Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Uddannelsessekretærerne Liza Blidarevic, Githa Eskebo og Lotte Slagslunde fra Handelsskolen
København Nord fortæller om deres erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Vi begyndte at bruge Lectio i August 2013.
Vi vidste fra start af, at vi også ville tage
Eksamensmodulet i brug, hvilket blev realiseret i forbindelse med de større skriftlige prøver i 13/14. I denne forbindelse,
benyttede vi også Censormodulet til at få
afleveret og distribueret eksamensafleveringerne, hvilket vi var glade for. Det er dog
først i forbindelse med Sommerterminen,
at vi virkeligt har kunnet sætte os ind i,
hvad Eksamensmodulet har af muligheder.
Før vi tog Eksamensmodulet i brug, havde
vi den forventning, at det ville blive nemmere. Førhen planlagde vi eksamenen
på papir, så det lød blandt andet som en
lettelse, at alle prøveholdene ville blive
oprettet automatisk, og vi kunne lægge
eksamensplanen elektronisk herefter.
Vores første skridt på vejen mod at kunne
benytte Eksamensmodulet fuldt ud var, at
klargøre vores data. Dette var lidt en udfordring, da vi først skiftede fra EASY til Lectio

i sommer. Denne overgang gjorde, at der
stadig var en smule rod i fx vores karakterer og studieretninger. Dog benyttede vi
bl.a. Verifikation af stamdata, hvilket hjalp
os til at få bugt med disse huller i data.
Denne funktion hjalp os meget i og med,
at vi kunne tage det fra en ende af. Ellers
havde vi nok været en smule forvirret over,
hvor vi skulle starte og slutte i forhold til at
klargøre data.
Indberetninger til og udmeldinger fra UVM
gik smertefrit. Det var også utroligt lettende, at alle prøveholdene blev oprettet
automatisk, da vi indlæste udmeldingen af
prøveudtrækket.
Vi benyttede eksamensplanlægningsprogrammet til planlægningen af eksamen,
hvilket vi havde stor succes med. Det var
langt nemmere for os at opdage fejl som
eventuelle dobbeltbookninger, hvilket var
en stor hjælp. Det føltes næsten for nemt
at planlægge eksamen i Lectio, så vi blev

helt i tvivl om, hvorvidt vi nu havde styr på
det hele – men det havde vi selvfølgelig.
Der er nogle forskellige muligheder, som
vi godt kunne savne. Det er fx muligheden for lettere at kunne gennemskue,
hvilke prøvehold der ikke har fået tildelt
tider, at programmet tager højde for, at
lærere, censorer og lokaler godt kan være
tilknyttet flere prøvehold på en dag, hvis
det er på forskellige tidspunkter og også
muligheden for nemmere at kunne ændre
i rækkefølgen på eksaminanderne.
Det har gjort forberedelsen af eksamenen
langt mere overskuelig at benytte Lectio
Eksamensmodul. Vi har kunnet mærke, at
vi lige skulle vænne os til de nye skærmbilleder efter at have skiftet system, men
Eksamensmodulet har også levet op til
vores forventning om, at det ville blive
lettere og så har det været en stor hjælp
at kunne henvende sig til supporten, når vi
kom i tvivl om noget.
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I skoleåret 2013/14 anvendes Lectio af 180 skoler, hvoraf 160 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk
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