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Για όποιες απορίες είμαστε στη διάθεση σας: 

• Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2610625360 και ώρες 11:00πμ έως 10:00μμ 

• Στο email μας korifi@kapalearn.gr 

• Στο messenger του ΚάΠα-κορυφή Φοιτητικό Φροντιστήριο  

• 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 κορυφή.  
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κορυφή  E-CLASS 
➢ Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου http://www.kapalearn.gr/ . 

➢ Τοποθετείτε τον κέρσορα στην ετικέτα ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ. 

➢ Πατήστε το κουμπί  που οδηγεί στο eclass Φοιτητικό όπως  

φαίνεται στη παρακάτω εικόνα 

 
ή   Πλοηγηθείτε στη σελίδα και χρησιμοποιήστε κάποιον από τους παρακάτω συνδέσμους. 
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Αρχική Σελίδα eClass – Εγγραφή Εκπαιδευόμενου 
Ανοίγοντας με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους το ΚάΠα κορυφή eclass θα δείτε μια 
από τις παρακάτω εικόνες.  

➢ Πατάτε στο Αριστερό Μενού την επιλογή Εγγραφή > Δημιουργία Νέου Λογαριασμού 
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➢ Εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα στην οποία συμπληρώνετε τα στοιχεία σας. 

➢ Συμπληρώνοντας τη σχολή στην οποία φοιτάτε θα πρέπει να επιλέξετε από το 
παρακάτω μενού που θα εμφανιστεί. 
 

 

➢ Μόλις εγγραφείτε εμφανίζετε η παρακάτω οθόνη 
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➢ Ταυτόχρονα έχει αποσταλεί στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου 

το παρακάτω email: 

 

 
Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε θα πρέπει να έχετε κάνει ενεργοποίηση του 

λογαριασμού σας. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει από την ηλεκτρονική  διεύθυνση (email) 

που μας έχετε δώσει να παραλάβετε ένα email επιβεβαίωσης της εγγραφής σας όπου θα 

αναφέρονται το όνομα χρήστη και ο κωδικός (συνθηματικό). 
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού σας θα πρέπει να 

«πατήσετε» στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σας ζητείται μέσα στο email. 

 

Τονίζουμε, ότι αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο την πρώτη φορά σύνδεσής σας και είναι 
απαραίτητη ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα «νέα» των μαθημάτων σας στον 
προσωπικό σας λογαριασμό (email). 
«Πατώντας» στην διεύθυνση που ζητείται στο email θα σας ανοίξει παράθυρο του e- 

class όπου θα επιβεβαιώνει την επιτυχία ενεργοποίησης του λογαριασμού σας. 
 

mailto:korifi@kapalearn.gr
http://www.kapalearn.gr/
https://www.facebook.com/KaPaKorifi/


7 

 Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7,Πάτρα, 26221  τηλ: 2610625360   
email: korifi@kapalearn.gr    Visit us @ www.kapalearn.gr  Like us @KaPaKorifi 

 

 

Πατώντας το κουμπί εδώ που αναγράφεται στο κάτω μέρος της σελίδας επιστρέφετε 

στην αρχική και είστε έτοιμοι για την είσοδο στον λογαριασμό σας πληκτρολογώντας 

πλέον τα στοιχεία σας. 

 

2η  Περίπτωση  : Αν δεν έχετε λάβει το παραπάνω email, επιστρέφετε στην αρχική 
σελίδα του eClass (βλέπε εικόνα 1 σελίδα 4), όπου και πάλι πρέπει να κάνετε είσοδο 
στον λογαριασμό σας πληκτρολογώντας, δεξιά της οθόνης, το username και το 
password σας και πατώντας “είσοδο”. 
 

Σας εμφανίζετε η παρακάτω οθόνη στην οποία ΑΝ έχετε κάνει κάποιο λάθος μπορείτε να 

το διορθώσετε έτσι ώστε να σας σταλεί και πάλι στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση το 

email επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. 

Από εκεί και πέρα ακολουθείτε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. 
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Αρχική σελίδα προσωπικού χαρτοφυλακίου 
 

 
 

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). 
Αρχικά, όπως ζητείται εξάλλου, πρέπει να κάνετε εγγραφή στα μαθήματά σας ώστε 

να μπορείτε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των καθηγητών σας αλλά και να 

διατυπώνετε τις προσωπικές σας απορίες. 

Ένα παράδειγμα προβολής της 1ης σελίδας του λογαριασμού σας είναι το παρακάτω: 
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Εγγραφή εκπαιδευόμενου (μαθητή) σε μάθημα 
 

➢ Από την αριστερή στήλη επιλέγουμε “Κατάλογος Μαθημάτων” όπου 

εμφανίζονται όλες οι σχολές στις οποίες υποστηρίζονται μαθήματα.  

 

➢ Επιλέγουμε τη σχολή, το είδος φοίτησης και στη συνέχεια το μάθημα που 

επιθυμούμε να κάνουμε εγγραφή. 
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Επειδή τα μαθήματα του e-class είναι κλειστά, επιλέγοντας το μάθημα θα σας εμφανιστεί 
η παρακάτω σελίδα αίτησης εγγραφής. 

 
Όπου σας ζητείται να κάνετε αίτηση για να εγγραφείτε στο μάθημα. Το eclass σας 
ενημερώνει ότι το αίτημά σας εστάλη. 
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Το αίτημα εγγραφής θα γίνει δεκτό από τους διαχειριστές της πλατφόρμας εντός 24 ωρών από την 
υποβολή του αιτήματος σας 

Μόλις γίνει αυτό μπορείτε να παρατηρήσετε ότι πλέον το μάθημα στο οποίο γραφτήκαμε, έχει 
«αλλάξει χρώμα» οπότε και επιλέγοντάς το ανοίγει η σελίδα του συγκεκριμένου 
μαθήματος. Αντίστοιχα, το μάθημα παρουσιάζεται στο χαρτοφυλάκιό σας. 

