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16. PECHA KUCHA
Pecha kucha on japania ja tarkoittaa “jutustelua”. Se on menetelmä, jossa esitettävän materiaalin määrä ja käytettävä aika on rajattu. Se
pakottaa esittäjän/t selkiyttämään ajatuksiaan ja
tavoitteitaan ja muotoilemaan sekä esittämään
työnsä tulokset tarkasti ja selvästi. Menetelmän
avulla esityksistä tulee energisiä ja tiiviitä.
Tarvittavat materiaalit: ajastin, tietokone/ita,
videotykki/valkokangas.
Tarvittava aika: valmisteluun yksi päivä, esityksiin 6 minuuttia ja 40 sekuntia/esitys.
Miten toimitaan?
1) Valitkaa esityksen muoto ja siihen käytettävä aika: Perinteisesti Pecha Kuchassa on 20
diaa tai kuvaa, joita kutakin näytetään katsojille
20 sekunnin ajan (yhteensä 6 minuuttia ja 40
sekuntia). Esitelmä voi myös olla lyhyempi: 10
diaa tai kuvaa, joita näytetään 10 sekunnin ajan
kutakin. Projektin alkuvaiheessa materiaalia
on ehkä vähemmän, jolloin on helpompi pitää
lyhyitä esityksiä.

2) Vetäjä kertoo tarkemmin, mitä kaikkea 10 tai
20 diasta tai kuvasta tulee käydä ilmi: esim. ryhmä, projekti tai ongelma, selville saadut tiedot,
analyysi, ideoita, ratkaisuja ja päätelmiä.
3) Ryhmät tai yksilöt valmistelevat esitykset
huolellisesti, harjoittelevat etukäteen sanottavia
asioita ja diojen ajoitusta. Ajoituksen määrittelee
diaohjelmisto tai ajanhallinnasta vastaa siihen
nimitetty ryhmän jäsen.
4) Esityksessä on oltava yksi ajasta huolehtiva
avustaja, jotta esitykset etenevät ripeästi ja jotta
esittäjät tietävät, miten paljon aikaa on jäljellä.
Ajan kulumisesta voidaan ilmoittaa käsimerkillä, ajastimella tai herätyskellosovelluksella.
5) Muiden ryhmien jäseniä pyydetään etukäteen
kommentoimaan esityksiä heti niiden päätyttyä.
Huomatkaa varata kommentteihin oma aikansa,
joka ei sisälly esitysaikoihin.
.

PROSESSIMENETELMÄT – KOMMUNIKAATIO:
16. PECHA KUCHA

20 x 20

31467629_FUTE_kortit_A5_v4.indd 33

5.8.2020 14.46

-

16. PECHA KUCHA
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