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Soyut   
Bu en zor konulardan biri olarak kabul edilmektedir olarak İtalya'da, bilimsel alanlar arasında, kimya 
örnek bir vaka çalışması olarak tanımlanır. Sırayla , kimya eğitimi geliştirmek için bir ana hedef, 
böylece öğrenme sürecini daha etkin hale getirilmesi, fen konularına olan ilgilerini arttırmak için, 
öğrencileri motive etmektir. Bu amaçla, Hükümet yeni kuşaklar için bir eğitim aracı, 'dijital yerliler' 
arasında bu gibi bilgi teknolojilerinin kullanımı özel önem ile, bir dizi eylem aldı.Kağıt kimya öğrenme 
ve öğrencilerin motivasyonu üzerinde özenle seçilmiş BİT öğretim kaynaklarının yarar 
değerlendirilmesi amaçlayan bir araştırmanın ilk adımı sunar 
 

 
1. Fen eğitimi: ulusal senaryo  
Fen eğitimi iyileştirilmesi 1990'ların sonundan beri birçok Avrupa ülkesinin siyasi gündeminin üst 
olmuştur ve programları ve projeleri çok sayıda bu sorunu [1] ele kurulmuştur. Temel hedeflerinden 
biri, daha fazla öğrenci bilim çalışmaya teşvik etmek olmuştur.  
İtalya'da, ne yazık ki, bilim teşvik fen eğitimi için genel bir ulusal stratejisi iddia edilemez, bu nedenle 
ulusal bir öncelik değildir. Bununla birlikte, belli politikalar ve yerel stratejiler öğrenci ve bilim öğrenci 
ilgi geliştirmek için denemek için geliştirilmiştir. 
Özellikle belirtilmeye değer 'Bilimsel Lisans Planı' ya da Bakanlık tarafından yerine getirilmiştir 
yükseköğretim veya eğitim sektörü dışındaki okullar ve ortaklar arasındaki ortak çabaları ile 
karakterize 'Öğretim Deneysel Bilimler' gibi projeler Eğitim (MIUR).  
Farklı nedenlerle fen eğitimini geliştirmek için yukarıdaki eylemleri geliştirmek için itici güç olarak 
belirtildiği, ancak en anlamlı olabilir:  
- Bilim çalışmaları ve ilgili mesleklerde düşen faiz; 
- Nitelikli araştırmacı ve teknisyenler için talep;   
- Ulusal ve uluslararası araştırmalarda tatmin edici sonuçlar (yani INVALSI anketler [2], PISA 2006 
[3]); 
- Vatandaşın zihninde bilim kötü bir görüntü.   
Ilgili belgelerin kapsamlı bir veritabanı üretilen ve proje portalı yüklenmiştir; ikincisi ulusal ve 
uluslararası araştırmalar, araştırma ve eğitim alanında uzmanlar tarafından yayımlanan belgeler, 
ulusal raporları, öğretmenler ve eski öğrenciler ile görüşmeler kanıtladığı oylandı 'Kimya her yerdedir' 
[4] Avrupa Komisyonu (Mart 2010-Şubat 2011) tarafından finanse edilmektedir. 
Bilimsel disiplinler arasında, kimya az takdir öğrencilerin çoğu tarafından zor ve soyut olarak kabul 
ediliyor, ama aynı zamanda yetişkinler gereğidir. Bu nedenle, İtalyan Kimya Derneği, ulusal düzeyde 
kimyacıların en önemli örgütü, hep okullar ve devlet kurumları ile işbirliği, kimya ve öğretim imajını 
iyileştirmek ve çaba odaklı olmuştur.  

  

2. Öğrencilerin motivasyonunu  
Yukarıda belirtildiği gibi, fen eğitimi geliştirmek için kilit bir amaç dolayısıyla öğrenme sürecini daha 
etkin hale getirilmesi, fen konularına olan ilgilerini arttırmak için, öğrencileri motive etmektir. Kabul 
disiplin kimyası olduğunda bu özellikle zordur. Aslında: 

mailto:marilena@chimica.unige.it


 
   
    
 
 

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW 

  

   

