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Λα Προϖα Ινϖαλσι ∆ι Ιταλιανο ςολυµε
Περ Λο Στυδεντε
Εϖεντυαλλψ, ψου ωιλλ χατεγοριχαλλψ δισχοϖερ α εξτρα
εξπεριενχε ανδ ατταινµεντ βψ σπενδινγ µορε χαση. ψετ
ωηεν? ατταιν ψου γιϖε α ποσιτιϖε ρεσπονσε τηατ ψου
ρεθυιρε το αχθυιρε τηοσε εϖερψ νεεδσ σιµιλαρ το ηαϖινγ
σιγνιφιχαντλψ χαση? Ωηψ δον∋τ ψου τρψ το αχθυιρε
σοµετηινγ βασιχ ιν τηε βεγιννινγ? Τηατ∋σ σοµετηινγ τηατ
ωιλλ γυιδε ψου το υνδερστανδ εϖεν µορε σοµετηινγ λικε τηε
γλοβε, εξπεριενχε, σοµε πλαχεσ, ωιτη ηιστορψ, αµυσεµεντ,
ανδ α λοτ µορε?
Ιτ ισ ψουρ τοταλλψ οων τιµε το χον ρεϖιεωινγ ηαβιτ. αµονγ
γυιδεσ ψου χουλδ ενϕοψ νοω ισ λα προϖα ινϖαλσι δι
ιταλιανο ϖολυµε περ λο στυδεντε βελοω.
Λε προϖε ΙΝςΑΛΣΙ: χοσα σονο ε περχη σονο ιµπορταντι
Λε προϖε ΙΝςΑΛΣΙ: χοσα σονο ε περχη σονο ιµπορταντι βψ
Ω ΛΑ ∆ΙΣΛΕΣΣΙΑ 3 ψεαρσ αγο 6 µινυτεσ, 33 σεχονδσ 15,223
ϖιεωσ Ιλ γιορνο δελλε , προϖε ΙΝςΑΛΣΙ ,  στατιστιχαµεντε ιλ
γιορνο , ιν , χυι ιλ νυµερο δεγλι ασσεντι αυµεντα
ινχρεδιβιλµεντε. Μα χοσα συχχεδε
ΠΡΟςΕ ΙΝςΑΛΣΙ! ΧΟΜΕ ΠΡΕΠΑΡΑΡΣΙ Ε ΠΡΕΝ∆ΕΡΕ 10!
ΠΡΟςΕ ΙΝςΑΛΣΙ! ΧΟΜΕ ΠΡΕΠΑΡΑΡΣΙ Ε ΠΡΕΝ∆ΕΡΕ 10! βψ
10 ε Λοδε 3 ψεαρσ αγο 8 µινυτεσ, 45 σεχονδσ 50,989 ϖιεωσ
ΧΟΜΕ ΑΝ∆ΑΡΕ ΒΕΝΕ Α ΣΧΥΟΛΑ! , ΠΡΟςΕ ΙΝςΑΛΣΙ , 2017!
ΧΟΜΕ ΠΡΕΠΑΡΑΡΣΙ!
Σιµυλαζιονε προϖε ΙΝςΑΛΣΙ − Ιταλιανο
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Σιµυλαζιονε προϖε ΙΝςΑΛΣΙ − Ιταλιανο βψ ανγελα
γιυσεππινα Βερτυχχι 8 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 58 σεχονδσ
7,588 ϖιεωσ Γλι αλυννι δελλα Σχυολα Πριµαρια ∴∀Ν.
Χαρχηιδι∴∀ δελλ∋Ιστιτυτο Χοµπρενσιϖο ∴∀Ι. Λαρυσσα∴∀
, δι , Σερρα Σαν Βρυνο − χλασσε ΙΙ Α − σιµυλανο λα
Προϖε Ινϖαλσι δι Ματεµατιχα 16−03−2020
Προϖε Ινϖαλσι δι Ματεµατιχα 16−03−2020 βψ Χλασσε ς −
Σαν Γιοϖαννι Βαττιστα − Ναπολι 1 ψεαρ αγο 21 µινυτεσ 770
ϖιεωσ Εσερχιζι , δι µατεµατιχα , χοµµεντατι δαλλα µαεστρα
Αννα (δα παγ. 33 α παγ. 42)
ΙΝςΑΛΣΙ ΜΑΤΕΜΑΤΙΧΑ ΣΕΧΟΝ∆Α ΠΡΙΜΑΡΙΑ προϖιαµο
ασσιεµε!!!
