც შეიმეცნებს ამ 3 
საგანს მარტივად, უმოკლეს დროში შეძლებს მისთვის აქამდე უცნობი სფეროს ათვისებას. 
 
განათლება არ არის ფული, იგი ბევრად ღირებული რამაა. ფული შეგიძლიათ დაკარგოთ, ხოლო 
ცადნის მარტივად დაკარგვა არ შეიძლება. მით უმეტეს, თუ თქვენი ცოდნა ჭეშმარიტია, ფულის 
შოვნას თქვენ ყოველთვის შეძლებთ, მაშინაც კი, თუ ყველაფერს დაკარგავთ. ოღონდ, თუ თქვენ 
ნამდვილი განათლება არ გაქვთ, მაშინ ფულის შოვნის შანსები არ გექნებათ. 
 
განათლება არაფერს არ იწონის, უცნაურია, მაგრამ ფაქტია. იგი ძალიან მსუბუქი და უწონოა. თუ 
თქვენ თავის საშველად მოგიწიათ საიდანღაციდან გაქცევა, თქვენ ვერაფერს ვერ წაიღებთ 
თქვენი განათლების გარდა, დაფიქრდით ამაზე. 
 
ჩვენ ყევლანი გვეკითხებიან, გავცემთ თუ არა სერთიფიკატებს სწავლის დასრულებისას. 
პასუხია - კი, გავცემთ. მაგრამ ეს არ იქნება მხოლოდ ქაღალდი, სადაც წერია, რომ დაამთავრეთ, 
მანდ ჩაწერილი იქნება მოსწრების ქულა, გამოთვლილი რობოტის მიერ, სავსებით ობიექტური 
ქულა. თქვენი მოსწრების შეფასებაში ადამიანი არ მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენ არ შეგვიძლია 
იმის გარანტიის მიცემაც, თუ ადამიანი ჩვენთან ფორმალურად სწავლობდა, მაშინ ის მართლა 
კარგად სწავლობდა. ეს არის ადამიანის პირადი არჩევანი, სწავლობდა იგი თუ არა, მაგრამ ჩვენ 
დანამდვილებით შეგვიძლია იმის თქმა, თუ ადამიანი გაკვეთილზე უსაქმურობდა, ამ ყველაფერს 
ჩვენი რობოტი - ჩვენი სასწავლო სისტემა დაიმახსოვრებს. იგი დაიმახსოვრებს იმასაც, თუ 
რამდენად ეფექტურად და მოწადინებულად სწავლობდა ადამიანი, და ეს ყველაფერი აისახება 
სერთიფიკატზე. ამ ყველაფერთან ერთად თქვენ ისიც უნდა იცოდეთ, რომ არავითარი ქაღალდი, 
ასევე ჩვენი, არ დაგეხმარებათ რეალურ გასაუბრებაზე რეალურ დამსაქმებელთან, თუ თქვენ 
უსაქმურობდით მეცადინეობებზე. 
 
თქვენ უნდა დაიმახსოვროთ და ტვინში ჩაიბეჭდოთ, რომ თქვენი ოცნების კომპანიაში თქვენ არ 
აგიყვანენ, თუ თქვენ გასაუბრებაზე თქვენი თავის მაგივრად აჩვენებთ ქაღალდს. 
 
თქვენი სერთიფიკატი არ არის დამსაქმებლისთვის, იგი არის თქვენთვის. ჩვენ არ შეგაფასებთ, 
თქვენ თვითონ უნდა შეაფასოთ თქვენი თავის თქვენი სიზარმაცითა და მოწადინებით. ის, თუ 
როგორ შეგაფასებთ რობოტი, ამაზე ვისაუბრებთ შემდეგ სტატიაში. 


