Erfaringer med Lectio Censormodul
Pædagogisk leder Sven Lund-Rasmussen fra N. Zahles Gymnasieskole fortæller om skolens
erfaringer med Lectio Censormodul
I vinteren 2013 benyttede vi for første
gang censormodulet til afleveringen af
vores 3.g’eres SRP-opgaver.
Vi havde en forventning om, at det ville
aflaste vores administrative arbejde og
dette dannede grundlag for, at vi forsøgte
os med modulet. Vi regnede med, at den
nye procedure ville sikre en langt mere
rolig og sikker afleveringsproces. Vores
største ønske var dog at slippe af med
noget af det papirarbejde, der førhen
var nødvendigt for at lærer, censor samt
bedømmer kunne modtage afleveringerne på rigtig vis. Vi ønskede også, at
forløbet skulle være simpelt nok til, at
vores eksamensvagter ville kunne køre
det nogenlunde selvstændigt ved kommende skriftlige digitale prøver.
Eleverne oplevede ikke problemer, da
det for dem virkede helt banalt at aflevere deres SRP digitalt. Det var tydeligt,

at de opfattede det, som en ganske
naturlig udvikling. Eleverne, der er vante
til at aflevere deres opgaver digitalt i
Lectio, oplevede en større lighed mellem hverdagens og SRP-opgavernes
afleveringsproces. De har givet udtryk
for lettelsen ved ikke længere at skulle
bekymre sig om at have en printer til
rådighed ved afleveringsfristen. Især
ved de skriftlige studentereksamener, vil
dette aflaste eleverne.

Når vi i administrationen vurderer, hvordan forløbet er gået, mener vi, at vores
forventninger er blevet indfriet til fulde.
Modulet var intuitivt, og vi er glade for,
hvor flot det kørte allerede ved første
forsøg. Vi behøvede færre personaleressourcer, da der ikke skulle tages højde
for underskrifter, mapper til elever med
mere. Det var rigeligt for os at have én
mand på kontoret til at hjælpe elever,
der skulle have ændret den afleverede fil.

Vores lærere modtog det også positivt.
De gjorde eleverne opmærksomme på
plagiatkontrollen, hvilket havde en præventiv virkning – vi har ikke oplevet nogle
problemer med plagiering i år. Nogle få
SRP-vejledere, var i tvivl om, hvor i Lectio
de skulle finde opgaverne, men det løste
vi selv. Generelt set var de få forhindringer vi løb ind i alle i petitesseafdelingen
og dermed noget vi kunne løse selv.

Med hensyn til den fremtidige videreudvikling, ønsker vi en ændring af
måden, hvorpå man vedhæfter problemformuleringerne. Derudover ser vi
bare frem til at bruge censormodulet til
terminsprøverne. Det vil uden tvivl også
gøre disse forløb nemmere og hurtigere
at administrere.
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