Lectio

Censormodul

Lectio Censormodul
Håndtering af afleveringer, plagiatkontrol, distribution og karakterer.
Lectio Censorsmodul er en udvidelse til Lectio, der gør det muligt at foretage digitale skriftlige
eksaminer i Lectio og dermed spare på udgifterne til papir og porto.

Afleveringer

Lectio Censormodul gør det muligt for skolen at håndtere digitale skriftlige afleveringer på sikker vis. Det fungerer ved, at skolen installerer et lokalt afleveringsprogram, som automatisk sender eksamensopgaverne videre
til central lagring i Lectio. Eleverne afleverer deres eksamensopgave i programmet og får en kvittering for afleveringen. Digital skriftlig eksamen med Lectio Censormodul kan afvikles, uanset om eleverne må have adgang
til internettet eller ej under deres eksamen.

Plagiatkontrol

Med digital skriftlig aflevering i Lectio Censormodul bliver eksamensopgaver på både dansk og engelsk automatisk plagiatkontrolleret. Dét at eksamensopgaverne ligger centralt giver en yderst effektiv plagiatkontrol.
Eksamensafleveringer og almindelige opgaveafleveringer i Lectio sammenlignes for at identificere plagierede
områder af opgaverne. Plagiatkontrolen udføres tværs af skoler, årgange og landsdele.

Distribution

Med Lectio Censormodul distribueres eksamensopgaver automatisk videre til de censorer, der skal bedømme
opgaverne. En censor vil på sin egen forside i Lectio få vist et link til eksamensopgaver, der er klar til bedømmelse.

Karakterer

Med Lectio Censormodul kan censorerne bedømme eksamensopgaver digitalt i Lectio og indtaste privat note
til hver elevaflevering, udskrive oversigten og tage den med til censormødet.

Opbygningen af Lectio
Grundmodul
• Skemaer
• Timeregnskab
• Lærerløn
• Bogdepot

Elevmodul
• Fravær
• Karakterer
• Spørgeskemaer
• Konsultationer

Studiemodul
• Dokumenter
• Beskeder
• Grupper
• Studieplan

Eksamensmodul
• Indberetninger
• Planlægning
• Skemavisning
• Beviser

Time-fagmodul
• Valgfagstilmelding
• Holdpakning
• Time-fagfordeling
• Skemalægning

Censormodul
• Aﬂevering
• Plagiatkontrol
• Distribution
• Karakterer

Få mere information på: www.lectio.dk
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