Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Uddannelseschef Gert Blok Husum og fuldmægtig Irene Jessen Beider fra HHX- og
HTX-afdelingen på Erhvervsskolerne Aars fortæller om erfaringerne med Lectio.
”I skoleåret 2008/09 indførte vi de
første dele af Lectio som skema,
fravær og karakterer. Da det gik godt,
fortsatte vi med at indføre flere af
Lectio’s funktioner. I dette skoleår
gik vi så over til også at bruge Lectio
Eksamensmodul.
Vi har oplevet EASY’s kommunikation
med undervisningsministeriets eksamenssystem XPRS som besværlig.
Derfor er det en stor lettelse at komme
over på Lectio Eksamensmodul, hvor
både udtræk af prøvefag og censorer
forløber uden problemer.
Det er nemt og overskueligt at bruge
eksamensplanlægningsdelen i Lectio.
Når de indledende forberedelser er på
plads, tager det kun få timer at få lagt
hele eksamensplanen. Drag and drop
af eksamensbrikker fungerer virkelig

godt, og der er en meget effektiv kontrol af fejl på eksamensbrikkerne. Det
er også dejlig nemt at bytte elevtider
på prøveholdene.

En stærk ting ved Lectio er Lectio supportens evne til næsten altid at levere
et både venligt og kompetent svar
indenfor få minutter.

Det er guld værd for os, at både lærere
og elever kan se deres eksamener
i skemaet og på deres egen forside.
Når vores lærere skal være censorer
på andre skoler, kan de endda klikke
sig direkte til undervisningsbeskrivelserne for de pågældende hold på den
anden skole. Vi ser frem til, at vi en
dag slipper helt for sende det pr. post.

Der er enkelte ting i Lectio, som vi ønsker forbedret, men dem tager vi med
på Lectio’s EGYM-opsamlingsmøde
efter sommerferien.

I øjeblikket tester vi udskrift af beviser,
hvor der er lidt problemer med XPRSkoder for de nye interneteksamener.
Når de endelige eksamensbeviser skal
udskrives forventer vi, at det bliver så
nemt, at der bare skal trykkes på en
knap.

Generelt må vi sige, at Lectio har levet
op til vores forventninger. Vores ønske
om at spare tid i administrationen er
blevet opfyldt. Lærerne bruger Lectio
som et godt pædagogisk værktøj i
kommunikationen med eleverne. Vores information til elever og forældre
er nu blevet meget tydeligere, og så er
det pragtfuldt, at Lectio er så intuitivt,
at elever og lærere bare forstår at bruge det uden nærmere introduktion.”
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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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