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Opis projektu
Przygotowując się do zdefiniowania obsza-
rów planowanych działań z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu, nadawca zlecił PBS 
DGA projekt badawczy „Jak młodzi korzystają 
z mediów”. Wyniki badań wykazały, że przytłoczeni informacyjnym szu-
mem młodzi ludzie wprawdzie często korzystają z mediów, jednak nie 
mają wystarczających umiejętności, aby świadomie wybierać z ich obszer-
nej oferty. Konkluzja ta stała się podstawą do stworzenia projektu pro-
gramu MediaStarter. Wypełnia on lukę w systemie edukacji, w którym 
istnieje zapis o realizacji przez nauczycieli tzw. międzyprzedmiotowej 
ścieżki medialnej, ale brakuje odpowiednich programów nauczania oraz 
wskazówek, skąd czerpać wiedzę. Ponadto realizując program, CANAL+ 
Cyfrowy edukuje swoich przyszłych odbiorców - bardziej świadomych, 
krytycznych, a przez to bardziej wymagających widzów. Swój projekt 
nadawca przedstawił także w ramach ogłoszonych przez Komisję Euro-
pejską konsultacji społecznych na temat potrzeby edukacji medialnej. 

Cele programu
Zadaniem programu jest zmniejszenie różnic 
kompetencyjnych między nadawcą a młodym 
odbiorcą przekazu medialnego. MediaStarter 
ma przybliżyć młodzieży rolę i zadania mediów, 
a także wskazać różnice między środkami 
masowego przekazu. Celem projektu jest także 
zapoznanie młodych ludzi z technikami pracy w 
mediach, koncepcją „czwartej władzy” i wpły-
wem mediów na społeczeństwo oraz jednostkę. 
Program ma za zadanie wyjaśnić również zasady 
i rolę odpowiedzialnej reklamy.

Grupy docelowe
Główni adresaci projektu to uczniowie i nauczy-
ciele gimnazjów, a także media. W 2006 roku 
trafił on do ponad 120 gimnazjów w wojewódz-
twie mazowieckim. W bieżącym roku jest pro-
pagowany w kolejnych województwach, w któ-
rych odbywają się m.in. szkolenia dla nauczycieli 
z realizacji programu.

Realizacja
Do pomyślnej realizacji projektu konieczne było 
zainteresowanie szkół wdrożeniem programu, a 
gimnazjalistów udziałem w konkursie. Stworzono 
logo oraz spójną identyfikację wizualną projektu 
MediaStarter inspirowaną graffiti. Podczas waka-
cji, gdy trwały prace nad zawartością programu, 
biuro projektu prowadzone przez agencję nawią-
zywało bezpośrednie kontakty z gimnazjami i 
nauczycielami prowadzącymi warsztaty dzien-
nikarskie, zapraszając do udziału w konkursie i 
zapowiadając w nowym roku szkolnym inaugu-
rację programu. Wówczas to program rozesłano 
do ponad 120 placówek szkolnych w wojewódz-

twie mazowieckim, w których 
prowadzona jest gazetka szkolna, 
szkolny radiowęzeł, warsztaty 
dziennikarskie lub klasa o takim 
profilu. Wysyłanej płycie towarzy-
szył list do nauczyciela lub dyrek-
tora szkoły wyjaśniający, czym jest 
MediaStarter oraz jak można z 
niego korzystać.
W praktyce projekt jest wdrażany 

przez nauczycieli w formie cyklu zajęć, które mają 
wyposażyć młodych odbiorców w odpowiednie 
narzędzia do umiejętnego i świadomego odbioru 
mediów. Aby materiały dydaktyczne dostoso-
wane były do potrzeb gimnazjalistów i przydatne 
w procesie kształcenia, ich opracowanie powie-
rzono ekspertom z Centrum Edukacji Obywatel-
skiej. Treść programu podzielono na cztery bloki 
tematyczne: Media wczoraj, dziś i jutro, Świat w 
oczach mediów, Jak pracują media, Odbiorco, 
obudź się! Program wydany w formie płyt CD 
zawiera scenariusze zajęć, slajdy oraz wybór 

CANAL+ Cyfrowy nie poprzestał na 
określaniu standardów reklamy telewizyjnej 
kierowanej do najmłodszych widzów i 
kontynuując działania CSR, realizuje od 
2006 roku program edukacji medialnej dla 
gimnazjalistów MediaStarter. Działania 
firmy wspiera agencja Alert Media 
Communications.
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materiałów filmowych, które można wyświet-
lić podczas lekcji, a także materiały pomocnicze 
przeznaczone do wręczenia uczniom. Konstruk-
cja pozwala nauczycielom na dużą swobodę przy 
wyborze zagadnień - umożliwia realizację pro-
gramu w całości lub wykorzystanie go we frag-
mentach. Aby udostępnić materiały o projekcie 
szerokiemu gronu zainteresowanych osób, na 
stronie korporacyjnej firmy utworzono specjalną 
sekcję dedykowaną programowi www.canalplu-
scyfrowy.pl/mediastarter, zawierającą aktualno-
ści, regulamin konkursu oraz program edukacyjny 
w wersji online. Docelowo na potrzeby programu 
zarejestrowana została domena www.mediastar-
ter.pl, która stanowi podstawowe źródło infor-
macji na jego temat.

