Erfaringer med Lectio E-bogsudgivelse
Poul Brøndum, Merete Biørn og Torsten Meyer fra NG Livsnyderne fortæller om deres erfaringer med
og interesse for udgivelsen af e-bøger i Lectio.
”NG Livsnyderne er en forening af
forhenværende og nuværende lærere
fra Nørre Gymnasium. Foreningen blev
stiftet i 2006 af fem lærere, som gik på
pension. Hensigten var dels at skabe
rammer for at fastholde indbyrdes
kontakt og dyrke fælles interesser,
dels at inddrage både tidligere og
nuværende NG-lærere i vore aktiviteter.
Vi har forskellige klubber, arrangementer
og rejser, som vi samles om. Læs meget
mere om det hele på vores hjemmeside
www.nglivsnyderne.dk. Vi har blandt
andet en bogklub, hvor vi læser
og diskuterer bøger. Med den nye
e-bogsfunktion i Lectio kan vi dele gode
litterære klassikere, som understøttes
af Den Officielle Danske Kulturkanon.

Faktisk er E-bøger i Lectio en digital
fornyelse og udvidelse af et par gamle
institutioner, Notescentralen og Anglo
Files, som især ældre matematik-,
fysik- og engelsklærere må kende til.
Notescentralen og Anglo Files gjorde
det muligt for os lærere at dele vores
noter eller værker med andre lærere i
landet. Når materialet var indsendt til
enten Notescentralen eller Anglo Files,
alt efter, hvilket fag det omhandlede,
kom der en kort beskrivelse af
materialet i fagets blad. Herefter kunne
en lærer kontakte den pågældende
institution og få tilsendt en fotokopi til
undervisningsbrug.
Lectio E-bøger er en lettere og mere
simpel måde at formidle information

og gratis materiale på, som samtidig
kan rettes, noteres og sorteres i, og
som er let at vedligeholde. E-bøgerne
gør det nemt at dele guldkorn og få
inspiration til undervisningen, ikke kun
fra kollegaerne internt, men fra hele
Danmark.
Især efter den nye gymnasiereform
kom i 2005, med det tværfaglige som
bærende element, steg behovet for at
kunne udveksle materialer både internt
med kollegaerne og de forskellige
fag, men også med resten af landet.
E-bøger er nutiden og fremtiden; det
er et digitalt middel, der fortsat bliver
en mere integreret del af gymnasiernes
hverdag, og som åbner op for nye
undervisningsmuligheder i Danmark.”
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