Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Vicerektor Momme Mailund fortæller om Struer Statsgymnasiums erfaringer med
Lectio Eksamensmodul.
”Vi begyndte at anvende Lectio Eksamensmodul sidste skoleår. Overgangen gik utrolig godt, og der var gode
værktøjer til verifikation af de data,
som blev overført fra GAS til Lectio.
I år er det første gang, vi anvender
Lectio Eksamensmodul til HHX- og
HG-uddannelserne, som er nytilkomne hos os efter fusionen med
Struer Erhvervsskole. HHX- og HGuddannelserne blev tidligere administreret i Easy, men vi har valgt, at
alt skal administreres i Lectio for at
undgå dobbeltregistrering, og fordi
Lectio dækker vores behov.
Kommunikationen med XPRS fungerer godt for både STX-, HF- og HHXuddannelserne. For HG har der dog
været mere manuelt arbejde, da de
ikke skal køres via XPRS.

Planlægningen af eksamenerne er
meget nem at gå til. Grundplanen
lagde vi på kun et par timer. Det går
utrolig hurtigt at få sat antal dage
og klokkeslæt på eksamenerne, og
Lectio giver gode advarsler, hvis der
er dobbeltbookninger eller andre
problemer.

Håndteringen af eksamensbeviser i
Lectio fungerer godt. Det er nemt at få
overblik over, hvem der er på smertegrænsen til at bestå. Vi ser frem til at
vi snart kan udskrive færdige HHX- og
HG-eksamensbeviser. HHX-beviserne
har vi set som kladdebeviser, og de så
meget fine ud.

Efter vores vurdering er det nemt for
eksterne censorer selv at finde frem til
de oplysninger, de skal bruge i Lectio.

Helhedsindtrykket af Lectio Eksamensmodul er super godt, og supporten
er altid hurtigt klar med et svar, hvis
vi støder på et problem eller til at
få noteret, hvad der skal laves i den
fremtidige videreudvikling af Lectio.

Lærere og elever er glade for, at de kan
se deres eksamener i Lectio. Vi oplever
tilmed, at de selv er med til hurtigt at
opdage eventuelle fejl. Fejlrettelserne
til en eksamen foretages nemt, og
ændringen kan ses af alle på én gang
med det samme. Før i tiden brugte vi
meget tid på at lave nye udskrifter ved
enhver eksamensændring.

En gang i fremtiden håber vi, at det
bliver muligt at søge efter prøvehold,
samt at man inde i eksamensplanlægningsprogrammet kan se, om et lokale
er booket i Lectio skemaet.”
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I skoleåret 2008/09 anvendes Lectio af 135 gymnasier, hvoraf 106 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk
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