TƏLƏBƏ GƏNCLƏR TƏŞKİLATI

Ümumi məlumat:
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetinintŞəki filialının Tələbə Gənclər Təşkilatı tələbə
gənclər arasında tərbiyə və idman-sağlamlıq tədbirlərinin, mədəni-kütləvi işlərin, mənəvi,
estetik, ideya-siyasi, əmək tərbiyəsi vəzifələrinin həyata keçirilməsini, tələbələrin asudə
vaxtınıntsəmərəlittəşkilitilətbağlıtvəzifələrithəyatatkeçirəntictimaittəşkilatdır.Filialın Tələbə
Gənclər Təşkilatının idarə heyəti 21 nəfərdən ibarətdir və hər tədris ilində tərkibcə yeniləşdirilir.
04 oktyabr 2018-ci il tarixində təşkilatın XIII hesabat tkonfransında aşağıdakı tərkibdə yeni
İdarəetmə Şurası seçilmişdir.
Hal-hazırda TGT-nin idarə heyəti aşağıdakı tərkibdə fəaliyyət göstərir
Ramin Rəhimov Çingiz oğlu - " İbtidai sinif müəllimliyi "ixtisası, II kurs tələbəsi - sədr
Fəxri Cəmilov Bahadur oğlu - " Tarix-coğrafiya müəllimliyi " ixtisası, III kurs tələbəsi, sədr
müavini
Günay Xəlilova Rövşən qızı - " Təhsildə sosial-psixoloji xidmət " ixtisası, III kurs tələbəsi, sədr
müavini
Hülya Qədirbəyova Sahib qızı - " Tarix-coğrafiya müəllimliyi " ixtisası, II kurs tələbəsi, üzv
Sevinc İbrahimli Munis qızı - " Təhsildə sosial-psixoloji xidmət " ixtisası, III kurs tələbəsi, üzv
Aysel Abdullayeva Sərvər qızı - " Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi " ixtisası, II kurs
tələbəsi, üzv
Nüranə İsmayılova Rafiq qızı - " Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi " ixtisası, III kurs
tələbəsi, üzv
Eltac MüslümzadəVahid oğlu - " Təhsildə sosial-psixoloji xidmət " ixtisası, III kurs tələbəsi, üzv
Vüsal Qasımzadə Vidadi oğlu - "İbtidai sinif müəllimliyi" ixtisası, II kurs tələbəsi, üzv
Ləman QasımovaYaşar qızı - " Fransız dili müəllimliyi " ixtisası, II kurs tələbəsi, üzv
Yavərli Adəm Azər oğlu - "Tarix-coğrafiyamüəllimliyi" ixtisası, III kurs tələbəsi, üzv
Şəbnəm İsayeva Eldəniz qızı - "Tarix-coğrafiyamüəllimliyi" ixtisası, II kurs tələbəsi, üzv
Nahid Səfərəliyev Naib oğlu - " İngilis dili müəllimliyi " ixtisası, II kurs tələbəsi, üzv
Aynurə Rüstəmli Vasif qızı - " İngilis dili müəllimliyi " ixtisası, II kurs tələbəsi, üzv
Aytac Məmmədova Arzu qızı - " Riyaziyyat və informatika müəllimliyi " ixtisası, III kurs tələbəsi,
üzv
Nübar Qismətova Elsevər qızı - " Riyaziyyat və informatika müəllimliyi " ixtisası, III kurs tələbəsi,
üzv
Həsənalı Hüseynov Şaiq oğlu - "İngilis dili müəllimliyi" ixtisası, II kurs tələbəsi, üzv
Aytən Fətəlizadə Samir qızı - " Təhsildə sosial-psixoloji xidmət " ixtisası, I kurs tələbəsi, üzv
Məhbubə İbrahimli Munis qızı - " Təhsildə sosial-psixoloji xidmət " ixtisası, I kurs tələbəsi, üzv
Ziynət Elməddinzadə Nəzər qızı - " Məktəbəqədər təlim və tərbiyə " ixtisası, II kurs tələbəsi, üzv
Aişənur İsmayılova Rafiq qızı - " İbtidai sinif müəllimliyi " ixtisası, II kurs tələbəsi, üzv
Təşkilatın strukturuna 5 nəfərdən ibarət Təftiş Komissiyası, 6 departament və 6 klub daxildir.
ADPU-nun Şəki filialının Tələbə Gənclər Təşkilatı Təhsil Nazirliyinin "Bir" Tələbə Könüllü
Layihəsində, habelə ATGTİ-nin layihələrində iştirak edir.
FƏALİYYƏTİ:
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Tələbə-Gənclər Təşkilatıfilialda müstəqil fəaliyyət göstərən çevik təşkilatdır. O, Şəki şəhər
Gənclər və İdman idarəsi ilə sıx əməkdaşlıq əsasında fəaliyyət göstərir.
