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Những năm gần đây với sự phát triển của kỹ thuật thông tin thì việc sử dụng Power Point (PPT) khi thuyết trình 

hay giảng dạy không còn là hiếm. Tuy nhiên có nhiều trường hợp vì trang thiết bị trong lớp không đủ nên không 

thể sử dụng PPT. Để khắc phục điều này tôi xin giới thiệu tới các bạn phương pháp KP. Các bạn nghĩ KP có 

nghĩa là gì? Đó là chữ viết tắt của Kamishibai Presentation (Thuyết trình bằng giấy viết). Tuy nhiên phương 

pháp KP này có hơi khác 1 chút so với hình thức dán giấy lần lượt theo nội dung 1 bài giới thiệu (thưởng là về 

truyện cổ). Các bạn có thể xem về tác giả hình thức này là ông Kawashima Nao cũng như phần trình bày của ông 

trên youtube. 

Chúng ta cần chuẩn bị bảng trắng, giấy A4 và nam châm (ở clip như trên 

có thể các bạn hơi khó nhìn nhưng người thuyết trình có dùng nam châm 

dài màu trắng),bút mực viết bảng (người thuyết trình Kawashima đã sử 

dụng bút màu đỏ và xanh) cho phần thuyết trình bằng phương pháp KP.  

Phương pháp KP có những ưu điểm như sau. 

-Các từ khóa sẽ được viết vào giấy và dán lần lượt lên bảng nên người 

xem có thể theo dõi được trình tự các từ khóa 

- người học, người nghe không chỉ đơn thuần là nghe thuyết trình 

- không cần tắt đèn khi thuyết trình 

Bên cạnh đó phương pháp này còn có 1 ưu điểm nữa là khi có ý định truyền đạt điều muốn nói bằng chữ (không 

quan trọng chữ đẹp hay xấu) tới người nghe thì sẽ truyền đạt được cả tâm tư tình cảm của người viết nữa. Tuy 

nhiên nếu viết các từ khóa vào 1 tờ A4 thì sẽ khó tiếp cận được tới nhiều người. Bởi vì chỉ là 1 tờ giấy mỏng nên 

rất dễ bong và bay mất, hơn nữa khi muốn trình bày sơ đồ hay giới thiệu tranh ảnh thì cũng không mấy phù hợp. 

Nếu bạn hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của phương pháp KP thì tôi rất khuyến khích các bạn sử dụng phương 

pháp này. Nếu sử dụng phương pháp KP trong phần phát biểu của học viên thì bạn chỉ cần dán giấy có ghi các từ 

khóa là học viên có thể trình bày được mà không cần phải nhìn bài viết đã chuẩn bị sẵn.  

Ngoài ra nhờ vào việc tự viết ra các từ khóa mà học viên/người phát biểu sẽ nhớ lâu hơn và có thể tự sắp xếp nội 

dung trình bày. Khi phát biểu nếu chẳng may chữ viết bị nguệch ngoạc, nam châm bị rơi hay giấy bị bay mất có 

khi lại giúp bạn được yêu mến hơn (cười). 

(Áp dụng phương pháp KP) 

Trong hoạt động nhóm nếu điều chỉnh 1 chút thì có thể áp dụng phương pháp này. Nếu dùng 1 tờ giấy A4 thì sẽ 

quá to. Vì vậy ta sẽ cắt tờ A4 thành 6 mảnh, viết vào mỗi mảnh 1 từ khóa, sắp xếp theo thứ tự để trên mặt bàn và 

trình bày. Như vậy cả nhóm có thể xác nhận nội dung bằng cả tai và mắt nên cũng dễ đặt câu hỏi, dễ trao đổi với 

nhau hơn. Khi muốn lôi kéo sự chú ý bạn có thể thử cách như đổi màu giấy sang màu hồng, màu nước, màu 

vàng (chữ viết trên giấy màu cơ bản sẽ khó nhìn nên có thể thay bằng giấy màu nhạt hơn), thêm trọng âm vào 

“phương pháp KP mini”. Chúng ta có thể hy vọng sẽ có một hoạt động nhóm khác với thông thường. Các bạn 

hãy sử áp dụng phương pháp “KP nguyên gốc” trong giờ học trên lớp nhé. 
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近年、情報技術の発達で、プレゼンテーションや授業をするとき、

「パワーポイント」を活用することは少なくありません。しかし、教

室の設備などによりパワーポイントは使えない場合もあります。その

ようなときのために KP 法をご紹介致します。KPとは何を意味して

いると思いますか。紙芝居（Kamishibai）プレゼンテーション 

（Presentation）の略です。ただ、この KP法は紙芝居とはちょっと

違います。川嶋直さんという方が発案者で著書もありますし、youtube

で実演も見ることができます。 

 

 

ホワイトボード、A4の紙、マグネット（上記の画像では、見えにくいですが白くて長いマグネットが

使用されています。）、水性のマーカー（発案者の川嶋さんは赤と青のマーカーをよく使うそうです。）が

あれば KP法でプレゼンテーションできます。 

KP法のいい点は、以下です。 

・キーワードが書かれた紙を順々に貼っていくので、キーワードを目で順次、追うことができる。 

・学習者/聴衆が聞くだけにならない。 

・部屋を暗くする必要がない。 

また、相手に手書きで（字が上手下手は別として）言いたいことを伝えようとするため、聞く側にもそ

の心が伝わるといういい点があります。ただ、A4の紙にキーワードの手書きですと、大人数には向きま

せん。薄い紙一枚なので、ヒラヒラと紙が飛んでいってしまうこともあります。そして、図表や写真の紹

介には適していません。 

 KP法のいい点と弱点を理解した上で、KP法を活用されることをお勧めします。学習者が発表すると

き、KP法を活用すれば、キーワードが書かれた紙を貼っていくので、原稿を盗み見る必要がなくなりま

す。また、自分で字を書くことにより学習者/発表者の頭の中にキーワードが残り、話す内容が整理され

ます。発表するとき、書かれた字が曲がっていたり、マグネットがずれてしまったり、紙がヒラヒラとど

こかへ飛んでいってしまうのもご愛敬になるかもしれません。（笑） 

【KP法の応用】 

グループ活動の際、ちょっと工夫すれば活用できます。A4 の紙では大きすぎます。A4 の紙を 6 等分

に切り、キーワードを一枚、一枚に書き、机の上に並べて発表します。お互い耳と目で確認できるので、

質問しやすくなったり、コミュニケ－ションが取りやすくなったりします。紙の色を変えて、「ミニ KP

法」にアクセントをつけてみる、注意を引きたいときは、ピンク色、水色、黄色の紙を使う（原色の紙は

書いた文字が見えなくなってしまうので、薄い色の紙がいいでしょう。）などしてみるのもいいかもしれ

ません。いつもとは違ったグループ活動が期待できるかもしれませんね。みなさんの「オリジナルKP法」

でクラス活動が活発になるといいですね！ 
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