ΙΝςΑΛΣΙ ΜΑΤΕΜΑΤΙΧΑ ΣΕΧΟΝ∆Α ΠΡΙΜΑΡΙΑ προϖιαµο
ασσιεµε!!! βψ Χριστιανα ∆οναγγιο 1 ψεαρ αγο 9 µινυτεσ, 27
σεχονδσ 1,563 ϖιεωσ Αλχυνι συγγεριµεντι, ινδιχαζιονι ε
χονσιγλι περ ρισπονδερε αι θυεσιτι δελλε , προϖε ΙΝςΑΛΣΙ , .
#, µατεµατιχα , #σεχονδαπριµαρια
Προϖα ΙΝςΑΛΣΙ δι µατεµατιχα
Προϖα ΙΝςΑΛΣΙ δι µατεµατιχα βψ ∆ανιελε Βριοσχηι 2 ωεεκσ
αγο 5 µινυτεσ, 42 σεχονδσ 135 ϖιεωσ
Προϖε Ινϖαλσι: λε νοϖιτ◊ 2021 (αγγιορναµεντο αλ 26
φεββραιο 2021)
Προϖε Ινϖαλσι: λε νοϖιτ◊ 2021 (αγγιορναµεντο αλ 26
φεββραιο 2021) βψ Τεχνιχα δελλα Σχυολα 2 µοντησ αγο 2
µινυτεσ, 32 σεχονδσ 5,163 ϖιεωσ Χι σονο νοϖιτ◊ περ θυαντο
χονχερνε λε , προϖε Ινϖαλσι , 2021, χον αλχυνε ϖαριαζιονι
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περ θυαντο ριγυαρδα λα φινεστρα τεµποραλε , ιν , χυι σι
ΛΕ ΜΙΕ ΠΡΟςΕ ΙΝςΑΛΣΙ ∆Ι ΙΤΑΛΙΑΝΟ??
ΛΕ ΜΙΕ ΠΡΟςΕ ΙΝςΑΛΣΙ ∆Ι ΙΤΑΛΙΑΝΟ?? βψ ∆ανιλα
Ρανδαζζο 3 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 46 σεχονδσ 152 ϖιεωσ Λινκ
δελ σιτο , προϖε ινϖαλσι , : ηττπσ://ινϖαλσι−αρεαπροϖε.χινε
χα.ιτ/ινδεξ.πηπ?γετ=στατιχ∴υ0026παγ=ηοµε.
Προϖε Ινϖαλσι τερζα µεδια, εχχο ι συγγεριµεντι δα σεγυιρε
Προϖε Ινϖαλσι τερζα µεδια, εχχο ι συγγεριµεντι δα σεγυιρε
βψ Σκυολα.νετ 3 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 17 σεχονδσ 5,293
ϖιεωσ ηττπ://ωωω.σκυολα.νετ/, προϖα , −, ινϖαλσι , /, προϖε ,
−, ινϖαλσι , −τερζα−µεδια−ροβερτο−ριχχι.ητµλ − Αδ υνα
σεττιµανα δαλλε , Προϖε Ινϖαλσι δι , τερζα
Ωεβιναρ − Χοµε πρεπαραρσι αλλα προϖα Ινϖαλσι δι Ινγλεσε
δι θυιντα
Ωεβιναρ − Χοµε πρεπαραρσι αλλα προϖα Ινϖαλσι δι Ινγλεσε
δι θυιντα βψ Μονδαδορι Εδυχατιον 3 ψεαρσ αγο 59 µινυτεσ
7,219 ϖιεωσ ∆αλ χορρεντε αννο σχολαστιχο  στατα
ιντροδοττα, περ λα πριµα ϖολτα νελλα σχυολα , ιταλιανα , ,
λα , προϖα δι Ινϖαλσι δι , Ινγλεσε νελλα χλασσε ς
Λα τεστα νελ τεστο. Ι διϖερσι ασπεττι δελλα χοµπρενσιονε
δελλα λεττυρα νελλε προϖε ΙΝςΑΛΣΙ
Λα τεστα νελ τεστο. Ι διϖερσι ασπεττι δελλα χοµπρενσιονε
δελλα λεττυρα νελλε προϖε ΙΝςΑΛΣΙ βψ ΙΝςΑΛΣΙοπεν
Στρεαµεδ 5 µοντησ αγο 1 ηουρ, 42 µινυτεσ 19,563 ϖιεωσ
Μαιλ χον ριχηιεστε ε αππροφονδιµεντι ποσσονο εσσερε
ινϖιατε α προϖεινϖαλσι≅, ινϖαλσι , .ιτ ΛΙΝΚ ΥΤΙΛΙ:
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Νεωσλεττερ ΙΝςΑΛΣΙοπεν περ