Təşkilatın 2018-2019-ci tədris ilinin iş planında 41 tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş
və onların hər biri ardıcıllıqla icra olunur. Həmin tədbirlər aşağıdakılardır:
- TGT idarə heyətinin və üzvlərinin ay ərzində ən azı 2 (iki) dəfə toplantısını keçirmək;
- I kursa qəbul olunmuş tələbələrlə filialın professor-müəllim heyətinin görüşünü təşkil etmək;
- I kurs tələbələri arasında anket sorğusu keçirmək və onların TGT-yə üzvlüyə qəbul etmək;
- “Beynəlxalq Sülh Günü” ilə əlaqədar tələbələrlə konfrans keçirmək;
- 5 oktyabr – Müəllimlər günü və 18 oktyabr – Müstəqillik gününə həsr edilmiş disput-görüşün
keçirilməsi;
- Tələbələr arasında daxili nizam-intizam qaydaları ilə bağlı izahat işlərinin aparılması;
- Filialın Tələbə Gənclər Təşkilatının illik hesabat konfransının keçirilməsi və İdarəetmə
Şurasının yeni tərkibinin seçilməsi;
- Azərbaycan Respublikasının Parlamentinə seçkilərlə əlaqədar namizədliyi irəli sürülmüş
şəxslərlə tələbələrin görüşlərinin keçirilməsi;
- “Elm cəmiyyətin günəşidir” devizi altında intellektual yarışmanın keçirilməsi;
- “Azərbaycan kinoları həftəsi”nin keçirilməsi;
- Şəki şəhərindəki “H.Əliyev Mərkəzi”ndə tələbələrin H.Əliyev irsi ilə tanışlığını təşkil etmək;
- 12 noyabr – Konstitusiya və 17 noyabr Milli Dirçəliş gününə həsr olunmuş dəyirmi masanın
təşkili;
- “Qloballaşan dünyada gənclərin inteqrasiyası” mövzusunda tələbələr arasında disput
keçirmək;
- 1 dekabr – Ümumdünya QİÇS-lə mübarizə gününə həsr olunmuş debat və müzakirənin
keçirilməsi;;
- Ümummilli lider H.Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş anım gününün qeyd edilməsi;
- “İ.Əliyevin daxili və xarici siyasəti H.Əliyev siyasi kursunun davamıdır” mövzusunda elmi
konfransın keçirilməsi;
- Şəki şəhərində yerləşən 1 saylı uşaq evinə səfərlərin təşkili ; uşaqlarla görüş və hədiyyələrin
təqdim edilməsi;
- Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi gününün qeyd olunmasına həsr olunmuş konfransın
keçirilməsi;
- “Yeni il” münasibəti ilə bədii gecə və musiqili-əyləncəli tədbirin keçirilməsi;
- 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş şeir, rəsm, hekayə müsabiqəsinin təşkili və stendin
hazırlanması;
- 20 Yanvar faciəsinə həsr edilmiş tədbirin keçirilməsi;
- Şəhərin tanınmış ziyalıları ilə görüşün təşkili;
- Tələbələrin əl işlərindən ibarət sərginin təşkili;
- 2 fevral- Gənclər gününə həsr olunmuş dəyirmi masanın keçirilməsi;
- “Kim?Harada?Nə zaman?” yarışlarını təşkil etmək;
- “Xocalı” soyqırımına həsr olunmuş universitetdaxili esse və rəsm müsabiqəsinin keçirilməsi;
- Qruplararası tenis, şahmat və s. yarışların keçirilməsi;
- Şəki şəhərində keçirilən mədəni-kütləvi və dövlət tədbirlərində tələbə-gənclərin iştirakını təşkil
etmək;
- “8 Mart”-Beynəlxalq qadınlar gününə həsr olunmuş “Qadın hüquqları” mövzusunda tələbələrin
ekspertlə görüşü;
- Novruz bayramına həsr edilmiş “Novruz xonça müsabiqəsi”nin və konsert proqramının təşkili
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- “31 Mart” Azərbaycanlıların soyqırımı ilə əlaqədar tədbirin keçirilməsi;
- Orta məktəb şagirdləri ilə universitet tələbələrinin görüşünün təşkili;
- Universitetdaxili qruplararası futboll çempionatı;
- Şuşanın və Laçının işğalına həsr edilmiş inşa müsabiqəsi;
- 9 may – Faşizm üzərində qələbənin 74-ci ildönümünə həsr olunmuş Böyük Vətən Müharibəsi
iştirakçıları ilə görüşün keçirilməsi;
- Ulu öndər H.Əliyevin anadan olmasının 96-ci ildönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlərin
keçirilməsi;
- “Respublika günü”nə həsr olunmuş disput-görüşün təşkili;
- TGT-nin yekun konfransının keçirilməsi;
- 15 iyun - “Qurtuluş günü”nə həsr olunmuş disput-görüşün təşkili;
- “Məzun günü” münasibətilə konsert proqramının təşkili;
- Şəki şəhərində tələbə-gənclərin kollektiv gəzintisinin təşkili;
Filialın Tələbə Gənclər Təşkilatı hər il tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədilə Şəki
şəhər Gənclər və İdman İdarəsi ilə birlikdə genişmiqyaslı tədbirlər keçirir, tələbə gənclərin
sağlam həyat tərzinə yiyələnməsi, sağlamlığıının qorunması sahəsində məqsədyönlü iş aparır.
Hər tədris ilinin sonunda TGT-nın sədri təşkilatın illik fəaliyyəti haqqında filialın və Gənclər
İdman idarəsinin rəhbərliyinə yazılı hesabat verir.
Bundan əlavə filialda TGT-nin işinə nəzarət üçün Təftiş komissiyası fəaliyyət göstərir. tərkibi 5
nəfər üzvdən ibarətdir:
Xumar Məmmədova Rüstəm qızı
Bəhruz Cəfərov İlqar oğlu
Dilbər Məmmdəzadə Sabir qızı
Züleyxa Mirzəyeva Ramiz qızı
Ayxan Sədullazadə Adil oğlu
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