Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Studiesekretær Helle Kousgaard Andersen fra International Business College fortæller om sine
erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Vi begyndte at anvende Lectio i starten af
dette skoleår og i forbindelse med håndteringen af den skriftelige opgavetermin
og terminsprøverne fik vi for første gang
mulighed for at afholde eksamen i Lectio.
Inden vi selv stiftede bekendtskab med
Eksamensmodulet, havde vi en forventning om, at Lectio Eksamensmodul ville
være mere overskueligt end vores tidligere anvendte system. Overskueligheden
er blandt andet kommet til udtryk, da
vi skulle klargøre data inden de første
indberetninger i sommerterminen. Her
benyttede vi os af Verifikation af stamdata,
der gav gode forklaringer på de fejl og advarsler, der eventuelt måtte fremkomme.
Da vi nåede til at skulle lave de første
indberetninger til XPRS, fik vi også et godt
overblik over diverse indberetningsfrister,
da de i Lectio er listet i rækkefølge efter
dato.

Senest har vi indsendt vores eksamensplan, til hvilken vi benyttede eksamensplanlægningsprogrammet. Det krævede
naturligvis lidt tilvænning i starten at anvende programmet, men det er ellers
logisk opbygget og nemt at gå til.
XPRS havde desværre udmeldt vores
DIO-kæder på tværs af afdelinger, så
disse måtte brydes og laves på ny, hvilket
var lidt tidskrævende. I den forbindelse
kunne det have været behjælpeligt med
en tydeligere oversigt over vores DIO-hold,
men derudover gik planlægningen af de
resterende prøver smertefrit.
I planlægningsprocessen var Eksamensaktivitetsoversigten en fantastisk funktion til
at få overblik over eksamensperioden for
de enkelte lærere og elever.
Alt data i Lectio er forbundet, og derfor
er vi spændte på at se, hvordan dette

udspiller sig ved eventuelle ændringer
i prøverne, og hvordan Lectio kan være
med til at forbedre kommunikationen af
prøveplanen til skolens lærere og elever.
Ved de hidtil afholdte prøver har vi desuden været glade for samspillet mellem
Eksamensmodulet og Censormodulet
til digital aflevering. I Censormodulet er
det nu muligt for censorer at indtaste
en elevs eksamenskarakter direkte i
Lectio og overføre dem til elevens skole.
Funktionen understøtter sammenhængen
mellem de to moduler, og vi ser frem til at
kunne anvende den til sommereksamen.
Lectio kan rigtig meget sammenlignet med
andre systemer, og Eksamensmodulet
levede fuldt ud op til vores forventninger.
Vi glæder os til til at få afholdt sommereksamenerne i Lectio og afprøve de
andre funktioner som Eksamensmodulet
rummer.
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I skoleåret 2014/15 anvendes Lectio af 199 skoler, hvoraf 192 skoler har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk
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