Erfaringer med Ebogs-/Eværksworkshop
Anne-Mette Krejberg, der er lektor og pædagogisk leder på Aabenraa Statsskole, fortæller om
deres erfaringer med Ebogs-/Eværksworkshops.
”Vi hørte om, at Lectio tog ud og
lavede gratis workshops om Ebøger
og Eværker, og vi synes, at det lød
rigtig spændende med disse digitale
læremidler. Vi kendte ikke noget
til det i forvejen, men vi så meget
potentiale i funktionaliteten. Derfor
kontaktede vi LectioSupport og fik
det stablet på benene. Vi oplevede
en enorm samarbejdsvilje fra Lectios side, og servicen var super.
Lectio kom ud til os på skolen,
hvor vi havde samlet 30 lærere til
workshoppen. Vi startede med at
få nogle informationer, og efterfølgende fik vi så lov til selv at teste
funktionerne af. Undervejs kunne
vi stille spørgsmål og komme med
forslag til forbedringer. Da Lectio var
ude hos os, var der stadig en del

mangler. Dette kom vi med kommentarer til, og det er efterfølgende
blevet rettet. Vi følte derfor, at vi via
workshoppen kunne være med til
at videreudvikle funktionaliteten til
det, som den er i dag.
I forbindelse med workshoppen har
en lærer fra vores skole, Inger Jepsen, udgivet Ebogen Andromache
gennem Lectio. Hun startede uden
at have noget materiale i forvejen,
men mange lærere har allerede
materiale liggende i skuffen, som er
klar til at blive udgivet. Vi så derfor
også Lectio som en måde at få delt
lærernes viden på. I forvejen har vi
på skolen holdt interne workshops,
hvor lærerne har delt viden, og
hermed passede denne workshop
perfekt ind.

Vi eksperimenterer desuden med
papirløse klasser, og i forbindelse
med det ser vi Lectio som en god
mulighed for at opnå dette. Lige nu
bruger vi andre systemer til at administrere vores digitale læremidler,
men vi vil gerne benytte Lectio på
længere sigt, da man hermed kan
give lektier for med links direkte til
materialet, og disse lektier ryger ind
i undervisningsbeskrivelsen. Dette
vil dog kræve, at der bliver udgivet
noget mere materiale. Så denne
proces vil udvikle sig sideløbende
med, at der oprettes flere materialer
i Lectio. I denne forbindelse kan vi
også anbefale andre skoler at tage
imod tilbuddet om en gratis workshop, så vi kan komme i gang med
at dele viden.”
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