Cyprus Storms Live
Notes for Teachers/Educators
The Cyprus Storms Live website has been in existence since 2002 and is unique
amongst other Cyprus based weather related websites in that it supplies live
and near realtime data direct to the web pages. This gives the viewer a unique
(fly on the wall) perspective on the weather and when the Island is
subjected to earthquakes.
Over recent months the site has been updated to include educational information
Suitable for all ages on a variety of subjects including meteorology, seismology,
And Disaster management which is compatible with any Civil Defence modules
taught in state and other schools/colleges.
Cyprus Storms Live has been rated 128th most popular website in the World by
WebStatsDomain.org and continues to grow.
Teachers and Educators are welcome to use all resources on the website
as teaching tools any feedback to the Webmaster would be welcome.
The webmaster is always happy to hear from and advise Teachers
and other interested parties regarding the subject matter contained
On the site.
webmaster@cyprus-storms.net
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Κύπρος Καταιγίδες Ζωντανά
Σημειώσεις για Καθηγητές / Εκπαιδευτές
Κατ 'αρχάς συγνώμη για το Google Ελληνική ερμηνεία.
Η Κύπρος Καταιγίδες Ζωντανή ιστοσελίδα έχει υπάρξει από το 2002 και είναι το μοναδικό
μεταξύ άλλων που σχετίζονται με τον καιρό Κύπρος βασίζεται ιστοσελίδες υπό την έννοια ότι παρέχει ζωντανή
και κοντά σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο απευθείας στις ιστοσελίδες. Αυτό δίνει στο θεατή μια μοναδική
(Μύγα στον τοίχο) προοπτική για τον καιρό και όταν το νησί είναι
υποβληθεί σε σεισμούς.
Τους τελευταίους μήνες το site έχει ενημερωθεί ώστε να συμπεριλάβει εκπαιδευτικές πληροφορίες
Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες σε μια ποικιλία θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων μετεωρολογία, σεισμολογία,
Και διαχείριση των φυσικών καταστροφών το οποίο είναι συμβατό με τις ενότητες Πολιτική Άμυνα
διδάσκονται στα κρατικά και άλλα σχολεία / σχολές.
Κύπρος Καταιγίδες Ζωντανά έχει βαθμολογηθεί 128η πιο δημοφιλής ιστοσελίδα στον κόσμο από
WebStatsDomain.org και συνεχίζει να αυξάνεται.
Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί είναι ευπρόσδεκτοι να χρησιμοποιήσουν όλους τους πόρους στην ιστοσελίδα
ως εργαλεία διδασκαλίας οποιαδήποτε σχόλια προς τον Webmaster θα ήταν ευπρόσδεκτη.
Kýpros Kataigídes Zontaná Simeióseis gia Kathigités / Ekpaideftés
Kat 'archás sygnómi gia to Google Ellinikí ermineía.
I Kýpros Kataigídes Zontaní istoselída échei ypárxei apó to 2002 kai eínai to monadikó
metaxý állon pou schetízontai me ton kairó Kýpros vasízetai istoselídes ypó tin énnoia óti paréchei zontaní
kai kontá se dedoména se pragmatikó chróno apeftheías stis istoselídes. Aftó dínei sto theatí mia monadikí
(Mýga ston toícho) prooptikí gia ton kairó kai ótan to nisí eínai
ypovlitheí se seismoús.
Tous teleftaíous mínes to site échei enimerotheí óste na symperilávei ekpaideftikés pliroforíes
Katállilo gia óles tis ilikíes se mia poikilía themáton, symperilamvanoménon meteorología, seismología,
Kai diacheírisi ton fysikón katastrofón to opoío eínai symvató me tis enótites Politikí Ámyna
didáskontai sta kratiká kai álla scholeía / scholés.
Kýpros Kataigídes Zontaná échei vathmologitheí 128i pio dimofilís istoselída ston kósmo apó
WebStatsDomain.org kai synechízei na afxánetai.
Oi dáskaloi kai oi ekpaideftikoí eínai efprósdektoi na chrisimopoiísoun ólous tous pórous stin istoselída
os ergaleía didaskalías opoiadípote schólia pros ton Webmaster tha ítan efprósdekti.
Η webmaster είναι πάντα ευτυχής να ακούσω από και συμβουλεύει εκπαιδευτικοί
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το αντικείμενο που περιέχεται
Στην ιστοσελίδα.
webmaster@cyprus-storms.net

2