Konkurs „Liczy się temat”
W ramach MediaStartera od maja do paździer-
nika 2006 roku trwała także pierwsza edycja 
konkursu dziennikarskiego dla gimnazjalistów 
z całej Polski pt. „Liczy się temat”. Jego celem 
było silniejsze uwrażliwienie nastolatków na 
rolę i wpływ mediów na społeczeństwo. Miał 
on też istotny aspekt edukacyjny i wychowaw-
czy – służył budowaniu wrażliwości i zaangażo-
wania młodych ludzi. Konkurs pokazywał przy-
szłym adeptom dziennikarstwa, że ich praca 
może mieć znaczenie dla innych i może przy-
nieść konkretną pomoc osobom lub instytucjom 
potrzebującym. Autorzy najlepszych artykułów, 
audycji, filmów poruszających problemy istotne 
dla ich miasta czy środowiska zdobyli atrakcyjne 
nagrody dla siebie i swoich szkół. Dzięki zaanga-
żowaniu i pracy uczestników konkursu wspar-
cie otrzymało kilkanaście organizacji i osób 
prywatnych - główną nagrodą konkursu było 
przekazanie przez CANAL+ Cyfrowy 40 tys. 
zł na pomoc osobom lub instytucjom opisanym 
w nagrodzonych pracach. 

Strategia działań 
komunikacyjnych
Ogłoszenie prac nad projektem nastąpiło w maju 
2006 roku podczas spotkania prasowego, na 
którym zaprezentowane zostały wyniki badań i 
pomysł stworzenia programu edukacji medialnej. 
Ogłoszono wówczas otwarcie konkursu dzienni-
karskiego dla gimnazjalistów „Liczy się temat”.

Kluczowe komunikowane 
przesłania:
1. Świadomy odbiór mediów to klucz do zrozu-
mienia współczesnego świata.
2. Przytłoczeni informacyjnym szumem młodzi 
ludzie wprawdzie często korzystają z mediów, 
jednak nie mają wystarczających umiejętności, aby 
świadomie wybierać z tej obszernej oferty.

3. Dzięki programowi MediaStarter przygotowanemu przez CANAL+ 
Cyfrowy nauczyciele szkół gimnazjalnych w całej Polsce zyskują narzędzie 
do realizacji edukacji medialnej.
4. Dziennikarstwo może być wsparciem dla realizacji ciekawych inicjatyw 
i nieść pomoc innym.

Aby przybliżyć program mediom, w październiku zaproszono dziennikarzy 
na briefing z prezentacją MediaStartera oraz przykładową lekcją realizo-
waną na podstawie programu w jednym z warszawskich gimnazjów. Zajęcia 
prowadzone były w ramach normalnego trybu lekcyjnego szkoły – dzien-
nikarze mieli więc sposobność obserwowania nie tylko pracy nauczyciela 
z MediaStarterem, ale także interakcji i realnego zainteresowania gim-
nazjalistów pre-
z e n t o w a n y m 
materiałem.
Dzienn ikar ze 
z a i n t e r e s o -
w an i  tem a-
tyką medialną 
i społeczną na 
bieżąco – w 
komunikatach 
oraz bezpo-
średnich kon-
taktach – byli 
i n f o r m o w a n i 
o wszystkich 
działaniach rea-
lizowanych w ramach programu. Cały projekt realizowany w 2006 roku 
został podsumowany podczas spotkania prasowego w lutym 2007, w 
ramach którego zaprezentowano także plan działań programu Media-
Starter w 2007 roku.
Nadawca, chcąc zwiększyć interaktywność i umożliwić zainteresowanym 
nauczycielom wymianę myśli i doświadczeń w zakresie edukacji medial-
nej, utworzył forum dyskusyjne i zamierza popularyzować je jako narzę-
dzie komunikacji dla uczestników programu.

Ewaluacja
Podczas semestru organizatorzy kampanii poznali za pośrednictwem 
nadsyłanych ankiet opinie nauczycieli i uczniów o programie. Według 
większości z nich MediaStarter stanowi uporządkowane, skondensowane 
i bogate źródło informacji o środkach masowego przekazu. Gotowe 
scenariusze zajęć wykorzystywano na lekcji WOS, języka polskiego, 
godzinach wychowawczych i warsztatach dziennikarskich w całości 
lub we fragmentach, w zależności od możliwości i bieżących potrzeb 
dydaktycznych.
Dzięki działaniom komunikacyjnym w mediach w 2006 roku ukazało się 
około 100 publikacji na temat programu i konkursu. Z kolei w pierwszej 
edycji konkursu wzięło udział 200 uczniów z 65 szkół. Tylko stronę inter-
netową MediaStarter odwiedziło ponad 15 000 użytkowników. Inicja-
tywa CANAL+ Cyfrowego zebrała wiele pozytywnych opinii środowisk 
i instytucji opiniotwórczych. Forum Odpowiedzialnego Biznesu uznało 
MediaStarter za dobrą praktykę, rekomendując ją w raporcie „Odpo-
wiedzialny Biznes w Polsce 2006.” CANAL+ Cyfrowy otrzymał także 
za ten projekt nagrodę „Mocnych Wizerunkiem” podczas VI Kongresu 
Public Relations w Rzeszowie.
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