- Mikroskopik (soyut) düzeyi anlama güçlüğü, 
- Değil yeterli ders kitaplarının kullanımı,  
- Deneysel faaliyetlerin eksikliği,  
- Yetersiz ayrılan öğretim süresi, 
- Öğretmenlerin düşük beceri, 
kimyası çoğunlukla öğrenciler tarafından reddedilen bir konu olun.  
İki ana ulusal projeler anda karıştığı öğrencinin bilimsel okuryazarlık yanı sıra öğretmenler becerilerini 
geliştirmek için ayrılmış bulunmaktadır. 
Ulusal proje 'Öğretim Deneysel Bilimler' (ISS) [5] birincil yöneliktir ve ortaokul ilk iki yıl. Planının 
amaçlarından biri de uygulama toplulukları düzenlenen ve yerel presidia tarafından desteklenen 
öğretmenlerin eğitimi desteklemek için; öğretmenler, uygun eğitimden sonra, arkadaşlarımıza karşı, 
deneyimlerini ve bilim formal ve informal eğitim geliştirmek ve teşvik edebilir. Girişiminin nihai hedefi 
İtalyan öğrencilerin bilimsel okuryazarlık düzeyini yükseltmektir. 
Ulusal proje 'Bilimsel Lisans Planı' (PLS) [6] Ülkemizde kayıtlı bilimsel derece kursları (Kimya, 
Matematik, Fizik, Malzeme Bilimi) için yeterlilik dramatik düşüş bir yanıt olarak 2005 yılında 
başlamıştır. Bu tüm İtalya gerçekleşmiş ve ortaöğretim öğrencileri bilim için ilgi uyandırmaya yönelik 
girişimler oluşur olmuştur. Bu öğretmenler hem de öğrenciler yönelik okul ve üniversite arasında bir 
köprü inşa amaçlamaktadır. Bu seminerler, laboratuar vb yanı üniversitede sıra, okulda yapılacak gibi 
birçok farklı girişimler oluşur. Projenin ana hedefi, bilimsel disiplinlerin çalışma teşvik etmektir. 
Tanımlanan hedeflere ulaşmak için kullanılan araçlardır: ortaokul bilimsel kültürün difüzyon artırmak 
ve öğretmenler için tazeleme kursları bir süreci başlatmak. Proje sürüş ana fikri, bilimsel bilgiyi 
artırmak için bir araç olarak laboratuar faaliyetleri öğrencilerin doğrudan katılımına ihtiyaç vardır. 
Bu projelerden ikisi ilgi uyandırmak mümkün paylaşılan bir dil ve araçları geliştirerek karşılıklı iletişimi 
geliştirmek için, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki, her şeyden önce, öğretmenler ve yüksek 
öğretim temsilcileri arasındaki işbirliğinin işaret, ama. 
Deneysel etkinlikler çok takdir ve kimya derslerinde öğrencilerin katılımını sağlamak için etkili kabul 
kaynaklarını öğretiyoruz. Deneysel faaliyetler dahası muhteşem, bir öğrenci dostu madde bir tutam 
ekleyerek, öğretmenleri ile birlikte öğrenci kahramanları yapmak ve kimya ve günlük yaşam ile içinden 
çıkılmaz bir bağlantı somut yönünü göstermek yönetmek çünkü, elbette doğrudur. Nesnel 
motivasyonu geliştirmek Ama eğer yeterli değildir.  
Bu noktada bariz uzak olduğunu ve ikinci coşku eşanlamlı veya, daha da kötüsü, keyfi olarak 
kullanılamaz kelime 'motivasyon' anlamını açıklamak yararlı olacaktır.  
Coşku ve keyfi kolay bile kimyası daha samimi ve yapmak gibi görünüyor ama onlar yenilik sürpriz ve 
çekicilik dayanmaktadır çünkü onların etkisi uzun sürer yok kesinlikle ani ve belirgin ruh halleri vardır.  
Motivasyon elde edilmesi daha zordur ve uzun ve zor bir çalışma sonucu, ama uzun ömürlü ve kendi 
kendini idame ettirebilen olduğunu. Öğrencileri motive etmek için farkındalık ve öğrenme arzusu da 
konuların tam olarak kavranmasını geliştirecek bir birleşim-çaba öğretmen-öğrenci öğretme-öğrenme 
sürecinin onların kahramanı yapmak için gerekli, fakat. Böylece, bir motive öğrencisi onun eğitim 
sırasında karşılaşırsa sorunlarla karşı karşıya ve üstesinden gelinmesinde memnuniyeti türeyen bir 
kişidir. 
Bu amaç için, bilimsel içerik iletişim kurmak için kullanılır dil esastır. Öğrenciler, onlar bilimsel dil 
bilmiyorum çünkü çocuklar, kimya çalışmada güçlük yaşaması, özellikle eğer onlar uygun aracılığı 
olmaksızın sunulan ve onlar bir mikroskobik düzeyde düşünmek zor olduğu metinleri anlayamıyorum. 
Okumak ve bilimsel metinleri anlama yetisine sahip olmak amacıyla, kendi dil ve kavramlar başlamak 
için gerekli olan, daha sonra deneyimlerin uygulanması ve onlara yansıma yoluyla, olayların bilgisi ile 
birlikte giderek daha karmaşık bir dil oluşturmak. Sonra onlar mikroskobik düzeyde makroskopik kendi 
anlayışı genişletmek mümkün olacak.  
Giderek öğretim yöntemleri tanıtıldı Yenilikçi araçları, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) tarafından 
sağlanmaktadır. Eğitim, Üniversite ve Araştırma (MIUR) Bakanlığı bunlar dolayısıyla 'dijital yerliler' 
olarak adlandırılan öğrencilerin yeni nesil, çok tanıdık nedeniyle de, bu teknolojilerin kullanımını teşvik 
etmektedir. 
  