Ιντροδυχινγ Ψου ανδ Με Φριενδσ − 15 απριλε 2021
Ιντροδυχινγ Ψου ανδ Με Φριενδσ − 15 απριλε 2021 βψ
Γρυππο Ραφφαελλο 2 ωεεκσ αγο 1 ηουρ, 2 µινυτεσ 395 ϖιεωσ
ΕΣΑΜΙ ∆Ι ΤΕΡΖΑ ΜΕ∆ΙΑ || Ιρισ Φερραρι
ΕΣΑΜΙ ∆Ι ΤΕΡΖΑ ΜΕ∆ΙΑ || Ιρισ Φερραρι βψ Ιρισ Φερραρι 2
ψεαρσ αγο 12 µινυτεσ, 37 σεχονδσ 710,714 ϖιεωσ Χιαο
υνιχορνι! Σπερο ταντο χηε ιλ ϖιδεο ϖι σια πιαχιυτο, ε
σοπραττυττο χηε ϖι σια στατο υτιλε. Ισχριϖετεϖι αλ χαναλε,
σε νον λ∋αϖετε
5 χοσε δα νον φαρε αγλι οραλι
5 χοσε δα νον φαρε αγλι οραλι βψ Ι Βεονι 5 ψεαρσ αγο 5
µινυτεσ, 30 σεχονδσ 964,104 ϖιεωσ Σι αϖϖιχινανο γλι οραλι
δελλ∋εσαµε , δι , µατυριτ◊. Εχχο 5 χοσε δα νον φαρε περ
εϖιταρε βρυττε φιγυρε Χον ι Βεονι Ανδρεα Χαρλινι ε
ΧΟΜΕ ΣΟΝΟ ΑΝ∆ΑΤΙ Ι ΜΙΕΙ ΕΣΑΜΙ ΣΧΡΙΤΤΙ δι 3α ΜΕ∆ΙΑ ?
Ιταλιανο µατεµατιχα ινγλεσε ινϖαλσι σπαγνολο ?
ΧΟΜΕ ΣΟΝΟ ΑΝ∆ΑΤΙ Ι ΜΙΕΙ ΕΣΑΜΙ ΣΧΡΙΤΤΙ δι 3α ΜΕ∆ΙΑ ?
Ιταλιανο µατεµατιχα ινγλεσε ινϖαλσι σπαγνολο ? βψ Λυκασ
3 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 55 σεχονδσ 150,455 ϖιεωσ Σονο υν
γιοϖανε ψουτυβερ ε φαχχιο Χηαλλενγε ε σφιδε διϖερτεντι
χον λα µια φαµιγλια. Ανχηε ϖιδεο , δι , γινναστιχα αρτιστιχα
ε , δι , χοµε
30 χοσε χηε δεϖι σαπερε συλλ∋εσαµε δι τερζα µεδια
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30 χοσε χηε δεϖι σαπερε συλλ∋εσαµε δι τερζα µεδια βψ
Ελεονορα Ολιϖιερι 1 ψεαρ αγο 10 µινυτεσ, 25 σεχονδσ
248,625 ϖιεωσ #Τε4µ0Λιϖε.
ΧΟΜΕ ΠΡΕΝ∆ΕΡΕ 10 ΑΛΛ∋ΕΣΑΜΕ ∆Ι ΤΕΡΖΑ ΜΕ∆ΙΑ
(χονσιγλι περ στυδιαρε σολο λε χοσε υτιλι)
ΧΟΜΕ ΠΡΕΝ∆ΕΡΕ 10 ΑΛΛ∋ΕΣΑΜΕ ∆Ι ΤΕΡΖΑ ΜΕ∆ΙΑ
(χονσιγλι περ στυδιαρε σολο λε χοσε υτιλι) βψ Ελεονορα
Ολιϖιερι 6 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 28 σεχονδσ 507,387 ϖιεωσ
Χι ινχοντριαµο αι φιρµαχοπιε δελ µιο νυοϖο λιβρο ∴∀Ιλ µιο
αννο παζζεσχο∴∀: ηττπ://αµζν.το/2κ5ψ8Οη • 07.10.17 ΡΟΜΑ
− Ροµιχσ,
Ινϖαλσι, ρισυλτατι δισαστροσι δεγλι στυδεντι ιταλιανι:
χρεσχε ιλ διϖαριο τρα Νορδ ε Συδ
Ινϖαλσι, ρισυλτατι δισαστροσι δεγλι στυδεντι ιταλιανι:
χρεσχε ιλ διϖαριο τρα Νορδ ε Συδ βψ Φανπαγε.ιτ 1 ψεαρ αγο
1 µινυτε, 48 σεχονδσ 169,080 ϖιεωσ Ιλ θυαδρο χηε εµεργε δαι
ρισυλτατι δελλε , προϖε Ινϖαλσι , δεγλι στυδεντι , ιταλιανι , 
πρεοχχυπαντε. Ιλ 35% δει ραγαζζι , ιταλιανι , ηα προβλεµι
α
ΠΡΟςΕ ΙΝςΑΛΣΙ ΑΙΥΤΟΟΟΟ!!!
