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EDUCAR PER LA PAU, EL DESENVOLUPAMENT CULTURAL, ARTÍSTIC I
TÉCNIC-CIENTÍFIC I, SOBRETOT, LA UNIÓ ENTRE TOTS ELS EDUCADORS
QUE HO DESITGIN PER TREBALLAR PER LA SOLIDARITAT I LA
TOLERÀNCIA.
La Red Social de Educadors del Món es una iniciativa de la
revista electrònica cultural de la UCM: www.e-innova.ucm i del
seu portal audiovisual en You Tube: e-innova media. Projecte
creat pel Prof.Dr.Tomás de Andrés Tripero. Dptº de Psicologia
Evolutiva i de la Educació de la UCM. E-mail: tmandre@ucm.es
L’ objectiu principal es la creació d’una aliança internacional
entre educadors de totes les especialitats curriculars amb
l’objectiu de reforçar la seva relevància i presència mundial,
contribuïnt al desenvolupament solidari i compartit dels
coneixements en qualsevol lloc del planeta amb el fi de contribuir
al progrés, més innovador i avançat, d’una humanitat i d’un
coneixement sense fronteres.
Es parteix d’una idea clara sobre la necessitat d’establir principis ètics universals pel
coneixement, que el lliberin del control manipulador d’interesos morals i que el situïn en
una esfera de progrés per combatir les grans lacres que amenacen als sers humans,
especialmente als nins i escolars.
La Red s’estableix com un punt de trobada en el que educadors i educadores,
independentment del lloc i les condicions en la que exerceixen la seva labor, poden
intercambiar experiències, iniciatives i coneixements pel progres comú del coneixement
en qualsevol àrea.
Entenem que el progres avançat del saber es patrimoni inalienable de tots els habitants
del planeta que estiguin a favor de la pau, la solidaritat i la tolerància i en contra de
qualsevol manifestació del sufrimient particular o colectiu.
La defensa total de l’ igualtat dels drets entre tots els sers humans, independentment de la
seva naturalesa, sexe o condició, es el nostre principi més general.
En aquesta línea no hi ha altre exigència per pertenèixer a la Red que la del compromís
moral i decidit amb la Declaración Universal dels Drets Humans y la Declaració
Universal dels Drets del Infant.

