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Επιμέλεια: ΚάΠα Φ.Μ.Ε. 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΧΡΗΣΗΣ 

e‐class  Φ.Μ.Ε.  

(για μαθητές)  

Ήξερες  ότι  το  eclass 
χρησιμοποιείται  από  όλα 
τα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα 
της χώρας;  

Συνδέσου  στο  e‐class  του 
ΚάΠα Φ.Μ.Ε… και βγες ένα 
βήμα  μπροστά  από  τους 
συνομήλικους σου!  
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Για όποιες απορίες είμαστε στη διάθεση σας: 

 Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2610625360 και ώρες 2:00μμ έως 10:00μμ 

 Στο email μας kapafme@kapalearn.gr 

 Στο messenger του ΚάΠα Portal  ή του προφίλ μας ΚάΠα εκπαίδευση 

 Στην  ιστοσελίδα  μας  μέσω  της  φόρμας  επικοινωνίας  στη  σελίδα 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τη καλύτερη δυνατή περιήγηση σας 
στη πλατφόρμα του eclass ΚάΠα Φ.Μ.Ε.  

Αυτόματη αντιμετώπιση προβλημάτων –άμεση επίλυση  

 

 
 

 

Πατήστε στο κουμπί Συχνές ερωτήσεις για να 
βρείτε απαντήσεις σε συνηθισμένες απορίες. 
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Χρήσιμες  Συμβουλές από τον διαχειριστή της 
πλατφόρμας 
 Αποθήκευσε σε κάποιο browser(Google Chrome, Mozilla, 

Safari) στο κινητό σου και στον Η/Υ σου τη διεύθυνση του 
eclass ΚάΠα ΦΜΕ :  kapalearn.gr:9443/fme_eclass.  
Αποθήκευσε και το username και password για να μη τα 
ψάχνεις κάθε φορά. 

 Κάνε like στο ΚάΠα Portal για να ενημερώνεσαι για 
ό,τι σε αφορά ημερομηνίες και ώρες προσομοιώσεων, αργίες, νέα που αφορούν 
κάθε μαθητή!  

Άλλωστε ανήκεις  πλέον  στα ΚαΠόπουλα  και  όλοι  μαζί  θα  γίνουμε  νικητές  στο 
παιχνίδι της γνώσης!  

 Ο λογαριασμός σου στο eclass του ΚάΠα ΦΜΕ είναι συνδεδεμένος με το email 
που δήλωσες στη διεύθυνση του φροντιστηρίου. Σιγουρέψου ότι το email αυτό 
το παρακολουθείς μέσω του κινητού σου! Έτσι θα γλυτώσεις χρόνο και θα είσαι 
ΠΑΝΤΑ ενήμερος για ό,τι συμβαίνει και σε αφορά!  
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 Έλεγξε  ότι  έχεις  λάβει  το  αυτοματοποιημένο  email  του  eclass  με  τα  στοιχεία 
σύνδεσης σου στη πλατφόρμα. Αν όχι, τότε έλεγξε τα Ανεπιθύμητα email(spam 
emails) και επιβεβαίωσε ότι το email αυτό δεν είναι ανεπιθύμητο.  
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Οδηγίες πρόσβασης στο eclass ΚάΠα Φ.Μ.Ε.  
 Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου http://www.kapalearn.gr/ . 
 Τοποθετείτε τον κέρσορα στην ετικέτα Φροντιστήριο Μ.Ε.. και πατήστε το κουμπί 

 που οδηγεί στο eclass ΚάΠα Φ.Μ.Ε.  

ή 
 Επιλέγετε  το  αντίστοιχο  μενού  «Online  Υπηρεσίες»  και  πατήστε  το  κουμπί  eclass 

ΚάΠα  Φ.Μ.Ε. 
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Αρχική Σελίδα eClass – Στοιχεία σύνδεσης Εκπαιδευόμενου 
 Με τα παραπάνω βήματα θα εμφανιστεί η σελίδα σύνδεσης του eclass. 