3. Okul eğitimi için BİT'in    
Okullarda yeni teknolojinin yaygın kullanımı eğitimi (ilköğretim okulları) 1.program ilgili 2003 yılında 
Okul Sistemi Reformu ile tanıtıldı. Girişimleri geniş bir teklif yenileyerek ve daha iyi öğretmen, öğrenci 
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ve ailelerin ihtiyaçları ile başa çıkmak için öğretme / öğrenme metodolojisi güçlendirmek amacı 
olmuştur. Önemli girişimler söz konusu adres: 
- Multimedya donanımları ile temin okullar 
- Internet'e bağlanma okullar 
- Şebekeleri ve hizmetleri ayarlama 
- Öğretmen Yetiştirilmesi 
Dijital Okul eylem planı [7] MIUR tarafından benimsenen ana, ama sadece bir proje öğretme / 
öğrenme sürecinde BİT kullanımını teşvik etmek. Girişimin iki aşamada geliştirilmiştir: okullar ve dijital 
sınıfların gelişimi interaktif beyaz tahtalara tanıtımı (IWB) [8] - cl @ ssi 2.0. (Öğrencilerin performans 
ve becerileri ICT etkisi ve yeni öğrenme ortamının değerlendirilmesi amacıyla izlenen orta öğretim 
düzeyinde 156 sınıflar) [9,10].  
INDIRE (Dokümantasyon, Yenilik ve Eğitim Araştırmaları Ulusal Enstitüsü) öğretmenler tarafından 
kullanılmak üzere bilgi toplayan bir veritabanı sistemi geliştirmiştir. En anlamlı Gold [11], Öğretmenler 
tarafından üretilen Öğrenme Nesneleri gibi en iyi uygulamalar, bir veritabanı. 
  

4. Kimya için BİT eğitim kaynaklarının  
Ne yazık ki, bilim, özellikle kimya, ulusal BİT öğretim kaynaklarının durumu zengin olmak uzaktır. 
Daha verimli bir matematik için kaynak araştırma ve hümanist disiplinler için çok daha fazladır.    
(Ve bilim) kimya öğretmek için yaklaşık 200 BİT kaynaklarının bir seçim projesi için yapılmıştır "Kimya 
Tüm Ağ Around" (CIAA_NET) [12] on Ülkeler tarafından, kendi ulusal ortamında isteyen her ülke. Bu 
kaynakların sadece 14 İtalyan bulunmaktadır.  
Kimya / bilim BİT eğitim sektörü ülkemizde bir embriyonik aşamada hala: değerli kaynakların da 
geliştirilen MIUR tarafından finanse edilen projeler sayesinde, ama henüz yeterince bulunabilir 
böylece, zor değil paylaşılan ediliyor. 
Başlıca risk, uygun referansları olmadan internette sörf, etkileşimli malzeme yoksulluk hatta eksik / 
önemsiz içeriği nedeniyle serbest ama düşük kaliteli kaynaklar, bulmak. 
Kolay kullanılabilir ve bilimsel olarak güvenilir olduğu, CIAA_NET portal seçilen ve mevcut etkileşimli 
kaynakların birçoğu, kesinlikle klasik ders için cazip bir varyantı sunuyoruz ludic yaklaşımlar, 
özelliklerine sahip, ancak bu öğrenmenin bir iyileşme temin etmez. Multimedya kaynağın inşaat, 
aslında, öğrencilerin motivasyonu hakkında söylenen ne göre de dikkate öğretici problem çözme yönü 
almalıdır. 
 

