Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Vicerektor Gitte Larsen og uddannelsessekretær Tina Vammen fra Aalborg Tekniske
Gymnasium fortæller om erfaringerne med Lectio Eksamensmodul.
”På Aalborg Tekniske Gymnasium
er det vores første skoleår med
Lectio.
Da vi gik i gang med Lectio, var det
for at bruge den pædagogiske del
af systemet. Efter kun én uge besluttede vi, at vi lige så godt kunne
gå hele vejen ved også at anvende
Lectio til vores studieadministration.
Grunden til at vi turde springe ud i
det var, at vi umuligt kunne komme
ud for værre problemer end dem,
som vi oplevede sidste år med
EASY-A.
Med Lectio Eksamensmodul er
indberetningen af elever til prøve
forløbet uden problemer, og eksamensudtrækkene er til at gen-

nemskue. Det er især godt med
opdelingen på elevens faste og
mulige prøver. Undervejs følger vi
den enkelte elev, og vi tjekker om
der mangler noget. Det giver os
bedre tid til at rette fejl og mangler,
inden vi skal udskrive eksamensbeviser.
I år udarbejdede vi eksamensplanen i Excel, ligesom vi plejer, og
overførte den derefter til Lectio.
Eksamensplanlægningsdelen
i
Lectio giver et godt overblik og god
information om dobbeltbookninger og ledige lokaler.
Efter at vi har erfaret, hvor hurtigt
det er at lave eksamensplanen i
Lectio, så vil vi nok udarbejde den
direkte i Lectio til næste år.

Lige nu ser vi frem til, at eksamenerne offentliggøres direkte i elev- og
lærerskemaerne. Det bliver meget
nemmere, når det sker elektronisk,
og vi slipper for at pakke de mange
kuverter som vi plejer.
Det er en meget positiv oplevelse
at skifte til Lectio. Meget er blevet
lettere og mere overskueligt. Der er
dog enkelte ting i Lectio som endnu
ikke er optimeret til HTX-området.
Vi savner f.eks., at lærernes eksamensbelastning vises på baggrund
af de aftaler, der gælder for EGYM
— alligevel er vi ikke i tvivl om, at vi
vil anbefale Lectio.
Forbedringsønskerne er videregivet
til Lectio, og vi ved at de vil blive
implementeret i Lectio inden næste år.”
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I skoleåret 2009/10 anvendes Lectio af 137 gymnasier, hvoraf 118 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk
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