 
 Πληκτρολογείτε τα παρακάτω στοιχεία σύνδεσης στο πλαίσιο Σύνδεση χρήστη 
και πατάτε Είσοδος 

Σημείωση για όσους διαθέτουν smartphone 
Όπως μπορείτε να δείτε και στην αρχική σελίδα του eclass, 
υπάρχει  διαθέσιμη  εφαρμογή  για  το  openeclass  στο 
AppStore και στο Googleplay. 
Βήματα εγκατάστασης: 
 Κάνετε αναζήτηση αντίστοιχα με το όνομα Open eClass 

Mobile. 
 Ανοίξτε την εφαρμογή 
 Προσθέστε στη παρακάτω φόρμα τα εξής στοιχεία:  

o Domain: www.kapalearn.gr:9443/fme_eclass/ 
o Username: το Username που έχετε για την εφαρμογή 
o Password: το Password που έχετε για την εφαρμογή 
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Χαρτοφυλάκιο – Χαρτοφυλάκιο χρήστη 

 
Όπως  βλέπετε  παραπάνω,  έχετε  κάνει  είσοδο  στον  προσωπικό  σας  λογαριασμό 
(χαρτοφυλάκιο) και οι δυνατότητες που σας δίνονται φαίνονται στο αριστερό μέρος 
της σελίδας (οι οποίες και θα αναφερθούν παρακάτω).  
Τα  μαθήματα  μου:  βλέπετε  τα  μαθήματα  στα  οποία  έχετε  γραφτεί  και 
παρακολουθείτε στο φροντιστήριο.  
Έχουμε  φροντίσει  να  γραφείτε  στο  μάθημα  Ανακοινώσεις  Φ.Μ.Ε.  έτσι  ώστε  να 
μπορείτε να ενημερώνεστε έγκαιρα για όλα τα νέα που σας αφορούν.  
Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς από εδώ και πέρα είναι να παρακολουθείτε τις 
ανακοινώσεις των καθηγητών σας αλλά και να διατυπώνετε τις προσωπικές σας 
απορίες.  

ℹ Σε  περίπτωση  που  παρακολουθείτε  κάποιο  μάθημα  αλλά  δεν  είστε 
εγγεγραμμένοι  σε  αυτό,  συμβουλευτείτε  την  ενότητα  Εγγραφή 
εκπαιδευόμενου(μαθητή)  σε  μάθημα που  θα  βρείτε  στο  τέλος  του  οδηγού 
αυτού.  

Το ημερολόγιο μου: ενημερώνεστε για διάφορα γεγονότα με διαφορετικά χρώματα 
και τίτλους. Για παράδειγμα για:   

Δες  λεπτομέρειες  για  το  μάθημα 
Ανακοινώσεις Φ.Μ.Ε. στη σελίδα  9 
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 γεγονότα  που  οι  καθηγητές  σας  έχουν  ορίσει  στο  εκάστοτε  μάθημα  (π.χ. 
διεξαγωγή, εξέτασης, παράδοσης ασκήσεων κ.τ.λ.)  

 Για το καθημερινό σας πρόγραμμα. 
 Για το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων.  

Οι  τελευταίες  μου  ανακοινώσεις:  εμφανίζονται  συνολικά  και  συνοπτικά    οι 
ανακοινώσεις  όλων  των  μαθημάτων.  Όσον  αφορά  για  ποιο  μάθημα  είναι  η  κάθε 
ανακοίνωση; αναγράφεται ακριβώς κάτω από το τίτλο της ανακοίνωσης.  
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Για περισσότερη ενημέρωση, πατάτε στο «Επιλογές Χρήστη» και αναπτύσσεται  το 
παρακάτω μενού. Αναλυτικά εδώ μπορείτε να δείτε το σύνολο των ανακοινώσεων, 

μηνυμάτων κτλ που σας αφορούν! Περιηγηθείτε!!! 
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Ανακοινώσεις κάθε μαθήματος ξεχωριστά 
Αρχικά,  να  τονιστεί  ότι  για  αποφυγή  τυχόν  «μπερδεμάτων»  και  σύγχυσης  για  να 
βρείτε ποια ανακοίνωση προήλθε από ποιο μάθημα – εκπαιδευτή, κάνετε τα εξής: 

 Επιλέγετε  στην  αρχική  σελίδα  το  μάθημα  (πάνω  αριστερά  πατάτε  την  επιλογή 
Χαρτοφυλάκιο  και  οδηγείστε  πάντα  στην  αρχική  σελίδα) 

 
 Στο αριστερό μέρος του μαθήματος επιλέγετε “Ανακοινώσεις” : παρατίθενται όλες 

αναλυτικά (όπως φαίνεται παρακάτω). 

 
Ωστόσο,  είναι  χρήσιμο  να  γνωρίζετε  ότι  οποιαδήποτε  νέα  ανακοίνωση  γίνει  από 
κάποιον  εκπαιδευτή  για  τα  μαθήματα  που  έχετε  εγγραφεί,  θα  λαμβάνετε  και 
αντίστοιχο email στο προσωπικό σας λογαριασμό.  
Επομένως αν έχετε περάσει τα email σας στο κινητό σας, έχετε άμεση ενημέρωση!!! 