5. Öğrencilerin BİT öğretim kaynaklarının etkisinin değerlendirilmesi 
CIAA_NET Projenin çalışma grubu, okul eğitimi, yüksek öğretim ve öğretmen eğitmenler uzmanlar 
tarafından oluşur: 
Carnasciali Maria Maddalena (Genoa ve Bilimsel Koordinatörü Üniversitesi) 
Ricco Laura (Genoa Üniversitesi) 
Alloisio Marina (Genoa Üniversitesi)  
Cardinale Anna Maria (Genoa Üniversitesi) 
Campodonico Serena (Genoa Üniversitesi) 
Ghibaudi Elena (Torino Üniversitesi) 
Lotti Antonella (Genoa Üniversitesi) 
Matricardi Giorgio (Genoa Üniversitesi) 
Parmigiani Davide (Genoa Üniversitesi) 
Regis Alberto (Torino Üniversitesi)  
Saiello Silvana (Naple Üniversitesi) 
Bennucci Valter (öğretmen, klasik lise)  
Bignone Caterina (öğretmen, ilköğretim okulu)  
Caviglia Giuseppina (öğretmen, ilköğretim okulu) 
Lucifredi Enza (öğretmen, klasik lise)  
Mallarino Barbara (öğretmen, ilköğretim okulu) 
Pitto Anna (öğretmen, bilimsel lise) 
Rametta Marco (öğretmen, bilimsel lise) 
Rebella Ilaria (öğretmen, ilköğretim okulu)  
Zamboni Nadia (öğretmen, ortaokul) 
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Zunino Rosalia (öğretmen, ilköğretim okulu) 
Çalışma grubu farklı yaş ve okulların öğrenciler üzerinde birkaç seçilmiş BİT öğretim kaynaklarının 
etkisini değerlendirmeye yönelik bir keşif çalışması başladı. 
Araştırmanın ön adım (ön test) etkileşimli bir kaynak özellikle duygusal etkisi ve içgüdüsel b ir tepki 
olduğunu bilimsel öğretici bu tür, dışı kullanılan öğrenci uyandırıyor bu fikirlerin altını çizen 
amaçlanmıştır. 
Bir sonraki aşama aynı bilgi öğrenme ve motivasyon üzerinde olacak etkisi incelemek için, fakat bu 
güvenilir olarak kabul edilebilir bir sonuç için deneyler, en az bir yıl gerektirir ayrılacaktır.   
 
5.1 Yöntem, alet ve ön test prosedürü   
Ayarı bilgisayar laboratuarı ve yordamı dört adım öngörmektedir: 
1. Başlangıçta, öğrenciler, çiftler halinde gruplandırılmış, (web sitesi veya simülasyon) serbestçe ve 
öğretmen rehberliği olmadan kaynak sörf. 
2. Ardından öğretmen öğrencilerin onlar hakkında bir görüş ortaya çıkabilir emin olmak için önemli 
kabul bazı web bölümleri (örneğin simülasyon, değerlendirme testi, video, vb) gösterir. 
3. Son olarak, öğrencilerin web özellikleri hakkında her fazla tartışmaya, yine özerk sörf. 
4. Sonunda onlar şu ilerici anahtar noktaları odaklanan bir yapılandırılmış görüşme cevap rica olunur: 
ilginç, öğrenme, etkileşen, eleştirel düşünme [13-16]. 
İlk BİT kaynak, viskozite (viskozite kaşif 2012 [17]) ilköğretim (9 yaşında 24 çocuk), dördüncü yıl 
katılan çocuklar üzerinde test edilmiş bir sanal deney gibi.  
Deney daha sonra hızını gözlemleyerek farklı sıvılar (su, yağ, bal ...) üzerinden topu bırakarak oluşur; 
bir alev veya soğutma ile ısıtılarak sıvı sıcaklığı değiştirmek mümkündür. İki eşzamanlı dışkıları 
böylece ısı ve madde bir fonksiyonu olarak viskozite karşılaştırılması, sıvı ve sıcaklık seçme sonra 
yapılmaktadır. 
 
