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Digital Society Podcast is a bilingual knowledge and information platform, developed at
the Social Fabrics Research Lab at West University of Timisoara, focused on the impact,
problems and opportunities digital media present to all of us. The project addresses a pressing
need and a big civic gap: empowering citizens through science and digital technologies to
contribute to positive social change. To accomplish this mission, the podcast has a unique
format: it is bilingual, multi-national and adopts a glocal perspective on the promise and
peril of digital media in our daily lives.

Stories From A Natural Experiment
Edu & Tech
[Intro]
o UNICEF, 40% dintre copiii români trăiesc în sărăcie şi risc de excluziune socială
o Studiu IRES (Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie), peste 900.000 de copii
care nu au acces la educație din lipsa unui dispozitiv sau al accesului la internet
o 1 din 3 copii nu are acces la şcoala online
o Studiul „Salvaţi copiii“: Impactul COVID-19 asupra educației
[Guest 1: Silvia Bogdan]
o Școala de Valori: Organizație non-guvernamentală, non-profit, care îi îndrumă
pe tineri să-și descopere valorile și să-și antreneze potențialul, astfel încât să-și
dezvolte atitudini și comportamente prosociale și să fie pregătiți pentru viitorul
mereu în schimbare.
o Proiect curent: Arcademia
o Asociația pentru Valori în Educație (AVE Romania)
o EduNetworks: Proiect coordonat de către Asociația pentru Valori în Educație; 18
organizații care lucrează colaborativ cu diferiții beneficiari din educație.
o Noi Orizonturi: Prin programul Arhitecții Educației oferim profesorilor din
România informații, idei și instrumente prin care munca fiecărui profesor să fie cât
mai eficientă și sustenabilă.
o InfinitEdu
[Guest 2: Andra Munteanu]
o Narada: conectează proiectele profesorilor din sistemul public cu mediul de
business
o Proiect curent: Reacție pentru educație
o Raport “Reacție pentru Educație”
o Platforma de crowdfunding pentru profesori
[Guest 3: Dr. Diana Andone]
o Centrul de e-learning al Universității Politehnice Timisoara (UPT)
o Training și resurse libere, open access UPT
o Împreună online (webinars)
o EDEN
o IEEE
[Music]
Feelin Good by Kevin MacLeod
Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/3744-feelin-good
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