Διατύπωση απορίας προς έναν εκπαιδευτή(καθηγητή) 
Έχοντας  και  πάλι  επιλέξει  από  την  αρχική  σελίδα(χαρτοφυλάκιο),  το  μάθημα  στο 
οποίο θέλετε να διατυπώσετε την απορία σας, ακολουθείτε τα εξής βήματα: 

 Από το αριστερό μέρος επιλέγετε Τα μηνύματα μου.  

 
 Πατάτε το κουμπί «Νέο μήνυμα μαθήματος» και εμφανίζεται  το παρακάτω όπου 
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 επιλέγετε το μάθημα 
 πληκτρολογείτε το περιεχόμενο του μηνύματος σας, αν θέλετε επισυνάπτετε και 

κάποιο αρχείο και  
 επιλέγετε το όνομα του καθηγητή. 
Προσοχή μη ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί «Αποστολή» για να σταλεί το μήνυμα 
σας. 

 
Με τον αντίστοιχο τρόπο θα απαντήσει και ο καθηγητής στην απορία που του θέσατε. 

ℹ μπορείτε να δείτε την απάντηση του καθηγητή και μέσω email. Αν όμως ο καθηγητής 
σας έχει επισυνάψει ένα αρχείο ΤΟΤΕ για να το ανοίξετε θα πρέπει να συνδεθείτε στο 
eclass με τα στοιχεία σύνδεσης σας.  
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Έγγραφα μαθήματος 
Για να δείτε τα αρχεία που έχουν ανεβάσει οι εκπαιδευτές σας πρέπει να επιλέξετε 
τη σελίδα ενός συγκεκριμένου μαθήματος που επιθυμείτε 
Επιλέγοντας “Έγγραφα” που βρίσκεται στο αριστερό μέρος, στα δεξιά βλέπετε όλα 
τα αρχεία που έχει ανεβάσει ο εκπαιδευτής για το συγκεκριμένο μάθημα.  

 
 
Αν ο  εκπαιδευτής  σας  έχει  επιλέξει  να  χωρίσει  τα  έγγραφα ανά  τμήματα  τότε  θα 
υπάρχει ένας σύνδεσμος πχ Έγγραφα Γ14 όπου θα έχετε πρόσβαση στα έγγραφα του 
τμήματος σας και μόνο.  

 

 

 

13 

Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7  

2610 625 360  

www.kapalearn.gr 

info@kapalearn.gr 

Μάθημα: Ανακοινώσεις Φ.Μ.Ε. 
Το μάθημα του Γενικού τμήματος Ανακοινώσεις Φ.Μ.Ε. έχει δημιουργηθεί με σκοπό 
τη γενικότερη ενημέρωση σας!  
Χωρίς να συνδεθείτε στη πλατφόρμα μπορείτε να δείτε τα εξής:  

 Στο Ιστολόγιο βρίσκετε όλες τις ανακοινώσεις ‐ ενημερώσεις. 
Για παράδειγμα: το πρόγραμμα των προσομοιώσεων, την ανακοίνωση για τη 
κάθε εβδομαδιαία προσομοίωση, ενημέρωση για αργίες κτλ.  

 

 Στις Ανακοινώσεις αναρτώνται ενημερώσεις άμεσου ενδιαφέροντος καθώς 
ενημερώνεστε ταυτόχρονα και με email. Χαρακτηριστική η παρακάτω 
εικόνα!  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε αρχεία εντός της πλατφόρμας έχετε πρόσβαση ΜΟΝΟ εφόσον 
συνδεθείτε  με  τα  προσωπικά  στοιχεία  σύνδεσης  σας.  Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα:  τα  έγγραφα με  τις  θέσεις  του κάθε μαθητή στις  εβδομαδιαίες 
προσομοιώσεις. 

ΚΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!! 
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Παράρτημα(εγγραφή σε μάθημα) 

Εγγραφή εκπαιδευόμενου (μαθητή) σε μάθημα 
 Από την αριστερή στήλη επιλέγετε “Κατάλογος Μαθημάτων” όπου εμφανίζονται όλα 

τα διδασκόμενα μαθήματα της τάξης σας στο φροντιστήριο. 

 
 Επιλέγετε το μάθημα που επιθυμείτε. Σε περίπτωση που σας ζητείτε συνθηματικό, 

ρωτάτε το καθηγητή σας και το πληκτρολογείτε πριν τσεκάρετε το μάθημα που θέλετε 
να γραφτείτε.  

 
 Παρατηρείστε ότι πλέον το μάθημα στο οποίο γραφτήκαμε, εκτός της ένδειξης  

έχει «αλλάξει χρώμα» οπότε και επιλέγοντάς το ανοίγει η σελίδα του συγκεκριμένου 
μαθήματος.  

 
 