5.2 Veri analizi 
Deneyim öğrencilerin görüşülmüştür sonra: sorular ve cevaplar bir sentezi aşağıda bildirilmiştir.   

1. Web Sitesi faiz 
a. Web sitesi ilginç mi? 
Bu top başka bir sıvı içinde daha yavaş gider bal düştüğünde çünkü anlamak yapar çünkü Evet - - bu 
bilimi anlamak için yardımcı olur Evet - çünkü ilginç şeyler öğretiyor çünkü Evet - Evet, bunu öğrenmek 
için yardımcı olur, çünkü Evet biz sıvılar deneyimli çünkü farklı sıcaklıklarda. 
b. Hangi bölümleri daha ilginç? 
Serin olduğunda topu yavaşça düşer, ama aynı zamanda sıvıların değiştirdikten sonra ne olacağını 
izlemek ilginç çünkü Bal, - - Video - topun hızını izlemek için farklı sıcaklıkta iki farklı maddelerin aynı 
hızda damla - davranışı farklı sıcaklıkta maddeler - topu bırakarak - topun hızını yükseltir veya 
düşürür, çünkü sıvı sıcaklığı değiştirir alev. 
c. Hangi parçaları (metin, resim, video, ...) daha ilginç? 
Sıcaklığı değiştirmek için - sıvılar değiştirmek için - topu bırakmak için, bu sıvıların davranışlarını 
gösterir çünkü - top, alev, sıvılar - Deneme onların durumunu değiştirmez zaman maddelerin 
davranışlarını öğrenmek yapan bir oyun gibidir, - reset fonksiyonu, farklı deney koşullarında tekrar 
çünkü - Sıvı yağ, ya da aynı sıvı ile aynı sıcaklıkta farklı sıcaklıklarda, ya da başka sıvılar.  

2. Öğrenme İçerikleri 
a. Site içeriği hatırlayarak size yardımcı musunuz ya da bir kitap ile benzer olacaktır? 
Bu hareketi gösterir çünkü sitenin iyidir, kitabın yalnızca resimleri gösterir - sitesi I görüntüleri 
nedeniyle daha fazla yardımcı olur - Kitaplar daha doğru - site zaten çalışılan konular hatırlamak 
yardımcı olur - Bir kitap, sıcaklık sıvı viskozitesi değişiklik olduğunda bildiren ancak site topu yavaş 
veya hızlı düşer bana gösteriyor. 
b. Web Anlayışınız için kolay bir şekilde yapılanmıştır? 
Evet birçok seçenek vardır - çünkü sen pek çok şey yapabilirsiniz e ne iyi anlayabiliyorum çünkü Evet - 
- Evet, çünkü resim - Evet bunu yapmak için ne diyor - çünkü o bize sıvıların davranışlarını anlamaya 
yardımcı Evet çünkü çünkü Evet Bunu yapmak için bir kaç şey vardır. 
c. Hangi parçalar (simülasyon, video, resim, ...) daha iyi öğrenmeyi destekleyecek? 



 
   
    
 
 

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW 

  

   

Top, çünkü farklı sıcaklıklarda sıvıların davranışlarını anlamak düştüğünde - Yağ ile karşılaştırıldığında 
Yağı - böylece topları farklı hız gözlemleyerek, aynı sıcaklıkta fakat farklı sıvılar seçin olasılığı - video - 
hareket Resimleri - Sıvılar farklı sıcaklıklarda. 

