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Seminarium online 

Jakość w projektach eTwinning 

 

Cryptpad – alternatywa dla dysku Google 

https://cryptpad.fr/ 

Cryptpad to aplikacja, która pozwala pracować z uczniami nad treściami zgodnie z przepisami o 

ochronie danych. Treść jest szyfrowana, a także szyfrowana na samym serwerze - to znaczy nawet 

operator serwera nie ma dostępu do danych uczniów. Z Etherpad jest inaczej: teoretycznie operator 

serwera może tutaj czytać wpisy.   

 

Każdy dokument możemy udostępnić na dwa sposoby: do edycji lub do wyświetlania. Dzięki 

intuicyjnemu przeciąganiu i upuszczaniu możesz przenosić pady na dysku, a link do tych padów 

pozostanie taki sam, więc współpracownicy nigdy nie stracą dostępu. 

Rejestracja 

Najpierw kliknij „Zarejestruj się” w prawym górnym rogu. Do rejestracji nie jest konieczne podawanie 

adresu mailowego, natomiast w tym przypadku jeśli zapomnisz hasła, nie odzyskasz danych.  

  

Materiały możesz przygotować bez logowania, ale wówczas dokumenty zostaną usunięte po 3 

miesiącach. 

https://cryptpad.fr/
https://www.cryptpad.fr/
https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=webtools:etherpad
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Na początku przygotujmy foldery. Tworzymy je klikając na „+ New pad”. Następnie w taki sam sposób 

rozpoczynamy pracę z pozostałymi dokumentami. Jeśli nie przypiszemy ich od razu do folderu, możemy 

przesuwać w dowolnej chwili, w taki sam sposób jak na dysku Google. 
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Folder „shared” możemy dodatkowo zabezpieczyć hasłem. Zakodowane dokumenty mogą być 

wykorzystane do przygotowania na przykład zadań do escape roomów.  

 

Po wklejeniu wygenerowanego linku, pojawi się miejsce na wpisanie hasła.  
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Nazwę folderu możemy edytować oraz zmieniać jego kolor. 

 

 

 

Wszystkie dokumenty tworzymy i edytujemy w taki sam sposób. 

Tablica – służy do uzgadniania szczegółów współpracy, przygotowania logo lub plakatu. 

 

Arkusz kalkulacyjny możemy wykorzystać do tworzenia podziału na grupy, gromadzenia informacji na 

temat partnerów projektu.  

 

Kanbal – możemy wykorzystać do dzielenia uczniów na grupy, tworzenia planu projektu wg miesięcy 

lub etapów. 
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Ankieta – może zostać wykorzystana do przeprowadzenia głosowania lub ewaluacji. 

 

Aby udostępnić dokument klikamy na znaczek udostępniania, wybieramy opcję udostępnij do edycji 

„Edit” lub do wyświetlania „View”. 
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Wybierając opcję „Embed” możemy osadzić dokument na stronie Twinspace. 

 

Powodzenia! 