ΠΡΟςΕ ΙΝςΑΛΣΙ ΑΙΥΤΟΟΟΟ!!! βψ Τινα ∴υ0026 Πιππο
Ρεϖιεω 1 ψεαρ αγο 13 µινυτεσ, 34 σεχονδσ 28,097 ϖιεωσ Ογγι
πιχχολο ϖλογ συλλε , προϖε ινϖαλσι , ε ϖεριφιχηε , δι , φινε
αννο σχολαστιχο!! Πιππο σι στα πρεπαρανδο περ λε , προϖε
ινϖαλσι δι , θυεστι
Ιαν ΜχΕωαν συλ συο προχεσσο δι σχριττυρα
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Ιαν ΜχΕωαν συλ συο προχεσσο δι σχριττυρα βψ
Κνοπφδουβλεδαψ 10 ψεαρσ αγο 4 µινυτεσ, 6 σεχονδσ 126,420
ϖιεωσ Ιαν ΜχΕωαν, αυτορε δι ∴∀Σολαρ∴∀, δεσχριϖε ιλ συο
προχεσσο δι σχριττυρα, χοµε προγραµµα λα συα γιορνατα ε
λε συε σχριϖανιε φαττε
Πρεπαραζιονε δελλ∋οραλε ε δελλα τεσινα δι Τερζα Μεδια
Πρεπαραζιονε δελλ∋οραλε ε δελλα τεσινα δι Τερζα Μεδια βψ
Αρεα Ονλυσ 3 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 27 σεχονδσ 52,262 ϖιεωσ
Ιν , θυεστο ϖιδεο τροϖεραι χονσιγλι ε συγγεριµεντι περ
αφφρονταρε λ∋Εσαµε , δι , Τερζα Μεδια.
Προϖα ινϖαλσι ασχολτο ινγλεσε#9 − Πρεπαρινγ φορ α τριπ
Προϖα ινϖαλσι ασχολτο ινγλεσε#9 − Πρεπαρινγ φορ α τριπ
βψ Οπεν Μινδσ Χορσι δι Ινγλεσε 1 ψεαρ αγο 4 µινυτεσ, 51
σεχονδσ 7,613 ϖιεωσ Λιστενινγ χοµπρεηενσιον περ λα ,
προϖα δι , ινγλεσε , ΙΝςΑΛΣΙ δι , θυιντα πριµαρια − ασχολτο
ρεγιστρατο δα δοχεντε , δι , µαδρελινγυα
Αυλα01 − Μετοδι περ λα γεστιονε διγιταλε δελλε Προϖε
Ινϖαλσι Σιµυλατε
Αυλα01 − Μετοδι περ λα γεστιονε διγιταλε δελλε Προϖε
Ινϖαλσι Σιµυλατε βψ Αυλα01 3 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 21
σεχονδσ 801 ϖιεωσ Χορσο , δι , φορµαζιονε δοχεντι
αλλ∋υτιλιζζο , δι , Αυλα01.
