Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Uddannelsessekretær Janne Matthiassen og uddannelsessekretær Joan Vingum fra
Holbæk Handelsgymnasium og Tekniske Gymnasium fortæller om deres erfaringer med Lectio
”Vi begyndte at overføre grundoplysninger
fra EASY til Lectio i maj/juni sidste år, og
ved det nye skoleårs start var vi allerede
klar til at åbne op for lærere og elevers
adgang til systemet.
Både elever og lærere har taget godt imod
systemet, og har fulgt med i de daglige
ændringer, der måtte være. Fra administrationens side er det en lettelse, at vi
ikke længere skal indtaste standpunktsog årskarakterer, da lærerne selv kan
gøre dette. Op mod eksamen er det til
fordel for lærerne, at undervisningsbeskrivelsen for deres hold bliver opdateret på
baggrund af skemaoplysningerne.
Vi startede med at bruge eksamensmodulet i SRP-terminen og er fortsat i
sommerterminen. På trods af, at EUC
Nordvestsjælland har to forskellige
afdelinger, har vi ikke oplevet nogen
problemer i kommunikationen med XPRS.

Eksamensplanlægningsprog rammet
er nemt og intuitivt at benytte, da alle
prøver ligger klar i programmet og blot
kan trækkes ind i planen. Hvis en prøve
placeres uhensigtsmæssigt, advarer Lectio
om det. Planlægningen af DIO-kæder
har været censorbesparende, idet
eleverne får tildelt tider på baggrund af
deres censurfag. Også prøver med 24
timers forberedelse har været nemme at
planlægge, da programmet tager højde
for den lange forberedelse. Ved nogle
gruppeeksamener, har elevernes rækkefølge betydning for eksamen. Her har
Lectio ikke været så fleksibelt, da tildelingen af tider er foregået manuelt, hvilket
har været tidskrævende. Vi vil derfor se
frem til, at det bliver rettet til næste år.
Det, at vi har benyttet Lectio til eksamensplanlægning, har generelt gjort vores
behov for at printe oversigter mindre i
forhold til tidligere.

Verifikationen i Lectio har gjort det let at
se elevernes eksamensudtræk og deres
tidligere aflagte prøver. Det har hjulpet
os til at sikre rigtigheden af elevernes
eksamener.
Lærere og elever kan i deres skema se
deres eksamensaktiviteter, og læreren kan
hurtigt se, hvem der er censor for holdet.
Offentliggørelsen af eksamensplaner for
lærere og elever har nedbragt antallet af
elevhenvendelser markant, da der ikke har
floreret forskellige versioner af planen i
papirform.
Alt i alt har det været positivt at benytte
Lectio Eksamensmodul, og det har været
mere overskueligt at lægge eksamensplanen end førhen. Har vi undervejs været
i tvivl om noget, har vi altid kunne hente
hjælp hos Lectios support, som hurtigt
vender tilbage med svar. ”
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I skoleåret 2010/11 anvendes Lectio af 154 skoler, hvoraf 127 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk
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