 

 

 

Για τη διαχείριση του μαθήματος 
μπορείτε να μεταβείτε στο 
αριστερό μενού του μαθήματος 
ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε 
με τον εκπαιδευτή και να έχετε 
πρόσβαση στα έγγραφα και τις 
ανακοινώσεις που αφορούν το 
μάθημα. 
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Έγγραφα 
Τα έγγραφα αφορούν ένα κομμάτι το οποίο το διαχειρίζεται αποκλειστικά ο εκπαιδευτής και εσείς 
έχετε τη δυνατότητα να διαβάζετε και να κατεβάζετε αυτά που σας έχει προσθέσει στο πεδίο αυτό.  

 
Αν ο εκπαιδευτής σας έχει ενεργοποιημένα τα έγγραφα ανά τμήματα τότε αντί για Έγγραφα θα 
είναι ενεργοποιημένο το εργαλείο Έγγραφα τμ.1 ή Έγγραφα τμ. 2. Ανάλογα με το τμήμα στο οποίο 
ανήκετε θα έχετε πρόσβαση στο αντίστοιχο εργαλείο.  

 

Ανακοινώσεις 
Από το αριστερό μενού επιλέγετε τις ανακοινώσεις και στη συνέχεια κάνετε «κλικ» στην 
ανακοίνωση που θέλετε να διαβάσετε. Οι ανακοινώσεις είναι ένα ακόμα εργαλείο το οποίο 
διαχειρίζεται ο εκπαιδευτής και ως σκοπό έχει την ενημέρωσή σας. Επίσης κατά τη δημοσίευση 
μιας ανακοίνωσης, έχει ζητηθεί από τους καθηγητές σας να σας αποστέλλουν email, ώστε να έχετε 
ένα επιπλέον μέσο ενημέρωσης για τη δραστηριότητα του Κορυφή eclass. 
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Ημερολόγιο 
 

Από το αριστερό Μενού επιλέγετε το Ημερολόγιο και στη συνέχεια σας παρουσιάζεται η 
παρακάτω εικόνα.  

 

 

 

Μπορείτε να εμφανίσετε το ημερολόγιο μορφή Μήνα, παρουσιάζεται στην προηγούμενη εικόνα, 
σε μορφή Ημέρας: 
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Σε μορφή εβδομάδας και έτους αντίστοιχα. Για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να 
παρουσιαστεί το ημερολόγιο επιλέγετε από το μενού επάνω δεξιά, το οποίο παρουσιάζετε και 
στην παρακάτω εικόνα.  

: 

 

Το ημερολόγιο, το οποίο σημαίνεται στο αριστερό Μενού με τον κόκκινο κύκλο, ενημερώνεται 
από τον εκπαιδευτή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο για να θυμάστε και να 
οργανώνεται τα μαθήματά σας.  

Μηνύματα 
 

Τα μηνύματα αποτελούν ένα άμεσο τρόπο επικοινωνίας από τον εκπαιδευτή προς εσάς και το 
αντίστροφο. 

 

 

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα με παραλήπτη τον εκπαιδευτή σας από το επάνω 
δεξιά κουμπί «Νέο Μήνυμα Μαθήματος». Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει το κουμπί 
δημιουργίας.  
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Η δημιουργία μηνύματος της οποίας το μενού παρουσιάζεται παραπάνω έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

Τον τίτλο: Δίνεται ένα τίτλο στο μήνυμα το οποίο θέλετε να αποστείλετε. 

Μήνυμα: Το σώμα του μηνύματος. 

Σημαντικό!!! Αρχείο: Αυτό αποτελεί τον τρόπο για να μπορείτε να αποστέλλεται αρχεία, 

έγγραφα, φωτογραφίες κτλ, προς τον καθηγητή. 

Επίσης θα σας προτείναμε να αποστείλετε ένα ενημερωτικό email στον εκπαιδευτή για να είναι 
επιβεβαιωμένη η ενημέρωσή του.  

Με την ίδια λογική μπορείτε να απαντήσετε σε μηνύματα τα οποία έχουν αποσταλεί από τον 
εκπαιδευτή σας.  

 

Επιλέγετε το μήνυμα στο οποίο θέλετε να απαντήσετε. Εμφανίζεται το μήνυμα και επιλέγετε το 
κουμπί «Απάντηση». 
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Η φόρμα συμπλήρωσης της απάντησης παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Γράφετε το μήνυμα το οποίο θέλετε να στείλετε και στη συνέχεια αν το επιθυμείτε μπορείτε 
να επισυνάψετε και κάποιο αρχείο το οποίο θέλετε να αποστείλετε στον εκπαιδευτή σας 
με τη χρήση του κουμπιού  «Αναζήτηση». Σας προτείνουμε να έχετε επιλεγμένο το κουτάκι 
με σήμανση «Να ειδοποιηθούν οι χρήστες» ώστε να αποσταλεί και ενημερωτικό email 
στον εκπαιδευτή σας. Τέλος, πατάτε το κουμπί «Αποστολή». 
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E-class Mobile 
 
Βήματα εγκατάστασης: 

• Κάνετε αναζήτηση αντίστοιχα με το όνομα Open eClass Mobile. 

• Ανοίξτε την εφαρμογή 

• Προσθέστε στη παρακάτω φόρμα τα εξής στοιχεία: 

o Domain:  https://kapalearn.gr:9443/korifi_eclass/ 

o Username: το Username που έχετε για την εφαρμογή 

o Password: το Password που έχετε για την εφαρμογή 

 

 
 
 

ΚΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!! 
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