Erfaringer med Lectio Censormodul
Vicerektor Grethe Andersen og Uddannelsesleder Kurt Holm fra Aalborghus Gymnasium fortæller
om deres erfaringer med Lectio Censormodul
Vi tog for første gang Censormodulet i brug
i forbindelse med vores terminsprøver i
foråret 2014. Vi havde hørt om modulet
og tænkte, at vi kunne spare en masse
besvær ved at benytte os af dette. Ved den
gamle eksamensform skulle vores over
400 afgangselever og andre, der var til
skriftlig prøve, medbringe deres egen printer til eksamen, hvilket gav en masse både
praktiske og tekniske komplikationer. Så
da vi hørte om, at man kunne køre digital
aflevering gennem Lectio, tænkte vi, at det
var noget, som vi måtte prøve af.
Efter at have testet modulet med succes
til terminsprøverne, tog vi det rigtigt i brug
i Sommerterminen 2014, hvor alle vores
eksamener blev afholdt digitalt. Elevernes
AT-synopser blev også afleveret gennem
Lectio, hvilket var noget helt nyt i år.
Muligheden for, at eleverne kunne aflevere
deres opgaver online, fungerede for administrationen som en betryggende forsikring

om, at afleveringerne ikke kunne forsvinde.
Samtidigt har eleverne også taget yderst
positivt imod den nye afleveringsform,
da de også blev fri for de komplikationer,
som den forrige afleveringsform kunne
medføre. Derudover minder aflevering ved
brug af Censormodulet meget om almindelig aflevering i Lectio, og det har derfor
været yderst intuitivt for dem at tage den
nye slags aflevering i brug.
Det samme gælder for lærerne og censorer. Enkelte ville stadig gerne have et
udskrevet print af elevernes afleveringer,
men de fleste synes, at det var en fordel
at modtage afleveringerne digitalt. Ved at
modtage dem i Lectio, havde lærere og
censorer nemlig opgaverne kort tid efter,
at opgaverne var afleveret.
At benytte Censormodulet har derfor også
givet censorerne længere tid til at rette
opgaverne. Førhen skulle papirudgaverne
af afleveringerne sendes til førstecensor

for derefter at sendes videre til andencensor. Disse omveje kommer man med
digital eksamen udenom og derudover så
lærerne det også som en stor fordel, at de
efterfølgende kunne tilgå opgaverne fra
deres forsider.
Et af de eneste problemer, som vi havde
med at benytte Censormodulet til dette
års afgangseksamener, var, at man ikke
kunne angive, at en elev havde afleveret
på papir. Som det er nu, kan man kun
angive, at en elev er syg eller ikke er mødt,
men det er også givet videre til Lectio.
Alt i alt har vi haft enorm stor succes med
Censormodulet. Det har afhjulpet mange
praktiske besværligheder og været en stor
hjælp for vores lærere og censorer, der
har haft glæde af nemmere håndtering af
afleveringerne. Vi vil bestemt benytte os
af digital aflevering fremover og overvejer
også kraftigt at tage det i brug til SRP og
SSO til vinter.
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