Statsbiblioteket, 1. februar 2013

Lektier Online GYM er et selvstændigt pilotprojekt, som skal afprøve, om den nuværende succés med
Lektier Online for folkeskoleelever, kan blive en tilsvarende succés for gymnasieelever?
Hovedindholdet i projektet er at tilbyde personlig (one-2-one) lektiehjælp via nettet om aftenen, når
gymnasiernes fysiske lektiecaféer er lukket. Vi arbejder med studerende som frivillige lektiehjælpere, så
lektiehjælpen gives af velkvalificerede unge mennesker, på de unges præmisser og via de unges foretrukne
kommunikationsmedie (internettet).
Vi har rekrutteret 40 frivillige lektiehjælpere blandt studerende på Århus Universitet. De har fået en
oplæring i at bruge deres faglige kundskaber, så de giver eleverne en god lektieoplevelse.

God lektiehjælperadfærd:






”Hjælp til selvhjælp”
Faglig sparring
Coaching
En motiverende og anerkendende tilgang
Hjælp med udgangspunkt i ”elevens zone for nærmeste udvikling”

Vi har videreudviklet ”lektiehjælpen” i samarbejde med lærerrepræsentanter fra de fire pilotgymnasier.
Vi har kopieret den tekniske løsning og lavet en række mindre tilpasninger til it-platformen i samarbejde
med KMD, som er CSR-sponsor på folkeskoleprojektet.
Vi har udvidet vores værktøjskasse af hjælpemidler (CAS-værktøjer).
Vi har via et samarbejde med forlaget Systime A/S fået adgang til de moderne elektroniske
lærebogssystemer (i-bøger).
Projektet er finansieret af DEFF og Statsbiblioteket, og er i pilotfasen afgrænset til sciencefagene
matematik, fysik og kemi.
Styregruppen er sammensat af repræsentanter for:
Gymnasierektorerne, Gymnasielærerne, Gymnasieeleverne, SydDansk Universitetsbibliotek,
Kulturstyrelsen, Det Kgl. Bibliotek, IPU og Statsbiblioteket.

Statsbiblioteket varetager projektledelsen og er økonomisk ansvarlig for projektet.
Projektopstarten var i september 2012. Lektiehjælpen er startet d. 21. januar og løber frem til
sommerferien 2013.
Vi etablerer os dermed som et supplerende alternativ til de eksisterende undervisnings- og lektiehjælpsformer, så vi kan bidrage til at opnå Undervisningsministeriets målsætning om at 95 % af en
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Derudover er det hensigten at bidrage til at flere
unge klarer sig godt i sciencefagene, at reducere frafaldet på uddannelsen, samt understøtte brobygning
mellem gymnasier og de videregående uddannelser, så flere unge søger ind på videregående
studieretninger indenfor science.
Pilotforsøget evalueres i maj-juni måned 2013 med henblik på at definere et større
implementeringsprojekt. Der er et stort udvidelsespotentiale på gymnasieområdet, eksempelvis ved at
inddrage:




flere fag
flere gymnasier
flere gymnasieretninger.

Udover udvidelsespotentialet på gymnasieområde er vi også i gang med at undersøge andre målgrupper,
eksempelvis indsatte i fængslerne i samarbejde med Kriminalforsorgen, langtidssyge børn, udsatte forældre
og eksport af konceptet til andre nordiske lande.

Bilag:
Fakta-ark om Lektier Online/Lektier Online Gym
Videoklip fra TV Fyn mandag d. 21. januar 2013:
http://www.tv2fyn.dk/article/391275?autoplay=1&video_id=58764

Links:
Projektinformation på Statsbibliotekets hjemmeside:
http://www.statsbiblioteket.dk/lektier-online/om-projekt-lektier-online
Klik ind på Lektier Online Gym:
http://gym.lektier-online.dk/

