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Vägen till körkort för lastbil
har aldrig varit rakare.

NYHET! SÄLJSTART AUGUSTI 2019

Ladda ner appen

app.korkort.nu
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”Köra lastbil” blir digitalt
Köra bil, Köra mc, Köra moped, nu finns även Köra lastbil på datorn i elevcentralen.se
och i appen ”Körkort nu med Elevcentralen”! Med allt material i en och samma app kan
elever som tar lastbilskörkort plugga smidigare och smartare. Som trafikutbildare kan du
utveckla din undervisning och ge dina elever bästa vägen fram till ett klarat prov.

Erbjud rakaste vägen till
C- och CE-kort

Testa i juni och
sälj i augusti

Bäst hjälp på vägen
mot körkortet

Materialet är en nyutvecklad och
omarbetad digital version av Köra
lastbil och Trafikens grunder där
allmänna trafikkunskaper ingår.
Precis som i digitala versionen av
Köra bil ger Köra lastbil kontroll
över den teoretiska utbildningen
och innebär att elevenkan för
bereda sig inför lektioner, läsa in
teoriavsnitt, se videofilmer och
göra kunskaps- och sluttester.

Redan i juni kan du som trafik
utbildare och medlem i STR
prova materialet utan kostnad.
Då finns det också möjlighet att
ge synpunkter och förbättrings
punkter vad gäller teknik och
innehåll. Från och med augusti
startar försäljningen. För att få
tillgång till materialet och sälja
det krävs att du är medlem i STR
och har tillgång till aSTRa WEB.

Tillsammans med pedagogisk
ledning och praktisk träning gör
det digitala materialet Köra lastbil
att du kan erbjuda eleven ett
utbildningspaket som ger resultat.
Materialet är alltid uppdaterat
och aktuellt – och det är enkelt
att justera efter din skolas under
visningsplan.

Korta fakta om Köra lastbil
Köra lastbil blir nu en del av appen Körkort nu med Elevcentralen.
Det digitala materialet är en version av böckerna Köra lastbil och Trafikens grunder.
Lansering sommaren 2019.
Materialet omfattar kunskapsdelen kring C och CE.
Fungerar både på Iphone, Android, surfplatta och dator.
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