Τεστ Ινϖαλσι 2018: τυττο συλλα προϖα δι µατεµατιχα
Τεστ Ινϖαλσι 2018: τυττο συλλα προϖα δι µατεµατιχα βψ
Σκυολα.νετ 3 ψεαρσ αγο 48 σεχονδσ 951 ϖιεωσ
ηττπσ://ωωω.σκυολα.νετ/, προϖα , −, ινϖαλσι , /ινϖαλσι−
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τερζα−µεδια−2018ξ.ητµλ − Σει , ιν , ανσια περ λε , Προϖε
Ινϖαλσι δι , τερζα µεδια? Τρανθυιλλο
ΣΟΛΥΖΙΟΝΕ ΠΡΟςΑ ΙΝςΑΛΣΙ 2017 − ΙΤΑΛΙΑΝΟ −ΤΕΡΖΑ
ΜΕ∆ΙΑ
ΣΟΛΥΖΙΟΝΕ ΠΡΟςΑ ΙΝςΑΛΣΙ 2017 − ΙΤΑΛΙΑΝΟ −ΤΕΡΖΑ
ΜΕ∆ΙΑ βψ Μαρχελλο Πεδονε 3 ψεαρσ αγο 4 µινυτεσ, 45
σεχονδσ 30,576 ϖιεωσ Σολυζιονε δελλα , ΠΡΟςΑ ΙΝςΑΛΣΙ δι
ΙΤΑΛΙΑΝΟ , Αννο Σχολαστιχο 2016 2017 περ λα Σχυολα
Σεχονδαρια , δι , πριµο γραδο− Χλασσε
Προϖα Ινϖαλσι Ματεµατιχα Τερζα Μεδια 2016−2017
ΣΠΙΕΓΑΤΑ ε ΡΙΣΟΛΤΑ
Προϖα Ινϖαλσι Ματεµατιχα Τερζα Μεδια 2016−2017
ΣΠΙΕΓΑΤΑ ε ΡΙΣΟΛΤΑ βψ Λυχα Μεννιτι 4 µοντησ αγο 2
ηουρσ, 35 µινυτεσ 6,374 ϖιεωσ Ιλ ϖιδεο αφφροντα ε ρισολϖε ι
θυεσιτι δελλα , προϖα ινϖαλσι , οφφερτι αγλι αλυννι
φρεθυενταντι λα τερζα µεδια νελλ∋αννο σχολαστιχο
2016−2017.
Προϖε Ινϖαλσι πριµαρια: γυιδα περ ι γενιτορι
Προϖε Ινϖαλσι πριµαρια: γυιδα περ ι γενιτορι βψ Τεχνιχα
δελλα Σχυολα 2 δαψσ αγο 2 µινυτεσ, 16 σεχονδσ 357 ϖιεωσ
τεχνιχαδελλασχυολα #προϖεινϖαλσι Νει πριµι γιορνι , δι ,
µαγγιο, λε χλασσι σεχονδε ε θυιντε δελλα σχυολα πριµαρια
σϖολγεραννο λε , προϖε ,
ΠΡΟςΕ ΙΝςΑΛΣΙ ιν Χλασσροοµ
ΠΡΟςΕ ΙΝςΑΛΣΙ ιν Χλασσροοµ βψ ΝΟΡΙΝΑ ΓΥΑΖΖΑΡΙΝΙ 3
µοντησ αγο 5 µινυτεσ, 45 σεχονδσ 567 ϖιεωσ ΠΡΟςΕ ΙΝςΑΛΣΙ
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ιν , Χλασσροοµ.
ΙΝςΑΛΣΙ ΙΝΓΛΕΣΕ χλασσε ΘΥΙΝΤΑ ΠΡΙΜΑΡΙΑ Ασχολτο
λιϖελλο Α1 εσεµπι υφφιχιαλι αυδιο ε θυιζ
ΙΝςΑΛΣΙ ΙΝΓΛΕΣΕ χλασσε ΘΥΙΝΤΑ ΠΡΙΜΑΡΙΑ Ασχολτο
λιϖελλο Α1 εσεµπι υφφιχιαλι αυδιο ε θυιζ βψ Μαρ Ζεν 3
ψεαρσ αγο 12 µινυτεσ, 20 σεχονδσ 22,852 ϖιεωσ Μιλιονι , δι ,
αλυννι , δι , χλασσε θυιντα σαραννο ιµπεγνατι νελλε πριµε ε
διφφιχιλισσιµε , προϖε ΙΝςΑΛΣΙ δι , ινγλεσε. Θυεστο  ιλ
πριµο δει
Ωεβιναρ δι Ιταλιανο περ λα Σχυολα Μεδια − Ρεδοοχ.χοµ
Ωεβιναρ δι Ιταλιανο περ λα Σχυολα Μεδια − Ρεδοοχ.χοµ βψ
Ρεδοοχ 2 µοντησ αγο 56 µινυτεσ 82 ϖιεωσ ? Ισχριϖιτι αλ
χαναλε ε σεγυιχι συι σοχιαλ: Φαχεβοοκ: ≅ΡεδοοχΒλογ
ηττπ://βιτ.λψ/ΦαχεβοοκΡεδοοχ Ινσταγραµ: ≅ρεδοοχ_ταρτα

Χοπψριγητ χοδε : χχ83α7β788φ969337β16439β7597αχ97
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