Erfaringer med Lectio Censormodul
TAP Vagn Limkilde, Uddannelsesleder Susanne Stellini, sekretær Jane Hansen og IT-support
Mohammed Slaiman fra Mulernes Legatskole fortæller om deres erfaringer med Lectio Censormodul
Vi tog for første gang Censormodulet i
brug sidste år til AT synopsisaflevering.
Vi ville gerne være på forkant, og havde
tidligere hørt om censorer der havde modtaget afleveringerne digitalt. Derudover
ønskede vi også for andre prøver en nemmere afslutning, da printere og USB-stik
ofte gav problemer i den sidste halve time
af prøverne. Det skulle derfor både blive
nemmere for eleverne og administrationen at afholde prøverne digitalt.
Specielt for eleverne oplevede vi, at det
blev langt nemmere at gå til prøve. Førhen
skulle hver elev medbringe egen printer,
og hvis de gik før tid, måtte de ikke tage
printeren med, da det ville være forstyrrende for de andre elever. Alt dette slap
eleverne for, så vi vil mene, at det er blevet
taget godt imod.
Vi har også prøvet at gøre brug af fagvalg,
da eleverne skulle ønske fag til AT. Det er

meget nemt at gøre brug af, og når eleverne har ønsket deres fag, kan man let
tildele favoritlærer og se om den enkelte
lærer er vejleder for flere elever end muligt. Vi har derfor i fremtiden tænkt os også
at bruge fagvalget til SRP.
Lærerne har også haft let ved at tilpasse
sig de digitale afleveringer. Til SRP og
SSO gjorde vi brug af muligheden for at
uploade opgaveformuleringen digitalt til
eleverne, hvilket lærerne havde let ved
at finde ud af. Specielt satte de pris på, at
de kun fik vist de elever, som de selv var
vejleder for, hvilket var meget overskueligt.
Vi er kun stødt på få problemer i Censormodulet, et af de største må være, at censorer med Mac computere, har problemer
med at åbne de vedhæftede karakterlister.
Ellers har censorerne taget godt imod de
digitale afleveringer, hvoraf kun få har
bedt om de fysiske udgaver af opgaverne.

I fremtiden håber vi på, at det bliver nemmere at sende afleveringerne til censorer
der ikke er på Lectio. Det er lige nu lidt
upraktisk, at skulle sende dokumenterne
over mail. Vi foretrækker at kunne gøre
det hele i Lectio. Vi ved at UVM er i gang
med at lave deres egen udgave af Censormodulet, hvilket bliver spændende at
se det færdige resultat af. Dog vil vi blive
utilfredse, hvis deres udgave viser sig, ikke
at være lige så overskuelig og funktionel
som Lectio Censormodulet.
Vi har generelt været meget glade for
Censormodulet og digital aflevering. Vi
er glade for de besparelser vi har oplevet
både i forhold til tid og penge, samt ikke
mindst det besvær der har været i at sortere og håndtere alle opgaverne tidligere
hen. Vi har planer om fortsat at anvende
modulet, ind til UVM laver deres system,
som vi derfor er nødt til at overgå til.
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