Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Afdelingschef Peter Frost Brodersen og uddannelsessekretær Jette Junker-Hansen fra EUC Syd
fortæller om deres erfaringer med Lectio Eksamensmodul
”Vi startede med Lectio i August 2012 og
begyndte at bruge Eksamensmodulet
ved årets større skriftlige opgaver. Vi er
dog først rigtigt kommet i gang med at
bruge eksamensmodulet i forbindelse
med sommerterminen 2013. Inden vi
tog det i brug, var vi til en eksamensworkshop, som gav os et overordnet
indblik i, hvordan eksamen forløber i
Lectio - både hvad angår XPRS-indberetninger og eksamensplanlægning.
For os var første skridt at få orden på
vores stamdata i forbindelse med indberetningen af Elever til prøve. Vi havde
en fra Lectio på besøg, som hjalp os
med det. Det gav en dejlig ro, at man fik
vejledning i, hvad man skulle have styr
på. Vi fik især meget ud af det i forhold
til at håndtere mere komplicerede situationer som vores EUD-HTX’ere.

Generelt fandt vi det meget overskueligt
at få orden på data i Lectio på trods af, at
det var en ret hektisk periode i og med,
at der var meget nyt, som vi skulle have
på plads. Vi brugte Verifikation af stamdata flittigt og Valgfagsregistreringen er
også et godt værktøj, som vi har fundet
meget nyttigt i forhold til klargøring af
eksamen.
Da vi skulle planlægge selve eksamensperioden, fik vi indfriet vores forventninger om, at det ville blive langt lettere.
Tidligere foretog vi eksamensplanlægningen manuelt, og vi forsøgte at skabe
et overblik over alle elever, lærere og
lokaler på papir, så der ikke forekom
dobbeltbookninger, at elevernes eksamener ikke lå for tæt eller at andre fejl
ikke opstod. Dette hjalp eksamensplanlægningsprogrammet os meget med, da

man her kan holde styr på det hele på
én gang.
Vi synes bestemt, at Eksamensmodulet
lever op til de forventninger, som vi på
forhånd havde, selvom der selvfølgelig
også er nogle ting, som vi gerne vil have
tilføjet eller ændret for, at det passer
perfekt til vores behov. For eksempel,
synes vi, at visningen i Eksamensplanlægningsprogrammet skal kunne klasseopdeles.
Det har alt i alt været en succes at
benytte Lectio Eksamensmodul til
vores eksamensplanlægning. Vi har
undgået nogle af de fejl, der ellers kan
forekomme ved manuel planlægning af
eksamen, og hele processen er blevet
langt mere automatiseret, hvilket gør arbejdet hurtigere, nemmere og sikrere.”
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