3. Anlamlı etkileşimi 
a. Web sitesi okul ile etkileşimi teşvik ediyor mu? 
Böylece ve bu yüzden deneyler dalıp çünkü - biz çok ilginç buluyorum çünkü Evet - biz bir şey 
değiştirmek için karar verirken biz her fazla yardım çünkü Evet - değiştirmek için ne karar vermek 
zorunda Sadece zaman - bize kabul etmek olur Evet çünkü. 
b. Hangi parçalar okul ile daha fazla tartışma teşvik? 
Top, birçok kez düşer çünkü - 100 ° C'de ve 0 ° C'de yağ görmek için - - video - Kimya, birçok madde 
var çünkü - sıcaklık ve dolayısıyla farklılıkları gözlemleyerek maddeleri değiştirmek için - sıvı ve 
sıcaklık topu bırakarak Eğer sıcaklık anlamamızı sağlar.  
c. Tartışma kimya konuları veya üzerinde yoğunlaşmıştır olmuştur? 
Evet - Evet, yaklaşık sıvılar ve sıcaklık - Evet maddelerin kimyası çünkü 

4. Eleştirel düşünme 
a. Web gerçek dünyada anlamakta size yardımcı olur mu? 
Evet, dünyanın şeyler fırsatının çünkü, madde-Evet davranışını göstermesi nedeniyle - yeni şeyler 
keşfetmek çünkü Evet, - Hayır - Bilmiyorum. 
b. Eğer kritik konular önermek parçaları hangileridir? 
Onlar farklı çünkü sıvılar, - - Hiçbiri - Metinler, video ve fotoğraf - sıvı ile hareket topu video, 
maddelerin davranışını keşfetmek yapar.  
c. Eğer daha iyi bu internet sitesi (muhakeme) sörf sonra kimya içeriğini açıklamak mümkün olacağını 
düşünüyor musunuz? 
Evet - Evet, şimdi biz kimya ile ilgili ve sıcaklık değişikliklerine sıvıların davranışları hakkında daha 
fazla bilgi için - Evet, biz daha fazla şey öğrenmek için - Evet, çünkü biz dikkat ile danıştı.   
 
Öğretmen aynı işlevsel bir keşif onlara rehberlik için kaynak bireysel yaklaşımın ilk adımı keşif 
olmuştur, ama hemen hemen tüm çocukların sitede daha ilginç ne keşfetti, o zaman kolay olmuştur. 
Bu zamanda, bilginin daha önce bir okul inşa, hatta uzun zaman önce ortaya çıktı.  
Çocuklar başlangıçta 'oyun' çekti ama daha sonra farklı bir ilgi uyandıracağını edildi. Bu fenomen test 
etmek ve incelemek için aracını kullanmak için götürdü. 
 

6. Sonuçlar 
Son olarak, biz ilk gözlemler kaynaklanan bazı eğitim önerileri belirtmek istiyorum: 

- bir Internet kaynağının nasıl kullanılacağı? Bir öğretmen bir dijital alet kullanıyorsa, öğrenme 
otomatik iyileştirmek değil; öğrencilerin öğretmenler tarafından iyi bir rehberlik ile, en azından 
başlangıçta, bunları kullanabilirsiniz böylece en uygun bölümleri tanımlamak için uygundur. Bu 
şekilde, öğrencilerin [18,19] gelişigüzel bir şekilde sörf yapmaz; 

- öğrenciler arasında anlamlı bir tartışma hemen başlatmak değil, aynı zamanda bu durumda, 
öğretmenlerin kritik sorunlar ve tartışma geliştirme öğrencilere yardımcı olur, önde gelen bazı 
sorular düzenlemek gerekir [20]; 

- eleştirel düşünme en zor yönüdür, biz kalibre ve araştırma aracı [21] değiştirmeniz gerekir; 
- Bir başka önemli nokta, öğretmen eğitimi ile ilgili: biz sınıfta internet kaynaklarını kullanarak 

öğretmenleri eğitmek için fırsat düşünmelisiniz; (bu öğretmen bir tasarım etkinliği hem 
kaynağın önemli bölümlerini tanımlamak ve vurgulamak gereklidir Sınıfta deneyimi sırasında 
öğrenciler ile sınıf ve bir tartışma aktivite deneyimi önce) 

Aşağıdaki gibi daha ileri çalışmalar için bir geliştirme noktası: nasıl bir paylaşılan (öğrenci) ve kolay bir 
şekilde (aynı zamanda uzman olmayan öğretmenler kullanabilirsiniz uygulamaları ile) yeni kaynaklar 
yaratmak ve inşa etmek? 
Açıkçası, biz geniş bir katılımcı numarası ile bu verileri doğrulamaları gerekir. 
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